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RESUMO
A tese tem como preocupação central compreender as implicações do avanço da mediatização para o
discurso jornalístico, constituindo novas condições de produção e circulação. Para o estudo empírico,
foram selecionados os jornais digitais Estadão (O Estado de S. Paulo) e Folha (Folha de S. Paulo),
duas publicações concorrentes e de referência, que ocupam os primeiros lugares em circulação no
ambiente digital, bem como investem na inserção nos sites de rede social. Partimos do pressuposto de
que a popularização da internet e dos sites de rede social vem acompanhada de novos hábitos de
consumo de informação que impactam na relação entre suportes jornalísticos e leitores, elo edificado,
sobretudo, através das estratégias de diferenciação no nível da enunciação. A pesquisa foi estruturada
a partir de três linhas principais de investigação: (1) a caracterização das condições de produção e
circulação dos discursos, com o conceito de mediatização, através de revisão bibliográfica; (2) a
análise de traços do posicionamento discursivo de dois jornais digitais concorrentes e de referência,
identificando regularidades e diferenças nas estratégias adotadas em seu cotidiano, através da home
page e de suas respectivas páginas no Facebook, no período de 2016-2017 (3) um estudo de caso, que
consistiu na análise da cobertura, pelas mesmas publicações, de um ciberacontecimento. O caso
analisado, que envolveu o estupro coletivo de uma adolescente de 16 anos, no Rio de Janeiro,
alcançou visibilidade prévia pelas reverberações nos sites e aplicativos de rede social, a partir da
mobilização online de grupos em defesas das mulheres. Duas principais hipóteses motivam as
investigações do posicionamento discursivo: (i) o fortalecimento de visadas do ato comunicativo que
vão além da intencionalidade informativa, avançando na interpelação direta dos leitores empíricos; (ii)
a incorporação, na enunciação jornalística, de recursos linguísticos próprios das conversações online,
que levaria à maior convergência discursiva, entre os dois jornais digitais concorrentes, quando
inseridos no Facebook. Outras duas hipóteses foram verificadas, centradas na investigação dos novos
fluxos de construção dos acontecimentos nas redes: (I) uma possível simbiose entre o que é
reverberado nos sites de rede social e a própria pauta jornalística, e (II) uma mudança na cobertura
jornalística de ações - como campanhas e protestos – realizadas por minorias sociais, no ambiente das
redes sociais, quando dotados de uma visibilidade prévia, sobretudo, por meio da absorção do discurso
desses atores na narrativa, com sua presença enquanto fontes principais. Foi possível identificar
diferenças que correspondem a adaptações diante de novas condições de produção e circulação,
embora não impliquem em rupturas.
Palavras chave: Mediatização, posicionamento discursivo, enunciação, circulação, jornalismo digital,
discurso jornalístico

ABSTRACT
The main concern of this thesis is to understand the implications of the expansion of mediatization for
the journalistic discourse that creates new conditions for its production and circulation. Two rival
digital newspapers, Estadão (O Estado de S. Paulo) and Folha de S. Paulo, were chosen for the study
because they are among the top newspapers by circulation in the Internet. They also have been
investing in digital insertion in social network sites. The Internet and the popularization of its social
networks spawned new habits of information consumption that have been having an impact on the
relationship between newspapers and their readers. This contractual bond is especially present in its
enunciation strategies. The research was structured in three main lines of investigation: (1) the
characterization of the conditions involved in the production, circulation, and recognition of
discourses, according to the concept of mediatization, through bibliographic review; (2) the analysis of
the discursive positioning of two competing and reputable digital newspapers, identifying regularities
and differences in the strategies adopted in their home pages and respective Facebook pages in 20162017 period; and (3) a case study, which consisted of the analysis of the coverage of an online event
by the same publications. The analyzed case, the collective rape of a 16-year-old girl in Rio de
Janeiro, achieved high visibility by reverberating through social network sites and applications, by the
online mobilization of women's defense groups. Two main hypotheses motivated the investigation of
(i) the strengthening of strategies aiming to encourage reader’s fidelity, and (ii) the incorporation of
linguistic resources commonly used in online interactions, what would lead to a higher discursive
convergence between the competing digital newspapers on Facebook. Two other hypotheses were
considered during the investigation of the new dynamics of signification and circulation of events by
the mainstream media: (I) a possible symbiosis between what’s popular on social networks and the
mainstream journalistic agenda, and (II) a change in the media coverage of events – such as campaigns
and demonstrations, carried out by minority groups on social networks -, especially when they already
have online visibility, through their presence as main sources. Although it does not mean there are
discursive ruptures, notable differences corresponding to the adaptations made based in the new
conditions of production and circulation of the journalistic discourse were identified throughout the
research.
Keywords: Mediatization, discursive positioning, enunciation, circulation, digital journalism, media
discourse
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INTRODUÇÃO
Partimos da problemática de como o discurso jornalístico tem se comportado diante
das novas condições de produção e circulação que emergiram com a popularização da internet
e dos sites de rede social. Consideramos que os jornais, ao construírem suas estratégias
discursivas, definem uma imagem de si (enquanto enunciadores), uma imagem dos leitoresideais (enquanto sujeitos discursivos implícitos no discurso), propondo uma relação entre
ambos (VERÓN, 2004). Trata-se de um dispositivo de enunciação que, por meio do discurso,
estabelece uma relação entre as instâncias de produção e reconhecimento. Isso significa dizer
que um jornal digital como a Folha ou Estadão, ao adotar determinado modo de enunciação,
o faz visando um público-alvo.
Além de possuir um espaço de estratégias, o discurso jornalístico possui outro de
limitações – os suportes buscam diferenciar-se dos seus concorrentes, através de estratégias
discursivas, entretanto, estão submetidos a limitações que dizem respeito às expectativas dos
leitores e à própria lógica de funcionamento do campo (CHARAUDEAU, 1994; 2015). Esse
espaço de limitações é paralelo ao conceito de condições de produção (VERÓN, 2004): o
posicionamento discursivo (FERREIRA, 2006) dos suportes de imprensa é marcado por
rastros ou marcas das mudanças socioculturais; das expectativas do público visado; do
universo concorrencial no qual as organizações jornalísticas estão inseridas; das rotinas
produtivas; da lógica como o campo se estrutura, bem como das características do próprio
suporte.
Assim, com a abordagem dos paradigmas jornalísticos (CHARON & BONVILLE,
2016) perceberemos o texto como uma materialização de práticas discursivas, que se
conformam no interior de um campo social (BOURDIEU, 1997). Os paradigmas pressupõem
regras de edição - que impactam na formatação do jornal, sendo mais flexíveis, respondendo a
questões conjunturais, a exemplo dos gêneros mais explorados, layout, editorias com maior
destaque, etc. - e de redação – esses, mais rígidos, pela relação estreita com a consolidação de
práticas discursivas. Buscaremos identificar traços do posicionamento discursivo de
publicações concorrentes, um fragmento do fluxo constante de mudanças que caracterizam o
tecido discursivo que integra o campo midiático e é parte das mutações que acompanham a
mediatização. Um dos elementos-chave das condições de produção e circulação do discurso
jornalístico é a formação de um ambiente que possibilita a quebra do polo emissor, o que
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implica, na nossa perspectiva, no surgimento de novos fluxos dos acontecimentos – os
ciberacontecimentos, que resultam das conversações online, e que também entram na pauta
jornalística, impondo os seus modos de latência.
Portanto, o nosso objetivo central é caracterizar o processo de mediatização,
identificando os principais elementos que implicaram em novas condições de produção,
circulação e reconhecimento para o discurso jornalístico. E, ao mesmo tempo, identificar, a
partir dos traços do posicionamento discursivo dos jornais digitais Folha e Estadão, as
estratégias de adaptação diante dessas mutações na paisagem midiática. Iremos perceber
como cada um dos suportes se relaciona e se adapta à ambiência que emerge com os sites de
rede social, especificamente, o Facebook, uma das zonas de contato entre as instâncias de
produção e reconhecimento.
A tese se divide em cinco capítulos que atendem aos objetivos específicos da pesquisa.
O primeiro capítulo é voltado à caracterização do próprio processo de mediatização, através
do tensionamento entre as abordagens institucional (HJARVARD, 2012; 2014a; 2014b) - que
tem como marco o surgimento da prensa tipográfica e o processo de institucionalização da
imprensa-, e a histórica, articulada a partir dos elementos em comum da perspectivas
socioconstrutivista (KROTZ, 2014; COULDRY & HEPP, 2016; COULDRY, 2010) e
semioantropológica (VERÓN, 2012a; 2012b; 2013; 2014a; 2014b). A mediatização será vista
como um processo de longo prazo, numa abordagem através da qual cada nova tecnologia de
comunicação catalisa transformações, na forma de ondas, permitindo, ao mesmo tempo, uma
entrada sincrônica, em cada momento, dentro da diacronia da evolução da paisagem
midiática.
O segundo capítulo terá como objeto os elementos que implicaram em mudanças nas
condições de produção, circulação e reconhecimento do discurso jornalístico. A internet será
tratada como um ambiente que resulta de múltiplos vetores de conformação, desde o modelo
do consumo, em sintonia com a expansão da economia e mercado globalizados, passando pelo
o modelo da informação, com a cultura da difusão de dados e conhecimentos, até o modelo
comunitário, com a aglutinação de grupos em torno de interesses em comum e a disseminação
de novas formas de sociabilidade, que tem como base o compartilhamento (FEENBERG,
2014). A partir dos regimes de circulação e do próprio modelo de comunicação da web, que
tem a quebra do polo emissor como elemento central, surgem novos fluxos de construção dos
acontecimentos.
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No momento seguinte (capítulo 03), serão identificadas possíveis mudanças que as
novas tecnologias impuseram para a produção do sentido, identificando operadores capazes
de dar conta das diferentes matérias significantes que compõem os jornais na web. Para isso,
além de conceitos da análise dos discursos, especialmente, dos tensionamentos entre
enunciação e circulação, (VERÓN, 2004; FAUSTO NETO 2010b; FERREIRA, 2016),
veremos como algumas das potencialidades do suporte se efetivam no jornalismo digital. Os
hiperlinks aparecem como um dos elementos paratextuais que compõem os webjornais
(GENETTE, 1991; DALMONTE, 2009a; MIELNICZUK, 2003b; MIELNICZUK &
PALACIOS, 2001). Articulados com os títulos, são essenciais à relação entre o jornal digital e
os leitores, permitindo a passagem de uma página à outra, além da abertura de uma janela, nos
sites de rede social, para o seu posicionamento discursivo. Assim, os títulos, articulados com
as demais matérias significantes que compõem a home page, serão a porta de entrada para a
análise de traços do posicionamento discursivo dos suportes digitais.
O quarto capítulo irá avançar na análise traços do posicionamento discursivo dos
jornais digitais selecionados, por meio da primeira página (home) e de suas respectivas
páginas no Facebook, percebendo as possíveis variações na enunciação jornalística. Iremos
investigar a incorporação de novos elementos no elo edificado entre enunciador e
coenunciador no suporte digital, especialmente, com a possibilidade de reverberação prévia
dos acontecimentos nas redes digitais. Partiremos da hipótese de que a enunciação jornalística
passa a envolver estratégias que respondem a outras intencionalidades para além da
informativa – como o uso de linguagem conativa bem como expressiva que interpela o leitor
empírico-, e que visam a dar sentido aos acontecimentos, para além do seu papel de filtrar o
que merece a atenção do público. Além disso, iremos investigar se a inserção nos sites de rede
social implica em adaptações ao discurso jornalístico, incorporando traços dessa nova
ambiência, como o uso de recursos linguísticos comuns nas conversações online. Assim, além
das investigações desses traços, observaremos se há uma convergência discursiva mais forte
se comparados os perfis do Facebook dos jornais digitais analisados.
Por último, iremos analisar o posicionamento discursivo dos webjornais Folha e
Estadão diante de acontecimentos (campanhas, manifestações) promovidos por grupos em
defesa dos direitos das mulheres que ganharam repercussão no Facebook. A hipótese a ser
investigada é a de que há uma simbiose entre o que é reverberado nos sites de rede social e a
própria pauta jornalística: de um lado, as reverberações dos sites de rede social se tornam
pauta e, por outro lado, as notícias produzidas por meio dos fluxos “tradicionais” também
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reverberam nas mídias sociais por meio do compartilhamento dos usuários. Nesse contexto de
inserção de novos atores, que podem produzir e fazer seus conteúdos circularem, eventos que
ganham repercussão prévia nos sites de rede social também tendem a entrar na pauta
jornalística. Observaremos se essa reverberação prévia implica num reposicionamento desses
atores no processo de construção desses acontecimentos pelos jornais digitais, como fontes
primárias das histórias. Na seção seguinte, descreveremos os procedimentos metodológicos
adotados ao longo da pesquisa.

Procedimentos metodológicos
Duas principais vertentes irão fundamentar a investigação empírica: a análise de traços
do posicionamento discursivo de dois jornais digitais concorrentes e de referência, com o
intuito de identificar regularidades e as estratégias de diferenciação de cada suporte no
cotidiano, bem como um estudo de caso, que consiste na análise da cobertura, pelas mesmas
publicações, de um ciberacontecimento que resultou de reverberações nos sites e aplicativos
de rede social. Para isso, partiremos de uma abordagem que articula a análise discursiva à
análise quantitativa, através da utilização de uma grade analítica onde é registrada a
incidência das operações discursivas. Esse modo de organização dos dados empíricos tem
como objetivo alcançar uma visualização do campo de investigação, através da análise de
frequência de cada tipo de ocorrência, sendo possível identificar possíveis regularidades.
O plano de pesquisa se dividiu, então, em cinco momentos: pré-análise, captura dos
dados, categorização, identificação das frequências e interpretação (FERREIRA et al., 2011).
Nesta seção, iremos descrever as duas primeiras etapas, deixando a descrição das etapas de
categorização e identificação das frequências para ser aprofundada nos capítulos que seguem,
nos quais serão disponibilizados os resultados da revisão de literatura, bem como os achados
da pesquisa empírica.

Pré-análise: As mudanças no ambiente digital e a saga para a definição do objeto

Um dos desafios para as investigações no ambiente digital diz respeito à própria
característica do fenômeno em questão. Como traremos no primeiro capítulo, dois elementos
que caracterizam o processo de mediatização, em especial, a digitalização, é uma aceleração
do tempo histórico e a intensificação das transformações na paisagem midiática. Ao longo dos
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quatro anos de pesquisa, passamos por consecutivas alterações na definição do objeto, em
função das próprias mudanças que identificamos no fenômeno ao longo do período.
Entramos, em 2014, com um projeto que já partia da problemática da relação entre o discurso
jornalístico e as mudanças nas condições de produção e circulação que resultam do processo
de mediatização, em especial com a digitalização e o fenômeno das mídias sociais.
A centralidade, naquele momento, estava na questão da participação e de como os
leitores empíricos e discursivos estavam presentes nas páginas dos jornais. Assim, a proposta
era analisar o discurso jornalístico diante de novas condições de produção e de
reconhecimento, marcadas pela cultura da participação, que implicavam em alterações na
relação dos jornais com seus leitores, tendo como corpus os webjornais Folha, Agora São
Paulo, O Globo e Extra.
Identificávamos, no Brasil, um contexto de queda de circulação dos jornais impressos
de referência e de avanço do jornalismo na web, além de um crescimento dos jornais
populares. O número de jornais que adotavam essa estratégia discursiva ampliava,
constituindo o segmento responsável pelo aumento da circulação dos jornais impressos: em
2005, o aumento em circulação, segundo dados do IVC– Instituto Verificador de
Comunicação -, foi superior entre os impressos populares, com um crescimento de 7%, que
impulsionou a média nacional (3,9%) (CIRCULAÇÃO, 2006). Em 2011, o crescimento
médio de circulação (de 3,5%) dos jornais impressos no Brasil seguia impulsionado pela
ampliação das vendas de publicações populares1, que apresentava um crescimento de 10,3%
(BARBOSA, 2012). Esta tendência se manteve2 em 2012 e as publicações deste segmento
apresentaram um crescimento maior do que os títulos com preço de capa superior a R$ 2,00.
Diante dessas transformações, buscávamos compreender quais as marcas discursivas desta
nova ambiência no discurso jornalístico. Nesse contexto de aproximação e de surgimento de
novas zonas de contato entre enunciador e leitores e crescimento dos jornais populares, de que
forma esses dois segmentos jornalísticos – de referência e popular – construíam os seus
leitores ideais e de que forma essas estratégias discursivas seriam materializadas nos
diferentes espaços.
Optávamos pelos dois grupos – Infoglobo e Grupo Folha – pelo fato de ambos
investirem em jornais de referência e populares. Além disso, os webjornais Folha, O Globo e
Extra estavam entre os mais acessados do país e investiam em mecanismos de participação
1

Jornais com preço de capa de até R$ 0,99.
Em 2012, os jornais com preço entre R$ 1 e R$ 2 cresceram 2,4%, os diários até R$ 0,99 cresceram
1,8% e os títulos com preço de capa acima de R$ 2 avançaram 1,2% (ADNEWS, 2013).
2
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por meio do envio de conteúdos pelos leitores. Buscávamos identificar as formas de
implicação dos leitores, ou seja, os mecanismos que permitiam a participação na produção de
conteúdos e também o modo como esses leitores empíricos eram interpelados. Ao mesmo
tempo, a partir da análise das diferentes matérias significantes (VERÓN, 2004) que integram
o posicionamento discursivo (FERREIRA, 2006) dos webjornais – home, matérias, títulos,
chamadas, fotos etc. -, identificar de que forma os leitores-ideais seriam construídos
discursivamente, fazendo um paralelo entre a construção discursiva dos leitores-ideais e a
implicação dos leitores empíricos.
No projeto inicial, a investigação da construção e implicação dos leitores no cotidiano
dos jornais digitais seria feita no período de janeiro a dezembro de 2016, a partir de uma
articulação entre a análise de conteúdo e a discursiva. Esta articulação seria operacionalizada
através de uma grade analítica composta por variáveis relacionadas às operações discursivas,
aos mecanismos de participação e à produção da notícia - como presença e posicionamento na
home; seção publicada; formato do texto jornalístico; presença de hiperlinks; conteúdo que
resultou ou não da interação com leitores etc.
No primeiro momento, por meio de pesquisa exploratória e de revisão de literatura,
buscávamos caracterizar quais os elementos que compunham o avanço do processo de
mediatização que implicaram em novas condições de produção e circulação para o discurso
jornalístico, dimensão abordada no primeiro e no segundo capítulo da tese. Nesta etapa,
realizada durante a pré-análise, também foram levantados os canais de participação através
dos quais o público era convocado a enviar conteúdo noticioso.
Ainda durante a fase de pré-análise, identificamos a necessidade da primeira mudança
no objeto. Pretendíamos fazer uma análise comparada entre o suporte digital e o impresso e a
impossibilidade de acessar, à distância, as publicações do veículo popular do Grupo Folha,
que não oferecia uma opção de assinatura nem uma versão digital, motivou a mudança para
uma publicação local, no caso, do Grupo A Tarde, com os jornais A Tarde e Massa!. No
entanto, a pré-análise também indicou baixa adesão dos jornais populares aos sites de rede
social e ao próprio ambiente digital naquele período. A nossa interpretação, após
levantamento o longo do ano de 2016, de diferentes publicações – Agora São Paulo, Expresso
e Massa! - era a de que a publicação impressa em si era a principal investida desse segmento3,

3

O Extra, publicação do Infoglobo, apesar de investir em algumas estratégias discursivas comuns em
publicações populares, é um suporte hibrido (o Expresso seria a publicação do Grupo na qual as
estratégias do popular é mais predominante), que tem como característica a investida no ambiente
digital. No entanto, não pode ser tomada como característica padrão da categoria.
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que utilizava o ambiente online apenas como apêndice, o que inviabilizava, parcialmente, os
jornais populares no nosso estudo. No caso do Massa!, a versão digital consistia apenas na
reprodução dos conteúdos do impresso e a atividade da página da publicação no Facebook,
quando atualizada, se reduzia à reprodução da primeira página do jornal impresso.
Assim, em 2017, fizemos nova mudança de objeto, com a escolha de dois jornais de
referência concorrentes diretos. Optamos pelos jornais digitais Folha e Estadão, ambos
publicados em São Paulo, com abrangência nacional – tendendo, portanto, a uma
convergência nos conteúdos- e com uma história de inserção na internet logo no início da
constituição da rede, em 1995. Além disso, segundo dados do Instituto Verificador de
Comunicação (IVC), auditados em 2016, com divulgação em 2017, a versão digital da Folha
de S. Paulo ocupava a primeira posição em acessos, e o Estado de S. Paulo, a terceira. As
duas publicações se destacavam, ainda, pela inserção nos sites de rede social, estando entre os
dez primeiros sites noticiosos que mais promoveram engajamento4 nas redes, em agosto de
2017, segundo dados do Torabit5.
O pré-levantamento, aliado à revisão de literatura, revelou, ainda, uma necessidade de
mudança na própria abordagem da pesquisa. A consolidação do ambiente web e a passagem
para a chamada Web 2.0, como será visto no segundo capítulo, impulsionaram os debates
sobre participação no jornalismo, em especial, com o surgimento de mecanismos de produção
e circulação de conteúdo por usuários externos ao campo midiático tradicional, com os fóruns
online; a disseminação dos blogs e o surgimento dos sites de rede social, no início dos anos
2000. No entanto, no levantamento realizado nos espaços de participação dos jornais que
compõem essa pesquisa e na fase de revisão bibliográfica, percebemos que, embora a quebra
do polo emissor seja uma das potencialidades do ambiente digital, a cultura de participação
(JENKINS, 2014) não necessariamente se efetiva enquanto prática entre a média dos leitores.
A baixa6 adesão dos leitores às ferramentas implicou numa progressiva migração: dos
mecanismos de participação internos aos jornais digitais, à investida de cada jornal nos sites
4

O levantamento feito pelo Torabit é feito através da identificação da taxa de engajamento de cada
publicação nos sites Facebook, Instagram e Twitter. O cálculo é feito através da soma diária do
número de cada tipo de ação do usuário (curtida, comentário, compartilhamento), multiplicada por 100
e dividida pelo número de seguidores naquele dia.
5
A lista completa pode ser acessada em: <http://www.torabit.com.br/infograficos/>. Acesso em
janeiro/2018.
6
Como será visto no terceiro capítulo, o mecanismo de participação que se mantém regular na página
das duas publicações é o envio de comentários, uma prática equivalente ao espaço de carta dos leitores
nos jornais impressos. Na seção Painel do Leitor da Folha, de 2015 para 2017, as múltiplas subseções
que integravam o espaço foram desaparecendo, permanecendo apenas o “A Cidade é Sua”. No
Estadão, permanece o Fórum dos leitores e a ferramenta “Você no Estadão”, com última publicação
em agosto de 2016.

22

de rede social como Facebook, Twitter, Instagram, entre outros, como uma estratégia de
aproximação e captação de novos leitores. Como será visto mais à frente, os sites e aplicativos
de rede social passaram a representar uma segunda vitrine dos jornais para a captação de
leitores que adotaram como hábito o acesso direto às notícias por meio do link externo.
Assim, para a análise do posicionamento discursivo, optamos pelo estudo da home page, bem
como da página institucional de cada publicação no Facebook, atualmente, entre os sites mais
acessados pelos brasileiros segundo levantamento do Alexa7.
Como será visto no terceiro capítulo, os hiperlinks, que no compartilhamento nas
mídias sociais vêm acompanhados de títulos e formam uma janela para o posicionamento
discursivo dos jornais digitais, constituem um elemento central do elo com os leitores no
ambiente online. Como mecanismo de coesão da pesquisa, optamos pela análise dos títulos,
elemento que se repete nos dois espaços. Também trabalhamos com os dois espaços no
suporte web para uniformizar os critérios analíticos, embora reconheçamos as possibilidades
de acesso via dispositivos móveis, com os aplicativos de rede social, bem como os
desenvolvidos pelos próprios jornais digitais.

Da delimitação do corpus

A pesquisa num ambiente caracterizado pelo fluxo contínuo de informações implica
em desafios para a definição de procedimento de captura de dados, bem como para a
delimitação de uma amostra suficientemente representativa que, ao mesmo tempo, seja viável
do ponto de vista dos limites da pesquisa relacionados à estrutura – tempo, material humano,
ferramentas para o processamento dos dados. A metodologia escolhida, que une a análise
quantitativa à análise qualitativa com os operadores da Análise dos Discursos que visam a
identificar traços do posicionamento discursivo dos produtos em questão, também impõe a
escolha de um recorte através do qual seja possível perceber as regularidades das matérias
significantes em determinado período. No entanto, é necessário um olhar qualitativo para uma
entrada no discurso de cada suporte, ultrapassando a simples contagem de ocorrências de
termos que a análise de grandes volumes de dados permite. Os dados que integram o corpus
da pesquisa partem de diferentes fontes, o que implica em procedimentos distintos para a
captura, como será visto mais à frente.
7

Serviço oferecido pela Amazon como subsidiária que registra o tráfego de dados da internet e oferece
um ranking com os sites mais acessados mundialmente e por país. Disponível em:
<https://www.alexa.com/>.Acesso em outubro/2017.
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A captura dos dados da home dos webjornais

Embora apresente como potencialidade a memória, com o uso de banco de dados no
arquivamento, o suporte digital tem a efemeridade como limitação para o estudo da primeira
página, pois não há um registro do que passou por este espaço. Durante o período de
preparação para a captura dos dados, as duas publicações foram consultadas sobre a existência
de um registro da home page, para a recuperação de dados do ano anterior. Através do setor
Banco de Dados, a equipe da Folha informou que o único mecanismo de recuperação que o
site oferece seriam as buscas, que não incluem os dados da primeira página, sendo possível
apenas a pesquisa por notícias. A mesma resposta foi enviada pela coordenação do Acervo
Estadão, que indicou como alternativa um serviço externo, o Internet Archive8, uma
biblioteca digital que realiza um arquivo público da internet, oferecendo um histórico de
mudanças dos sites ao longo do tempo, ferramenta que já considerávamos na pesquisa. No
entanto, esse tipo de levantamento oferece como limitador os algoritmos internos da
ferramenta, que realiza capturas segundo critérios próprios.
No caso da home page, pretendíamos identificar a sua regularidade por meio de um
corpus de pesquisa que abrangesse dois anos. Diante do fluxo contínuo de informações
característico das redes online, optamos por três capturas diárias, para a formação do corpus,
tendo em vista as mudanças constantes da home ao longo do dia. Nos casos de repetição de
títulos no momento da captura, por se tratar de uma análise também quantitativa, mantivemos
a ocorrência, pois essa repetição implica num maior tempo de permanência do conteúdo na
página. Partimos, então, para uma captura manual, realizada em três momentos distintos do
dia, durante três9 semanas de 2017, distribuídas nos meses de maio, junho e julho, totalizando
63 capturas da primeira página de cada jornal digital.

8

Disponível em: <https://archive.org/>. Acesso em outubro/2017.
A captura foi feita durante seis meses de 2017, somados a outros seis meses recuperados de 2016
pelo Wayback Machine. No entanto, pelos limites da própria pesquisa, optamos pelo recorte
trimestral. Além das limitações estruturais, durante o ano de 2017, o Facebook iniciou as mudanças no
algoritmo que resultaram na nova política de visibilidade adotada, em fevereiro de 2018, quando
passou-se a priorizar postagens de amigos e familiares em detrimento das páginas públicas. Assim,
depois da captura nos meses de maio, junho e julho de 2017, percebemos que a ferramenta utilizada
não oferecia mais o mesmo índice de publicação dos meses anteriores. No mês de agosto, ainda foi
possível fazer o levantamento quantitativo, no entanto, a captura foi perdida, pela impossibilidade de
recuperar dados retroativos. Assim, para manter um recorte homogêneo, mantivemos os três meses
para a análise qualitativa, como será visto no capítulo 4.
9
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Cada página possui uma configuração própria, o que implicou em métodos distintos
para a captura. No caso da Folha, cada print (captura da tela) foi gerado por meio da
impressão em PDF a partir do próprio navegador, capaz de manter a configuração original
com textos, imagens e hiperlinks. Com o Estadão, por outro lado, não foi possível utilizar o
mesmo mecanismo de cópia, pois a impressão implicava na perda da configuração original.
Assim, optamos pelo uso da extensão Nimbos Screenshot, do navegador Chrome, que
permitiu salvar a primeira página em imagem estática (arquivo em PNG ou JPEG). Os
hiperlinks e os textos de cada título foram recuperados por outra extensão do Chrome, o
Scraper, ferramenta de raspagem de dados online que consiste na captura dos dados dos sites
a partir dos seus códigos de programação. Através da raspagem, tivemos acesso a uma lista de
hiperlinks com os respectivos títulos. Depois de capturados, os dados foram tratados10, e cada
print gerou uma planilha, em Excel, composta de títulos, data, turno de publicação e
seção/editoria, além de uma planilha complementar, com o ranking de notícias mais
acessadas, dado disponibilizado na primeira página das duas publicações.
Como será visto no terceiro capítulo, a home, enquanto página dinâmica possui um
fluxo contínuo de dados. A zona de visualização está submetida à interação do leitor através
da ação de rolagem e do clique em links que a compõem. Embora os conteúdos sejam
reposicionados por essa ação, consideramos como zona principal aquela que não precisa da
rolagem para ser visualizada; quanto mais rolagens, menor a posição do conteúdo dentro da
hierarquia desse espaço. Assim, os títulos considerados na pesquisa são aqueles que estão
dispostos na zona nobre, entre a seção principal e as regiões posicionadas até segunda
rolagem.
Em paralelo, para a recuperação dos dados de 2016, recorremos ao arquivo
disponibilizado pelo Internet Archive (ferramenta Wayback Machine11). Com o objetivo de
minimizar uma possível deformação causada pelo algoritmo de captura da ferramenta,
tentamos simular os mesmos critérios adotados na captura manual, tentando identificar os
meses que possuíam semanas com dias compostos de três ou mais capturas. Diante da
inviabilidade de realizar uma busca manual com os dados de um ano inteiro, buscamos uma
ferramenta automatizada que permitisse realizar a raspagem de dados, através do uso de

10

A fase de limpeza dos dados foi realizada com o auxílio de uma assistente de pesquisa, Paula
Trindade, que contribuiu na fase de tratamento e formação da base de dados.
11
A recuperação dos dados da Folha e do Estadão pelo Wayback Machine foi feita pela raspagem dos
dados disponíveis em: <https://web.archive.org/web/20160415000000*/folha.uol.com.br> e
<https://web.archive.org/web/20160415000000*/estadao.com.br>. Acesso em outubro de 2017.
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linguagem de programação. Com o pacote Waybackpack12, em Python13, foi possível
recuperar todos os hiperlinks com os prints realizados pela ferramenta.
Com o tratamento dos dados (identificação da data, limpeza, conversão de fuso
horário e registro da frequência dos prints diários), foi possível chegar a uma planilha
estruturada com todos os dias, distribuídos em meses, com cada horário de captura disponível.
A síntese desse processo resultou em planilha (ver Tabela 1), composta pelos meses que
apresentaram semanas completas, seguindo o critério de três capturas em três turnos
diferentes. Assim, os meses de janeiro, fevereiro e março de 2016 foram selecionados por
possuir semanas completas, compostas de dias com três capturas distintas. Após identificação
dos dias e seus respectivos hiperlinks de captura, o mesmo procedimento de captura manual,
descrito anteriormente, foi reproduzido. Assim, foram realizadas um total de 126 capturas,
distribuídas em 42 dias dos anos de 2016 e 2017.

Mês

Jornal
Folha
Janeiro Estadão
Folha
Fevereiro Estadão
Folha
Março Estadão
Folha
Abril Estadão
Folha
Setembro Estadão
Folha
Dezembro Estadão

Domingo
Segunda
10/01/2016 04/01/2016
10/01/2016 04/01/2016
28/02/2016 01/02/2016
28/02/2016 01/02/2016
06/03/2016 14/03/2016
06/03/2016 14/03/2016
24/04/2016 25/04/2016
24/04/2016 25/04/2016
04/09/2016 12/09/2016
11/09/2016 12/09/2016
11/12/2016 12/12/2016
11/12/2016 12/12/2016

Terça
Quarta
12/01/2016 13/01/2016
12/01/2016 13/01/2016
02/02/2016 17/02/2016
02/02/2016 17/02/2016
08/03/2016 16/03/2016
08/03/2016 16/03/2016
19/04/2016 06/04/2016
19/04/2016 06/04/2016
20/09/2016 07/09/2016
20/09/2016 07/09/2016
06/12/2016 13/12/2016**
06/12/2016 07/12/2016

Quinta
14/01/2016
14/01/2016
04/02/2016
04/02/2016
03/03/2016
03/03/2016
21/04/2016
21/04/2016
22/09/2016
22/09/2016
29/12/2016
29/12/2016

Sexta
15/01/2016
15/01/2016
12/02/2016
12/02/2016
04/03/2016
04/03/2016
15/04/2016
15/04/2016
23/09/2016
23/09/2016
09/12/2016
09/12/2016

Sábado
09/01/2016
09/01/2016
20/02/2016
20/02/2016
05/03/2016
05/03/2016
02/04/2016
02/04/2016
17/09/2016
17/09/2016
10/12/2016
10/12/2016

Critério 1: Meses com semanas completas
Critério 2: Datas iguais para os dois jornais
Critério 3 Dias iguais com três capturas distintas
Critério 4: Substituir por dia da semana equivalente, com três turnos completos ou três capturas distintas
Critério 5: Substituir por outro dia da semana que possua três turnos ou manter dia com captura incompleta (?)

Tabela 1 – Registro de capturas disponíveis no Wayback Machine

A captura dos dados dos jornais digitais no Facebook

O mesmo recorte temporal utilizado para a captura dos webjornais foi adotado na
captura do Facebook. A coleta foi realizada através do aplicativo de extração de dados

12

Disponível em: <https://github.com/jsvine/waybackpack>. Acesso em outubro de 2017.
Python (<https://www.python.org/> Acesso em: Outubro/2017) é uma linguagem de programação
utilizada para diferentes fins. Entre as várias funcionalidades está o acesso a base de dados e web
scraping, com a biblioteca BeatutigulSoup.
13
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disponível no próprio Facebook, o Netvizz14 (RIEDER, 2013), ferramenta gratuita e para fins
acadêmicos que possui, entre outras funcionalidades, a captura dos dados de páginas públicas,
bem como dos dados de hiperlinks externos, identificando os índices de reações,
compartilhamentos e comentários dos usuários.
Foram geradas planilhas, em Excel, com data, hora, tipo de publicação (link, imagem
estática ou vídeo), título da matéria, resumo da matéria (nos casos de links) e dados de
engajamento15, a partir de cada semana de captura. Esse levantamento dos dados, capturados
de forma contínua, gerou uma média diária de publicações de 67 postagens na Folha e 66 na
página do Estadão (ver Tabela 2), totalizando 1432 postagens no primeiro e 1358 no
segundo, durante as três semanas de análise. A partir da média diária, foi feita uma estimativa
anual de postagens e, desse total, foi calculado16 o tamanho mínimo da amostra representativa
do ano, seguindo o método de amostragem aleatória17, com um índice de confiabilidade de
95% e 4% de margem de erro. Chegamos, então, a 601 postagens da Folha e 585 do Estadão
para o ano.

Mês

Folha

Estadão

Maio
460
465
Junho
495
409
Julho
477
484
Agosto
459
490
MÉDIA
472,75
462
Média Diária
67,5357143
66
Estimativa Ano
26609,0714
25410
Amostra* Anual
601
585
Amostra mensal
200,333333
195
Percentual da amostra mensal
42,3761678 42,2077922
Percentual da amostra Anual
2,25862823 2,30224321
*95% de confiabilidade e 4% de margem de erro
Tabela 2 – Definição da amostra do Facebook a partir da estimativa de postagens de Folha e Estadão
14

Após as mudanças ocorridas nas políticas do Facebook, alguns dos recursos do Netvizz para a
captura de dados de páginas públicas deixaram de funcionar.
15
Chamamos de engajamento o conjunto dos três tipos de interação possibilitados nos sites de rede
social: reações (curtidas), compartilhamentos e comentários.
16
O cálculo de tamanho da amostra foi feito através da ferramenta online do Survey Monkey, que
aplica de forma automatizada fórmula para se chegar a uma amostra aleatória simples. Disponível em:
<https://pt.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/>. Acesso em janeiro/2018).
17
Embora não tenhamos seguido o método padrão de amostra aleatória, tendo em vista a distribuição
das capturas em semanas em meses específicos, o método de definição das semanas (primeira de maio,
segunda de julho e terceira de maio), bem como a forma de seleção dos dados, através de sorteio
aleatório, busca minimizar possíveis distorções.
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Além da captura das postagens realizadas pelo próprio perfil de cada publicação no
Facebook (com os dados de reações, compartilhamentos e comentários que partiram das
interações dos usuários com a página institucional), o Netvizz também viabilizou a coleta de
dados sobre o engajamento gerado por cada publicação da home, partindo das reverberações
totais das ações dos usuários. Com a ferramenta “status do link” (link stats) é possível
capturar os dados estatísticos de compartilhamento de links externos no Facebook. Com essa
ferramenta, a planilha de captura dos webjornais foi complementada com os dados de
engajamento de cada título selecionado na home.
Com o objetivo de estabelecer uma comparação com o ranking de acessos extraído dos
dois webjornais (composto de três matérias por turno), foi feita uma simulação de ranking
com os três tipos de interações (reações, compartilhamentos e comentários), bem como com a
soma total de engajamento. Ranking similar foi construído a partir da identificação das três
matérias que obtiveram os índices mais altos por turno. A identificação foi feita de forma
automatizada, com o uso de algoritmos de classificação18 no Excel.

A definição do ciberacontecimento para o estudo de caso e a captura dos dados

No capítulo 2, veremos como o surgimento de novos fluxos de construção de
acontecimentos midiáticos constituiu um espaço privilegiado para a disputa de sentidos para
grupos em defesa de minorias sociais. Assim, muitos dos ciberacontecimentos resultam da
promoção de campanhas e manifestações online por movimentos em defesa de minorias,
através do uso de hashtags – mecanismo de aglutinação de conteúdo e constituição de um
debate público sobre determinado tema, agregando todas as publicações num mesmo fluxo de
informações na rede social em questão. Entre os anos de 2015 e 2017, fizemos uma espécie de
observação participante online: buscamos acompanhar, como usuária dos sites de rede social
Facebook e Twitter, o surgimento de reverberações através do monitoramento das hashtags
que ganhavam visibilidade, sendo confrontadas com a cobertura dos jornais digitais
pesquisados.

18

A programação do algoritmo de classificação foi feita pelo engenheiro Gilson Silva Neto.
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Em 2015, duas mobilizações realizadas pelo movimento de mulheres se destacaram,
ações que ganharam visibilidade e ficaram conhecidas como “Primavera Feminista”

19

:

#PrimeiroAssedio e #MeuAmigoSecreto. Após identificar o investimento dos grupos
feministas na atuação online e pela proximidade com o tema – durante a pesquisa de
mestrado, defendida em 2014, fizemos uma análise da cobertura da violência contra as
mulheres -, optamos por fazer um monitoramento focado nas mobilizações online desse
segmento. Assim, passamos a acompanhar, diariamente, páginas públicas, perfis de usuárias
atuantes no ambiente online e grupos feministas no Facebook, com o intuito de identificar o
surgimento do buzz logo no seu início. Como o foco da análise não eram as campanhas e
conversações em si, mas a cobertura jornalística dessa reverberação, a observação online foi
feita de forma não sistemática.
Durante a fase de pré-análise, no ano de 2016, outras campanhas ganharam
visibilidade nas redes. Entre elas, as hashtags #ViajoSozinha, em março de 2016;
#BelaRecatadaEdoLar, em abril e #TodasContra30, em maio do mesmo ano. Optamos pela
última em função da amplitude do caso, que, na nossa perspectiva, se desdobrou num
ciberacontecimento. A mobilização foi uma resposta ao estupro coletivo de uma adolescente,
ocorrido no Rio de Janeiro, em maio daquele ano, que ganhou visibilidade após publicação,
no Twitter, de vídeo que registrava a violência sexual por um dos agressores. A própria
denúncia chegou às autoridades pela reverberação nas redes online, tornando dessa ocorrência
um caso emblemático.
Em 2016, o Facebook já não permitia a captura de dados com publicações de usuários
pelo Netvizz. Uma amostra com o fluxo de informações da campanha foi capturada no dia 02
de junho de 2016, manualmente, através de uma impressão em PDF que registrava o conteúdo
das postagens com os hiperlinks. Esses dados foram categorizados20 com o auxílio do
software de análise, Atlas.ti, através do qual foi possível identificar os principais tipos de
ocorrência que circularam, bem como as imagens mais replicadas entre as publicações da
captura.
Tendo em vista a necessidade de comparação do posicionamento discursivo adotado
com notícias sobre o mesmo tema, que resultaram de fluxos de informação distintos, optamos
como recorte a temática do estupro. Foi realizado um levantamento com os dados publicados

O nome é uma referência à “Primavera Árabe”, onda de protestos ocorridos em países do Oriente
Médio marcada pelo uso de tecnologias de comunicação e informação e os sites de rede sociais que
possibilitaram romper os limites de censura de governos, tornando as ações divulgadas mundialmente.
20
A categorização dos conteúdos gerados na captura contou com a assistência de Cassio Santana.
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nos anos de 2016 e 2017, nos sites dos webjornais e em suas respectivas páginas no
Facebook, sendo a extração definitiva realizada em dezembro de 201721.
No caso do Facebook, o levantamento das postagens sobre estupro, na página de cada
jornal digital, foi feito através da busca avançada por palavra-chave, ferramenta disponível na
versão em inglês da plataforma. Os resultados foram extraídos através da ferramenta de
raspagem de dados Data Miner, disponível como extensão no Chrome. (ver Figura 1).

Figura 1 – Interface da ferramenta de raspagem de dados, Data Miner

O resultado da busca é uma página no formato de lista, composta de elementos que se
repetem. A partir da identificação dos códigos de cada elemento (ver Tabela 3), é possível
realizar a raspagem automatizada, utilizando a ação de rolagem automática (Scroll to Page
End), que resulta numa tabela composta de colunas (elementos da página – usuário, data,
conteúdo do post, curtidas, comentários e compartilhamentos, título da matéria) e linhas
(ocorrências).
Elemento
Código (seletor)
Postagem (elemento que estrutura cada linha da ._307z
tabela)
Conteúdo do Post
._4rmu
Usuário
._lic
Data/Hora
.timestampContent
Curtidas (em números)
._4arz
Comentários e Compartilhamentos (em números) ._36_q
Imagem (URL)
._4rmu
Título da Matéria
._2ye1
Tabela 3 – Códigos de captura da pesquisa por palavra-chave no Facebook
21

Com a mudança nos algoritmos iniciada em 2017, o uso do Netvizz foi inviabilizado, pois implicava
no retorno limitado de dados retroativos.
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A captura dos dados nos sites dos webjornais, por sua vez, seguiu dois caminhos
distintos. No caso do Estadão, foi utilizado o mesmo método de raspagem automatizada com
o Data Miner (ver Figura 2). Nesse caso, além da rolagem automática até o fim da página, foi
necessário identificar o botão de navegação (código: .brd-e).

Figura 2 – Raspagem de dados do site do Estadão

A configuração da página de buscas do site da Folha não permitiu que o mesmo
método de raspagem anterior fosse adotado. Assim, buscamos algum outro tipo de ferramenta
que possibilitasse a captura automatizada dos resultados da pesquisa por palavra-chave.
Através do pacote de web scrapping, Folhar22, disponível na linguagem R23, foi possível
realizar a extração da lista de notícias do site da Folha. O processamento dos dados foi
realizado através do RStudio (ver Figura 3).

22

Disponível em: https://github.com/dfalbel/folhar. Acesso em: outubro/2017.
R (<https://www.r-project.org/>. Acesso em: outubro/2017.) é uma linguagem (e ambiente) de
programação utilizada para processamento de dados estatísticos, apresentando diferentes
funcionalidades. Com a linguagem de programação, é possível gerar ações automatizadas (loops),
úteis para a raspagem de dados da internet.
23
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Figura 3 – Interface do RStudio

Assim, a partir dos dados levantados, iremos investigar as estratégias de adaptação do
posicionamento do Estadão e da Folha. Como será tratado no próximo capítulo, veremos que
o discurso jornalístico está submetido a forças de mudança, que dizem respeito às estratégias
de diferenciação, adotadas por cada suporte no interior do ambiente concorrencial, que podem
impulsionar novas práticas discursivas. Há, ainda, outro vetor de repetição, dimensão presente
nas abordagens de análise do contrato de leitura (VERÓN, 2004) e do posicionamento
discursivo (FERREIRA, 2006) com o conceito de condições de produção e de circulação, que
consideram as práticas comuns no campo, bem como as rotinas produtivas como elementos
condicionantes do discurso.
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CAPÍTULO 01 – A mediatização e o discurso jornalístico na Web: ruptura ou
reconfiguração?
1.1. A Mediatização como conceito: delimitando a amplitude do processo
Consideramos o desenvolvimento das tecnologias de comunicação e informação, em
especial, da internet, e a popularização dos sites de redes social, em conjunto com as práticas
sociais que emergiram no seu entorno, como elementos que alteram a relação entre o
jornalismo e seu público, configurando novas condições de produção, de circulação e de
reconhecimento. Apesar dessas novas configurações, que integram um processo mais amplo
de mediatização24, não estamos tratando necessariamente de rupturas geradas por novas
tecnologias, como veremos mais à frente.
O desenvolvimento tecnológico e o surgimento de novos suportes vieram, ao longo da
história, acompanhados por uma série de mudanças, com implicações nas práticas sociais.
Não se trata de pensar as mudanças sociais a partir de um suposto determinismo tecnológico,
mas de compreender a técnica como catalisadora de mudanças sociais e culturais latentes
(WOLTON, 2000), num duplo movimento de transformação da sociedade e da cultura a partir
das novas tecnologias que são, ao mesmo tempo, construídas, (re)configuradas e apropriadas
socialmente e culturalmente.
Partimos da premissa de que o jornalismo, enquanto instância que detém a
prerrogativa de produzir informação, tem passado por instabilidades por conta de mudanças
no modo de consumo de informação, como veremos mais à frente. Além das possibilidades de
produção e circulação de conteúdos para um grande público por atores sociais externos ao
campo midiático, surgiram, ainda, novos mecanismos de controle social e de questionamento
da cobertura (BRAGA, 2012b).
Embora os modelos de comunicação interpessoal e comunicação centralizada tenham
convivido ao longo da história, com sistemas paralelos, houve um predomínio do modelo de
comunicação de “um-para-muitos” (COULDRY, 2010, p. 53) a partir do surgimento da
imprensa. Com a digitalização, um mesmo dispositivo, seja ele o computador ou o
smartphone, conectado à internet, passa a ser utilizado, potencialmente, para a comunicação
24

Como será discutido ao longo deste capítulo, por uma questão de terminologia, sobretudo por
entender a problemática para além da dimensão tecnológica, envolvendo práticas comunicativas,
optamos pelo termo “mediatização”. Entretanto, algumas bibliografias com abordagens semelhantes
adotam o termo “midiatização” (BRAGA, 2012b; FAUSTO NETO, 2012; 2007; VERÓN, 2012a).
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interpessoal ou destinada a um público amplo (COULDRY & HEPP, 2016; HEPP, 2014): a
separação entre produtor e receptor é quebrada, tendo em vista a constante alternância de
papel na cadeia comunicativa, no modelo das redes digitais, numa prática híbrida de
emissão/recepção. Esse processo traz desafios ao modelo de comunicação de massa, tendo em
vista a complexificação do processo comunicacional que deixa de ser apenas unidirecional,
destinado a uma ampla audiência, para conviver com fluxos diversos e com um público
também habituado, em seu consumo de informação, a produzir algum tipo de conteúdo – seja
ele um comentário sobre uma notícia ou um vídeo de denúncia. Essas mudanças afetam,
especialmente, o âmbito da circulação, caracterizada como um intervalo entre as instâncias da
produção e do reconhecimento na comunicação massiva, tornando-se também um espaço de
contato entre diversos atores, marcado por batalhas pelos sentidos dos acontecimentos sociais
na ambiência online. Entretanto, se trata muito mais de uma lógica de adaptação,
remodelamento e convivência do que de superação de modelos.
Com as novas condições de produção e circulação que se formam a partir desse
processo de digitalização, as organizações jornalísticas se vêm desafiadas a construir novas
estratégias e posicionamentos discursivos, investindo em diferentes frentes e múltiplas
plataformas, visando a estreitar laços com os leitores: como a sua própria inserção nos sites de
rede social; desenvolvimento de produtos para mídias móveis digitais, como smartphones e
tablets (BARBOSA et al, 2013); newsletter personalizados, entre outros. Uma das hipóteses
desse trabalho é a de que, apesar das mudanças no posicionamento discursivo de cada
organização, o processo de digitalização em si não implica numa ruptura para o jornalismo
enquanto instituição. Em outras palavras, as mudanças recentes não implicam,
necessariamente, em uma mudança paradigmática (CHARRON & BONVILLE, 2016),
embora identifiquemos traços dessa nova ambiência nos posicionamentos discursivos,
sobretudo, nos espaços nos quais as fronteiras entre as instâncias de produção e
reconhecimento são mais porosas, a exemplo dos perfis dos jornais nos sites de rede social
como o Facebook.
Este capítulo será dedicado às teorias da mediatização, que têm sido utilizadas para
caracterizar as transformações sociais e culturais, a partir da problemática das mudanças
midiáticas. Como veremos mais à frente, embora este campo de estudos tenha se formado em
torno do fenômeno da comunicação de massa e sua relação com o campo político
(HJARVARD, 2014b) e as pesquisas tenham sido impulsionadas, no último período, pelo
fenômeno da digitalização e dos avanços das tecnologias de comunicação (KROTZ, 2014), a
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perspectiva aqui adotada ultrapassa esta dimensão, considerando a capacidade de semiose e a
comunicação humana como elementos centrais na compreensão do processo de mediatização
(VERÓN, 2013; 2014a; KOTZ, 2014). Outros autores, por outro lado, a partir de uma
abordagem institucional, compreendem o fenômeno como próprio da modernidade,
sobretudo, com o surgimento da imprensa (HJARVARD, 2012; 2014), perspectiva
complementar que pode contribuir na caracterização da formação do campo jornalístico e sua
relação com as demais instituições, sobretudo, se superada a visão de uma suposta lógica
midiática capaz de submeter os demais campos sociais (COULDRY, 2008; HEPP et al,
2010).

1.2. Mediatização nos estudos da comunicação
Os avanços tecnológicos, as mudanças no cenário midiático e o processo de
globalização trouxeram a questão comunicacional para o centro dos debates sociais. As
transformações socioculturais protagonizadas pelo desenvolvimento dos meios de
comunicação têm sido caracterizadas nos estudos da mediatização, campo que tem se
consolidado nas últimas décadas, embora seja alvo de críticas, por um suposto determinismo
técnico, ao tratar a história em suas sucessivas novas tecnologias de comunicação. Entretanto,
na perspectiva aqui adotada, busca-se compreender este processo não numa lógica centrada na
tecnologia em si, mas pensando a relação de entrelaçamento entre os meios e as mudanças
culturais e sociais. Alguns embates conceituais marcaram a conformação deste campo de
estudos, em especial, o tensionamento com o conceito de mediação, bem como as variações
de abordagem em função da perspectiva de “mídia”, que reverbera na delimitação da
amplitude do fenômeno – o meio numa perspectiva massiva e de organização em campo
social específico versus sistemas de comunicação e dispositivos utilizados para registro, troca
e difusão de significados, capacidade que tem acompanhado a história humana (DEFLEUR &
BALL-ROKEACH, 1993; VERÓN, 2013).
Nas teorias da comunicação, o paradigma tecnológico, que teve como principal
expoente Marshall McLuhan (1964), bem como os estudos dos efeitos, embora com
perspectivas distintas, buscavam compreender a relação entre mídia, sociedade e cultura. A
abordagem de McLuhan considerava as mudanças socioculturais como estruturadas pelos
media, percebendo a história humana em sua sucessão de novos dispositivos, da linguagem à
imprensa e às tecnologias eletrônicas, sem uma preocupação com os conteúdos produzidos. O
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argumento central era o de que os meios modelavam as formas de associação e de ação
humana, importando então as características técnicas dos dispositivos, que atuavam como
“extensões” dos indivíduos.
Já os estudos dos efeitos, voltavam-se às influências diretas e em curto prazo, sem se
ater a fatores como as culturas locais e características específicas de cada mídia enquanto
objeto técnico. Buscando responder à questão “o que os meios fazem com as sociedades e os
indivíduos”, abordagens como a teoria hipodérmica, bem como a teoria crítica, com caminhos
distintos, desconsideravam, igualmente, o papel ativo da instância de reconhecimento, tratada
como uma audiência homogênea, formada por indivíduos isolados, que apenas reagia aos
estímulos dos meios ou absorvia conteúdos, num modelo linear de transmissão de informação
(FERREIRA, 2008; WOLF, 2003). Em ambas as abordagens, os meios aparecem como
fatores externos à sociedade, traço que permanece nos estudos funcionalistas, tradição que
deixou de lado a dimensão dos efeitos a curto prazo para pensar o papel desempenhado pelos
os meios de comunicação de massa no sistema social, um todo complexo formado de
subsistemas.
Buscava-se compreender quais as funções e disfunções, latentes versus manifestas, da
comunicação de massa que visa à vigilância, através da produção de notícias; à correlação,
com atividade editorial, que consiste na interpretação dos fatos sociais e indicação de
orientações de como agir; à transmissão cultural e ao entretenimento, em sociedade,
subgrupos, indivíduos e sistemas culturais (WRIGHT, 1960). O fenômeno é entendido para
além da sua dimensão técnica, sendo caracterizado por um processo social que ocorre,
segundo um mesmo padrão, em diferentes sociedades na modernidade. Com uma estrutura
formal complexa, os meios de comunicação movimentam altos custos e são destinados a uma
ampla audiência desconhecida pelo comunicador. O objetivo era compreender a função dos
meios na dinâmica social, ao garantir a coesão dos indivíduos pela difusão da cultura, bem
como o controle social, através do reforço de regras sociais. Ou, por outro lado, em termos de
disfunção – ou seja, comportamentos indesejados gerados pela presença da mídia em
sociedades democráticas, a exemplo da “disfunção narcotizante”, segundo a qual o excesso de
informação levaria à falta de interesse nos assuntos públicos pelos indivíduos (LAZARSFELD
& MERTON, 1948).

Parte-se de uma lógica de equilíbrio: as funções desempenhadas pelos meios de
comunicação de massa são uma forma de minimizar as disfunções geradas por outras
atividades do sistema, evitando o seu colapso. Se, por um lado, o fluxo constante de
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informação pode gerar apatia e ansiedade, por outro, os próprios meios produzem notícias que
visam a interpretar os eventos e orientar os indivíduos, como forma de diminuir essa
disfunção. A função de entretenimento aparece como um mecanismo de manutenção do
equilíbrio, tendo em vista a possibilidade de redução das tensões geradas pela vigilância
(WRIGHT, 1960).
Essa divisão entre sociedade de um lado e meios de comunicação do outro, presente
em diferentes tradições das teorias da comunicação, perde sentido quando considerada a
penetração do fenômeno em sociedades caracterizadas pela saturação midiática (HEPP et al,
2010; WOLTON, 2000; RIEFFEL, 2014). A própria formação da cultura e sociedades
perpassa as trocas simbólicas e este aprofundamento da capacidade humana de transmitir e
armazenar informação, com os dispositivos de comunicação25 (VERÓN, 2013) só pode ser
compreendida se observadas as suas condições de desenvolvimento como um processo intra
social.
Apesar da aparente superação do modelo linear de comunicação, que entendia o
público como homogêneo e desprovido de autonomia para processar sentidos ativamente, nos
estudos contemporâneos, algumas abordagens, ainda carregam certo determinismo teórico,
observando as transformações sociais e culturais como condicionadas apenas pelo
desenvolvimento de novas tecnologias. Estas formulações tendem a considerar os dispositivos
como

propulsores

das

transformações

sócio-históricas,

influenciando

diretamente

comportamentos e hábitos dos indivíduos e coletivos, com dois principais núcleos de
posicionamentos antagônicos26 (JAURÉGUIVERRY & PROULX, 2011): (1) a ideia utópica
de um mundo em que os avanços tecnológicos viabilizam a transparência e a democracia
participativa, através de uma esfera conversacional que surge dos mecanismos de
interatividade e das redes descentralizadas27, bem como a ideia de uma inteligência coletiva,
que reconfiguraria a relação das audiências com os produtos, sobretudo a partir de uma
relação finalmente ativa, que surgiria apenas com a possibilidade de produção e propagação
de conteúdos nas redes digitais (JENKINS, 2009, 2014; LEMOS, 2009); e (2) o pessimismo

25

Verón (2013, p. 144) considera o termo dispositivo de comunicação como mais adequado,
diferenciando-o de “meios”, que se refere aos “usos das sucessivas tecnologias de comunicação, tal
como estes usos se estabilizaram ao longo da história”.
26
Jauréguiberry e Proulx (2011) fazem uma crítica à lógica do determinismo, tanto técnico, quanto o
social, apostando na análise dos usos para a superação dessa polarização.
27
Uma crítica à ideia de fortalecimento de mecanismos de participação direta é feita por MartínBarbero (2006, p. 69), que reconhece a centralidade dos meios nas transformações recentes,
entretanto, considera como “enganosa” a ideia de democracia direta que surgiria com as redes digitais,
por enfraquecer os “processos de deliberação e de crítica” tratadas como próprias do público.
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que deposita na evolução dos meios a causa de uma sociedade fragmentada, pautada na lógica
do espetáculo, com indivíduos alienados e dependentes das tecnologias, numa cultura
fundamentada no consumo (DEBORD, 1997; KELLNER, 2001).
Uma das tentativas de superar a visão centralizada nos dispositivos midiáticos, nos
estudos latino-americanos, foi elaborada por Jesús Martín-Barbero (2008), com o conceito de
mediação, através do qual se buscava compreender as relações entre os meios de
comunicação, a cultura e a sociedade superando a visão da onipotência dos meios, trazendo
um modelo de comunicação não linear. O conceito de mediação tem como pressuposto a ideia
de que a construção da percepção do real pelos indivíduos perpassa uma inserção na
realidade, ou seja, a relação nunca é direta e envolve as dimensões cultural, social e
psicológica. A instância da recepção passa a ser concebida como integrada a mecanismos de
mediação, através da linguagem, inserção social, trabalho, educação formal, superando uma
“visão objetivista” dos meios, para perceber o caráter relacional dos processos midiáticos
(BRAGA, 2012b).
Em “Dos meios às mediações”, Martín-Barbero (2008) propõe uma investigação da
relação comunicação e cultura, partindo do tensionamento epistemológico entre as mediações
históricas que dão significado aos meios e o seu próprio papel de mediador, tendo como
objeto o consumo televisivo. O autor propõe um estudo da televisão a partir das mediações,
ou seja, os espaços nos quais os indivíduos constroem a “materialidade social e a
expressividade cultural da televisão” (MARTÍN-BARBERO, 2008, p. 294). O foco estava na
relação das pessoas com os meios, observando as formas de comunicação que eram
estabelecidas na vida cotidiana. Buscava-se desconstruir a visão de indivíduos isolados, para
compreendê-los como parte de uma vida cotidiana rica, com crenças e costumes que exercem
um papel central no processamento dos sentidos. Por um lado, histórias e marcas individuais
são balizadores do processo de reconhecimento, entretanto, os indivíduos estão inseridos num
universo cultural que também molda seus gostos e concepções de mundo (MARTÍNBARBERO; BARCELOS, 2000). Nesse contexto, fatores como classe social, grupo familiar,
região onde vive, idade ajudam a entender os modos de recepção dos conteúdos (MARTÍNBARBERO, 2008).
Para compreender esta relação complexa entre comunicação, cultura e sociedade,
Barbero (2008) propõe um mapa das mediações, que abrange a cotidianidade familiar, a
temporalidade social e a competência cultural. A família aparece como central no processo de
mediação dos produtos culturais pelo papel que o cotidiano familiar exerce no processo de
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reconhecimento, deixando marcas na própria configuração da televisão e sua textualidade.
Outro elemento que integra o mapa das mediações é a temporalidade que se constrói na
programação televisiva. A temporalidade da televisão coaduna com a cotidianidade,
constituinte de fragmentos que se repetem. A programação televisiva, organizada na lógica de
produção do lucro, resulta do cruzamento dos gêneros dos produtos que circulam e que
orientam o processo de reconhecimento e os tempos que se repetem. Portanto, os gêneros
aparecem como unidades básicas da comunicação de massa, capazes de ativar a competência
cultural através de suas configurações textuais e estratégias de comunicabilidade.
Uma das questões basilares do conceito de mediação, a partir da problemática da
cultura, é o consumo como possibilidade de resistência, situado entre os modos de
apropriações dos conteúdos e sentidos. Busca-se superar a perspectiva de transmissão
controlada pelos meios, considerando as possibilidades de apropriação cultural e de uso
social da comunicação, a partir de uma observação etnográfica de suas lógicas. Sobre as
condições de produção que configuram os produtos televisivos, são levadas em consideração
as que deixam marcas na sua textualidade, tais como competitividade, competência
comunicativa, níveis e fases de decisão na produção de cada gênero, ideologias profissionais,
rotinas produtivas e estratégias de comercialização (MARTÍN-BARBERO, 2008).
Muniz Sodré (2006) parte de um sentido amplo de mediação, que se aproxima da
perspectiva de Barbero (2008), entendendo-a como ação de fazer ligação ou comunicação
entre duas partes. Nesse sentido, toda a cultura pressupõe processos de mediação simbólica,
desde a linguagem, vista como a “mediação universal”, até as artes e as leis. Já midiatização
seria uma forma específica de interação – ou “tecnomediações”, viabilizada pela presença de
dispositivos técnicos, num contexto de conformação da informação como produto
mercadológico.
Em sua abordagem semioantropológica da mediatização, Eliseo Verón situa a
mediação como pressuposto de todas as formas de comunicação, referindo-se à presença de
um suporte que viabilize o processo comunicacional ou, em outras palavras, as tecnologias de
comunicação através das quais as mensagens passam a adquirir materialidade. Portanto,
mesmo as ondas sonoras, que possibilitam a linguagem falada, em uma comunicação direta,
são entendidas como suporte material, o que inviabiliza a noção de uma comunicação não
mediada. A rigor, toda a comunicação humana é mediada, tendo em vista que só há circulação
de sentido com uma materialidade. Em suma, toda troca comunicacional pressupõe a
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“produção de um evento material, sensível, diferenciado tanto da fonte quanto do destino”
(VERÓN, 2013, p. 144 – tradução nossa28).
Perspectiva oposta é adotada por John B. Thompson (2008), em seus estudos as novas
formas de interação e ação social que surgem com a mídia, caracterizando a mediação pela
utilização das mídias para a comunicação. Segundo o autor, enquanto a interação face-a-face
é dialógica, contemplando variadas referências simbólicas, através de gestos, expressões
faciais, entonação, qualificada pela copresença, a utilização dos meios de comunicação faz
emergir uma interação mediada, com características distintas, marcadas sobretudo pela
alteração espaço-temporal, sendo “«distendida» em termos espaciais” (THOMPSON, 2008, p.
17). O autor faz uma diferenciação entre a comunicação mediada, dotada de interação, a
exemplo da comunicação via telefone, cartas ou chats, e a “quase-interação mediada”, que diz
respeito à comunicação de massa – como a produção e consumo de livros, jornais, revistas,
programas de televisão -, caracterizada pela indefinição da quantidade de receptores
potenciais, bem como “certa escassez de referências simbólicas” (THOMPSON, 2008, p. 18).
O conceito de “quase-interação mediada” é refutado por Stig Hjarvard (2012), ao
analisar a assimetria inerente à relação entre a mídia e seu público, embora também parta do
marco da emergência da comunicação de massa, na modernidade, para investigar os
fenômenos midiáticos. Em sua abordagem institucional da midiatização, o autor situa a
mediação como mecanismo de comunicação de sentido através de um meio, tendo como
ponto de partida o surgimento da imprensa. No sentido de Hjarvard, em todas as formas de
interação social – com a presença ou não de meios – existem papéis sociais distintos
assumidos e a desigualdade própria da relação estabelecida pelas duas instâncias não levaria a
um “quase” processo. Por outro lado, considera a presença dos meios de comunicação como
fator de mudanças nesses papéis sociais na interação, a exemplo da ampliação da capacidade
do público de produzir conteúdo, para além de consumir. O estudo da mediação estaria
voltado ao ato comunicacional em si, em determinado contexto histórico e social
(HJARVARD, 2012), ou seja, o "efeito das mensagens mediadas sobre as audiências ou,
inversamente, no uso das mensagens mediadas por parte de audiências ativas” (HJARVARD,
2014, p. 15). Já os estudos de midiatização29 deixariam de lado a questão dos casos
específicos de comunicação mediada, para investigar a dimensão estrutural e de longo prazo
“Está claro, entonces, que no es posible imaginar un proceso de comunicación sin la producción de
un evento material, sensible, diferenciado tanto de la fuente como del destino” (VERÓN, 2013, p.
144).
29
Optamos por manter “midiatização” nesta passagem tento em vista a formulação original de Stig
Hjarvard (2014).
28
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das mudanças que a emergência dos meios de comunicação promovem na cultura e na
sociedade.
No entanto, se os fenômenos comunicacionais forem pensados como mecanismo
produção de sentido, ou seja, a técnica associada à capacidade humana de semiose, o seu
surgimento pode ser visto como muito anterior. A exteriorização dos processos mentais e a
passagem do sentido para a sua forma material se edifica a partir de operações técnicas, seja
com a linguagem oral, a escrita, ou a gravada. Existe uma diferença entre a mediação –
essencial à comunicação humana, que garante a materialidade do sentido, por meio de um
suporte -, e os fenômenos midiáticos, quando os signos passam a ser dotados de alguma
autonomia e persistência no tempo, através de operações técnicas – uma característica da
espécie humana em sua evolução (VERÓN, 2013).
O fenômeno midiático tem como ponto central o surgimento de um suporte não
efêmero, viabilizado por meio da técnica, tornando a mensagem independente de sua fonte e
persistente no tempo. Na história da comunicação humana, a escrita30 foi o primeiro processo
a tornar os signos linguísticos persistentes no tempo, independentes da fonte produtora da
mensagem. A mediatização é, então, entendida na história da humanidade como uma
“sequência de fenômenos midiáticos históricos que resultam de determinadas materializações
da semiose, obtidas por procedimentos técnicos” (VERÓN, 2013, p. 147 – tradução nossa31).
Partindo do princípio de que toda comunicação é mediada, ou seja, não é direta, a
mediatização é um conceito chave para se pensar as mudanças de escala, que Verón explica
numa perspectiva triádica, através dos conceitos de primeiridade, secundidade e terceiridade
de Peirce, caracterizando o problema do fenômeno midiático na evolução humana:

A primeiridade do processo é a materialização do sentido em suportes que
fazem possível sua autonomia, enquanto a secundidade tem a ver com a
história gerada pela persistência do suporte. Quando o sentido toma corpo e
entra em relações históricas, se põe imediatamente a terceiridade das regras
que definem as condições de acesso ao sentido, ou seja, as condições de sua
circulação (VERÓN, 2013, p. 148 – tradução nossa32).
30

No entanto, evidências paleontológicas apontam a persistência de signos gráficos muito antes, em
culturas ágrafas (VERÓN, 2013).
31
“La mediatización es, en el contexto de la evolución de la especie, la secuencia de fenómenos
mediática: históricos que resultan de determinadas materializaciones de la semiosis, obtenidas por
procedimientos técnicos.” (VERÓN, 2013, p. 147).
32
“La primeridad del proceso es la materialización del sentido en soportes que hacen posible su
autonomía, mientras que la secundariedad tiene que ver con la historia generada por la persistencia
del soporte. Cuando el sentido cobra cuerpo y entra en relaciones históricas, se plantea
inmediatamente la terceridad de las reglas que definen las condiciones de acceso al sentido, es decir,
las condiciones de su circulación.” (VERÓN, 2013, p. 148).
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Um ponto de vista também histórico, que considera os efeitos fenômenos midiáticos
como cognitivos e cumulativos, é adotado por Nick Couldry e Andreas Hepp (2016), para
quem a mediação abarcaria o processo comunicativo de forma ampla, remetendo ao modo
como a comunicação via tecnologia está articulada à mediação da produção de significados. A
mediatização, por sua vez, trata do processo que se espalha por diferentes sociedades, com
variados níveis de interação. Visto como um meta-processo, dá conta dos múltiplos processos
de comunicação mediada que, articulados e historicamente, resultam na construção social da
realidade social tornando os padrões de organização social mais complexos, dimensão que
será tratada na seção seguinte (COULDRY & HEPP, 2016).
Em estudos anteriores, sobre as narrativas digitais, Nick Couldry (2008) fez um
tensionamento entre os conceitos de mediação e mediatização, considerando o primeiro como
mais adequado aos estudos que sobre práticas comunicativas, por dar conta de dimensões
como estilos de interpretação, modos de circulação e recirculação. A mediação é vista como
um processo não linear, descontínuo, assimétrico, que envolve os múltiplos fluxos midiáticos
de produção, circulação, recepção e recirculação.
A perspectiva da mediação, embora fundamental para se compreender a relação da
sociedade com os meios, sobretudo se considerarmos toda comunicação como mediada
(LUNDBY, 2014; VERÓN, 2013), seja pela linguagem ou por algum dispositivo midiático,
não é suficiente para explicar todos os fenômenos que integram a mediatização, a exemplo
das dinâmicas comunicacionais que passam a atravessar diferentes campos sociais (BRAGA,
2012b). O conceito de mediação parece frutífero para a análise do consumo de produtos
comunicacionais específicos, ou práticas comunicacionais e simbólicas circunscritas à
determinada comunidade e momento histórico, considerando os possíveis processos de
resistência travados por grupos e minorias sociais.
O processo de mediatização, na perspectiva aqui adotada, envolve aspectos
relacionados aos múltiplos fluxos de produção, circulação e reconhecimento, sobretudo,
quando considerada a sua emergência com a própria capacidade humana de exteriorização dos
processos metais (VERÓN, 2013). Pensando os dispositivos técnicos como mecanismos de
processamento de sentidos, integrantes do processo de semiose social, as condições sociais de
criação e utilização são essenciais para a sua significação enquanto artefato. Esta dimensão
abarca desde o processo de materialização o objeto técnico, até as práticas que emergem com
as novas mídias e o processamento de conteúdos e sentidos circulados.
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Nesse sentido, a própria análise dos usos sociais das tecnologias, no interior das
teorias da mediatização e da enunciação, supera um suposto determinismo técnico,
usualmente atribuído às teorias centradas nas transformações midiáticas, sobretudo, se as
mudanças tecnológicas forem entendidas como parte das condições de produção, circulação e
reconhecimento dos discursos sociais. Se o dispositivo de comunicação for pensado à luz da
teoria da enunciação, veremos que o suporte deixa marcas no discurso produzido,
constituindo um dos elementos de suas condições de produção. Entretanto, o modo como a
significação se conclui depende diretamente da instância de reconhecimento, num processo
que também envolve apropriação do dispositivo comunicacional e um consequente
remodelamento em função dos usos.
Esse modo de compreender os fenômenos midiáticos é próximo do esquema para a
análise da mediatização, proposto por Eliseo Verón (1997), segundo o qual a relação entre as
instituições não midiáticas, os meios de comunicação e os atores individuais se fundamenta
não em processos lineares de causa e efeito, mas circuitos de feedback. Embora nessa fase
dos seus estudos sociossemióticos, o autor considere o fenômeno de mediatização como
próprio de sociedades pós-industriais, posição revista33 em trabalhos posteriores (VERÓN,
2012a; 2012b; 2013; 2014a; 2014b), é proposta uma abordagem histórica através da
articulação entre análise dos meios e os usos sociais da tecnologia. Segundo a sua perspectiva,
os meios de comunicação social são dispositivos técnicos que viabilizam a produção de
mensagens e o seu acesso plural, estando submetidos a determinadas condições de produção
e, ao mesmo tempo, práticas de recepção. Nesse sentido, a forma como os meios de
comunicação foram instaurados nas sociedades industriais fez com que as condições de
acesso fossem, basicamente, econômicas, ou seja, o setor midiático se caracteriza como um
mercado e o seu conjunto forma o que o autor chama de "oferta discursiva". Existe, ainda,
uma diferença entre as condições de acesso à mensagem e de acesso ao sentido: enquanto o
primeiro remete ao funcionamento dos meios, a segunda remete à instância do
reconhecimento.
Portanto, a relação entre os dispositivos, as instâncias de produção e reconhecimento,
bem como o contexto sociocultural, resulta num processo de retroalimentação e de afetação
33

Embora nesse momento da trajetória de pesquisa, Verón tenha como ponto de partida uma dimensão
institucional, as formulações posteriores (VERÓN 2012a, 2013, 2014) consideram o fenômeno da
mediatização como associado à capacidade humana de exteriorização de processos mentais. As duas
perspectivas se complementam mais do que se opõem, sobretudo, se pensarmos o suporte de imprensa
(enquanto instituição), como inserido num processo de semiose infinita, que remete à dimensão
macrossocial e histórica do fenômeno da mediatização.
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mútua, com reverberação não só nos suportes, mas nos modos de enunciação. É possível
observar diferentes marcas nas duas instâncias e no próprio suporte técnico, se pensados os
diferentes momentos ou ondas de mediatização, que serão caracterizadas mais à frente. Em
todas as fases, no entanto, percebe-se não uma relação de substituição de um dispositivo por
outro, mas a alteração de todo o ambiente em função das inovações tecnológicas, além da
formação de uma rede de acoplamentos que se complexifica ao longo da história (COULDRY
& HEPP, 2016; BRAGA, 2012a).
Um exemplo disso é o surgimento dos suportes de imprensa: a mecanização do
processo de impressão tornou viável a reprodução dos primeiros panfletos e “papéis de
notícia”34 (VERÓN, 2013). Ao mesmo tempo, o processo de urbanização e escolarização
permitiu a formação de um público, constituído de uma classe média urbana, que tornou a
produção de jornais viável do ponto de vista comercial, viabilizando a popularização dos
chamados penny papers (SCHUDSON, 2010). O modo como a leitura se dava – geralmente,
em deslocamento, no transporte público – foi determinante para a adoção de um formato mais
compacto para essas publicações. A exploração de títulos destacados, a presença de
ilustrações e utilização do lead, com as principais informações da notícia, acompanharam essa
necessidade de leitura mais dinâmica dos leitores-passageiros.
O mesmo pode ser pensado com relação à televisão, um dos dispositivos de
comunicação que fizeram parte da onda da eletrificação (COULDRY & HEPP, 2016) – se,
por um lado, os móveis domésticos tenderam a se organizar em função da presença desse
objeto técnico, o próprio design do objeto é pensado de modo a integrar a mobília
doméstica35. Por outro lado, a sua inserção na dinâmica familiar deixa marcas na textualidade
dos gêneros televisivos, a exemplo do predomínio da dimensão indicial do olhar direto como
mecanismo de estabelecer contato com o público36 (MARTÍN-BARBERO, 2008; VERÓN,
2013). No caso da digitalização, que acaba rompendo a separação entre a comunicação
interpessoal e a de massa (COULDRY & HEPP, 2016), também é possível perceber esse
Verón (2013, p. 219) utiliza a expressão “papel de notícia” para remeter às primeiras publicações,
tendo em vista que o termo “jornal” implica numa rotina e frequência de publicação que não existia
nessas primeiras experiências.
35
Os primeiros televisores eram verdadeiros móveis de madeira, que integravam a mobília doméstica.
Sobre a evolução do design dos aparelhos televisivos, ver: <http://designculture.com.br/a-evolucaodos-aparelhos-de-tv>. Acesso em dezembro de 2017.
36
Como visto anteriormente, a família é um dos elementos do mapa da mediação em Barbero (2008).
Segundo o autor, a textualidade dos produtos televisivos parte do pressuposto de uma audiência que
tem a família como unidade, como consequência, o próprio texto é composto de marcas dessas
condições de reconhecimento, a exemplo da estratégia de simulação e manutenção contato comum na
linguagem televisiva, que busca uma aproximação com a audiência através da linguagem fática
(MARTÍN-BARBERO, 2008; VERÓN, 2003).
34
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circuito de afetação entre instâncias de produção, reconhecimento e dispositivos. O suporte
digital, que tem como marca a hipertextualidade e a multimidialidade, adquire uma nova
formatação na medida em que passa a ser consumido em dispositivos móveis, geralmente, em
mobilidade. Assim, há uma formatação do texto verbal e das demais matérias significantes
que os compõem que se adequa aos modos de uso da tecnologia, que se efetiva na instância
do reconhecimento.
Por fim, como sustentado ao longo das últimas páginas, o surgimento de uma nova
tecnologia não é capaz de sozinho promover transformações. As apropriações por pessoas,
instituições e a sociedade em geral a remodelam, trazendo novos usos e significados
(CASTELLS, 2003). Para além de questionar os efeitos dos dispositivos técnicos na
sociedade, é necessário investigar como o desenvolvimento tecnológico é condicionado pelas
“estruturas de reprodução do social”, que deixam traços desde a concepção até as formas de
apropriação das tecnologias (JAURÉGUIVERRY & PROULX, 2011). Nesta abordagem, os
aspectos técnicos deixam de ser vistos como neutros e inerentes, à priori, aos dispositivos: as
apropriações, em si, feitas pelos usuários, são dotadas de significações sociais. A análise dos
usos sociais dos dispositivos técnicos busca evidenciar traços de significações culturais e
hábitos da vida cotidiana dos usuários, tendo em vista que as potencialidades de um
dispositivo só se efetivam em características na medida em que são percebidas e postas em
prática pelos usuários.
As teorias da mediatização podem contribuir no sentido de pensar o lugar dos
dispositivos de comunicação nos processos de transformação cultural e social, superando
possíveis determinismos – sejam da técnica ou do social37 (JAURÉGUIVERRY & PROULX,
2011). Entre as diferentes correntes no interior dos estudos de mediatização serão, aqui,
destacadas a que privilegia o caráter institucional do processo e a voltada ao seu
desenvolvimento histórico. Enquanto a primeira, se atém ao fenômeno da mídia massiva e
suas lógicas, como característico de sociedades pós-industriais, a segunda trata do lugar dos
meios de comunicação na sociedade, desde a origem da história humana (LUNDBY, 2014;
HEPP, 2014; VERÓN, 2012a, 2013, 2014a), como será aprofundado nas próximas páginas.

1.2.1. A mediatização associada ao fenômeno da comunicação de massa

37

Jauréguiverry e Proulx (2011) fazem uma crítica às abordagens que consideram os
desenvolvimentos tecnológicos como definidos apenas pelas estruturas sociais, vistos como
mecanismo de reprodução das desigualdades e hierarquias.
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Para o presente estudo, observamos o campo dos estudos da mediatização a partir de
dois principais núcleos aglutinadores, com perspectivas que se diferenciam pelo próprio
conceito de mídia e do fenômeno em questão. No caso da abordagem institucional, que tem
como um dos principais formuladores o pesquisador dinamarquês, Stig Hjarvard, a
preocupação está centrada no fenômeno da comunicação de massa e as transformações
surgidas na sociedade pós-industrial, buscando compreender de que maneira a mídia exerce
influência sobre a cultura e a sociedade. Embora seja considerado como um processo
macrossocial e de longa duração, a exemplo da globalização e da urbanização, perpassando os
diversos níveis sociais, o recorte institucional é no nível meso, que busca identificar os
padrões nas interações e relações entre os diferentes atores sociais - indivíduos e organizações
- que compõe uma sociedade específica (HJARVARD, 2014b). Como uma teoria de médio
alcance, a abordagem institucional se afasta do paradigma tecnológico (MCLUHAN, 1964),
voltado às influências em larga escala das mídias em diferentes sociedades, a partir do
advento tecnológico, se aproximando da tradição funcionalista, que entende a sociedade como
um sistema complexo, composto de unidades integradas.
Conforme explicado no tópico anterior, Hjarvard (2012) considera a mediação como a
comunicação que se realiza pela presença de uma tecnologia ou meio, num âmbito específico,
processo com implicações na mensagem e nos interlocutores. Já a midiatização, se refere a
um processo de longo prazo no qual instituições e modos de interação sofrem transformações
em função do desenvolvimento dos meios e crescimento de importância da comunicação
mediada na sociedade e cultura. Ou seja, remete a uma fase específica da sociedade e da
cultura – a situação histórica da alta modernidade, na qual “os meios de comunicação
exercem uma influência particularmente dominante sobre outras instituições sociais”
(HJARVARD, 2014a, p. 31). Por essa ótica, o conceito de midiatização se aplica ao momento
em que os meios de comunicação passam a atuar de forma independente de outras
organizações, como instituição social. Parte do tecido social, ou seja, integrante da cultura e
da sociedade, a mídia passa a atuar como instituição autônoma, com dinâmica própria. Existe
uma dualidade: a sociedade e suas instituições estão cada vez mais submetidas às lógicas
midiáticas e, ao mesmo tempo, os próprios meios adquirem status de instituições
(HJARVARD, 2012; 2014a; 2014b).
O conceito de lógica da mídia é central nesta abordagem: busca-se compreender a
importância da presença dos meios de comunicação na vida social, a partir da ideia de que as
tecnologias, bem como as propriedades das mídias, modelam a forma como eventos e ações
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dos atores sociais se desenvolvem. Parte-se, ainda, do princípio de que há uma
institucionalização dos modos de comunicar, formando esquemas interpretativos que alteram
os modos de interação e os modelos de mediação. Os formatos são situados no interior de
uma “ecologia da comunicação”, que articula tecnologias, canais de informação, mídias,
formas de organização e estruturas. A lógica da mídia também integra o processo de
construção social da realidade, tanto no processamento de significados pelos indivíduos, que
absorvem os formatos, quanto no sentido de modelagem dos conteúdos pela mídia
institucional (ALTHEIDE, 2016). Nesse processo, não apenas a relação entre os diferentes
campos sociais e a mídia se altera, mas a constituição e o próprio funcionamento da sociedade
tornam-se moldados por lógicas e pressupostos da “cultura da mídia” (FAUSTO NETO,
2008).
Apesar de incorporar o conceito de lógica da mídia em suas formulações, Stig
Hjarvard (2014b) considera a relação da mídia e demais campos não como um processo de
“colonização”, mas de dependência mútua. Essa “interdependência” inerente à relação entre
mídia, cultura e sociedade é tratada analiticamente nas investigações, ao caracterizar a
integração da mídia com os diferentes domínios, observando o seu desenvolvimento enquanto
instituições e suas transformações recíprocas – em outras palavras, como a mídia se estrutura
e se relaciona com os demais domínios. Outro modo de entrada no fenômeno da midiatização,
na perspectiva institucional, é por meio das práticas desenvolvidas dentro de um domínio
determinado, como por exemplo as práticas comunicativas de uma campanha eleitoral, as
mudanças no modo de entretenimento familiar ou nos modos de brincadeira, que se
reconfiguram com o desenvolvimento dos meios de comunicação de massa e a presença de
dispositivos tecnológicos. Portanto, não se trata de observar os efeitos das tecnologias de um
lado e, de outro, investigar como as audiências processam os conteúdos consumidos como nos
estudos dos efeitos midiáticos e de recepção, respectivamente. Partindo do princípio de que há
uma onipresença da mídia, busca-se compreender de que forma as instituições e os processos
culturais são remodelados ao incorporar formatos e gramáticas comuns nos meios de
comunicação (HJARVARD, 2014a; 2014b; 2012).
Os meios de comunicação são vistos como tecnologias que ampliam as possibilidades
de comunicação no tempo e espaço, com configurações que se alteram de acordo com o tipo
de meio e sociedades/culturas envolvidas não sendo, portanto, um fenômeno uniforme.
Haveria, nesse sentido, alterações de intensidade de acordo com o nível de mudança da
atividade envolvida - forte (midiatização direta), quando uma atividade que se desenvolvia de
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forma não mediada passa a ocorrer com a presença de um meio, e fraca (midiatização
indireta), quando há influência na forma e não na atividade em si, ou seja, como o conteúdo
ou a organização passa a incorporar símbolos ou mecanismos da mídia. Embora, do ponto de
vista empírico, seja difícil diferenciá-las, tendo em vista a comum articulação dos dois tipos,
segundo essa perspectiva teórica, a divisão permitiria identificar a profundidade do processo,
sobretudo, quando há uma substituição de prática não-mediada por mediada, no caso da
direta, bem como perceber diferenças, comparando a mesma situação em momentos distintos,
antes e após a incorporação da tecnologia. O processo do tipo indireto, por sua vez, se
relaciona com a influência e força dos recursos midiáticos nas instituições sociais
(HJARVARD, 2012).
O processo de midiatização teve como condição em seu início, nessa perspectiva
institucional, o surgimento da prensa tipográfica, na metade do século XV, advento que
possibilitou a constituição da sociedade moderna, ao tornar possível “a circulação da
informação na sociedade em uma escala sem precedentes”, e viabilizar a criação de uma
esfera pública mediada (HJARVARD, 2014a, p. 27). Com a possibilidade de reprodução em
massa, os meios de comunicação tornam-se institucionalizados, tornando viável a estocagem
e a troca de informação à distância. Por um lado, os meios adquiriram, progressivamente,
autonomia diante de outras instituições38 como a política e a religião e também autoridade,
enquanto instância legitimada socialmente para produzir informação, formando uma arena de
debate público que leva as demais instituições, que precisam de visibilidade, a submeter-se às
suas dinâmicas.
É a mídia, a um só tempo, parte do próprio tecido de esferas sociais e
culturais particulares (a família, a política, etc.) e uma instituição semiindependente que fornece um nexo entre outras instituições culturais e
sociais, bem como ferramentas de interpretação para compreendermos a
sociedade como um todo, e que constitui uma arena comum para o debate
público (HARVARD, 2014a, p. 16).

No modelo de comunicação massivo, altera-se a relação entre emissor e receptor, se
comparada a interações face a face: de um lado, os meios de comunicação controlam os
conteúdo veiculados, definindo o que pode se tornar notícia e deve ser tratado como assunto
38

Uma das críticas à perspectiva institucional é o olhar eurocêntrico do fenômeno da mediatização,
sobretudo, ao descrever o processo de conformação da instituição jornalística como independente das
demais (COULDRY & HEPP, 2016). No Brasil, por exemplo, a estreita relação do campo
comunicacional com o político foi historicamente forte. A formação do sistema de radiodifusão foi
marcado pela presença de atores do campo político: as outorgas para a exploração do serviço de rádio
e TV, no período da Constituinte de 1988, por exemplo, foram utilizadas como moeda de troca para
obter apoio político durante as votações (CARVALHO, 2013).
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de interesse público, de outro, exercem um controle mínimo do que será feito da mensagem a
partir do processo de reconhecimento. Na medida em que os meios de comunicação se
institucionalizam e passam a permear a vida cotidiana, “textos imagens e discursos midiáticos
tornam-se parte da construção da identidade individual”, processo se aprofunda com o
surgimento do rádio, televisão e, mais recentemente, da internet (HJARVARD, 2014a, p. 28).
O surgimento da impressão permitiu a expansão da ciência e tecnologia com a
circulação de livros e periódicos, bem como a formação de uma esfera pública, com os jornais
impressos, e cultural, com a disseminação da literatura. Entretanto, nesse estágio, os meios de
comunicação ainda estavam à disposição de interesses de outras instituições como a política,
no sistema de imprensa partidária formado, nos países ocidentais, durante o século XIX
(HJARVARD, 2014a, p. 46). Segundo Hjarvard, com o advento do rádio, nos anos 1920, foi
possível a gradual constituição de instituições culturais, tornando os meios de comunicação
cada vez mais distantes de outros domínios, por conta da formação de um amplo público, um
primeiro passo em direção à constituição de um campo independente, que ocorre,
efetivamente, no século XX. Na Europa, entre 1920 e 1980, é estabelecido um sistema
público de radiodifusão, mesmo período em que a imprensa de partido é progressivamente
substituída por veículos voltados ao interesse comum. Esse processo foi marcado pela
profissionalização das práticas jornalísticas, que se instituem como campo profissional
autônomo, com um código de ética39 próprio (SCHUDSON, 2010).
A partir de 1980, mudanças estruturais ocorrem no campo da comunicação. Há uma
quebra do monopólio dos serviços públicos de radiodifusão e a formação de um mercado
competitivo, em especial, com o estabelecimento da transmissão por satélite e a cabo. As
instituições midiáticas se desenvolvem num ambiente marcado pela desregulamentação do
setor das telecomunicações, expansão da telefonia móvel e da internet, formando um sistema
complexo de comunicação, como resultado de um movimento mais amplo do neoliberalismo,
que se repete em diferentes partes do mundo (HJARVARD, 2014a).
A agenda neoliberal de desregulamentação não visava particularmente os
meios de comunicação, mas incluía, potencialmente, todas as instituições do
setor público. No caso dos meios de comunicação, as políticas neoliberais
tiveram a profunda consequência de diminuir a influência (cultural e
política) da sociedade sobre a comunicação coletiva e individual de seus
membros, permitindo, ao mesmo tempo, que uma nova dinâmica econômica

39

A formação de um código de ética, que integra as ideologias profissionais, é parte da constituição do
jornalismo enquanto grupo e campo social (BOURDIEU, 1996) que, ao mesmo tempo, funciona como
mecanismo de construção de uma consciência de grupo e, ao mesmo tempo uma boa imagem pública.
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acelerasse o desenvolvimento e a disseminação dos novos meios de
comunicação (HJARVARD, 2014a, p. 48).

Portanto, para além de um processo interno, da instituição midiática, a midiatização é
vista como resultado de mudanças políticas, econômicas e tecnológicas, num processo que se
acelerou nos últimos anos do século XX, em sociedades modernas ocidentais, altamente
industrializadas. Dois principais traços configuram o modelo de comunicação que se
desenvolve a partir daí: de um lado, o profissionalismo, com a constituição de regras próprias;
de outro, no formato de indústria da informação e do entretenimento, inserida em um mercado
competitivo, e com novas práticas surgidas com a digitalização, o envolvimento do público
também passa a marcar essas práticas midiáticas (HJARVARD, 2012).
O desenvolvimento da internet, que integra o processo “virtualização”, complexifica o
sistema de comunicação com uma "expansão das oportunidades para a interação"
(HJARVARD, 2012, p. 62). As distâncias tornam-se menores – além da ampliação de
possibilidades de deslocamento físico, com o sistema de transporte aéreo, do ponto de vista
dos fenômenos midiáticos, surgem novas maneiras de participação em eventos, anteriormente,
distantes. Isso porque o modo de vivenciar o acontecimento midiático através do consumo de
notícias é diferente de, por exemplo, participar da reverberação desses mesmos fatos, num
processo de mobilização online, que reúne pessoas de diferentes partes do mundo, gerando
uma sensação de pertencimento nos debates públicos globais.
Um exemplo que ilustra essa quebra de fronteiras entre o global e o local são as
reações a eventos trágicos internacionais como os atentados terroristas ocorridos na França
em 2015. O primeiro ataque, ocorrido em janeiro à redação do jornal satírico Charlie Hebdo,
deixou 12 vítimas fatais, e resultou em manifestações nos sites de rede social como o
Facebook e o Twitter, aglutinadas na hashtag40 “Je suis Charlie”. Os ataques ocorreram após
publicação de imagem do profeta Maomé na capa da publicação, ação considerada ofensiva
por boa parte dos mulçumanos, não apenas pelo conteúdo em si das charges, mas pelo veto,
no islã, de qualquer representação gráfica do seu fundador. O primeiro momento, de
solidariedade, foi seguido, entre brasileiros, de debates41 sobre os limites da liberdade de
40

Hashtags são palavras-chave interligadas que ajudam a aglutinar conteúdos na internet. Em sites de
rede social é possível buscar as publicações sobre um mesmo tema, por meio dessas palavras-chave.
Em sites de rede social, é possível acessar o fluxo de publicações conectadas por meio das hashtags.
41
Sem entrar na complexa relação do humor com as culturas, contextos locais e direitos das minorias,
com relação ao processamento dos sentidos, muitas das sátiras produzidas pelo Charlie Hebdo são
carregadas de referências a acontecimentos políticos locais que, deslocadas do contexto original,
adquirem outro efeito de sentido, finalizado na instância do reconhecimento. Nas redes digitais, esse
processo de circulação se complexifica: para além do desnível inerente à comunicação mediatizada,
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imprensa (com a hashtag de resposta “Je ne suis pas Charlie”), em função de charges
polêmicas, interpretadas como racistas e de intolerância religiosa. Apesar da sensação de
pertencimento virtual, há ainda um distanciamento emocional que permanece, especialmente,
pelas fronteiras físicas, que possibilitou esse deslocamento da solidariedade para o
questionamento: houve uma espécie de culpabilização, não das vítimas enquanto indivíduos,
mas do jornal, um debate menos provável de ocorrer na sociedade francesa, naquele contexto,
sobretudo pelo sentimento de nacionalismo e de insegurança despertado após os atentados. De
qualquer forma, a esfera pública ampliada pela rede mundial de computadores tornou possível
o debate público e essa sensação de contato direto, embora virtual, com o evento.
Com o avanço da globalização, a midiatização também se espalha em diferentes
regiões e culturas. No entanto, não se trata de um processo universal, que se desenvolve de
forma idêntica em todas as sociedades. Os fenômenos comunicacionais também são tratados
como plurais, com cada meio formado por características específicas, com lógicas e
conteúdos próprios. “As consequências da midiatização, então, dependem tanto do contexto
quanto das características do meio ou meios em questão" (HJARVARD, 2012, p. 66)
Embora reconheça a impossibilidade de uma separação entre mídia e sociedade, esse
modo de pensar as esferas da sociedade e da cultura como “cada vez mais dependentes da
mídia e de sua lógica” (HJARVARD, 2014a, p. 36) acaba, mais uma vez, situando o
desenvolvimento do campo comunicacional como um processo à parte. Como integrante da
cultura e sociedade, a instituição midiática influencia, mas também é modelada e se forma
pelas condições de desenvolvimento as quais está submetida, o que também inclui a própria
lógica que se consolida. Além disso, o pressuposto de uma instituição midiática que submete
os demais campos às “lógicas da mídia” carrega certo determinismo – como se cada
instituição, como a família, a política ou a religião, abandonasse suas lógicas próprias para
adotar os modus operandi dos meios de comunicação massivos.
Há, portanto, um superdimensionamento dos impactos da mídia nas demais
instituições, previsto no conceito de lógica da mídia, que desconsidera as transformações
causadas por suas dinâmicas internas, dimensão que poderia ser superada com o diálogo com
o conceito de campo social de Pierre Bourdieu (1997), segundo o qual o poder de influência
do campo midiático nos demais dependerá de outros fatores como as suas forças internas. A

ocorrem ainda mudanças de sentidos geradas pelo compartilhamento, acompanhado de conteúdos e
comentários produzidos pelos interlocutores. O público interpretou a mensagem a partir de uma
gramática própria, portanto, independente da intensão da instância produtora, no processo de
reconhecimento, esse foi o efeito de sentido construído.
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questão não deveria ser de substituição de, por exemplo, da lógica política pela lógica da
mídia, mas de um entrelaçamento e implicação mútua (COULDRY, 2008). Por um lado, o
modo como os meios de comunicação se conformam em cada sociedade, resulta da história,
cultura local e de disputas travadas entre atores dos diversos campos, que impactam na
regulação e o tipo de sistema de comunicação que irá se estabelecer. Um exemplo disso é a
consolidação da comunicação pública no modelo europeu, financiado com recursos públicos,
e o predomínio da comunicação privada nos Estados Unidos: as disputas travadas e o modo
como cada sociedade concebe a comunicação irá definir o seu financiamento.
A esfera pública mediatizada é um espaço de disputa por sentidos sociais que, na
comunicação de massa, está submetido, em certa medida, aos critérios do campo midiático,
sobretudo, se considerada a prerrogativa desse campo jornalístico de produzir informação. E,
inserido num ambiente concorrencial, cada suporte de imprensa está submetido a
constrangimentos – da expectativa do público, às lógicas internas do campo (o que é
entendido pelo campo como um jornalismo de qualidade), às disputas concorrenciais, às
transformações econômicas, políticas e sociais. A metáfora de “tecido” (VERÓN, 2004) é
útil: o tecido social é formado por múltiplos fragmentos, com uma influência mútua.
O próprio modo de conceber a instância de recepção, nesse modelo, também pode ser
problematizado, sobretudo quando tensionados os conceitos de lógica da mídia aos de
mediação (BARBERO, 2008) e enunciação (VERÓN, 2004). Nos termos das lógicas
midiáticas, os meios operam segundo determinadas gramáticas que também guiam o processo
de reconhecimento: as audiências absorvem as lógicas e símbolos aos quais recorre no
processo de dar sentido às experiências. Portanto, ao invés de ser visto como um lugar
resistência, a instância do reconhecimento é vista como reprodutora, no processo de
significação, da própria gramática midiática.
Se pensarmos o discurso da imprensa como um dispositivo de enunciação que
estabelece um elo entre as instâncias de produção e recepção, veremos que além de um
processo ativo, de natureza interdiscursiva, o reconhecimento parte de uma gramática própria.
Conceber os discursos sociais como de natureza interdiscursiva (VERÓN, 2004) significa
reconhecer que há, por um lado, um desnível inerente à relação entre as duas instâncias, e por
outro, que todo discurso irá sempre remeter a outros. Em outras palavras, o seu
processamento está inserido em uma rede de outros discursos, dimensão que ultrapassa a
gramática “da mídia”.
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Por outro lado, a abordagem de médio alcance, voltada aos “padrões gerais de
desenvolvimento no âmbito de determinadas instituições sociais ou contextos culturais, bem
como de determinados contextos sociais e culturais de períodos históricos específicos”
(HJARVARD, 2014a, p. 17) pode ser útil do ponto de vista empírico, por permitir a
caracterização das transformações de campos e práticas, em contextos históricos e sociais
determinados, evitando possíveis generalizações sobre uma influência geral da mídia na
sociedade. Em outras palavras, o estudo sincrônico previsto nesse tipo de abordagem pode ser
complementar às investigações históricas, dimensão que será mais bem caracterizada no
próximo tópico.
Um exemplo de estudo sincrônico, voltado à prática específica, são as investigações
do pesquisador Antônio Fausto Neto (2012a; 2012b; 2009; 2008) sobre alterações do discurso
jornalístico. Suas formulações se aproximam da perspectiva institucional ao caracterizar as
transformações do entorno comunicativo, que ocorrem na sociedade em vias da midiatização,
como fenômeno que resulta dos avanços de processos midiáticos que se iniciam nas
sociedades industriais. Segundo Fausto Neto (2008, p. 96), estamos vivenciando a passagem
da sociedade dos meios à sociedade midiatização. Na sociedade das mídias, os demais
campos sociais passam pela mediação "de protocolos sócio-técnico-discursivos", num
processo que "incide sobre as próprias 'políticas discursivas'". Na midiatização, as práticas de
sentidos são permeadas das lógicas e protocolos midiáticos, que regem e alteram as relações
entre os diversos atores e instituições. Portanto, as alterações não se restringem às estruturas
de comunicação midiática, mas a sociedade como um todo, mesmo que as afetações causadas
pelas tecnologias sejam distintas nas diferentes práticas sociais.
Esse processo ocorre, sobretudo, com os desenvolvimentos tecnológicos e o
surgimento de novas tecnologias de comunicação que permitiram a criação de uma nova
ambiência caracterizada pela intensificação das interações e porosidade entre as instâncias de
produção e reconhecimento, fazendo emergir o que John Thompson (2008) conceitua de
“nova visibilidade”42. Há uma complexificação no nível da circulação como consequência da
presença de múltiplos acoplamentos midiáticos compostos de múltiplas interfaces e a
emergência de zonas de contato (FAUSTO NETO, 2012; 2009) que caracterizam o entorno
comunicativo, com o encontro, no mesmo espaço, de atores do campo midiático e

42

Para compreender o que seria esta nova visibilidade, Thompson (2008) investiga quais as alterações
que as mídias comunicacionais impõem à interação social. Ele posiciona a sua própria teoria como
interacional, tendo em vista que a sua análise está centrada nas formas de interação que os meios de
comunicação possibilitam/integram.
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“amadores”. Segundo o autor, a midiatização faz emergir um "novo feixe de relações" que
implica em "processos de afetações entre as instituições e os atores sociais" (FAUSTO
NETO, 2008, p. 96). Essa reconfiguração no cenário dos meios de comunicação implica em
novas condições de circulação dos discursos sociais e, como consequência, em alterações no
discurso jornalístico, dimensão que será tratada em momento posterior.
Consideramos que as múltiplas abordagens da mediatização podem ser articuladas –
da dimensão institucional, às pesquisas focadas nas mudanças históricas a partir de diferentes
campos da cultura (HEPP et al, 2010), especialmente, a partir do diálogo com o conceito de
campo social (BOURDIEU, 1996; 1997). Na seção seguinte, trataremos de vertentes que
exploram perspectiva histórica, compreendendo a mediatização como um processo de
acumulação das influências dos fenômenos midiáticos, transformações que foram se
acelerando ao longo do tempo.

1.2.2. Abordagens históricas do processo de mediatização
O desenvolvimento das tecnologias de comunicação veio acompanhado de abordagens
de análise do fenômeno a partir da lógica da inovação - da mídia impressa de massa, ao
surgimento da difusão radiofônica, passando pelo desenvolvimento da televisão, até a atual
convergência tecnológica e as redes digitais. Como se cada novo dispositivo fosse dotado de
elementos inovadores e fosse capaz de alterar toda a paisagem midiática (JAURÉGUIVERRY
& PROULX, 2011) e implicasse necessariamente em rupturas. A abordagem histórica da
mediatização é uma tentativa de superar esse olhar de determinação tecnológica, para
perceber as transformações da paisagem midiática como um processo de evolução que se
configura mais pela acumulação do que pela superação de modelos. Esse enfoque histórico
parte de elementos em comum, presentes nas perspectivas socioconstrutivista (KROTZ, 2014;
COULDRY & HEPP, 2016; COULDRY, 2010) e semioantropológica (VERÓN, 2012a;
2012b; 2013; 2014a; 2014b) que, embora possuam vertentes analíticas distintas, foram
articuladas na nossa investigação.
Os primeiros estudos que marcaram o surgimento do campo da mediatização se
voltavam aos meios massivos, em investigações sobre os efeitos da mídia na formação da
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opinião pública43 e na política (HJARVARD, 2014b). Nos últimos anos, as pesquisas têm se
intensificado, sobretudo, com o fenômeno da digitalização, que levou os processos midiáticos
a ocupar posição central na sociedade e cultura (KROTZ, 2014). Houve um espalhamento das
práticas comunicacionais, dimensão que ganhou atenção nesta investida, segundo a qual o
surgimento dos fenômenos midiáticos remontam os primórdios da humanidade, com a própria
comunicação humana e a capacidade de exteriorização dos processos mentais (VERÓN,
2012a; 2013; 2014b). A mediatização é, assim, tratada como um meta-processo de longo
prazo, resultado do aprofundamento da emergência e do uso de tecnologias de comunicação
nas práticas da vida social, trazendo mudanças nos modos de construção da realidade social
(COULDRY & HEPP, 2016). Portanto, a evolução da paisagem midiática se insere num
processo amplo da história humana de alargamento da sua capacidade de produzir e
compartilhar significados44, na forma de acúmulo de capacidades e combinação de sistemas
de comunicação (DEFLEUR & BALL-ROKEACH, 1993).
As perspectivas socioconstrutivista (KROTZ, 2014; COULDRY & HEPP, 2016;
COULDRY, 2010) e a semioantropológica (VERÓN, 2012a; 2012b; 2013; 2014a; 2014b)
têm como elemento comum a abordagem histórica do fenômeno de mediatização, visto como
um processo não linear, de natureza cognitiva e discursiva. Enquanto a primeira entende a
mediatização como elemento essencial da construção da realidade social, a segunda volta-se à
capacidade humana de semiose, através da qual o sentido é produzido e circulado. Para as
duas correntes de estudo, a emergência de novos dispositivos de comunicação não leva a uma
substituição de uma tecnologia pela outra, mas à coexistência de meios e uma consequente
complexificação da paisagem midiática, fruto da institucionalização dos modos de comunicar,
que levaram à aceleração das transformações ao longo da história.
Os últimos 150 anos foram marcados por mudanças cada vez mais aceleradas e
complexas, que se caracterizaram pela presença edificante dos meios como fatores de
transformação. A aceleração das mudanças na paisagem midiática é ilustrada pela diminuição
dos intervalos entre o surgimento de cada novo meio ao longo da história - o espaço de tempo
entre o surgimento da imprensa e dos jornais impressos foi de 150 anos; telefone, rádio e
Segundo Stig Hjarvard (2014b, p.23), “do ponto de vista histórico, o estudo das mudanças
estruturais nas relações entre mídia, opinião pública e política pode ser considerado um precursor dos
estudos contemporâneos de midiatização”.
44
Essa caracterização coaduna com a teoria das transições que descreve as etapas da história humana
de acordo com o desenvolvimento da comunicação. Assim, a história humana é caracterizada pelas
transições da Era dos Sinais e Símbolos, à Era da Escrita, a posterior Era da Imprensa e, por último, a
Era da Comunicação de Massa, que inicia no século XIX com os jornais e se desenvolve com a mídia
eletrônica (DEFLEUR & BALL-ROKEACH, 1993).
43

55

televisão, 50 e, por último, o processo de digitalização se deu num período de 30 anos
(COULDRY & HEPP, 2016). Se olharmos para a própria história humana, a rapidez das
transformações será considerada, do ponto de vista relativo, ainda maior: a passagem da
produção dos primeiros artefatos de pedra para a escrita demorou cerca de cinco mil anos. Em
conjunto, na forma de acúmulo, esses recursos tecnológicos intensificaram o “comportamento
comunicativo” das pessoas ao longo do tempo (DEFLEUR & BALL-ROKEACH, 1993).
Em sua abordagem semioantropológica, Eliseo Verón (2013) também identifica a
aceleração do tempo histórico como resultado do acúmulo dos sucessivos fenômenos
midiáticos. A sociedade é caracterizada como "imenso tecido de espaços mentais" (VERÓN,
2012a, p. 20), que se transforma pela emergência de novos dispositivos técnicos. Estes
possibilitaram a autonomia dos signos com relação a emissores e receptores e a persistência
dos discursos ao longo do tempo, produzindo uma alteração de escala espaço-temporal e uma
descontextualização dos significados. O autor destaca a emergência da escrita; a passagem
dos rolos aos códices; o surgimento da imprensa e sua proliferação, no século XIX; o advento
da televisão como momentos cruciais da mediatização – o que Couldry e Hepp (2016)
conceituam como “ondas de mediatização”. Essa longa sequência histórica em conjunto com
a institucionalização dos fenômenos midiáticos e suas consequências que formam o que se
entende por mediatização.
A análise da evolução da mediatização consiste em identificar o papel e as
transformações geradas pelo surgimento dos dispositivos na sociedade. Existe uma diferença
entre os dispositivos técnicos primários a exemplo da escrita, que se destina à comunicação, e
os secundários que, embora impliquem num processo de comunicação, são feitos para outro
tipo de atividade como o transporte, no caso de uma locomotiva. Os dois sistemas – primários
e secundários – associados, são motores de transformações sociais e geradores da aceleração
do tempo histórico (VERÓN, 2012a; 2014a).
Uma das hipóteses do semiólogo é que os dispositivos, de forma articulada,
promovem uma aglutinação dos espaços mentais, gerando o que ele chama de “mundos”
(VERÓN, 2012a, p. 20) – sistemas organizados de forma autônoma, a exemplo dos campos
profissionais, numa formulação que pode ser posta em diálogo com o conceito de campo
social de Bourdieu. Essa aglutinação dos espaços mentais na forma de “mundos” pode ser
vista como elemento-chave para se compreender a institucionalização dos fenômenos
midiáticos. A institucionalização pode ser entendida como uma aglutinação dos múltiplos
dispositivos e as práticas sociais que os acompanham, formando uma rede complexa de
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produção e circulação de discursos. Submetidos a determinadas condições de produção,
circulação e reconhecimento, esses discursos sociais podem ser empiricamente analisados
como um fragmento da semiose social infinita, partindo das formulações do semiólogo sobre
o discurso da imprensa e o conceito de contrato de leitura, que será desenvolvido no terceiro
capítulo (VERÓN, 2004).
Portanto, os fenômenos midiáticos, se articulam diretamente com a capacidade de
semiose, que configura o modo como se organiza a própria experiência humana. A partir de
uma perspectiva da tríade de Peirce, é pensado o processo de exteriorização dos signos, que
edifica o fenômeno midiático, a partir de uma cadeia de operações indiciais, que resulta em
um ícone final – que se refere ao artefato em si, em sua origem, os primeiros utensílios de
pedra. O compartilhamento, através de códigos e regras fecha a tríade, com a dimensão
simbólica. A arbitrariedade dos signos em relação ao ambiente onde se desenvolve é o marco
para o que pode ser chamado de cultura – ou, neste caso, de semiose. Portanto, o processo de
fabricações dos primeiros artefatos de pedra, ainda no Paleolítico, é visto como a primeira
forma de materialização de processos cognitivos, dotada de autonomia e persistência no
tempo, o primeiro fenômeno midiático, considerado como componente fundamental da
evolução humana (VERÓN, 2013).

A materialização visual do utensílio como fenômeno da primeiridade se
articula, pois, a duas sequências ‘existenciais’ de caráter indicial: o utensílio
no estado final da cadeia operatória de sua própria fabricação, e o estado
inicial de qualquer sequência técnica em que operará, precisamente, como
instrumento. [...] O instrumento materializado, mediatizado, se articula às
sequências corporais não mediatizadas. A exteriorização de processos
cognitivos na forma de uma materialização visual (o instrumento) pode
então entender-se como uma mediatização icônica de cadeias operatórias
indiciais (VERÓN, 2013, p. 183 – tradução nossa45).

Outro marco da história da mediatização, segundo Verón (2013) é a escrita, essencial
para a complexificação das sociedades, tornando-se um instrumento efetivo de controle e
consolidação de burocracias necessárias aos impérios cada vez maiores. “A escritura facilita a
complexidade organizacional e burocrática das sociedades, legitimando simultaneamente as
“La materialización visual del útil como fenómeno de la primeridad se articula pues a dos
secuencias “existenciales” de carácter indicial: el útil es el estado final de la cadena operatoria de su
propia fabricación, y el estado inicial de cualquier secuencia técnica en la que operará, precisamente,
como instrumento. [...] El instrumento materializado, mediatizado, se articula a las secuencias
corporales no mediatizadas. La exteriorización de procesos cognitivos bajo 1a forma de una
materialización visual (el instrumento) puede entonces entenderse como una mediatización icónica de
cadenas operatorias indiciales.” (VERÓN, 2013, p. 183).
45
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estruturas hierárquicas” (VERÓN, 2013, p. 192 – tradução nossa46). É considerada, ainda, um
dispositivo de acumulação de conhecimento e motor de circulação de crenças, relatos
fundantes de cada sociedade. Segundo o semiólogo, apesar dos registros de fragmentos
gráficos datados de 6.000 anos a.C., considera-se o surgimento do primeiro sistema de escrita
como por volta de 3.000 anos a.C. A criação do alfabeto ocorre apenas por volta do século
VIII a.C. na Grécia. Uma das funções básicas da escrita seria a acumulação, que deriva de sua
capacidade de persistir no tempo, além do marco de saída do domínio auditivo para o visual.
Com o surgimento da escrita, o sistema da comunicação oral também se transforma, num
processo que reforça a perspectiva de acúmulo dos meios, que coaduna com as formulações
de Couldry e Hepp (2016) de ondas de mediatização.
Apesar de considerar a mediatização como resultado da capacidade humana de
semiose, que foi, ao longo da história, progressivamente acionada, Eliseo Verón (2014b) não
trata o processo como universal. Os fenômenos midiáticos, enquanto exteriorização e
materialização dos sentidos por meio de dispositivos técnicos, é que são vistos como inerentes
a de todas as sociedades humanas. A mediatização, enquanto processo, remete à origem da
humanidade, no entanto, a sociedade se torna mediatizada a partir do seu desenvolvimento e
progressiva institucionalização, que implica numa complexificação da paisagem midiática.
Este modo de pensar a evolução dos meios de comunicação permite tratar as transformações
na forma de acumulação de potencialidades dos dispositivos e de surgimento de novas
condições de produção dos discursos sociais sem que isso implique num discurso de ruptura
de modos de comunicar e de superação de tecnologias. Do pronto de vista da capacidade de
exteriorização de signos pelos seres humanos, os regimes de significação não se alteraram,
tomando como parâmetro a semiótica de Peirce, segundo a qual os regimes de significação
são as três dimensões da produção de signos - primeiridade, secundidade e terceiridade.
Do ponto de vista das condições, do equipamento da espécie para produzir
os signos, as dimensões dessas produções são as mesmas desde quando ele
talhava as flechas, e quando agora faz um vídeo digital (VERÓN, 2012a, p.
19).

Com uma abordagem semelhante à de Eliseo Verón, José Luiz Braga (2006, p. 5)
considera a mediatização como um processo interacional que fundamenta a relação entre
indivíduos, grupos e sociedade, possibilitando a construção da realidade social. Em marcha
“La escritura facilita la complejidad organizacional y burocrática de las sociedades, legitimando
simultáneamente las estructuras jerárquicas.” (VERÓN, 2013, p. 192).
46
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acelerada, tende a se tornar “um processo interacional de referência”, ou seja, capaz de
moldar os demais processos que, embora não desapareçam, passam a se ajustar segundo suas
lógicas. Este processo é caracterizado como gerador de tecnologias (ao contrário das
abordagens que o entendem como uma consequência dos adventos tecnológicos), ou seja, os
primeiros dispositivos foram criados para responder aos “objetivos sociais e interacionais do
mundo da escrita”. A emergência dos dispositivos de comunicação resultou da necessidade de
maior rapidez e abrangência geográfica nas trocas de informação; maior durabilidade no
registro das mensagens, e diversidade de formas de captura e tipos de informação (sons,
imagens, gestos, ambientes, etc.), ou seja, essas foram as condições para a produção dessas
tecnologias. Outras demandas sociais que também motivaram essas criações foram a busca
por “adesão mais direta e rápida a proposições dominantes (hegemonia); ampliação de
consumo; maior agilidade e rapidez na captação de informações e de comportamentos
sociais”. Como consequência, houve um aumento das interações sociais, possibilitadas pelo
desenvolvimento tecnológico.
As mídias digitais implicaram na formação de novos fluxos comunicacionais e uma
complexificação da paisagem midiática, que se caracteriza, sobretudo, pela ampliação da
circulação, que deixa de ser apenas a passagem entre duas instâncias, para ter como traço a
apropriação de conteúdos, dimensão que será trabalhada mais à frente. São destacados dois
processos: um tecnológico, que consiste no espalhamento das ações comunicativas
mediatizadas, através das tecnologias de comunicação e, outro, social, que remete à inserção
de outros atores no processo de produção e circulação de conteúdos e discursos, até então,
restritos a indústria cultural. Não se trata de um aumento de poder da indústria cultural sobre a
sociedade, pois também surgiram novos mecanismos de crítica, questionamento e regulação
das mídias, além da possibilidade de participação de setores “não-midiáticos” na produção e
circulação de sentidos (BRAGA, 2012b).
O enfoque de Friedrich Krotz (2014) também está voltado às práticas
comunicacionais, qualificando os modos de interação como centrais na relação da mídia com
as mudanças sociais e culturais, os considerando como motores de transformações midiáticas,
o que também implica em alterações na construção do mundo. Assim, a sua abordagem
histórica tem como marco o desenvolvimento da capacidade humana de comunicação,
identificando no letramento do mundo e na habilidade de leitura exemplos de como o
desenvolvimento da mediatização é anterior ao fenômeno da imprensa ou o nascimento das
mídias digitais. A mídia é entendida numa perspectiva estrutural - enquanto tecnologia e
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instituição social - e situacional – o que define uma tecnologia como um meio de
comunicação é o seu uso coletivo e a experiência dos indivíduos que compõem a sociedade.
Já o estudo de Krotz (2014) está voltado à construção social da realidade que está cada
vez mais mediatizada, ou seja, se desenvolve com a presença de dispositivos de comunicação.
A questão aqui supera a dimensão do conteúdo dos meios de massa e se refere aos modos de
troca de informação e discurso, ou seja, toda a comunicação por meio de dispositivos de
comunicação. Segundo o autor, a percepção das pessoas diante do mundo se fundamenta a
partir de um conjunto de elementos, que envolve dos meios de massa à comunicação pessoal,
como o telefone, cartas e e-mails, e o que o autor chama de "comunicação relacionada à
mídia"47, que ocorre quando o ato de comunicar-se se desenvolve na presença da mídia (por
exemplo, falar ao telefone enquanto assiste a um programa de TV), tem como pauta os
conteúdos midiáticos, ou se referem a sentimentos diante do uso de algum meio. Tanto a
comunicação interpessoal é viabilizada por dispositivos de comunicação, quando boa parte do
contato dos indivíduos com acontecimentos ocorre na presença da mídia. Assim, o
conhecimento, as experiências e as emoções são experimentadas e têm as mídias como
referência.
Houve uma ampliação da penetração dos meios, sobretudo, com a popularização da
rede mundial de computadores e todas as práticas que vieram com o uso da telefonia móvel e
a própria digitalização. Krotz (2014) faz uma diferenciação entre a forma digital, enquanto
condição tecnológica, e a popularização dos computadores que, de fato, possibilitou as
mudanças culturais e sociais. Nesse sentido, a condição técnica não é suficiente para dar conta
da experiência das pessoas enquanto usuários - novas formas de comunicação e de atividades
sociais acompanham a emergência de novas mídias. Ao voltar-se à dimensão da experiência
dos usuários para entender a transformação da comunicação e da cultura e sociedade, Krotz
também se desloca de uma perspectiva de mediatização pautada no determinismo tecnológica,
que tem sido alvo de críticas (JAURÉGUIVERRY & PROULX, 2011). O autor sustenta que
a teoria da mediatização deixa de tratar as mudanças na cultura e na sociedade como resultado
apenas do desenvolvimento dos meios, sobretudo, por entendê-lo como um processo não
linear, não causal e reflexivo. Difundido nas diferentes áreas da vida humana e em diferentes
culturas, é semelhante a outros processos de longo prazo, como a individualização, a

47

"The socially and communicatively constructed reality thus became a mediatized reality, as
mediated and media related communication becomes more and more relevant" (KROTZ, 2014, p.
139).
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urbanização, a modernização e a globalização, que apresentam diferentes intensidades e
modos de desenvolvimento nas culturas e sociedades, sem um início e fim bem definidos.
Portanto, para além do discurso de revolução tecnológica, as mudanças recentes,
acompanhadas pelas novas tecnologias de comunicação e informação e o surgimento das
mídias digitais, são apenas uma parte do processo histórico de mediatização - todo o sistema
midiático está mudando e deve ser observado como um todo. É proposta uma abordagem
dialética dessas transformações midiáticas, culturais e sociais (KROTZ, 2014), numa
construção que se aproxima à de Couldry & Hepp (2016) para o estudo das dimensões
qualitativas e quantitativas desse mesmo processo. Segundo Krotz (2014), se os diferentes
campos da sociedade são construídos comunicativamente de forma mediatizada, a explicação
das transformações sociais e culturais também perpassam o contexto da comunicação
mediatizada, que engloba as duas dimensões tratadas pelo autor - da mediação da
comunicação e da comunicação relacionada à mídia. O processo de mediatização sofre, por
um lado, influência dos indivíduos, governos, burocracias, empresas e demais organizações e,
por outro, todas as instituições se modificam, no seu desenvolvimento, ao incorporar os
dispositivos em suas práticas sociais. Portanto, os meios são agentes de mudança social e
cultural e também são moldados a partir das condições sociais e culturais às quais estão
submetidos.
Um olhar também dialético é defendido por Couldry & Hepp (2016), para quem a
mediatização possui uma dimensão quantitativa – de aumento e espalhamento da
comunicação mediada, ao longo do tempo, com o uso e trocas comunicacionais via
dispositivos midiáticos – e qualitativa, levando em consideração as diferentes culturas e os
modos como essa comunicação mediada se desenvolve. Logo, para se compreender o
processo de espalhamento comunicacional da mediatização, é necessário analisar suas
consequências de acordo com cada realidade em questão. As duas perspectivas podem ser
postas em diálogo com as formulações de Eliseo Verón (2013; 2004) para se pensar um
recorte empírico que permita articular a diacronia com a sincronia das transformações dos
discursos midiáticos.

1.2.3. As “ondas” ou “momentos” de mediatização
A abordagem de ondas de mediatização formulada por Nick Couldry e Andreas Hepp
(2016) também permite uma entrada sincrônica no processo de mediatização, sobretudo, para
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se observar como um surgimento de determinada tecnologia remodela os modos de
construção da realidade social, sem que isso implique num modelo de superação de
dispositivos técnicos, apesar de ser constituída de um olhar diacrônico em sua totalidade.
Uma análise da evolução da paisagem, na forma de “momentos”, também é realizada por
Eliseo Verón (2013), que observa as diferentes formas de configuração da temporalidade
social pelos diferentes dispositivos de comunicação. É possível estabelecer um paralelo entre
a evolução das transformações na paisagem midiática e a própria prática jornalística, como
será visto a seguir.
Com este recorte, a evolução midiática deixa de ser vista numa lógica de dominância
de um meio sobre outro, como se cada novo dispositivo técnico impusesse novas culturas, que
superam as antigas, para ser caracterizada na forma de acúmulo e influências mútuas. A
metáfora das “ondas” prevê uma reconfiguração do ambiente midiático, considerando as
dimensões quantitativa e qualitativa, numa perspectiva de convivência com os meios
existentes e de atualização, tendo em vista que as tecnologias não são apropriadas
isoladamente. Assim, as mudanças acompanhadas pela emergência de novas tecnologias, ao
longo da história, são caracterizadas como mecanização, eletrificação, digitalização e
datificação – as duas últimas, mais recentes, aprofundaram a incorporação das mídias nos
processos sociais, complexificando os modos de comunicação e articulação entre os meios e a
vida social (COULDRY & HEPP, 2016).
A mecanização, primeira onda de mediatização das comunicações midiáticas, foi um
processo de longo prazo que se aprofundou com a industrialização e teve como ponto de
partida, em 1450, a criação da imprensa por Johannes Gutenberg48. O surgimento da
tecnologia de impressão não alterou sozinha a estrutura dos suportes, a exemplo dos livros,
mas o processo de reprodução mecânica, que permitiu a impressão em larga escala, que
promoveu alterações nas formas de produção e o ambiente comunicacional. Esse processo
veio acompanhado da formação de um espaço público mediatizado, bem como a formação
das organizações de imprensa (COULDRY & HEPP, 2016; VERÓN, 2013). Uma das
mudanças promovidas pelo surgimento da prensa de impressão diz respeito à democratização
do acesso: os livros que, anteriormente, eram reproduzidos artesanalmente, com acesso
restrito às elites políticas, econômicas e religiosas, passaram a centenas ou até milhares de

48

Embora, se considere a invenção de Gutenberg como inicial, existem registros de experimentos de
impressão em outras partes do mundo como na Coréia e China, por volta de 1040 (COULDRY &
HEPP, 2016).
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cópias, mantendo as mesmas características49 dos manuscritos originais (DEFLEUR &
BALL-ROKEACH, 1993).
Eliseo Verón (2013, p. 219) reconhece o caráter revolucionário do fenômeno da
impressão, embora identifique continuidades referentes às marcas deixadas no suporte do
livro impresso, em comparação ao manuscrito. Tanto a densidade do livro, quanto o seu modo
de manipulação pelos leitores fizeram manter o mesmo tipo de vínculo, determinado pela
“materialidade do objeto”. Por outro lado, com a possibilidade de impressão em alta escala,
foi possível a emergência de um espaço público mediatizado, acompanhado de novas
“materialidades discursivas” – panfletos e as primeiras publicações noticiosas, que
implicaram numa alteração da “relação dos textos com a temporalidade social”.
Apesar da existência, desde a antiguidade, de textos de cunho satírico e polêmico, de
caráter circunstancial, lidos no espaço público, é com a possibilidade de impressão que os
panfletos se consolidam como veículo de debate e disputa de ideias. O contrato que se
estabelece entre esses suportes e o público se fundamenta em uma discursividade efêmera,
segundo Verón (2013), que surgem como resposta à determinada questão na pauta do período
e se dissolvem, na medida em que o debate também se esgota. A sua essência está na noção
de urgência e necessidade intervenção no debate público, através do posicionamento diante de
polêmicas e questões. A Reforma Protestante e a Revolução Francesa são destacados como
momentos de intensa proliferação dessas publicações, havendo uma disseminação desse tipo
de debate público em diversos países da Europa, a exemplo da Alemanha, Inglaterra, França,
Itália e Espanha.
As espécies desta primeira família de discursividades efêmeras (panfleto,
folheto, brochura, tratado, broadside) têm em comum, do ponto de vista
enunciativo, uma modalidade particular de legitimação. O ato de enunciação,
associado a um presente mais ou menos próximos, se justifica
essencialmente pelo conteúdo em que tem sua origem: pela importância,
gravidade, dignidade ou indignidade, daquele que se relata (VERÓN, 2013,
p. 223 – tradução nossa50).

Outro tipo de suporte também caracterizado como efêmero por Verón (2013) são os
almanaques que, com uma publicação anual, se inscrevem numa temporalidade cíclica. Esse
gênero se
49

propagou na Europa e na América a partir do surgimento da impressão, e

Segundo Defleur & Ball-Rokeach (1993), a primeira publicação reproduzida por Gutenberg foi uma
Bíblia, devidamente ornamentada, com o objetivo de atrair o interesse das elites econômicas.
50
“Las especies de esta primera familia de discursividades efímeras (panfleto, libelo, brochure, tract,
broadside) tienen en común, desde el punto de vista enunciativo, una modalidad particular de
legitimación. El acto de enunciación, asociado a un presente más o menos próximo, se justifica
esencialmente por el contenido en el que tiene su origen: por la importancia, gravedad, dignidad o
indignidad, de aquello que se relata.” (VERÓN, 2013, p. 223).
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continham uma combinação de conteúdos – do calendário anual de festas, a provérbios,
conteúdos humorísticos, astrológicos, previsões do tempo, entre outros.
Por fim, os “papeis de notícias”, que pela primeira vez propuseram um contrato de
leitura fundamentado, essencialmente, no “princípio da periodicidade” (VERÓN, 2013, p.
22751). Vinculados ao campo político52, essas primeiras publicações mantinham uma lógica
panfletária que se colocava em tensionamento com a enunciação que se estruturava na lógica
da periodicidade. Enquanto o primeiro é acionado pela urgência de resposta a temas e
questões do momento ou de reação a determinada ideia, o segundo se caracteriza pela lógica
de relato dos fatos.
A lógica comercial aparece como um elemento de estabilização do contrato de
periodicidade dessas publicações, que se tornam regulares no intuito de viabilizar um negócio
estável, processo que se efetiva durante a primeira metade do século XIX, quando adquirem
sustentabilidade e adotam uma progressiva profissionalização (SCHUDSON, 2010). Essa
mudança gerada pela constituição dos diários de notícia, aparece como um marco para uma
nova temporalidade, marcada pela fragmentação e sucessão de momentos, que marcam a
enunciação jornalística na construção dos acontecimentos (VERÓN, 2013, MOUILLAUD,
2012).
A formação da indústria de informação e a constituição de um campo profissional,
vêm acompanhadas de um discurso de legitimação que passa a ser fundamentado na
objetividade e na verdade, presente na enunciação jornalística. A fotografia constitui um
elemento importante dessa construção discursiva, sobretudo, como recurso de comprovação
do seu testemunho dos fatos. Trata-se do primeiro dispositivo a possibilitar a “materialização
do tempo”, segundo Verón (2013, p. 249). Surgido na década de 1850, é caracterizado por seu
caráter analógico de representar um fragmento da realidade e congelar um instante da cena em
imagem estática. A imagem fotográfica carrega o seu referente e as marcas do momento de
sua produção, sendo dotada da capacidade de atestar que o que está sendo representado, de
fato, ocorreu (BARTHES, 1984).

“Porque lo que estaba cobrando forma con los papeles de noticias era un vínculo de comunicación
que parecía fundarse, por primera vez en la historia, en el puro principio de la periodicidad, ES decir,
en un compromiso enunciativo justificado solo por el tiempo, y no por los contenidos del discurso,
vinculados a su vez a tal o cual noticia.” (VERÓN, 2013, p. 227).
52
A imprensa brasileira surge, no entanto, apenas em 1808, com a criação de Correio Braziliense –
impresso em Londres para evitar a censura prévia – e Gazeta do Rio de Janeiro, na sede da Corte
(PILAGALLO, 2012). Nessa fase marcada pelo vínculo do jornalismo com o campo político, a
defasagem se explica pela falta de interesse dos portugueses em permitir a livre circulação de ideias no
país, que fez atrasar em mais de dois séculos a chegada das tipografias.
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Outro momento que marca a evolução da paisagem comunicacional foi o processo de
eletrificação, que envolve as múltiplas tecnologias que permitiram conformar uma
infraestrutura baseada na transmissão eletrônica que estrutura o ambiente midiático. Fazem
parte dessa segunda “onda” a emergência do telégrafo elétrico e da telefonia que permitiram
maior rapidez na troca de informação a longa distância, bem como o rádio e a televisão, já no
final do século XIX e início do século XX. Portanto, dispositivos voltados à comunicação
pessoal e de massa formaram uma rede de interdependência: a telefonia, por exemplo, alterou
o modo de cobertura das guerras pelo jornalismo impresso (COULDRY & HEPP, 2016). Em
seu conjunto, esses dispositivos passaram a integrar o cotidiano da maioria das pessoas
(DEFLEUR & BALL-ROKEACH, 1993).
A eletrificação tornou possível a transmissão simultânea de conteúdos em várias partes
do mundo, com a comunicação via broadcasting, na comunicação massiva, e também
permitiu a simultaneidade na comunicação pessoal, viabilizando a interação a longa distância,
superando as barreiras de espaço. Essas formas de comunicação, de forma articulada, fizeram
emergir novas formas de se construir cultura atravessando espaço e tempo e possibilitando
processos de comunicação nacionais, e descentralizados globalmente (COULDRY & HEPP,
2016).
O surgimento do cinema, dos dispositivos de gravação de som e do rádio, tornou
possível a “mediatização do processo temporal”, viabilizando a fixação de “sequências
temporais” pela instância de produção que deixaram uma série de impactos na produção
cultural e na configuração do cotidiano social. Juntos com a imprensa, essas tecnologias de
comunicação passaram a atuar na administração do ritmo do tempo social, estabelecendo
diferentes relações com a temporalidade (VERÓN, 2013, p. 249).
Os gravadores de som, alteraram, por exemplo, o consumo musical, que se realizava
até então presencialmente, nos concertos de música clássica e possibilitando um
aperfeiçoamento das execuções ao permitir que os músicos se escutassem. O surgimento da
indústria radiofônica e a combinação do dispositivo de rádio com o reprodutor de discos dão
início à sua inserção na cotidianidade familiar, como um móvel combinado que abre o espaço
da “sala de estar”, que posteriormente é ocupado pela televisão (VERÓN, 2013).
O rádio torna-se popular nos anos 1920, adotando o formato de broadcasting. A sua
configuração na forma de transmissão unilateral reforça a abordagem do uso social na
construção das tecnologias, refutando a ideia da existência de características inerentes aos
dispositivos. Em seu início, era tecnicamente estruturado para a transmissão mútua de
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mensagens pessoais, sendo remodelado, por interesses políticos e comerciais no formato atual
de receptores de informação (COULDRY & HEPP, 2016).
A televisão, por sua vez, começa a se instalar no mundo após a Segunda Guerra
Mundial - surge na década de 1940, nos Estados Unidos, e nos anos 1950, na Europa e outras
regiões, como o Brasil, que teve sua implantação nesse período, num sistema integrado ao
rádio, no modelo de radiodifusão, ou seja, transmissão de imagens e sons por meio das ondas
de radioelétricas (JAMBEIRO, 2008). Considerado como o fenômeno mais importante da
mediatização, a televisão se fundamenta em dois regimes enunciativos, articulados
diretamente com a dimensão temporal: o direto e o gravado53. Com um fluxo contínuo, a
transmissão direta remete à atualidade presente no discurso televisivo, ao permitir o
acompanhamento “ao vivo” dos acontecimentos políticos, culturais e esportivos. Já o gravado,
estaria mais presente na ficção televisiva, a exemplo de séries e telenovelas. Inserida no
cotidiano familiar, a televisão passa a organizar a rotina diária dos integrantes da família com
sua grade de programação (VERÓN, 2013).
A terceira onda, digitalização, abarca o surgimento do computador, da internet e da
telefonia móvel. Rémy Rieffel (2014) faz um paralelo entre o processo de digitalização e as
revoluções industriais: a primeira, com o surgimento das máquinas a vapor e as estradas de
ferro; a segunda, com o desenvolvimento da eletricidade e o petróleo e, a mais recente, com a
eletrônica, a informática e a internet. Todas elas teriam como marca a constituição de grandes
redes. O processo recente tem como principal elemento o aumento nos fluxos de informação e
intensificação das redes comunicacionais, “num mundo de reatividade e aceleração”
(RIEFFEL, 2014, p. 14 – tradução nossa54).
Embora tenha surgido dentro de Departamento de Defesa dos Estados Unidos, como
resposta a novas investidas socioeconômicas, outros fatores modelaram o modo como a
internet se estruturou, como a cultura da comunidade científica e hacker envolvida em sua
criação (CASTELLS 2003). O surgimento da web, nos anos 1990, aliado à popularização dos
computadores pessoais, ao longo das décadas seguintes, foram pontos marcantes do processo
de digitalização. O passo seguinte foi o surgimento dos smartphones, que além da função

Verón (2013) destaca a existência de transmissões “direto-gravadas”, que seriam um meio termo
entre as duas modalidades, entretanto, tem como diferença central o fato de serem reconhecidas pelo
público como gravadas “ao vivo”, a exemplo de matérias jornalísticas sobre eventos públicos.
54
“Nous évoluons en tout cas, en raison notamment de l’explosion des réseaux de communication,
dans une société du flux d’informations, dans un monde de la réactivité et de l’accélération qui induit
un nouveau rapport au temps et à l’espace” (RIEFFEL, 2014, p. 14).
53
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tradicional de recebimento de chamadas de voz e de envio de textos, passa a estar conectado à
World Wide Web.
Por último, a datificação, que será caracterizada no próximo capítulo, é um
desdobramento da digitalização. Esse processo tem como elemento central possibilidade de
captura, armazenamento e processamento de um volume massivo de dados gerados pela
navegação dos usuários. Essas informações, que passaram a ser utilizadas para modelar o
próprio consumo, também constituem os diferentes regimes de circulação na comunicação nas
redes como será visto mais à frente.
Portanto, o ambiente midiático contemporâneo compreende múltiplas mídias que estão
mutualmente implicadas: existe um processo de aprofundamento das inter-relações
tecnológicas, com múltiplos dispositivos articulados, levando a uma “onipresença” da
conectividade e um consumo integrado dos conteúdos. As formas de apropriação dos
produtos televisivos e do rádio se relacionam com os consumos de conteúdos na web e nos
aplicativos móveis. Os repertórios midiáticos se formam a partir de sua articulação com as
práticas cotidianas, tornando o aprofundamento da mediatização marcado pelas práticas dos
usuários, processo que atravessa os múltiplos meios (COULDRY & HEPP, 2016).
A presença dos dispositivos de comunicação e informação e os modos de
sociabilidade que surgem nesse processo demandam que pensemos num teoria social que leve
em conta os modos de apropriação e uso social da tecnologia, pensamento que pressupõe uma
implicação mútua (JAURÉGUIVERRY & PROULX, 2011), como tratado ao longo desse
capítulo. As mudanças que acompanharam o aprofundamento da mediatização serão
aprofundadas no capítulo seguinte, no qual identificaremos os elementos que implicaram em
novas condições de produção e circulação dos discursos, em especial, do jornalístico. Na
seção seguinte, iremos situar as mudanças no discurso jornalístico em sua relação com o
processo de mediatização.

1.3.

Mudanças no discurso jornalístico e o processo de mediatização

Compreende-se o discurso jornalístico numa perspectiva contratual, segundo a qual,
por meio da enunciação, é estabelecido um elo entre as instâncias da produção e do
reconhecimento, dimensão que será mais bem aprofundada no terceiro capítulo. É possível
fazer um paralelo entre as evoluções na paisagem mediática e as transformações no
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jornalismo a partir da abordagem de paradigma jornalístico proposto por Jean Charron & Jean
Bonville (2016) e dos campos sociais (BOURDIEU, 1997).
O paradigma jornalístico é entendido como uma representação cultural – a própria
prática jornalística reproduz um modelo de produção de jornalismo que é socialmente
compartilhado e transmitido. Nesse processo, existem, segundo Charron & Bonville (2016),
dois níveis de representação: o nível da ocorrência representada (conteúdo) ou fragmento da
realidade que é capturado pela cobertura, e o nível discursivo que remete ao modo como essa
ocorrência é representada – na perspectiva aqui adotada, os modos de enunciação.
O diagrama a seguir (ver Figura 4) é uma tentativa de ilustrar o desenvolvimento dos
fenômenos midiáticos que integram cada uma das ondas de mediatização e os paradigmas
jornalísticos que se consolidaram ao longo dos períodos. Na forma de acumulação, os
dispositivos de comunicação implicam em práticas comunicacionais que, progressivamente,
são incorporadas às práticas profissionais, numa dinâmica que deixa marcas e se consolida no
texto jornalístico, a exemplo das relações que o suporte edifica com o tempo, como será visto
mais à frente.

Figura 4: Ondas de Mediatização: paralelo entre fenômenos mediáticos e paradigmas jornalísticos.
(Produção própria)

As tecnologias aparecem como um espaço e motor de aceleração de transformações no
campo da informação, embora não sejam a causa das mesmas (RINGOOT & UTARD, 2015).
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O surgimento da prensa de impressão, e a mecanização do processo de produção, por
exemplo, foram essenciais para a estruturação dos jornais como negócio, ao possibilitar a
reprodução das publicações com rapidez e menor custo do que no modo artesanal. O
surgimento do telegrafo elétrico e do telefone, embora destinados à comunicação interpessoal,
permitiram a troca de informação à longa distância e, ao serem incorporadas à rotina
jornalística, tornaram as coberturas mais dinâmicas, viabilizando, por exemplo a cobertura de
guerras com o envio de correspondentes55. Entretanto, a dimensão técnica é apenas um de um
conjunto de outros elementos que integram as condições para a consolidação das práticas
discursivas que formam o paradigma jornalístico.
São as práticas discursivas que servem de base para a definição dos paradigmas,
delimitados a partir de uma trajetória também histórica56: 1) transmissão – primeira57 fase do
jornalismo, entendendo sua origem desde o surgimento da impressão e as primeiras gazetas
do século XVII; 2) Opinião, que caracteriza o jornalismo desenvolvido no início do século
XIX, num contexto de disputa política e de vínculo dos jornais ao campo político; 3)
Informação, que marca o processo de profissionalização do campo jornalístico e sua
independência dos demais campos, processo que se inicia ainda no século XIX e se consolida
no século XX como forma dominante; e 4) Comunicação, que marca a transformação do
jornalismo a partir das décadas de 1970 e 1980, num contexto de avanço do processo
mediatização, no qual a paisagem midiática é caracterizada pela abundância de oferta –
processo que se aprofunda com a digitalização, nas últimas décadas (CHARRON &
BONVILLE, 2016).
Esta delimitação dos paradigmas proposta por Charron & Bonville (2016) tem como
base o modelo de comunicação de Roman Jakobson (1969) e as funções da linguagem: função
referencial, função expressiva, função conativa, função metalinguística, função fática, função
poética. No modelo de comunicação de Jakobson, cada um dos fatores que integram o ato
linguístico – que envolve um remetente, que produz uma mensagem, visando a estabelecer
55

A cobertura da Guerra de Canudos por Euclides da Cunha para o Estado de S. Paulo, por exemplo,
teve as informações transmitidas via telégrafo. Jornalistas de 12 jornais foram enviados junto com as
tropas para realizar a cobertura do conflito (PILAGALLO, 2012).
56
Os autores têm como objeto as transformações do jornalismo desenvolvido na América do Norte,
partindo do estudo empírico, especialmente, do jornalismo no Quebec.
57
Diferente das abordagens que demarcam a primeira fase do jornalismo a partir da prática
profissional e a conformação do campo profissional, para Charron & Bonville (2016, p. 32) o
“jornalismo’’ é entendido no seu sentido amplo, remetendo ao suporte jornal e à prática de se
transmitir informações de interesse público por meio das gazetas. “O jornalismo, no sentido
contemporâneo do termo, só surge, portanto, pela especificação progressiva de práticas antigas. Entre
elas, não há ruptura, mas continuidade”.
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contato com um destinatário, dentro de um contexto, utilizando determinado código - molda
uma diferente função da linguagem. Embora seja difícil encontrar uma mensagem verbal
caracterizada por apenas uma função, é possível identificar qual seria a predominante. Na
função referencial, a centralidade estaria no referente, ou seja, o contexto da mensagem. Na
expressiva, o foco é o remetente, assim, a mensagem é moldada de forma a demonstrar uma
atitude (emocional) de quem fala diante do que é dito.

O estrato puramente emotivo da linguagem é apresentado pelas interjeições.
Estas diferem dos procedimentos da linguagem referencial tanto pela sua
configuração sonora (sequências sonoras peculiares ou mesmo sons alhures
incomuns) (JAKOBSON, 1969, p. 124).

A função conativa, por sua vez, volta-se ao destinatário, explorando recursos como o
uso do vocativo e imperativo. Já as mensagens que se centram no contato, ou seja, servem
para chamar atenção do interlocutor, verificar se o canal funciona, interromper ou dar
continuidade à conversa, são caracterizadas pelo predomínio da função fática. A função
metalinguística é explorada quando os interlocutores do ato linguístico tentam verificar se
utilizam o mesmo código linguístico. E, por último, a função poética, que focaliza a própria
mensagem e seus mecanismos estilísticos (JAKOBSON, 1969).
Nessa perspectiva, segundo Charron & Bonville (2016, p. 35), a função referencial é
ativada predominantemente no jornalismo de informação, sendo utilizada para descrever o
“estado do mundo”. A função expressiva, por sua vez, é mais presente no jornalismo de
opinião, que se volta ao destinatário e os seus posicionamentos políticos. A função conativa,
estaria mais presente no jornalismo de transmissão, ao repercutir o discurso de autoridades,
bem como no de opinião. A metalinguística é potencialmente presente nas diferentes formas
de jornalismo, quando um texto, buscando guiar melhor o reconhecimento, utiliza “instruções
relativas ao código utilizado”. A função fática, que visa ao contato entre as duas instâncias,
seria um dos traços marcantes do jornalismo de comunicação. Por fim, a função poética é
potencialmente mais explorada pelo jornalismo de opinião e o de comunicação. Apesar desse
predomínio diferenciado, o “jornalismo de comunicação”, remetendo ao modelo de Jakobson,
tende a mobilizar todas as funções da linguagem para estabelecer um vínculo com o público.

Podemos dizer que, em relação aos objetivos que ele persegue (suscitar a
atenção, estabelecer e manter contato), o jornalismo de comunicação acentua
a função fática; no entanto, para atingir seus objetivos, ele mobiliza
ostensivamente todos os elementos e funções do discurso de modo a criar a
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ilusão de uma comunicação interpessoal com o público (CHARRON &
BONVILLE, 2016, p. 35).

A periodicidade aparece como propriedade central do jornal, que o torna capaz de
regular o fluxo de informação e “instaurar uma nova forma de conceber a atividade social”
(CHARRON; BONVILLE, 2016, p. 192). Das gazetas semanais, aos primeiros diários e, por
último os jornais online, a relação com tempo é alterada. No modelo de jornalismo de
transmissão, com uma periodicidade mais ampla (variando de mensal a semanal), a prioridade
não eram ocorrências recentes. O formato textual permitia descrições mais longas, sendo a
cronografias um formato bastante presente.

Esse jornalismo é contemporâneo de técnicas de transporte e de transmissão
caracterizadas pela circulação lenta e pelo volume baixo de vendas. O barco
a vela, o cavalo e o carro de tração animal são os meios mais rápidos de
transmissão de informação. A quantidade de informação pertinente
transmitida ao jornal é geralmente inferior à sua superfície de impressão
(CHARRON; BONVILLE, 2016, p. 193).

No jornalismo de opinião, múltiplas temporalidades podem ser identificadas, com as
diferentes periodicidades, em especial a semanal e, eventualmente, mensal. Com exceção das
cronografias, que permanecem presentes, predominam as notícias mais breves, do tipo
“despacho”, sobretudo, com um aumento da rapidez de transmissão de informação, com o
desenvolvimento de tecnologias como o barco a vapor, a ferrovia e o telégrafo ótico e,
posteriormente, o elétrico (CHARRON; BONVILLE, 2016). Segundo sustentado por Verón
(2013), é somente com a emergência do modelo comercial que o contrato de comunicação dos
“papeis de notícia” passam a se fundamentar no princípio da periodicidade e no compromisso
enunciativo justificado pelo tempo – com uma periodicidade regular, era possível tornar o
negócio mais estável. No caso das publicações nas quais preponderava o vínculo com o
campo político, numa lógica panfletária, a necessidade de inserção no debate público
demandava uma relação com a urgência da situação, que entra em tensionamento com uma
periodicidade fixa.
O jornalismo de informação se caracteriza por uma circulação a baixo custo e uma
periodicidade predominantemente diária. “Nesse tipo de jornalismo, o passado e o futuro são
apagados, e só o presente importa, sob a forma de um passado imediato, constituído de
ocorrências recentes” (CHARRON; BONVILLE, 2016, p. 194). Nesse modelo, é
predominante o referente de tipo factual, com acontecimentos que representam uma ruptura
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diante da rotina social. Com um fluxo de informação intenso e um limite de espaço e tempo,
os acontecimentos mais atuais e que ultrapassam o ordinário são priorizados.
No jornalismo de comunicação, por sua vez, com um fluxo contínuo de informação, o
presente passa a edificar a temporalidade. As técnicas de transmissão eletrônica – do rádio, à
televisão e, por último, a internet – possibilitam a veiculação dos acontecimentos e das
informações de forma ininterrupta, reconfigurando a relação com o tempo, se comparados aos
paradigmas anteriores (CHARRON; BONVILLE, 2016). No entanto, considerando a lógica
de acúmulo de características, as temporalidades comuns nos suportes impressos – diária para
os jornais e semanais para revistas – coexistem com o fluxo contínuo, implicando em
adaptações discursivas em função dessas novas condições de produção e circulação.
Charron & Bonville (2016) destacam a relação entre a noticiabilidade dos fatos e o
fluxo de informação disponível, numa lógica de oferta e demanda: em sociedades com um
fluxo baixo de informação, toda ocorrência merece ser relatada. O fluxo intenso de
informações, por sua vez, traz como demanda a busca pelo “singular”, com fatos que
ultrapassem o ordinário. “Cada tipo de jornalismo desenvolve e explora estratégias e
procedimentos enunciativos adaptados ao regime da informação que caracteriza o seu
contexto sociohistórico” (CHARRON; BONVILLE, 2016, p. 225).
No jornalismo de transmissão, com gazetas destinadas a uma elite intelectual,
econômica e política, o debate público que se constrói nesses suportes se edifica por
estratégias enunciativas que tem a “civilidade” como norteadora do elo com os leitores. Já no
jornalismo de opinião, no qual o vínculo com o campo político é marcante, é encontrado
marcas de um debate público de estilo enfático, comum em espaços como o parlamento. No
jornalismo de informação, com modos de enunciação aglutinados entre o jornalismo de
referência e o popular, o suporte se dirige, no primeiro caso, a um leitor escolarizado e
integrado aos debates de interesse público, numa relação de cumplicidade pautada nesse
domínio comum do conhecimento. No segundo caso, com uma postura didática e professoral,
volta-se ao público das classes populares, com estratégias enunciativas que buscam provocar
emoção/sensação. O jornalismo de comunicação, por sua vez, é visto como característico de
uma sociedade fortemente urbanizada, na qual o consumo individual é a principal fonte de
acúmulo que movimenta o capital financeiro. Num mercado de alta concorrência, a atenção
do público se torna escassa e o discurso jornalístico passa a ser construído visando atrair um
público circunscrito, promovendo um elo de afinidade e conivência (CHARRON;
BONVILLE, 2016).

72

O paradigma é, segundo os autores, um mecanismo que une e legitima a prática
jornalística, fundamentado na repetição, ou seja, com a constituição de um modelo que é
tomado como exemplo para a prática. Formam-se, então, postulados, esquemas de
interpretação e valores associados à prática jornalística, orientada a partir de uma regra
informal e tácita, uma espécie de pacto implícito entre os atores que integram a comunidade
profissional. Portanto, os próprios valores e princípios que orientam a prática jornalística
constituem um dos elementos a ser considerado como condição de produção para o discurso.
A estrutura de um texto de notícia, o tipo de orações que nele encontramos
(essencialmente enunciados narrativos ou descritivos), o léxico a ser
empregado e, sobretudo, a não ser empregado (por exemplo, não se escreve
“O primeiro ministro foi fuzilado”; por outro lado, “O primeiro ministro
morreu” é aceitável). Tudo isso faz parte de regras tácitas cuja existência só
aparece, de modo indireto, quando elas são textualmente transgredidas”.
(CHARRON; BONVILLE, 2016, p. 69).

Essa perspectiva de valores converge com o conceito de campos sociais de Pierre
Bourdieu (1996), segundo o qual o campo jornalístico é caracterizado como relativamente
autônomo, composto por integrantes que atuam segundo determinadas regras e
constrangimentos específicos – pressões de anunciantes, fontes e mesmo da política. O
discurso da ética, que integra as ideologias profissionais, é um instrumento de
automistificação que, ao mesmo tempo, funciona como mecanismo de construção de uma
consciência de grupo construção de uma autoimagem positiva.
Segundo Bourdieu (1997), o campo jornalístico se estrutura como os demais, no
entanto, as pressões comerciais são centrais, sobretudo, pela necessidade de sustentabilidade
no modelo comercial que marcou a passagem de uma prática vinculada ao campo político
(jornalismo de opinião) para um campo relativamente autônomo (jornalismo de informação).
Formado no século XIX, foi marcado em seu início, pelos tensionamentos entre os "penny
papers" (SCHUDSON, 2010), com uma linha editorial marcada pela presença de notícias
sensacionais, e os jornais com um predomínio de análises e opiniões. Duas lógicas
antagônicas de legitimação se instauram: o reconhecimento pelos pares, orientado sobretudo
pelos valores que fundamentam a prática jornalística, de um lado e, de outro, o "veredito do
mercado": no formato de negócio, a capacidade de venda é essencial, que reflete no número
de leitores, ouvintes ou telespectadores que, por conseguinte, reverbera na receita em
publicidade (BOURDIEU, 1997, p. 105).
Érik Neveu (2006) recorre ao conceito de campo social para analisar o mercado
jornalístico, e identifica um tensionamento entre as práticas de preservação da “autonomia da
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lógica de informação” e as pressões mercadológicas. O autor destaca três elementos que
estruturam hierarquias internas ao campo jornalístico: 1) a constituição de núcleo de
publicações consideradas como “estabelecidas” ou de “referência”, em contraponto aos
“outsiders” ou populares; 2) uma hierarquia e oposição, interna às redações, entre editoria
mais legitimadas (como política, economia) versus as de apelo mais “popular” (como
esportes, polícia e cultura). Nesse contexto, editorias consideradas como “nobres”, estão aptas
a tratar de qualquer assunto que possa ganhar destaque e ser enquadrado a partir de seu modus
operandi, e 3) A tendência de o prestígio de um determinado tipo de publicação se associar ao
capital econômico e cultural dos seus leitores (NEVEU, 2006).
A presença dessas duas dimensões das lógicas internas do campo e das pressões do
mercado também é observado por Patrick Charaudeau (2015) como um tensionamento entre a
busca por credibilidade, de um lado, e por captação da atenção dos leitores, de outro, comum
no discurso midiático. Através da construção de estratégias discursivas, os veículos buscam se
diferenciar dos demais, bem como conquistar a credibilidade, reforçando o seu papel de
narrador dos fatos, bem como sua capacidade dar explicações suficientes das causas e
consequências dos acontecimentos. A captação de atenção do público, por sua vez, envolve
efeitos discursivos de dramatização, criando um elo por meio da emoção. Para o autor, existe
um conflito entre os efeitos produzidos por meio da emoção e o “efeito de racionalidade que
deveria direcionar a visada da informação” (CHARAUDEAU, 2015, p. 92).
Na tensão entre os polos de credibilidade e de captação, quanto mais as
mídias tendem para o primeiro, cujas exigências são as da austeridade
racionalizante, menos tocam o grande público; quanto mais tendem para a
captação, cujas exigências são as da imaginação dramatizante, menos
credíveis serão (CHARAUDEAU, 2015, p. 93).

Portanto, as pressões do mercado deixam marcas na enunciação jornalística e as
estratégias discursivas adotadas edificam e, ao mesmo tempo, refletem a posição do suporte
no campo. Segundo Bourdieu (1997), o poder de influência do campo jornalístico nos demais
campos tem relação direta com o seu grau de autonomia, que depende, diretamente, da sua
capacidade de captação de receitas publicitárias e ajuda do Estado, com publicidade ou
subvenção, bem como do número de anunciantes que consegue angariar. Já a autonomia dos
jornalistas depende diretamente do mercado profissional; o posicionamento do jornal no
ambiente concorrencial; sua posição no órgão de imprensa, bem como sua capacidade de
produção de informação - grau de dependência das fontes, especialmente, as oficiais, que
detém o "monopólio da informação legítima" (BOURDIEU, 1997, p. 103).
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Até o surgimento das redes telemáticas e o surgimento de um modelo de comunicação
que possibilita a quebra do polo emissor, o campo jornalístico detinha o "monopólio dos
instrumentos de difusão" (BOURDIEU, 1997, p. 113) da informação sobre os demais campos,
bem como "o monopólio da expressão legítima da 'opinião pública'" (BOURDIEU, 1997,
115). Assim, alterações no campo jornalístico, bem como as possibilidades de produção e
circulação em larga escala por atores externos a ele, repercutem nos demais campos e suas
forças internas, com efeitos que dependem diretamente da estrutura interna do campo em
questão. Os campos mais diretamente submetidos às lógicas comerciais ou dependentes de
visibilidade, a exemplo do campo político, são mais fortemente influenciados pelas dinâmicas
midiáticas.
Inserido num ambiente concorrencial, o discurso jornalístico está submetido a forças
de repetição, que seguem o paradigma estabelecido, e de mudança: cada organização
jornalística edifica um posicionamento discursivo buscando diferenciar-se do concorrente. As
transformações no discurso jornalístico – ou seja, o nível discursivo tomado como “padrão”
para a prática e que integra o paradigma - estão inseridas num espaço de tensionamento, entre
as pressões de repetição – os scripts58 que condicionam os modos de construção dos
acontecimentos que são compartilhados no campo jornalístico, assim como seus valores e
regras -, e as pressões de mudança, sobretudo em contextos em que há alteração nos modos de
consumo e na paisagem midiática em função do surgimento de novas tecnologias.
Existe, nesse sentindo, uma dimensão individual no processo de mudança na prática
jornalística, que diz respeito aos tensionamentos e adaptações da atividade cognitiva do
jornalista às condições concretas da prática cotidiana. A mudança perpassa a repetição de uma
alteração da prática jornalística que se expressa no texto. “[...] essas decisões pontuais podem
contribuir para mudar o jornalismo se deixarem vestígios no texto jornalístico e se estas
manifestações textuais se repetirem e forem transmitidas” (CHARRON & BONVILLE, 2016,
p. 96). A introdução da câmera de vídeo é um exemplo de mudança levantada pelos autores
que teria levado a adaptações nos métodos e esquemas de reportagem.
Fazendo um paralelo com as mudanças na própria língua, os pesquisadores
consideram a mudança como própria da prática discursiva, a partir do conceito de mudança
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Um exemplo de abordagem que considera a dimensão cognitiva dos jornalistas na construção da
notícia é cunhada por Teresa Sábada (2007), em seus estudos sobre enquadramento. A autora
identifica determinados tipos de evento (key events) que ativam determinados scripts e guiam a
cobertura jornalística. Um exemplo de key event são os comícios em contextos eleitorais, com seus
personagens e argumentos que possuem formas próprias de cobertura: declarações do candidato no
título; dados de assistência no lead.
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normal. A mudança normal remete a transformações internas à estrutura, sem implicar em
alterações na sua configuração. Em outras palavras, seria uma adaptação do posicionamento
discursivo das organizações às condições de produção, sem implicar numa mudança estrutural
da prática. Assim, num ambiente concorrencial, no qual há uma homogeneidade de
conteúdos, a busca por estratégias discursivas distintas (ou inovação no nível discursivo) faz
parte da dinâmica de produção do próprio discurso jornalístico, que tem como pressuposto o
ambiente concorrencial. Assim, para haver uma mudança paradigmática, elementos essenciais
da prática jornalística seriam alterados.
Em suma, um paradigma jornalístico é contingente no sentido de que
constitui uma propriedade cultural emergente de estruturas sociais espaçotemporalmente circunscritas. [...] Primeiramente, uma mudança de
paradigma implica uma transformação tal que as regras de produção do
discurso jornalístico e o próprio discurso jornalístico não são mais
reconhecidos como tais. Em segundo lugar, a prática jornalística é
essencialmente contingente, ou seja, é uma propriedade cultural emergente
de um sistema social dado. Disso resulta, portanto, que uma transformação
paradigmática do jornalismo resultará de uma mudança profunda nas
estruturas sociais com as quais a imprensa e o jornalismo mantêm laços
privilegiados de congruência (CHARRON & BONVILLE, 2016, p. 109).

A prática jornalística e, por consequência, os valores associados a essa prática pelo
jornalista, é regulada pelas regras internas de cada organização, que em si também está
submetida às limitações paradigmáticas, embora possua objetivos e motivações (comerciais)
próprios. Os jornalistas adaptam a sua prática às regras da organização – ou seja, os interesses
comerciais das empresas reverberam nos valores profissionais na medida em que o jornalista
adapta o seu trabalho a essas regras. “As regras, as normas, as convenções, os códigos
produzidos pelos jornalistas em resposta às pressões organizacionais se manifestam em
produções discursivas” (CHARRON & BONVILLE, 2016, p. 114). Um exemplo disso é a
produção de matérias que exploram os fait divers59, visando ao engajamento do público e ao
aumento de cliques, que refletem a necessidade de captura de atenção para vendê-la aos
anunciantes.
O paradigma jornalístico comporta regras que são classificadas pelos autores de
acordo com os atores afetados - regras de edição e regras de redação – e com as atividades
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Roland Barthes (1977, p. 265) caracteriza os fait divers como uma informação total, imanente, a
exemplo de homicídios, desastres, raptos, agressões, apresentados como um romance policial, no qual
circunstâncias, causas, passado e resultado são relatados sem uma relação com o contexto social. Se
trata de uma construção que “contém em si todo o seu saber: não há necessidade de conhecer nada no
mundo para consumir um caso do dia; ele não remete formalmente para outra coisa que não seja ele
próprio”.
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visadas – seleção coleta, processamento, difusão da informação. As regras de edição, que
reverberam na formatação do jornal, os gêneros explorados, layout, etc., são vistas como mais
maleáveis do que as regras de redação – “Esse tipo de mudança, de fato, implica uma
adaptação dos esquemas cognitivos, principalmente dos esquemas de reportagem, e requer,
portanto, mais tempo” (CHARRON & BONVILLE, 2016, p. 119).
Bourdieu (1997) caracteriza as mudanças do campo jornalístico em função do
aumento das pressões do mercado, que envolve leitores e anunciantes, com o
desenvolvimento da televisão. Nesse contexto, o índice de audiência acaba por ser um dos
critérios balizadores, por vezes, da forma de se produzir notícia, bem como para se avaliar o
desempenho dos produtos. A busca pelo furo jornalístico, bem como a dinâmica de
velocidade que se estabelecem nas redações, e a construção de uma temporalidade típica da
prática jornalística, pautada na atualidade, são reflexo da disputa pela audiência
(BOURDIEU, 1997; CHARAUDEAU, 2015). Outra consequência do ambiente concorrencial
é uma tendência à uniformidade na oferta de informação, dimensão que reforça uma
observação pelo viés da enunciação: é justamente no nível das estratégias discursivas que os
suportes se diferenciam diante dos concorrentes.
Um exemplo trazido por Bourdieu (1997, p.111) para analisar a relação entre o campo
da produção cultural e o mercado e uma possível perda de autonomia diz respeito à submissão
às lógicas de índice de audiência ou lista de best-sellers60, que passam a orientar "escolhas (as
dos editores, por exemplo) para produtos menos requintados e mais vendáveis". O efeito é
qualificado como de intrusão, e são dois caminhos possíveis para que o campo de produção
cultural não perca a sua autonomia: delimitar as fronteiras do campo e seus valores internos
essenciais, ou tentar "sair da torre de marfim" para disseminar os valores do próprio campo e
de sua autonomia aos demais, inclusive ao próprio campo jornalístico.
Embora exista entre os princípios deontológicos do jornalismo, por exemplo, a defesa
da objetividade, o que implica na construção de um texto que busca provocar este efeito de
sentido, num contexto de hiperconcorrência, instabilidade econômica e a necessidade de
adaptação a essa realidade leva as organizações a adotar determinadas estratégias que,
consequentemente, são absorvidas progressivamente pelo campo, como uma necessidade e
60

A lógica da lista de best-sellers é um tipo de autoridade que se aproxima às de avaliações dos
consumidores, que se instaurou nas redes online, dimensão que será abordada no segundo capítulo. A
diferença aqui é que, no contexto da televisão, os próprios intelectuais-jornalistas, na crítica de
Bourdieu (1997), cedem às sanções do mercado e reforçam o "efeito de índice de audiência". No caso
das redes, esse filtro é substituído pelos algoritmos e os mecanismos de avaliação das plataformas, que
colhem as informações e as disponibilizam ao público.
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prática desejável. Uma das consequências dessa adaptação às condições de produção no texto
jornalístico é o registro coloquial – traço que diferencia o jornalismo de comunicação e se
aprofunda com a internet e a inserção das organizações nas redes digitais. Como parte do
mesmo processo, há o aumento de espaço nos jornais de editorias consideradas como
periféricas a exemplo de cultura e esporte e as notícias de entretenimento. A própria
flexibilidade para a absorção de estratégias discursivas que visam à inovação seria maior entre
as editorias que não fazem parte do “núcleo duro” (as mais tradicionais editorias de política e
economia, com maior capital acumulado no campo).
Um exemplo desse processo foi identificado por Érik Neveu (2006) em sua análise
sobre mudanças editoriais dos jornais Le Monde, Figaro e Libération. Segundo o autor, a
instabilidade financeira pela qual tem passado os jornais franceses no início dos anos 2000
levou a tentativas de adaptação do mercado jornalístico, que reverberou no contrato dessas
publicações com o público. “A valorização de um componente visual (fotografias,
infografias), a compactação dos formatos das matérias e o crescimento de editorias de soft
news indicam a necessidade de inovação” (NEVEU, 2006, p. 58).
Fausto Neto (2012, p. 267) também identifica marcas do processo de mediatização61
na enunciação jornalística, especialmente com o desenvolvimento da internet e a nova
ambiência que emerge com os sites de rede social, na qual há uma porosidade entre as
instâncias de produção e reconhecimento, com um modelo de comunicação que parte de
múltiplos nós e integra diferentes atores. São identificados efeitos no entorno comunicativo,
que implicam numa complexificação do dispositivo jornalístico: “o jornalista se desinstala da
mediação, ensaiando uma outra atividade no sistema tecno-simbólico jornalístico, a de
operador do acontecimento”. Essa mudança de papel deixa marcas nos modos de enunciação,
sobretudo, quando se busca incluir o jornalista, enquanto ator, na própria narrativa
jornalística, desempenhando um trabalho mais indicial do que referencial, visando a construir
um efeito de interação com um público. Também é possível perceber essas marcas também no
conteúdo, quando a própria cobertura e os seus bastidores viram notícia.
Algumas propriedades estruturais são consideradas como estáveis no modelo atual de
jornalismo: distinção entre conteúdo de opinião e informação; divisão temática de editorias,
com diferenciação no layout; utilização de recursos visuais e de diagramação para destacar
determinado conteúdo; valorização do conteúdo pelo interesse presumido do leitor. Existem
propriedades, por outro lado, que variam de acordo com a importância conjuntural, a exemplo
Fausto Neto (2012) utiliza o termo “midiatização” em sua análise, no entanto, por uma questão de
terminologia, utilizamos “mediatização”.
61
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do espaço dado aos conteúdos temáticos (esporte, política, economia, variedades); variação do
uso dos gêneros jornalísticos; preponderância de matérias locais ou nacionais (CHARRON &
BONVILLE, 2016).
O diálogo entre a perspectiva de ondas de mediatização, com o de paradigmas
jornalístico ajuda a situar as transformações do discurso como um processo de longo prazo,
superando a perspectiva que considera o surgimento do suporte como condição suficiente para
a imposição de rupturas. Desse modo, embora seja possível identificar novas condições de
produção e, especialmente, circulação dos discursos sociais, as adaptações dos contratos e
posicionamentos discursivos das organizações jornalísticas não implicam, necessariamente,
numa mudança de paradigma da prática jornalística que, de fato, significaria uma ruptura no
nível discursivo.
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CAPÍTULO 02 - O avanço da mediatização e a constituição da Web:
Caracterizando as mudanças nas condições de produção e circulação dos discursos

2.1.
Os processos de digitalização e datificação e as implicações na paisagem
midiática: entre potencialidades e limites
No capítulo anterior, caracterizamos a mediatização como um processo histórico, que
remonta a origem da humanidade e que implicou numa progressiva complexificação da
paisagem midiática com o seu aprofundamento e espalhamento nos diversos domínios da
sociedade. Pensada na forma de momentos ou ondas, as transformações recentes são resultado
da acumulação dos fenômenos midiáticos e, mais recentemente, do processo de digitalização,
aliado ao que Couldry e Hepp (2016) chamam de datificação, ocorridos nas últimas décadas.
Essas mudanças, no entanto, não são resultado da emergência dos dispositivos técnicos em si,
estes últimos, catalisam transformações latentes, existentes simultaneamente na ordem62
cultural e social (WOLTON, 2000). As próximas páginas serão dedicadas a uma
caracterização das transformações que implicaram em novas condições de produção e
circulação para os discursos sociais e, especificamente para o jornalístico.
No primeiro momento, faremos uma caracterização geral das mudanças no cenário
midiático para, em seguida, nos aprofundar em alguns dos elementos centrais do fenômeno
em questão para este estudo: 1) as práticas de participação e aglutinação de grupos em torno
de interesses comuns, que marca do surgimento da internet, bem como a quebra do polo
emissor que avança na Web 2.0, com a emergência dos sites de rede social e os serviços que
se fundamentam na circulação de conteúdos publicados pelos usuários (não necessariamente
de autoria própria); 2) os novos regimes de circulação que resultam desse processo, desde os
mecanismos adotados pelo vetor do mercado, como a captura de dados de navegação do
usuário para otimização dos modos de visibilidade com o uso de algoritmos, até as formas de
propagação de conteúdo exploradas pelos integrantes das redes online. Em seguida,
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Segundo Dominique Wolton (2000), o desenvolvimento tecnológico segue em consonância com
movimentos no interior da própria sociedade. Nesse sentido, a “revolução da impressão” não
promoveu sozinha transformações, mas sua ligação com outros processos que ocorriam no período
que como a Reforma Protestante O mesmo pode ser pensado com a comunicação de massa
generalista, que visa atingir a totalidade da sociedade, que segue em consonância com a lógica da
democracia e do sufrágio universal.
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avançaremos na dimensão do surgimento de novos fluxos de construção dos acontecimentos
que se desdobram dos regimes de circulação nas redes digitais.
Desde o seu surgimento, a internet tem sido alvo de uma série de leituras, otimistas e
pessimistas, como ocorreu com os demais fenômenos midiáticos ao longo da história. Como
apresentamos no capítulo anterior, cada nova tecnologia de comunicação veio acompanhada
de discursos pautados na lógica da inovação, como se cada novo dispositivo fosse capaz de
impor lógicas a toda paisagem midiática e aos demais campos sociais. Assim, anunciam a
formação de uma comunidade global, articulada através da constituição da rede mundial de
computadores, que rompe as fronteiras espaço-temporais como um verdadeiro vetor
democratizante, com a possibilidade de mecanismos de participação política direta, bem como
instrumentos de controle social e transparência. Outros, por outro lado, identificam no
processo atual apenas a formação de um grande comércio virtual como um instrumento de um
capitalismo globalizado, baseado numa economia volátil e especulativa. Denunciam, ainda, os
mecanismos de vigilância e de quebra da privacidade, capazes de capturar os dados de
navegação do usuário para identificar tendências de comportamento. Como será detalhado
mais à frente, como uma tecnologia ainda em desenvolvimento, a World Wide Web (WWW)
tem sido modelada por múltiplas forças e a sua configuração final dependerá de uma série de
fatores, entre eles, as questões mercadológicas/econômicas, políticas, além das próprias
demandas dos usuários e suas práticas, e das pressões da sociedade civil e de grupos
organizados em torno do direito à comunicação e informação.
A presença das tecnologias de comunicação e informação na sociedade
contemporânea é cada vez mais saliente, caracterizada como sociedade ou era da informação
(CASTELLS, 2003; LEMOS, 2009; SILVEIRA, 2011; MARTÍN-BARBERO, 2006), com
práticas que atravessam diferentes setores e alguns pontos de ruptura se comparadas às
lógicas da comunicação de massa - reconhecê-los, no entanto, não implica numa perspectiva
evolucionista de superação de dispositivos. Como visto anteriormente, embora tenham como
marco a constituição e a popularização da rede mundial de computadores e da telefonia
móvel, com os smartphones, os processos recentes não implicam numa substituição de
tecnologias e modelos, mas na complementação entre os sistemas de comunicação de massa e
as redes digitais. A digitalização tornou possível a constituição de uma ambiência que se
caracteriza por múltiplas dimensões – desde a difusão de informação e práticas
comunicacionais, fundamentadas na interação e na formação de conexões entre pessoas, que
possibilitaram a inserção de novos atores no fluxo de informação, até a emergência de um
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verdadeiro centro comercial virtual, com plataformas de e-commerce, internet banking e
outros serviços disponibilizados nas redes digitais, além das diferentes possibilidades de
participação política direta, por meio de fóruns e enquetes virtuais, bem como mecanismos de
promoção de transparência com o acesso a dados públicos.
Assim, é possível identificar algo de novo, na paisagem midiática, quando a maior
empresa de mídia do mundo, Facebook, não é responsável pelos conteúdos que circulam. A
reflexão63 foi feita pelo executivo Tom Goodwin, da Havas Media, em ensaio64 publicado em
março de 2015, que destacou o mesmo processo em outros domínios como o do turismo,
transporte privado, varejo, a exemplo de empresas como o Airbnb, o Uber e o Alibaba, que
têm como traço em comum a estruturação em redes e plataformas digitais e a utilização de
aplicativos para dispositivos móveis. Em outras palavras, emerge um tipo de prática
comercial, com capacidade de entrada em diferentes campos, não apenas com a presença do
dispositivo tecnológico – aplicativos e sites, mas no nível da própria forma de estruturação do
negócio. Nas palavras de Goodwin, as empresas constituem uma “interface com um grande
número de pessoas”; a relação do consumidor deixa de ser com os provedores, mas com a
interface.
As práticas de interação comuns nos ambientes digitais são a essência dessas
empresas, que se estruturam por meio da formação de redes, reunindo prestadores de serviço e
consumidores, num modelo que reforça a perspectiva de Castells (2003) de “sociedade de
rede”. Essas redes mundiais de prestação de serviços são orientadas, especialmente, na lógica
da popularidade e reputação (CARDON, 2015), pois ambos os atores – prestadores e
consumidores - são constantemente avaliados – a curadoria do bom serviço sai das mãos de
especialistas e profissionais de cada área, em suas colunas em veículos de massa, para as
mãos dos usuários e suas experiências (RIEFFEL, 2014; JAURÉGUIVERRY & PROULX,
2011). Não pretendemos analisar as implicações desse fenômeno do ponto de vista econômico
ou social, como a reestruturação das relações de trabalho e comerciais, que tampouco
integram o nosso objeto de estudo, embora ilustrem bem as novas condições de produção e
circulação que emergiram com o aprofundamento da mediatização da sociedade.
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O próprio modo como chegamos ao ensaio de Goodwin representa bem as lógicas de consumo de
informação e apropriação de conteúdo nas redes digitais. Imagens contendo a citação traduzida
circularam nos sites de rede social – algumas atribuindo a autoria. Depois de uma busca no Google, foi
possível chegar ao ensaio que trata das mudanças causadas pela Internet e telefones móveis e o
surgimento do modelo de negócio de exploração da interface entre provedor e consumidor final.
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GOODWIN, Tom. The Battle Is For The Customer Interface. Disponível em:
<https://techcrunch.com/2015/03/03/in-the-age-of-disintermediation-the-battle-is-all-for-the-customerinterface/>. Acesso em dezembro de 2017.
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A penetração do processo de mediatização pode ser percebida nos diversos campos
sociais – da educação, à economia, à medicina, à gestão pública. Um exemplo ilustrativo da
forte presença das tecnologias de comunicação e informação e suas práticas, nos diferentes
domínios, foi evidenciado nos ataques virtuais ocorridos em maio de 2017, com sequestro de
dados de prefeituras, diversos órgãos públicos, hospitais e computadores pessoais em, pelo
menos, 74 países do mundo65. Como resgate, os invasores pediam o pagamento em Bitcoins66,
moeda virtual que dificultaria o rastreamento dos responsáveis pela ação. No caso dos
hospitais, com os dados sequestrados, as atividades foram suspensas e os pacientes
encaminhados para outras unidades. O próprio atendimento médico ficou inviabilizado sem o
acesso à rede e aos dados: as fichas e histórico dos pacientes, os registros de medicação, os
resultados de exames e, até mesmo, os dispositivos de monitoramento de sinais vitais, quando
conectados às redes da empresa, podem ficar indisponíveis. Embora a prática médica seja
muito anterior aos dispositivos, há uma reconfiguração em função da presença tecnológica – o
registro dos procedimentos, que no modo analógico era escrito ou impresso em papel, passa a
depender das redes digitais, com a incorporação das novas tecnologias e dispositivos móveis
na rotina profissional. Os trabalhos também foram suspensos em órgãos públicos, a exemplo
do INSS (Instituto Nacional de Seguro Social), que optou por desligar os equipamentos das
agências em todo o país de modo preventivo, para evitar o sequestro de dados nas demais
unidades, o que inviabilizou o atendimento ao público, estruturado com a utilização de
softwares de gestão e bancos de dados digitais.
Esses dois exemplos ilustram as transformações catalisadas pelo aprofundamento da
mediatização, o que justifica pensar não apenas na perspectiva de efeitos da mídia, mas em
como as práticas midiáticas, no seu desenvolvimento, passaram a atravessar os diferentes
campos, conforme discutido no capítulo anterior. Esse processo implicou em mudanças
qualitativas, com o surgimento de novas formas de organização, que ultrapassam o simples
acoplamento de mais uma tecnologia na lista de dispositivos de difusão, inseridas numa
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Segundo informações que circularam nos veículos de imprensa, o ataque em larga escala,
disseminado através de um vírus foi possibilitado por uma falha de segurança do sistema operacional
Windows, quando desatualizado. Com a invasão, os dados e o próprio sistema ficaram inacessíveis,
que seriam devolvidos após pagamento de um resgate - entre US$ 300 e US$ 600 em Bitcoins (G1, 12
de maio de 2017). Disponível em:
<https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/hospitais-publicos-na-inglaterra-sao-alvo-cyber-ataques-emlarga-escala.ghtml>. Acesso em dezembro/2017.
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Bitcoin é um sistema descentralizado de moeda, que não está submetido à regulamentação de
nenhuma autoridade de Estado. Surgiu em 2008, como um mecanismo para facilitar as transações nas
redes digitais, através de uma moeda comum, ultrapassando as fronteiras dos territórios, utilizando a
rede peer-to-peer para as trocas entre usuários (DECKER & WATTENHOFER, 2013).
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sociedade globalizada, marcada pelo avanço tecnológico e o aumento dos fluxos de
informação (JAURÉGUIVERRY & PROULX, 2011; CASTELLS, 2003).
As transformações catalisadas pelas tecnologias de comunicação são tradadas por
Martín-Barbero (2006, p. 53) como elemento central da emergência de uma nova “razão
comunicacional”, formada por dispositivos que agenciam mercado e sociedade. Trata-se de
um processo de fragmentação, com um “fluxo que comprime e globaliza” e “conexão que
desmaterializa e hibridiza”. A mediação tecnológica passa a se espalhar na estrutura social,
não como um conjunto de aparelhos, mas como “novos modos de percepção e linguagem”
(MARTÍN-BARBERO, 2006, p. 54). Do processo de difusão de novas tecnologias, que
supera a dimensão de “novas máquinas” para abranger novos processos simbólicos, emergem
novas formas de produzir e distribuir bens e serviços, articuladas a um novo modo de
comunicar.
Conforme discutido, a aceleração do tempo histórico tem sido uma constante na história
da mediatização (VERÓN, 2013). Houve uma intensificação na velocidade dos fenômenos
midiáticos nas últimas décadas (DEFLEUR & BALL-ROKEACH, 1993), e essas mudanças
são ainda mais velozes no interior da ambiência da própria internet, caracterizada por sua
flexibilidade técnica além das constantes inovações, pelo próprio perfil da comunidade
desenvolvedora, que tem como marca o compartilhamento de dados abertos e a cooperação.
Entretanto, as características não são inerentes aos dispositivos: a tecnologia é modelada a
partir das suas condições de desenvolvimento, que incluem as pressões de ordem econômica e
política, além dos modos de apropriação dos usuários e as significações que deles resultam.
Três processos, de forma articulada, tornaram o terreno fértil para o desenvolvimento da
internet, segundo Manuel Castells (2003): uma demanda do mercado por flexibilidade e
globalização do capital, da produção e do comércio; as demandas sociais por liberdade
individual e por comunicação aberta, nas democracias ocidentais; e os avanços no campo da
microeletrônica. Francis Jauréguiverry e Serge Proulx (2011) também consideram o
desenvolvimento da internet e a difusão da comunicação móvel como parte de um movimento
mais amplo de transformação da sociedade.
O desenvolvimento acelerado dessas tecnologias se articula a uma
transformação profunda da economia capitalista, hoje, largamente
globalizada, marcada pelas falhas cada vez mais importantes em matéria de
regulação neoliberal (JAURÉGUIVERRY & PROULX, 2011, posição 59 –
tradução nossa67).
“Le développement accéléré de ces technologies s’articule à une transformation profonde de
l’économie capitaliste aujourd’hui largement globalisée, marquée par des pannes de plus en plus
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Pensar a constituição das redes digitais como resultado de múltiplos fatores coaduna
com a proposta de Andrew Feenberg (2014) de uma teoria crítica da internet que supere a
dicotomia entre a utopia do empoderamento, que vê a internet como um vetor de
democratização com as possibilidades de difusão de conteúdos pelos diversos atores versus o
pessimismo de quem vê as redes como uma extensão da racionalização capitalista,
constituindo um grande centro comercial virtual. Comparando o fenômeno da internet às
conversações nos pubs e cafés durante os séculos XVIII e XIX, o pesquisador aposta no viés
das interações sociais para pensar as suas consequências, numa abordagem converge com a
perspectiva dos usos sociais das tecnologias, discutida anteriormente. A problemática da
apropriação social e individual das tecnologias é uma saída para superar a polarização entre os
dois extremos da preponderância do quadro social ou da tecnologia para explicar as
transformações sociais e históricas (JAURÉGUIVERRY & PROULX, 2011).
O approach construtivista defendida por Feenberg (2014) consiste em perceber o
processo de consolidação da internet como resultado de diferentes forças em disputa, ou seja,
não se trata de uma rede de comunicação, necessariamente, voltada à democratização da
sociedade, com a inclusão de novos atores nos debates sociais, nem de reduzir o fenômeno ao
modelo mercadológico que surge. A atual configuração da internet é estruturada a partir de
três vetores, em constante tensionamento, e o predomínio de um modelo não implica na
exclusão das demais. São eles: 1) o modelo do consumo, um tipo de atividade que se
espalhou, que consiste na interface entre a oferta de produtos e a demanda dos consumidores ou seja, um comércio que não é, necessariamente, dotado de estoque próprio e que segue em
consonância com a expansão da economia e mercado globalizados, como no exemplo citado
no início deste tópico; 2) o modelo da informação, que se fundamenta na difusão de dados e
conhecimentos, por meio das redes de informática, entendendo o seu acesso como fonte de
poder e riqueza; 3) o modelo comunitário, que, embora esteja presente desde a sua
constituição, marca do surgimento da Web 2.0, com os sites de rede social como Facebook ou
mesmo os blogs, constituindo um "espaço de interação social virtual", com novas formas de
sociabilidade, a partir do agrupamento de pequenos grupos em torno de interesses em comum
(FEENBERG, 2014, p 46). Esses três modelos, juntos e em disputa, configuram novas
condições de produção e circulação discursiva, por implicar em novas práticas de
comunicação e de consumo de informação e, consequentemente, em novas expectativas para
importantes en matière de régulation néolibérale (JAURÉGUIVERRY & PROULX, 2011, posição 59
– versão Kindle).
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o público em potencial do jornalismo. Como veremos no tópico 2.2, deste capítulo, a presença
de múltiplos modelos nos traz um desafio, sobretudo pela coexistência de diferentes regimes
de circulação discursiva.
A estruturação da internet em torno desses três modelos pode ser posta em paralelo
com a noção triádica da semiose social cunhada por Eliseo Verón (2013, p. 280) – o
armazenamento de dados reunindo na rede os conhecimentos produzidos pela sociedade,
possibilitado pelo modelo informacional, (primeiridade), o modelo comunitário (secundidade)
e o comercial (terceiridade). O semiólogo identifica pontos de transformação e de
continuidade nos processos recentes. As ferramentas de busca, "a navegação do que seria a
totalidade dos conteúdos da cultura humana", são caracterizadas como uma ativação da
primeiridade do processo de semiose. Já na formação das redes sociais, que possuem um
caráter relacional, predomina a secundidade, na forma de contato, reação, uma "contiguidade
metonímica das relações interpessoais". A aplicação de normas fecha a tríade, com as
múltiplas operações e serviços virtualizados, como transações bancárias, comerciais, regras de
utilização dos serviços disponíveis etc.

As três dimensões da semiose já estavam integradas ao processo da
mediatização antes do surgimento da Rede. O protocolo Internet tem
permitido introduzir os resultados discursivos das operações cognitivas da
primeiridade, secundidade e terceiridade, através da digitalização de todos os
produtos midiáticos existentes até o momento (VERÓN, 2013, p. 279 –
tradução nossa68).

Do ponto de vista da estruturação do ciberespaço, com seus milhares de servidores
espalhados no planeta, a sua materialização na forma reticular também não é considerada
como novidade para Verón (2013; 2012b), que traz como exemplo as redes de transporte
desenvolvidas durante a Segunda Revolução Industrial, e as redes de telecomunicação. A
constituição da WWW, em seu aspecto técnico que se desdobra em prática comunicacional,
tem como ruptura, que pode ser associada à sua própria nomenclatura, o seu alcance, com a
formação de uma rede que conecta pessoas ao redor de todo o mundo (VERÓN, 2012b;
FEENBERG, 2014), que remete à dimensão quantitativa proposta por Couldry & Hepp
(2016) de espalhamento das práticas comunicacionais.
“Las tres dimensiones de la semiosis ya estaban integradas al proceso de la mediatización antes del
surgimiento de la Red. El protocolo Internet ha permitido introducir los resultados discursivos de las
operaciones .cognitivas de la primeridad, la secundariedad y la terceridad en el ciberespacio, a través
de la digitalización de todos los productos mediáticos existentes hasta el momento.” (VERÓN, 2013,
p. 279).
68
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Cabe, ainda, destacar o seu caráter híbrido – um mesmo aparelho pode,
potencialmente, ser utilizado para interações pessoais, entre indivíduos próximos, bem como
para a difusão de informações e conteúdos destinados a um público amplo, numa rede que
também integra atores externos ao campo midiático tradicional. Ao mesmo tempo, as funções
de produção e reconhecimento se concentram num mesmo dispositivo, que pode servir tanto
para a criação e edição de conteúdos, como vídeos, textos, fotos, com um custo relativamente
baixo, se comparado aos veículos tradicionais, quanto para o seu acesso, trazendo
implicações, tanto mercadológicas quanto políticas. Do ponto de vista do modelo
comunicacional, até então fundamentado no paradigma um-para-muitos (COULDRY, 2010),
um dos marcos principais é a quebra do polo emissor, com a possibilidade de constante
alternância de papeis entre produtores e receptores, num dispositivo que permite a qualquer
usuário controlar a mudança do que é público e privado (VERÓN 2012b). Essa potencialidade
torna a internet um instrumento e espaço de luta política por movimentos e grupos que
buscam disputar as narrativas sociais, tanto para questionar as coberturas realizadas por
veículos jornalísticos, como para apresentar, sem mediadores, a sua perspectiva dos fatos a
um público amplo, através de sites, blogs e perfis nos diferentes sites e aplicativos de rede
social.
A separação entre instâncias de produção e reconhecimento se torna, portanto, cada
vez mais porosa, o que também traz uma complexificação que implica em novas condições
para a produção e circulação do discurso jornalístico. Tanto os usuários estão aptos a produzir
e difundir conteúdos e informações, quanto os integrantes do campo midiático tradicional
passam a integrar espaços de interseção, como no caso dos sites de rede social. A inserção de
novos atores nos fluxos de informação não implica, no entanto, em um esvaziamento do papel
do jornalismo. Com uma infinidade de informações em circulação, muitas vezes falsas, a
credibilidade se torna um fator preponderante no potencial de aglutinação de audiência
digital, que tende a se concentrar em canais que detêm uma notoriedade prévia. Nesse sentido,
os sites de empresas jornalísticas, bem como seus perfis nos sites de rede social, têm
aglutinado um público amplo69, apresentando um poder de visibilidade muito maior do que
usuários externos ao campo midiático tradicional. Além disso, as potencialidades de
participação

não

se

desdobram,

necessariamente,

numa

mudança

nas

práticas

comunicacionais. Os usuários possuem perfis distintos e a tendência tem sido de repetição,
nas redes, de hábitos de consumo que já possuíam fora delas, concentrando, assim, as
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Segundo dados do Alexa, o site das organizações Globo (globo.com) ocupa o quinto lugar entre os
sites mais acessados do país.
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conversações entre pessoas que já têm algum poder de expressão pública anterior (RIEFFEL,
2014; COUTANT & STENGER, 2012).
Um exemplo da reprodução de um poder de visibilidade prévio pode ser percebido no
mercado musical - as plataformas de compartilhamento de músicas, vídeos, livros e revistas
passaram a constituir uma interface entre artistas e produtores e seu público, com ares de uma
relação direta, sem intermediários, mas que implicam numa adequação às lógicas de cada
plataforma. Segundo Rémy Rieffel (2014, p. 66), a internet tem atuado como um “vetor de
democratização da visibilidade” para artistas que não conseguiam espaço nas mídias
tradicionais. Por outro lado, isso não tem implicado numa distribuição igualitária da
audiência, segundo pesquisa realizada com mil músicos em diferentes plataformas: “a
notoriedade no Facebook e Twitter, por exemplo, continua muito concentrada (6% dos artistas
no Facebook e 10% entre eles no Twitter acumulam 90% da audiência de cada plataforma)”70.
Ou seja, a notoriedade externa se reproduz no poder de aglutinação de audiência nas redes.
A digitalização também implicou em mais uma onda de revolução no acesso aos bens
culturais com as possibilidades de reprodução infinita das obras, sem o vínculo com um
suporte físico, que implicaria na unicidade de exemplares. Esse processo ocasionou
instabilidades no mercado dos meios tradicionais, que tem buscado novas formas de produção
de valor na ambiência online (VERÓN, 2013) – seja através da cobrança para acesso aos sites
e serviços, ou de mecanismos de controle de cópias e distribuição dos produtos.
Segundo Rieffel (2014), as próprias práticas culturais têm sido transformadas com a
intensificação das interações entre “produtores e receptores”. Novas formas de consumo têm
emergido nas comunidades online e nos sites de rede social, nos quais é comum a cultura de
colaboração, impulsionando técnicas de bricolagem que levam à criação de novos produtos
como será visto mais à frente. Nesse sentido, a disputa entre a defesa dos direitos da
propriedade intelectual, de um lado, e de outro, a luta pelo acesso e a livre circulação dos bens
culturais e da informação no ciberespaço tem marcado a configuração da internet. Há uma
batalha entre a otimização dos negócios na web e o combate à sua mercantilização (VERÓN,
2013) e, até então, a força do mercado tem ganhado espaço, sobretudo nos dispositivos de
regulação, embora, na prática, seja difícil o controle da cultura do compartilhamento das
comunidades de usuários.

“…la notoriété sur Facebook et Twitter, par exemple, reste très concentrée (6% des artistes sur
Facebook et 10% d’entre eux sur Twitter cumulent 90% de l’audience totale sur chacune de ces platesformes)” (RIEFFEL, 2014, p. 66).
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Outra ruptura com os modelos de comunicação massiva diz respeito à convergência e
o formato multimídia presente na web, que implica numa quebra entre as determinações do
suporte, permitindo a confluência de dados em texto, vídeo, imagens estáticas e áudio num
mesmo dispositivo de comunicação (RIEFFEL, 2014). Ao romper a relação entre suporte,
objetos, gêneros e usos, altera-se, ainda, a relação com a escrita, num processo que permite
constantes alterações, tornando a própria construção dos textos e produtos culturais
fragmentada e não linear. Muda, ainda, a relação com a própria temporalidade: se na
comunicação massiva, o tempo é construído tendo como marco a periodicidade de cada
edição, nas redes digitais, com um fluxo contínuo de informação, a atualização é também
contínua, num processo aberto de constante reconstrução.
A fragmentação também se dá na própria configuração das trajetórias no interior da
rede mundial de computadores, que leva a uma fragmentação latente dos discursos. Se
tomarmos a forma como os jornais captam leitores através dos sites e aplicativos de rede
social como exemplo, a matéria que circula é um fragmento do seu posicionamento
discursivo, que muitas vezes não é apreendido em sua totalidade - os usuários adotam uma
prática de navegar pela rede de hiperlinks e não, necessariamente, têm contato com o jornal
digital em sua totalidade. A percepção do que seriam os eventos sociais é construída a partir
de múltiplos fragmentos, e a atenção dos leitores é cada vez mais pulverizada. A presença de
múltiplas ligações entre as páginas, através de hiperlinks, leva a uma navegação sem
hierarquias preestabelecidas, com textos que se apresentam em fragmentos e sobrepostos
(RIEFFEL, 2014), guiada pela interação do usuários pelos nós oferecidos – a presença do link
não determina se/quando o usuário irá acessar a informação disponível. Essa dimensão, no
entanto, pode ser considerada como uma continuidade, sobretudo, se a noção de hipertexto for
associada ao conceito semiológico de intertextualidade, uma “invariante da dinâmica histórica
dos textos desde o surgimento da escrita” (VERÓN, 2012b, p. 12 – tradução nossa71).
Uma novidade do processo de datificação é o advento de trajetórias “inteligentes”,
com algoritmos que hierarquizam e apresentam os conteúdos de acordo com a interação dos
usuários com os hiperlinks, que levou a uma complexificação da própria navegação. Um
exemplo desse fenômeno são os motores de busca do Google, com um algoritmo que
hierarquiza as páginas da web de acordo o seu grau de conexão, como uma forma de aferição
de autoridade por meio da presença de hiperlinks com outras páginas. O registro dos dados da
navegação – a exemplo da página acessada entre os links oferecidos no resultado busca “[…] Desde mi punto de vista, la hiper-textualidad es un invariante de la dinámica histórica de los
textos desde el surfimiento de la escritura” (VERÓN, 2012b, p. 12).
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serve para aperfeiçoar a experiência de busca posteriores, dimensão que será mais bem
aprofundada no tópico 2.2 deste capítulo, sobre os regimes de circulação. O modo como os
algoritmos funcionam levam a um sistema automatizado e auto-organizante que opera no
modo como as informações são classificadas e selecionadas, o que tem levado à discussão
sobre inteligência artificial, e uma suposta perda do controle humano. (VERÓN, 2013). No
entanto, não se pode perder de vista que os ajustes e a própria programação do algoritmo
depende da atuação humana, desde a sua criação e correção, pelos desenvolvedores, até a
atividade de navegação dos usuários. O que o sistema faz é registrar o comportamento mais
recorrente e oferecer uma circulação adequada a determinados padrões estatísticos, de acordo
com o perfil de quem acessa, mas esse processo só se efetiva com a ação das pessoas em
todas as etapas da “cadeia”.
É formada, portanto, uma ambiência que se caracteriza pelo fluxo constante e intenso de
conteúdos e discursos, com múltiplas fontes e atores interconectados, embora com poder de
alcance diferenciado, formando redes digitais, numa lógica de associação. O modo de
consumo de informação é potencialmente fragmentado, com uma trajetória configurada a
partir da interação dos usuários com os hipertextos e dos algoritmos que regulam, em certa
medida, os regimes de circulação em cada um das plataformas. Com esta multiplicidade de
canais e práticas que se desenvolvem – dos sites de compra, aos sites de rede social,
aplicativos e plataformas de trocas de mensagem interpessoal, sites de busca-, a atenção se
torna cada vez mais difícil de ser captada72. O processo de datificação trouxe novas
ferramentas que têm como intuito otimizar o acesso e ampliar os lucros das empresas, mas
que trazem questões como o respeito à privacidade dos usuários, como será visto mais à
frente.
Com potencialidades de ruptura no modelo comunicacional, a configuração da Web 2.0
é uma questão política, por ativar diferentes dimensões da vida social: do acesso a bens
culturais e difusão de informação, aos vínculos entre indivíduos e instituições (VERÓN,
2012b; 2013). Como uma tecnologia “em transição” (FEENBERG, 2014), embora tenha sido
criada numa estrutura aberta, voltada ao compartilhamento, a internet tem sido, ao longo das
últimas décadas, formatada, especialmente, pelas pressões do mercado, que deixam marcas na
sua regulação – seja elas dos provedores, com a tentativa de implementar limite de dados para
as redes de banda larga domésticas ou cobrança diferenciada de acordo com tipo de dado
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Atualmente, segundo dados do Alexa, as páginas que concentram maior acesso são o Google, o
Youtube e o Facebook, tendência mundial que se repete no Brasil.
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trafegado, ferindo o princípio da neutralidade73 da rede; ou da própria indústria de
comunicação, com as restrições de acesso a conteúdos, a busca pelo respeito ao direito autoral
e a punição do compartilhamento de obras como filmes, séries, livros, músicas, etc., comum
nas redes online desde o seu surgimento. Assim, um dos pontos em questão é a garantia do
acesso livre e neutro, em todas as camadas da rede, além da universalidade, que será tratada
na seção 2.1.2, um dos limites para a sua consolidação enquanto dispositivo que pode
impulsionar mudanças no paradigma da comunicação na sociedade contemporânea.

2.1.1. A participação nas comunidades e redes online: do surgimento da World
Wide Web a Web 2.0
Nos últimos

trinta anos,

os

avanços

tecnológicos, que

possibilitaram

o

desenvolvimento da internet e das tecnologias de informação e comunicação, vieram
acompanhados de novas formas de circulação de conteúdos e discursos, incorporando novos
atores nos fluxos de construção dos acontecimentos, que têm como diferencial o alcance, com
redes cibernéticas que atravessam todo o mundo, rompendo as fronteiras espaço-temporais.
Esse processo marca a emergência da Web 2.074, que teve como ponto de mudança o papel
desempenhado pelos usuários na produção e difusão de conteúdos e as relações estabelecidas
nas redes (O’REILLY, 2007; CARDÓN, 2011). No entanto, esse modo de associação75 em
torno de um interesse em comum76 e o compartilhamento, comum nas comunidades online,
que caracteriza as formas de consumo que emergem com o fenômeno da convergência e a
73

A neutralidade foi derrubada, nos Estados Unidos, em dezembro de 2017, passando a autorizar a
cobrança diferenciada de acordo com o tipo de dado, a exemplo de transmissão de vídeos por
streaming ou jogos online, nos quais o tráfico de dados é maior. No Brasil, o atual Marco Civil da
Internet, que estabelece os critérios de uso da Internet no país, sancionado em 23 de abril de 2014, tem
a neutralidade da rede como um dos seus princípios: “O responsável pela transmissão, comutação ou
roteamento tem o dever de tratar de forma isonômica quaisquer pacotes de dados, sem distinção por
conteúdo, origem e destino, serviço, terminal ou aplicação”.
74
O conceito de Web 2.0 incorpora tanto a dimensão do design quanto os modos de negócio.
O'REILLY (2007), primeiro pesquisador a fazer um esforço de definir o conceito, considera a Web 2.0
como uma rede, na forma de plataforma que conecta diferentes dispositivos, tornando possível a
melhor absorção do uso das pessoas, no consumo e bricolagem de dados de diferentes fontes.
75
Do ponto de vista da associação de pessoas de diferentes localidades, a experiência da comunidade
de rádios amadores já possibilitava essa ruptura espaço-temporal, bem como a interação entre
múltiplos pontos, por meio das ondas sonoras.
76
Experiências anteriores, desenvolvidas por comunidades e movimentos sociais já eram pautadas na
produção de conteúdos por amadores, no viés da participação – da deliberação à própria forma de
produção de informação e discursos. Sobre as experiências de comunicação comunitária e popularalternativa (conceito que se refere à comunicação desenvolvida em contextos de mobilização social),
ver DOWNING (2001); PERUZZO (2004; 2007) e PAIVA, (2003; 2007).
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propagação de conteúdos (JENKINS, 2009; 2014), é uma prática anterior, especialmente, se
considerada a própria constituição da World Wide Web.
As culturas de cooperação e de compartilhamento estiveram entre os fatores que
marcaram o desenvolvimento da rede mundial de computadores, que teve como embrião a
estrutura tecnológica da ARPANET (Advanced Research Projects Agency), criada em 196977
pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Apesar do vínculo com o órgão, segundo
Manuel Castells (2003), as suas aplicações militares eram secundárias, sendo desenvolvida
por um grupo de cientistas, que conquistou certa autonomia para realizar pesquisas voltadas
às tecnologias de comunicação e informação. Com um formato descentralizado, foi aberta ao
público, progressivamente, nas décadas de 1980 e 1990 (FEENBERG, 2014), com a criação
de novos nós ao redor do mundo.

Em meados da década de 1990, a Internet estava privatizada e dotada de uma
arquitetura técnica aberta, que permitia a interconexão de todas as redes de
computadores em qualquer lugar do mundo; a www podia então funcionar
com software adequado, e vários navegadores de uso fácil estavam à
disposição do público. Embora a Internet tivesse começado na mente dos
cientistas da computação no início da década de 1960, e comunidades
dispersas de computação reunindo cientistas e hackers tivessem brotado
desde o final da década de 1970, para a maioria das pessoas, para os
empresários e para a sociedade em geral, foi em 1995 que ela nasceu
(CASTELLS, 2003, p. 19).

A formação de comunidades virtuais foi uma prática comum nessa primeira fase da rede
de computadores que, aliada à cultura hacker78, deixou marcas nas formas sociais, processos e
usos. Nesse sentido, a cultura digital passa a se orientar na lógica Open Data, ou seja, pela
liberdade e de compartilhamento de dados abertos, que são disponibilizadas ao público
(RIEFFEL, 2014). O movimento software livre e a difusão de conteúdos por meio da Creative
Commons79, com licença que permite a cópia, edição e difusão de obras de forma gratuita, ou
em copyleft, com livre distribuição, fazem parte desse modo de pensar as redes digitais. Por
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O projeto da ARPANET foi lançado em 1967. Em sua constituição inicial, em 1969, ligava as
universidades norte-americanas da Califórnia Los Angeles, Stanford, Califórnia Santa Bárbara e de
Utah. A inclusão de uma conexão internacional ocorreu em 1973, com a inserção da Universidade
Colégio de Londres (UCL) (MARILL, et al, 2012).
78
Segundo Castells (2003, p. 34), a liberdade característica da cultura da internet é resultado de quatro
“camadas: a cultura tecnomeritocrática, a cultura hacker, a cultura comunitária virtual e a cultura
empresarial”. Nesse contexto, a cultura hacker, é caracterizada pela inovação e cooperação.
79
Conhecida por fornecer licenças de direito autoral, a Creative Commons é uma organização mundial
sem fins lucrativos que criou ferramentas jurídicas que incentivam o compartilhamento e a reutilização
de obras. Disponível em: <https://br.creativecommons.org/>. Acesso em janeiro de 2018.
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outro lado, mesmo com a posterior entrada da indústria de softwares80, o próprio
desenvolvimento dos programas e aplicativos continuou marcado pela constante troca de
informações entre usuários e desenvolvedores, através de fóruns online que visam ao seu
aperfeiçoamento ou solução de dúvidas dos usuários.
Uma diferença das comunidades virtuais para as “físicas” seria a falta de vínculo com o
território (FEENBERG, 2014). O ponto de ruptura do fenômeno das comunidades online é o
seu alcance, potencialmente, mundial, o que não elimina o reforço de laços locais, também
encontrado em algumas iniciativas comunitárias na rede. Além disso, a associação se dá
motivada pelo partilhar de interesses, mobilizando um tipo de capital social que se baseia na
capacidade técnica, na inventividade e no compartilhamento. Os usuários trocam informações
e códigos, para buscar soluções para problemas comuns e também reconhecimento e prestígio
entre os demais integrantes do grupo. Na perspectiva de Castells (2003), as comunidades
virtuais se caracterizam pela prática de uma comunicação livre e horizontal, que se
contrapõem a uma era “dominada por conglomerados de mídia e burocracias governamentais
censoras” (CASTELLS, 2003, p. 48). Assim, a disseminação, entre os usuários, do valor da
comunicação livre, veio acompanhada da possibilidade de formação de novas redes por meio
das trocas de informação, tornando o ambiente como um potencial instrumento de
organização, ação coletiva e construção de significados através de processos coletivos.
Alguns autores, como Benjamin Thierry (2012), identificam mais continuidades do que
rupturas nessas formas de participação dos usuários, sobretudo no que tange a formação de
comunidades em torno de interesses em comum. Retomando a história da popularização dos
computadores domésticos na França, no período de 1978 a 1990, o autor considera a cultura
de "interatividade de tela", comum na web, como associada a uma prática da informática e da
comunicação eletrônica, anterior à formação da WWW. Na década de 1980, antes da criação
de uma interface gráfica, palatável ao usuário iniciante, o uso dos microcomputadores
dependia essencialmente da linguagem de programação. Nesse contexto, era comum a
formação de grupos voltados à troca de códigos e à discussão, permitindo a migração de uma
comunidade de especialistas para uma cultura digital que passou a abranger um público mais
amplo (THIERRY, 2012).
Nesse mesmo período, disseminou-se uma imprensa especializada, voltada ao
compartilhamento e a troca de informações sobre os programas, que também buscava
conquistar o usuário iniciante, com artigos de iniciação à linguagem básica. Surgem, também
80

Segundo Feenberg (2014), o desenvolvimento dos softwares foi conduzida sobretudo pela prática
usuários.
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publicações de amadores, a exemplo dos fanzines, difundidos tanto em papel quanto em
suportes eletrônicos como disquetes, voltadas à troca de dicas e informações. Com a
popularização do "paradigma WIMP (Window, icon, menu, pointing device)", em meados da
década de 1980, e a criação de interfaces gráficas, foi possível o acesso à informática sem o
domínio da programação (THIERRY, 2012).
Desde o processo inicial de popularização da internet, no contexto da chamada Web 1.0,
os mecanismos de interação entre usuários e páginas ou mesmo difusão e trocas de conteúdos
já estavam presentes. A disseminação das sala de bate-papo ou uso de programas de trocas de
mensagens como o ICQ e o MSN já permitiam formas de sociabilidade online, populares
sobretudo, entre jovens e adolescentes. Também era possível a criação de páginas pessoais
com a publicação de conteúdos próprios, possibilitando a qualquer usuário a difusão de
conteúdos próprios. O ponto de mudança ocorre com as formas de potencialização do
hipertexto, que se materializam nos mecanismos de conexão entre páginas e usuários.
Estruturada a partir de hiperlinks, o crescimento da rede se dá através da produção coletiva
dos usuários: "[...] o poder coletivo dos pequenos sites que compõem a maior parte do
conteúdo da web" (O'REILLY, 2007, p. 21 – tradução nossa81).
O fenômeno dos blogs faz parte dessa passagem para a Web 2.0 - se assemelham às
páginas pessoais, no entanto, são estruturados num formato cronológico e com a possibilidade
de conexão permanente com páginas, além da inscrição de usuários tanto para contribuir com
a produção de conteúdo, quanto para receber as atualizações e realizar comentários. O uso da
tecnologia RSS permitiu ao usuário se inscrever na página, recebendo notificações com todas
as suas atualizações. Além disso, com as conexões entre diferentes blogs, além dos espaços
para comentários, formam-se nuvens de conversação em torno de temas compartilhados. Com
essa possibilidade de conexão e considerando a estrutura dos hiperlinks como um dos
elementos dos algoritmos dos motores de busca na hierarquização das páginas, como será
visto mais à frente, os blogs se tornam importantes no papel de "modelar os resultados dos
motores de busca". Além disso, conectados entre si, potencializam o seu poder de visibilidade
(O'REILLY, 2007).
Outro exemplo dessa prática de produção coletiva de conteúdos, que caracteriza cultura
digital e essas comunidades virtuais, já na Web 2.0, é o Wikipédia. Fundada em 2001, a
prática que se consolidou na página altera a lógica tradicional de construção do conhecimento
81

"[...] the collective power of the small sites that make up the bulk of the web's content" (O'REILLY,
2007, p. 21).
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enciclopédico, ao permitir a participação de múltiplos usuários e uma consequente
vulgarização dos conhecimentos, que são construídos dinamicamente, a várias mãos, e
constantemente atualizados e validados pelos próprios internautas que o integram (RIEFFEL,
2014).
Os sites de rede social são parte desse processo de dar centralidade às relações e aos
conteúdos produzidos pelos usuários e se caracterizam como serviços que permitem a criação
de perfis pessoais que visam a estabelecer relação com outros através da plataforma. Ou seja,
a lista de amigos e suas interações passam a ser o mecanismo de navegação. Os primeiros
sites de relacionamento centrados na conexão com "contatos/amigos" para a navegação
foram, segundo Dominique Cardon, criados a partir de 2003, a exemplo LinkedIn, Hi5,
Friendster, Myspace, Cyworld, o Orkut e o Facebook, em 2004, tendo como prática as
conversações entre conhecidos e o compartilhamento de conteúdos entre usuários com
interesses em comum (CARDÓN, 2011).
Cardon (2011) qualifica a visibilidade das redes como uma zona clara-escura, na qual
os usuários expõem elementos, muitas vezes pessoais da vida cotidiana, pensando se dirigir a
pessoas próximas, numa rede de natureza também pública. Embora predominem as trocas de
natureza interpessoal em comparação às mensagens direcionadas a um público amplo, um dos
efeitos desse uso é a diminuição das fronteiras entre o espaço público e a "conversação
ordinária". Os meios tradicionais, antes os únicos "vetores de difusão de informação", passam
a integrar um "tecido horizontal de conversações, compartilhamentos, comentários e
recomendações" (CARDÓN, 2011, p. 146). Também é diluída a fronteira entre profissionais e
amadores. É nesse contexto de inclusão de novos atores na esfera pública mediatizada que
surgem os conceitos de cultura participativa e cultura da conexão elaborados por Henry
Jenkins (2009; 2014).
A cultura participativa diz respeito ao papel exercido por comunidades em rede na
circulação das produções midiáticas. Nesse regime de circulação, que se estrutura na
participação do público, emergem novos significados para os conteúdos na medida em que
são compartilhados por meio das redes online e em interação com as comunidades82
(JENKINS, 2014). Nesse contexto, existe um duplo movimento: o público tem remodelado os
fluxos de mídia e, muitas vezes, os sentidos da obra, e por outro lado, os produtores têm se
atentado para a necessidade comercial de se adequar a essas práticas, com a criação de
82

As comunidades online se estruturam a partir de redes, estabelecendo laços que proporcionam
“sociabilidade, apoio, informação, um senso de integração e identidade social” (WELLMAN apud
CASTELLS, 2003, p. 106).
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conteúdos e modos de dizer capazes de gerar engajamento e com mecanismos que promovem
não apenas a interação, mas a participação do público.
É importante distinguir a participação da interatividade - enquanto a primeira diz
respeito às possibilidades de produção e circulação que se desdobram em práticas
desenvolvidas pelos consumidores, a segunda é formatada de acordo com as
predeterminações do design da tecnologia e de seus limites (JENKINS, 2009). Assim, as
tecnologias apresentam diferentes graus de interatividade – “desde a televisão, que nos
permite mudar de canal, até os videogames, que podem permitir aos usuários interferir no
universo representado” (JENKINS, 2009, 189). Com a emergência das formas de conexão na
web e as possibilidades de produção, edição e circulação de conteúdos, surgiram também
novas formas de apropriação e de relação com as mídias tradicionais muitas vezes não
autorizados, sobretudo, quando implicam na ressignificação das obras.
O conceito de cultura participativa surge a partir da análise das práticas de comunicação
de comunidades de fãs, nas quais o conhecimento produzido resultava da troca de
informações entre seus integrantes. Está, portanto, articulado ao conceito de “inteligência
coletiva”, que corresponde à “capacidade das comunidades virtuais de alavancar a expertise
combinada de seus membros” (JENKINS, 2009, p. 56). Jenkins (2009) considera as formas de
participação online como um contraste com uma suposta passividade dos espectadores dos
meios massivos, uma vez que o seu papel no processo de comunicação seria alterado. Com
essa inserção dos usuários no processo de circulação, consumidores e produtores passam a
ocupar o lugar de “participantes interagindo de acordo com um novo conjunto de regras”, mas
com graus distintos de influência. Essa alteração traria a demanda para as empresas de
repensar a relação com o seu público.
Numa abordagem otimista do uso das tecnologias, Jenkins posiciona a convergência
como parte de um processo que resulta da interação e das múltiplas conexões entre
consumidores. Aqui, o consumo é visto como um processo coletivo que se desenvolve por
meio da “inteligência coletiva”, ou seja, da conexão entre indivíduos que unem as suas
habilidades e saberes nas redes online. Na perspectiva de Jenkins (2014, p. 24), a
convergência marcaria a passagem de uma cultura de massa, pautada em interesses
comerciais, para uma cultura da conexão, que seguiria um “modelo híbrido” de circulação, no
qual o material é compartilhado “de maneira muito mais participativa (e desorganizada)”. São
estabelecidas tendências conflitantes e contraditórias nesse processo: se, por um lado, houve
uma potencial ampliação de vozes e a aparente substituição de “gatekeepers culturais” pelo
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ciberespaço83, por outro, há uma concentração nos meios de comunicação tradicional cada vez
mais forte, além de uma homogeneização das informações difundidas (JENKINS, 2009, p.
291).
Assim, dinâmicas de difusão e de interação que se desenvolvem nas redes coexistem
com o modelo de distribuição que estrutura a comunicação de massa. Enquanto o mais novo é
marcado pela quebra do polo emissor - a partir do modelo de “muitos para muitos” e
múltiplas conexões ou nós-, o segundo segue a lógica de “um para muitos”. Ambos estão em
inter-relação – um conteúdo que é veiculado na televisão é postado no Youtube; circula e é
ressignificado por meio do compartilhamento em sites de rede social como o Facebook pelo
próprio público. Do mesmo modo, eventos que surgem e ganham repercussão nas redes
online entram na pauta de jornais impressos e televisivos. Essa é a dinâmica da convergência,
caracterizada pela presença de dinâmicas de comunicação distintas, que se conectam por meio
das redes84. Dois modelos de convergência (JENKINS, 2009, p. 46) estão em interação e, ao
mesmo tempo, disputa. De um lado, a corporativa, que busca apropriar-se dos novos canais de
circulação para acelerar o fluxo de conteúdo e maximizar os lucros. Por outro, a alternativa,
através da qual os consumidores estão utilizando as diferentes tecnologias “para ter um
controle mais completo sobre o fluxo da mídia e para interagir com outros consumidores”.
A interação entre os diversos fluxos informacionais faz emergir um regime de
circulação no qual o público detém um papel relevante, sobretudo, na medida em que suas
interações passam a potencializar a visibilidade dos conteúdos e discursos nas redes digitais.
Entretanto, acreditamos que a principal alteração não reside no fim de uma postura
supostamente passiva, ou num processo finalmente coletivo, que superaria as lógicas
comerciais, como sustentado por Jenkins (2009; 2014). A partir do conceito de coenunciador
(MAINGUENEAU, 2002) a instância da recepção é entendida como ativa no processo de
produção dos significados sociais, que é por natureza coletiva. Os coenunciadores já
compartilhavam os significados, entretanto, com internet, esse compartilhamento se tornou
mais visível e replicável. Portanto, o que muda é a digitalização de um processo, até então,
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Alguns autores defendem que, no ciberespaço, o papel do jornalismo de filtrar as informações
relevantes a partir dos critérios de noticiabilidade internos ao campo perde força diante das
possibilidades de produção e circulação de conteúdo pelos “amadores”. Nesse contexto, cada um pode
exercer o papel de “seu próprio gatekeeper” (BRUNS apud PRIMO; TRÄSEL, 2006). Entretanto,
num contexto de grande volume de informação, o papel do jornalismo de filtrar as informações talvez
seja até mais importante e ganhe mais força, sobretudo, num contexto de frequente circulação de
informações falsas.
84
A formação de redes é uma prática anterior à rede mundial de computadores, mas foram
reconfiguradas a partir das redes de informação possibilitadas pela internet. As redes são entendidas
como “um conjunto de nós interconectados” (CASTELLS, 2003, p. 7).

97

cognitivo, que deixa de ser um intervalo que não deixa marcas para ser dotado de um
potencial papel transformador de significados, que se desenvolve num espaço caracterizado
pela presença de zonas de contato entre as instâncias de produção e reconhecimento
(FAUSTO NETO, 2012). No modelo massivo, a circulação é caracterizada como um desnível
entre as instâncias de produção e reconhecimento, não deixando marcas no significado do
discurso, conforme proposto por Verón (2004). Nos sites de rede social, a circulação tem
como motor de visibilidade a ação do público de compartilhar conteúdos e discursos, que
passam por consecutivas reconstruções a partir da intervenção de outros usuários da rede
(alterando, portanto, o significante em circulação). Há, portanto uma possível reconfiguração
da circulação, que deixa de ter como marca principal o intervalo e o desnível, para ser
marcada por um ponto de encontro entre instâncias até então bem demarcadas no modelo
massivo, como será caracterizado no tópico 2.2.
Além disso, a noção de consumidores da comunicação de massa como isolados e os
novos como conectados ignora que o compartilhamento pode se dar, inclusive, no ato de
consumo, que se insere em determinado contexto sociocultural. Se levarmos em conta o
consumo televisivo, por exemplo, muito já se falou sobre o hábito de reunir a família na sala
para assistir telenovelas ou telejornais, como visto no capítulo anterior. A diferença reside na
natureza interpessoal das trocas, bem como o seu vínculo com o espaço físico, enquanto nas
redes, elas são potencialmente públicas e independem da localidade onde o participante se
insere. Além disso, o contraste entre a cultura de massa como pautado por lógicas comerciais
versus uma cultura da conexão de caráter hibrido, mais participativo, parece subvalorizar os
mecanismos de mercantilização dos dados, que tem sido amplamente difundido na web e que
configuram um dos vetores que tem condicionado o modo de desenvolvimento dos sites de
rede social, um dos elementos fundamentais para as práticas de circulação, em larga escala, de
conteúdos por amadores.
De fato, ampliaram-se as possibilidades de produção85 e circulação de conteúdos (e
discursos) com custos mais baixos, permitindo a inclusão de novos atores no processo de
produção de produtos culturais e informação. O consumo midiático passou a incluir novas
formas de apropriação dos produtos. Um fã, com as tecnologias disponíveis, pode editar um

A prática de produzir conteúdos pelos amadores é, entretanto, anterior à internet – seja através dos
fanzines, ou da produção de jornais de bairro ou vídeos caseiros (DOWNING, 2001). Com a web, essa
prática se tornou mais frequente e propagável, com as possibilidades de compartilhamento por meio da
infraestrutura disponível na web (JENKINS, 2009).
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trecho de seu programa televisivo favorito, criar novas histórias 86 para os personagens e
distribuir para o mundo inteiro através da web. Mas esse processo não ocorre em harmonia
com indústria do entretenimento, ao contrário. Algumas empresas têm adotado posturas que
buscam controlar os seus produtos, por meio de dispositivos judiciais. O mesmo ocorre com a
indústria da informação: empresas jornalísticas têm adotado dispositivos de proteção da
propriedade intelectual, ao mesmo tempo em que buscam tornarem-se mais atrativos,
alterando o contrato com o público num processo de adaptação aos novos hábitos.
Podemos perceber a convergência nos múltiplos processos da circulação de produtos:
desde as estratégias empresariais, por exemplo, através de adaptações de produtos ou a
cobertura televisiva, até a prática de apropriação popular – ou seja, da participação do público
na circulação - ao alterar conteúdos produzidos pela mídia comercial, ou da produção e
circulação dos seus próprios (JENKINS, 2009). Neste contexto, o importante não é a questão
tecnológica – o suposto surgimento de uma tecnologia que reúne em um único aparelho
diferentes funções-, mas as práticas sociais que surgem no seu entorno.
Por outro lado, a existência de uma potencialidade pode não implicar necessariamente
na consolidação de uma cultura hegemonicamente participativa entre os usuários. Assim, a
exemplo dos conteúdos publicados em sites de "jornalismo cidadão”, a produção acaba por
permanecer concentrada entre usuários que já possuem um capital social prévio, ou seja, “que
já têm acesso a formas de expressão pública", como jornalistas, professores, intelectuais, etc.
(COUTANT & STENGER, 2012, p.83). Esse argumento reforça a perspectiva de outros
teóricos como Rémy Rieffel (2014) e Dominique Wolton (2000), que identificam a
reprodução de lógicas do consumo massivo no comportamento dos usuários na web.
Seguindo linha argumentativa semelhante, Coutant e Stenger (2012) problematizam as
rupturas atribuídas ao fenômeno da Web 2.0 e as chamadas “mídias sociais”.

A

caracterização "mídia social", segundo os autores, num contexto de exaltação da nova
tecnologia, pode ser entendida como resposta às críticas mais negativas de que a internet e as
tecnologias de comunicação representariam uma ameaça por aprofundar o isolamento social.
Os autores consideram o termo "sociais" como inadequado para qualificar as interações
promovidas pelos dispositivos da Web 2.0, por "mascarar a lógica econômica e de exploração
comercial da participação dos internautas" (COUTANT & STENGER, 2012, p. 84 – tradução
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Jenkins trabalha com o conceito de fan fiction (ficção de fã) para se referir às práticas de produção
de novas narrativas pelas comunidades de fãs a partir de personagens de livros, filmes ou séries
favoritos. Segundo o autor, as comunidades de fãs foram protagonistas no processo de apropriação de
produtos midiáticos na cultura participativa.
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nossa87). O principal ponto que caracteriza esses sites da Web 2.0 é a adoção de um modelo
econômico que explora os conteúdos e produtos produzidos pelos usuários - User Generated
Content (UGC), perspectiva que é reforçada nas formulações de O'Reilly (2007, p. 22 –
tradução nossa88):
Existe uma implícita 'arquitetura de participação', uma ética de cooperação
interna, na qual o serviço atua primeiramente como um intermediário
inteligente, conectando as bordas entre si e aproveitando o poder dos
usuários.

Como formulado por O’Reilly (2007), os modos de negócio que se estruturam por meio
das redes online incorporam essa prática dos usuários como um mecanismo de obtenção de
lucro. A sua forma de rede coloca a contribuição dos usuários num lugar de dominância na
dinâmica do mercado na Web 2.0, tendência que permanece nos atuais aplicativos e sites de
rede social. O fenômeno do marketing viral e as estratégias de propagação de conteúdos por
meio do compartilhamento dos usuários segue esse modelo. Assim, as empresas têm
desenvolvido mecanismos de mercantilização das interações e dos próprios rastros gerados da
navegação dos usuários, como será visto mais à frente.
A participação e as possíveis práticas de produção de conteúdo pelos usuários são,
portanto, tratadas como uma das potencialidades da web. No tópico seguinte será retomado o
espaço de efetividade dessas potencialidades que integra a caracterização das condições de
produção e circulação dos discursos sociais. Nessa trajetória, o acesso é um desafio para a
consolidação do modelo de comunicação de quebra do monopólio do polo emissor,
considerado como um dos elementos que estruturam a internet.

2.1.2. O acesso como limite para as potencialidades de participação
Três questões emergem das transformações promovidas pela consolidação da internet:
o acesso ao conhecimento e à cultura; a relação e o vínculo entre os indivíduos e a integração
dos diversos atores sociais com as instituições – as três dimensões da semiose que são
87

Ensuite, qualifier ces dispositifs de « sociaux » et les pratiques, les interactions associées, de «
sociales », permettrait de masquer les enjeux économiques et la logique d’exploitation commerciale de
la participation des internautes derrière un imaginaire bien plus acceptable socialement” "(COUTANT
& STENGER, 2012, p. 84)
88
"There's an implicit "architecture of participation", a built-in ethic of cooperation, in which the
service acts primarily as an intelligent broker, connecting the edges to each other and harnessing the
power of the users themselves" (O'REILLY, 2007, p. 22).
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acionadas na navegação no ciberespaço, conforme formulações de Eliseo Verón (2013). A
informação tem sido elemento constitutivo de todas as sociedades, no entanto, a sua difusão
nas redes possui um caráter novo, sobretudo, pela ampliação do acesso que o suporte digital
permite. Além disso, o vínculo social é constantemente acionado e reativado nas três
dimensões da semiose - afetiva, factual e normativa. Por último, a própria dimensão da
identidade dos atores e sua inserção nas diferentes instituições e na própria sociedade, com
seus protocolos de identificação - palavras chave, códigos e solicitação de login. Articuladas,
essas três dimensões fazem a questão do acesso à ambiência digital uma questão política.
Assim, a comunicação tem se tornado central nos debates sociais, mobilizando questões como
a liberdade de expressão e o direito à informação, essenciais às dinâmicas políticas e sociais
na democracia. Conforme apresentado nas páginas anteriores, como parte da mediatização, a
internet resulta de processos sociais e culturais, e sua configuração é formada a partir de
múltiplos vetores de influência, como as pressões do mercado e da esfera política, além das
próprias práticas dos indivíduos e ações da sociedade civil. Como parte da sociedade,
enquanto dispositivo técnico, não é capaz de resolver problemas como as desigualdades de
acesso a recursos, conhecimentos e competências técnicas. Tampouco, problemas de
participação ou transparência que dizem respeito à cultura política que ultrapassam a
dimensão da oferta técnica (WOLTON, 2000).
Entender o acesso à informação e à infraestrutura tecnológica como um direito implica
em reconhecer a existência de uma “fratura digital” nas sociedades contemporâneas
(PROULX, 2004; RIEFFEL, 2014). A questão do acesso à tecnologia se torna essencial tanto
como um mecanismo de inclusão e de redução de desigualdades, quanto como um desafio
para a consolidação dos potenciais democratizantes da rede. De fato, ampliaram-se as
possibilidades de inserção de novos atores nos fluxos de produção dos acontecimentos. Com a
emergência dos sites de rede social, como será visto no tópico 2.2, a ação coletiva pode levar
à reverberação de conteúdos, possibilitando, através da associação entre atores, a difusão de
conteúdos a uma audiência ampla. Assim, os usuários podem, na ambiência digital, questionar
a cobertura realizada pelos veículos tradicionais, bem como promover a mobilizações em
torno de causas em comum e divulgar diretamente a sua versão dos fatos.
Enquanto se falam em potencialidades, como a quebra do polo emissor e dos
mecanismos de participação, apostando numa superação da comunicação massiva para um
modelo horizontalizado, parcela significativa da população permanece sem as condições
necessárias de acesso e de domínio cognitivo dos dispositivos. Com relação ao acesso às
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tecnologias de informação e comunicação, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística – IBGE de 2016, publicados em fevereiro de 2018, a televisão continua como o
meio de maior penetração, presente em 97,2% dos domicílios. A telefonia móvel aparece
como o segundo colocado entre as tecnologias de acesso à informação com maior presença
nos lares brasileiros, com um índice de 85,5%. A média nacional de utilização da internet,
entre pessoas com idade igual ou superior a 10 anos, foi de 64,7% (um aumento de 6,9% em
comparação aos dados de 2015, com 57,8% de pessoas conectadas). Ou seja, 35,3% da
população brasileira permanecem fora da ambiência das redes, entre elas, 61% por questões
relacionadas a limitações de acesso ou domínio do dispositivo: 37,8% por não saber utilizar;
14,3% porque considerava o serviço caro; 5,5%, por falta de disponibilidade nos lugares onde
frequenta; por outro lado, 37,6% afirmam não utilizar por falta de interesse. Os dados de
utilização são inferiores ao percentual de disponibilidade da conexão - 69,3% dos domicílios
particulares do país-, indicando que o acesso à infraestrutura não é suficiente para garantir a
inclusão.
A tendência foi de ampliação do acesso às redes digitais e tecnologias, registrado pelo
Instituto, a partir de 2005, reflexo do aumento do poder de compra da população, com o
aumento da classe média baixa e a redução da pobreza, possibilitadas pelas políticas de
inclusão social, realizadas pelo Governo Federal a partir da gestão do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva e, posteriormente, da ex-presidenta Dilma Rousseff89. Esse crescimento
de acesso reflete, ainda, as ações voltadas à inclusão digital 90, a exemplo do Plano Nacional
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Com os dados colhidos pelo IBGE até 2016, não é possível avaliar, ainda, os efeitos dos retrocessos
nas políticas de inclusão social que ocorreram, sobretudo, após o golpe parlamentar que levou ao
impeachment da presidenta eleita Dilma Rousseff, em agosto do mesmo ano, substituída pelo vice
presidente Michel Temer. O processo iniciado por denúncias de irregularidades fiscais, as chamadas
“pedaladas” – operações orçamentárias não previstas em lei-, ocorreu após um período de crise
econômica que, em conjunto com as denúncias de corrupção nas gestões petistas, causou desgastes ao
governo. A partir do governo Temer, orçamentos que já haviam passado por cortes, em 2015, por
conta do contingenciamento gerado pela crise econômica, sofreram novas reduções. Em algumas
áreas, os cortes chegaram a até 96%, registrados nos últimos quatro anos, como no caso do Bolsa
Atleta, que possuía um orçamento de cerca de 14,6 milhões em 2016, passando para 4,8 milhões em
2017, segundo dados divulgados pelo Valor Econômico (SIMÃO & PUPO, 2017).
90
Nos primeiros anos do governo Lula, uma das ações que se destacaram como projeto de inclusão
digital, por meio do acesso à tecnologia, voltadas a comunidades com população de baixa renda, foi a
digitalização dos Pontos de Cultura, “que eram constituídos por movimentos e grupos de artistas e
produtores culturais que passaram a receber recursos do governo como apoio às suas atividades”
(SILVEIRA, 2011, p. 50). Nesse mesmo período, um dos fenômenos que marcavam a garantia de
conexão às classes D/E eram as lan houses, centros pagos de acesso à internet, mantidos por pequenos
e micro empresários, responsável por 21,5% dos acessos no país, entre 2005 e 2008, segundo dados do
IBGE. Entre as pessoas que acessaram centros públicos de acesso – gratuito ou pago-, 55% possuíam
até 1 salário mínimo e 26,4% de 1 a 2 salários.
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de Banda Larga91, lançado, em 2009, bem como a redução de impostos para a venda de
computadores pessoais que, por um período, chegou a ocupar o lugar de produto eletrônico
mais vendido no país (SILVEIRA, 2011). O aumento no acesso à internet, nos últimos anos,
no entanto, tem sido acompanhado de uma queda nos usos dos computadores e predomínio
dos smartphones, de uso pessoal e com custo inferior.
Segundo dados do relatório de 2016, o acesso aos dois tipos de banda larga - fixa e
móvel-, nos mesmos domicílios, foi significativo, presente conjuntamente em 49,1% das
residências com internet (em 2015, o índice era de 41,7%); o acesso à banda larga móvel
chega a 77,3%, superando a fixa, com índice de 71,4% entre os lares com conexão. No
entanto, 26,7% da população com conexão dependia apenas dos pacotes de telefonia móvel,
com velocidade inferior e quantidade de dados limitados92, que impõem restrições ao uso,
como no caso do download, upload de conteúdos multimídia, bem como o acesso via
streaming93, que consomem grande quantidade de dados. Esse índice que chegava 50,9% na
região Norte e 28,5% no Nordeste. O número de domicílios com os dois tipos de conexão
(móvel e fixa) é inferior nas duas regiões, alcançando a marca de 33,5% e 38,2%
respectivamente.
Portanto, os dados reforçam a realidade de desigualdade entre as regiões brasileiras,
bem como entre as zonas urbanas e rurais. As regiões Norte e Nordeste apresentam índices de
acesso à internet nos domicílios inferiores à média nacional (de 69,3% dos domicílios
particulares), estando presente em 62,4% e 56,6% dos domicílios respectivamente (ver
Gráfico 1). A diferença entre o índice de conexão nas zonas urbanas e rurais é significativo: o
percentual de 69,3% da média nacional, cai para 34% nas regiões rurais, enquanto nas zonas
urbanas chega a 75%. A banda larga fixa, por sua vez, é utilizada entre 72,9% das residências
que possuem conexão em áreas urbanas e 50,4% nas rurais.
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Segundo Sergio Amadeu da Silveira (2011), a criação do Programa foi uma reação do Governo
Federal ao déficit de infraestrutura de telecomunicações no país, diante das limitações do mercado em
assegurar o serviço a regiões que continuavam sem acesso à banda larga.
92
A venda de pacotes de dados móveis, na maioria dos casos, prevê a suspensão do serviço com o
consumo total dos dados, ou restrição a tipos de consumo específicos como acesso ao Facebook e
troca de mensagens em aplicativos como Whatsapp.
93
O streaming é uma tecnologia de transmissão de dados multimídia em fluxo contínuo que permite a
difusão desse tipo de conteúdo em tempo real.
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Gráfico 1 - Percentual de domicílios com acesso à Internet por região. Fonte: IBGE 2016

Esse desempenho levou o Brasil a ocupar a 66ª posição, entre 176, no ranking global
de desenvolvimento relacionado ao acesso às tecnologias de comunicação e informação,
segundo dados do International Telecommunications Union (ITU) de 2017, atrás de outros
países latino-americanos como o Uruguai (42ª), Argentina (51ª) e Chile (56ª). Os índices
levam em consideração indicadores de acesso à infraestrutura técnica (telefonia móvel e fixa,
domicílios com computadores e internet fixa), bem como do uso individual e sua intensidade,
que se relacionam com o domínio técnico e a escolaridade. A pontuação média dos 176 países
era de 5.11, em 2017 - a pontuação brasileira foi de 6.12. Se considerados apenas os
indicadores de acesso, o país cai para 80ª posição. Já considerando a pontuação relacionada à
capacidade e intensidade de uso, passa a ocupar a 57ª posição. O desempenho mundial segue
a lógica de desigualdades entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, com os índices
mais baixos concentrados no continente africano, bem como disparidades entre as zonas
urbanas e rurais. O relatório identificou, ainda, desigualdades relacionadas ao gênero, com
uso inferior entre mulheres (a penetração mundial entre mulheres é de 44,9% e de homens,
50,9%) que se aprofunda nos países em desenvolvimento (37,5% entre mulheres de países em
desenvolvimento e 44,7% entre homens dessas regiões). Segundo o relatório, a diferença de
gênero (gender gap) aumentou entre 2013 e 2017 nesses países.
As condições de acesso são refletidas nos modos de consumo de informação, bem
como reforçam a tese de complementaridade entre os sistemas de comunicação de massa e
digital. Segundo dados da Pesquisa Brasileira de Mídia de 2016, realizada pelo Ibope,
encomendada pela Secretaria de Comunicação social da Presidência da República, a televisão
permanece como o veículo mais utilizado pelos brasileiros para fins de informação. 63% dos
entrevistados afirmaram buscar informações sobre o que acontece no país por meio dos
programas televisivos - o índice atinge a marca de 89% quando consideradas as primeiras e
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segundas menções. A internet ocupa o segundo lugar, com o índice de 26% dos entrevistados,
atingindo 49% quando consideradas as duas primeiras menções. O telefone celular aparece
como o dispositivo utilizado para navegar na rede, com um índice de 72%. O uso do celular
alcança a marca de 91% quando consideradas as duas primeiras menções. O computador
aparece em segundo lugar, utilizado por 25% dos internautas. No entanto, os sites e
aplicativos de rede social têm ganhado espaço como veículos de informação, sobretudo, entre
os jovens. Segundo pesquisa realizada pelo mesmo instituto, em 2016, 51% dos entrevistados
afirmavam ter lido informação sobre política no Facebook, Twitter ou WhatsApp; desse total,
55% tinham até 34 anos de idade.
Entretanto, o acesso à tecnologia não tem implicado numa verdadeira inclusão digital:
a penetração mundial da internet de 47.1%, segundo dados do relatório do UTI de 201694, é
inferior à capacidade de cobertura da rede de 84%, demandando políticas públicas de inclusão
social para além da infraestrutura tecnológica, garantindo o amplo exercício da cidadania aos
indivíduos. Por outro lado, o acesso limitado, sobretudo no caso dos pacotes de dados de
telefonia móvel, restritos e com velocidade mais baixa, pode trazer impactos na forma de
navegação, com a utilização de serviços de consumo mais baixo – a exemplo da troca de
mensagens via aplicativos como o Whatsapp, ou a navegação no Facebook, que, em muitas
operadoras do país, também é ilimitada em planos de custo menor.
Portanto, a velocidade é um dos fatores de desigualdade entre as pessoas conectadas,
pois irá interferir no desempenho de aplicativos e sistemas: dificilmente uma população
poderá acessar recursos tecnológicos que dependem de uma "alta transferência de dados por
segundo", como os conteúdos em multimídia, sem um acesso compatível com essa demanda
(SILVEIRA, 2011, p.54). Nesse sentido, a democratização do acesso à banda larga ilimitada,
com velocidades compatíveis com os sistemas, a custos acessíveis, é elemento crucial para
uma equidade nas condições de conexão.
A garantia de um fluxo de informação livre, equivalente com as necessidades geradas
pelos dispositivos, tem relação direta com o princípio da neutralidade da rede, também
presente no Marco Civil da Internet, lei que regula o uso da rede no país. Segundo Silveira
(2011), a internet é composta por uma dimensão física - a infraestrutura composta por cabos,
conectores e fibras, onde são trafegados os bits, na forma de sinais eletromagnéticos - e uma
imaterial. Esta é formada por uma série de camadas lógicas, com diferentes tarefas, baseadas
em protocolos abertos, que permitem o fluxo dos dados digitais, que circulam através de
94

Disponível em: <https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/2016-PR53.aspx>. Acesso em 10
Jan/2018.
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pacotes. A questão da neutralidade da rede diz respeito a não interferência de uma camada
com relação à outra. Ou seja, uma operadora, que controla a infraestrutura do acesso, não tem
o direito de impedir a difusão de um pacote, seja pelo volume de dados mobilizados pela
aplicação, ou por seu destino. Os mecanismos de controle dos fluxos podem ferir a lógica da
neutralidade da rede, por exemplo, ao limitar o tráfego dos dados de determinados serviços,
como jogos online e transmissão via streaming, com o argumento de uma suposta melhoria de
serviço e de evitar o congestionamento de dados que levaria a uma redução da velocidade das
redes.

A violação da neutralidade da rede coloca em risco a inovação e a grande
criatividade na rede. Seria praticamente impossível criar um YouTube ou
mesmo o protocolo BitTorrent, caso, no início da internet, as operadoras de
telecom pudessem filtrar o tráfego ou decidir bloquear pacotes de dados de
protocolos ou aplicações desconhecidas ou não autorizadas por sua política
comercial (SILVEIRA, 2011, p. 56).

Pressões do mercado, tanto das operadoras de telecomunicação, quanto da "indústria
do copyright", buscam restringir o tráfego de dados, impondo pacotes limitados, bem como
ações que buscam diminuir as capacidades de compartilhamento livre de arquivos e os fluxos
de informação. Essas ações, se concretizadas, podem reduzir o potencial da internet ao
simples acesso personalizado de páginas, como uma "grande rede de TV a cabo" (SILVEIRA,
2011, p. 57). Um exemplo disso foi a tentativa de provedores de internet de vender pacotes
com limite de dados para instalações fixas, ocorrida em abril de 2016, no Brasil. Inicialmente,
autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações –Anatel a venda foi suspensa após
repercussão negativa. Em novembro do mesmo ano, o tema foi objeto de consulta popular,
aberta pelo órgão regulador. Após mobilizações95, como a criação de uma petição com mais
de 1,5 milhão de assinaturas, bem como abertura de Ação Civil Pública, solicitando proibição
da prática, e carta aberta assinada por diversas entidades, a venda nesses moldes foi
oficialmente proibida pela Anatel (CRAIDE, 2016a; 2016b; 2016c).
Atualmente, a ambiência da web tornou as fronteira entre as esferas de produção e
recepção fluidas, e isso vale tanto para a produção e circulação de conteúdos - vídeos, fotos,
informação - quanto para a criação de softwares e aplicativos, dependendo apenas do domínio
95

As mobilizações resultaram num Projeto de Lei, apresentado no portal e-Cidadania do Senado
<https://www12.senado.leg.br/ecidadania>. Acesso em: janeiro/2018, aprovado na Comissão de
Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) em março de 2017. Na Câmara, a proposta, ainda
em tramitação, foi inscrita como PL 7.182 de 2017. Aprovado pela Comissão de Defesa do
Consumidor, será encaminhada às Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática e
de Justiça e Cidadania, para, então, ser apreciada no Plenário.
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técnico (que já é, em si, um aspecto limitador). Isso tem sido possível graças à relativa
redução de custos dos insumos necessários para a sua produção e, especialmente, a sua
circulação. As tentativas do mercado de impor limites ao fluxo de dados trazem empecilhos
para essa potencialidade da rede enquanto vetor de democratização tanto de acesso aos bens
culturais, quanto à inclusão de novos atores nos fluxos de informação.
Estudos têm identificado uma reprodução dos hábitos de consumo de informação,
comuns na comunicação de massa, nas redes telemáticas (RIEFFEL, 2014; WOLTON, 2000),
que podem ter como causa, diversos fatores como preferências e o próprio perfil dos usuários,
ou mesmo o acesso desigual à infraestrutura, bem como limitações de domínio técnico. Uma
das razões apontadas por Dominique Wolton (2000) para a permanência do predomínio das
mídias de massa na sociedade atual seria o desnível entre a velocidade das inovações
tecnológicas e a das práticas comunicativas e sociais. Assim, apesar das potencialidades de
quebra do polo emissor, o uso mais comum, entre os usuários da rede, tem sido de replicação
mais do que de produção de conteúdos próprios, e a utilização das redes tem explorado muito
mais a sua dimensão de comunicação interpessoal do que para de difusão de conteúdos
produzidos por amadores. A próxima seção será dedicada a uma caracterização dos regimes
de circulação que surgem das práticas sociais e das configurações das plataformas da web.

2.2.

Os diferentes regimes de circulação na web

A configuração dos modos de circulação estabelecidos nas redes digitais se insere no
processo amplo de conformação da própria internet, que resulta da disputa entre diferentes
forças. Esta seção será dividida em três partes, nas quais serão tratados, num primeiro
momento, o processo de datificação e as marcas deixadas pelo vetor do consumo com os
mecanismos do mercado da atenção, no qual se instaurou uma prática de captura de dados dos
usuários, permitindo que sites e páginas, inclusive os jornalísticas, recebessem um feedback
contínuo e em tempo real do público. A seguinte terá como objeto os múltiplos regimes de
circulação que se desdobram desse processo, observando o que se passa no “interior” da web,
ou seja, as funções dos algoritmos que regulam os regimes de circulação nas múltiplas
plataformas, a partir das formulações de Dominique Cardon (2015). No terceiro tópico, o foco
estará no vetor comunitário da Web 2.0, que tem como elemento central a lógica da
propagação impulsionada pelas interações e compartilhamentos dos usuários e, em seguida,
os novos fluxos de construção dos acontecimentos que surgem das possibilidades de
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propagação. Por fim, a enunciação aparece como um conceito chave para a caracterização do
processo de circulação, superando a dicotomia entre usuários passivos no modelo massivo,
versus ativos nas redes digitais, reconhecendo a complexificação que essa nova ambiência
traz para o processo de circulação dos discursos. Para isso, retomaremos alguns pontos já
tratados anteriormente, centrais para a caracterização das condições de circulação na web.
Como tratado em seções anteriores, considerar a popularização da internet e a
emergência da Web 2.0 como parte do aprofundamento da mediatização da sociedade, com as
ondas de digitalização e datificação, implica no acúmulo e coexistência de diferentes modelos
de comunicação e circulação. Na comunicação de massa, considerando o inerente desnível
entre as instâncias de produção e recepção, a circulação é uma espécie de intervalo entre a
emissão e o reconhecimento (FERREIRA, 2008; FAUSTO NETO, 2010). Como parte do
campo que detém a prerrogativa de produzir informação confiável e, por consequência,
regular a esfera de visibilidade pública no modelo de indústria da informação, os suportes
jornalísticos buscam captar a atenção do público para vender aos anunciantes, com estratégias
discursivas que variam, sobretudo, no nível da enunciação, como será tratado no capítulo
seguinte. Assim, mais do que assinaturas e venda de exemplares, o que sustenta as empresas
do campo jornalístico é justamente a venda da atenção do público captado e fidelizado.
Na ambiência digital, por sua vez, a circulação é marcada pela presença de zonas de
contato entre as instâncias de produção e reconhecimento (FAUSTO NETO, 2012). Numa
ambiência caracterizada pela presença de múltiplos nós e (potenciais) emissores, num modelo
de comunicação de muitos-para-muitos, os sites que ganham popularidade na rede atuam
como uma interface aglutinadora de atenção, o que se aplica às diferentes plataformas, entre
as quais, as que ocupam o topo do ranking de acessos, como o Google, o Facebook, o
Youtube, cada um, com uma dinâmica própria. O Google, como um motor de busca que
hierarquiza os conteúdos disponíveis na web; o Facebook, como um site de relacionamento
através do qual os usuários se conectam com “amigos”; o Youtube, como uma plataforma de
publicação de conteúdos audiovisuais produzidos por amadores e produtores profissionais.
Como um dispositivo que pode ser utilizado tanto para trocas interpessoais, quanto
para difusão destinada a um amplo público, a internet possibilita um tipo visibilidade das
mensagens que também varia e, muitas vezes, foge do controle96 dos usuários – uma

96

Ao longo dos anos, o Facebook fez uma série de alterações nas configurações de privacidade, com
mudanças que visavam a regular o modo como os conteúdos ficam visíveis nas páginas, permitindo ao
usuário controlar os conteúdos visíveis no perfil, a exemplo da marcação em fotos por outros usuários
ou o modo como a página pessoal pode ser vista por diferentes usuários. Em abril de 2017, foi
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mensagem que pretendia ser destinada a amigos próximos, com sua reverberação nas redes
digitais, acaba alcançando outras proporções, configurando o que Cardon (2011) conceitua
como zona clara-escura. Há, ainda, uma hibridização do debate público, que alterna entre
conversações de ordem privada e discursos de interesse coletivo, que tratam de questões
públicas (RIEFFEL, 2014), tendo em vista essa nova capacidade dos usuários, até então,
externos ao campo midiático de regular o que vai ou não a público (VERÓN, 2013), seja
através da criação de blogs, ou através do compartilhamento nos sites de rede social,
dimensão central no estudo em questão.
Assim, se na comunicação de massa, o campo jornalístico é detentor dos critérios que
regulam o que circula na esfera pública mediatizada, nas redes digitais, se torna mais um dos
atores que disputam visibilidade, embora saia na frente, por sua autoridade e reputação
prévias. Diante de uma intensificação do fluxo de informação, ou seja, uma ampliação da
oferta, a atenção se tornou um recurso cada vez mais raro e o público mais fragmentado,
dimensão reforçada pela própria estrutura hipertextual da rede e seu modo de navegação, que
gera uma atenção fluida e difusa, caracterizada pela passagem pelos múltiplos hiperlinks
(RIEFFEL, 2014).
Surgem novas formas de economia da informação que se fundamentam na ação
individual e coletiva dos usuários: as conversações e a sociabilidade dos diferentes atores que
integram as redes que fazem os conteúdos circular. Nesse contexto, as técnicas de “marketing
viral” buscam promover a participação dos consumidores como difusores dos produtos e o
sistema de “prescrição” passa a integrar profissionais e amadores (RIEFFEL, 2014). Assim, o
fluxo de obras que circulam no mercado cultural digital e de informação perpassa as
recomendações e relatos emitidos pelos usuários, saindo das mãos exclusivas de editores e
produtores dos veículos de massa com seus especialistas.
Além da inclusão de novos atores, a circulação é submetida, ainda, a mais uma lógica
– a dos algoritmos, que determina a forma como as publicações aparecem na linha do tempo
ou feed de notícias dos amigos e seguidores, e passam por constantes aperfeiçoamentos de
acordo com os interesses comerciais de cada plataforma. Ao longo desta pesquisa, por
exemplo, presenciamos uma série de alterações no algoritmo do Facebook, que impactou não

implementada nova configuração tornando o controle da propagação de mensagens mais fácil de ser
feito pelos usuários. Apenas postagens configuradas como públicas tornaram-se possíveis de serem
compartilhadas. No entanto, nas redes digitais, esses mecanismos não são efetivos no controle da
propagação: uma cópia da mensagem (o chamado print) pode ser feita e compartilhada como imagem,
sem que o autor original tenha controle.
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apenas na visibilidade dos conteúdos, como também no arquivo (memória) de cada página97,
bem como a sua potência de alcance, incluindo os veículos tradicionais98, sobretudo, com a
última configuração de priorizar as publicações de amigos e familiares em detrimento de
páginas públicas99. O objetivo da empresa é vender um dispositivo de publicidade que
consiste em impulsionar publicações específicas de páginas profissionais que desejam obter
maior visibilidade100. Enquanto empresa que conseguiu concentrar um amplo público, o
Facebook explora uma lógica do mercado de atenção equivalente à dos meios massivos: com
a atenção captada, busca vendê-la aos anunciantes. Entretanto, é oferecido um serviço
direcionado, que aposta numa segmentação a nível micro, tendo em vista o domínio da
plataforma dos dados sobre hábitos de consumo e comportamentos dos usuários, através da
captura dos rastros deixados, como será visto mais a frente. Por outro lado, especialistas como
Franklin Foer (2018), em entrevista à Folha de S. Paulo, identificam na decisão uma
separação101 entre o Facebook e o jornalismo, ligação que traria impactos na cobertura, bem
97

Em janeiro de 2018, o fundador e executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, anunciou mudanças
na configuração do feed de notícias – espaço onde circulam as postagens, priorizando os conteúdos
com os quais os usuários estabelecem “interação significativa”, em detrimento dos conteúdos
publicados por empresas, marcas e mídias, considerados como “conteúdo passivo”, por não implicar
num engajamento, com comentários próprios, mas apenas em assistir ou ler (FACEBOOK, 2018;
BROMWICH, 2018).
98
Com a queda de visibilidade causada pela mudança dos algoritmos, a Folha optou por parar de
atualizar a página do veículo no Facebook, decisão divulgada no dia 08 de fevereiro de 2018. Um
levantamento realizado pelo próprio jornal identificou uma queda de 32% da visualização dos
conteúdos das páginas dos 10 principais jornais brasileiros (FOLHA, 2018).
99
A mesma estratégia visando à venda da atenção captada, através da reconfiguração do algoritmo,
priorizando a visualização dos conteúdos de perfis com os quais os usuários estabelecem mais
interação, foi adotada em outros sites de rede social como o Instagram e o Twitter, que também
deixaram de mostrar o feed de forma cronológica.
100
Esse mecanismo de visibilidade tem sido utilizado para disputas políticas, como no caso de
campanhas eleitorais. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) regulamentou o impulsionamento de
conteúdos para fins de propaganda eleitoral via sites de rede social durante as eleições de 2018, ação
restrita a coligações, partidos e candidatos (TSE, 2017). A preocupação é evitar que conteúdos falsos
de teor político influenciem a disputa brasileira, como ocorreu durante as eleições norte-americanas de
2016.
101
O argumento da empresa para a retirada de publicações de páginas públicas do feed é o de reforçar
a conexão entre as pessoas – amigos e familiares – que seria a essência da plataforma em sua origem
(FACEBOOK, 2018). Entretanto, as mudanças no site de rede social vieram após discussões recentes
sobre fake news e a influência desse tipo de publicação em disputas eleitorais, especialmente, com a
vitória de Donald Trump à Presidência dos Estados Unidos (LEE, 2017; WENDLLING, 2018).
Levantamentos realizados por sites noticiosos indicaram maior potencial de propagabilidade de
notícias falsas, sobretudo, por seu teor polêmico (TESTE, 2017; BARROS, 2017). Pesquisas sobre
opinião política e o uso de redes sociais indicam o acirramento dos debates públicos nos períodos
eleitorais, com conteúdos negativos circulados sobretudo por apoiadores (DE BOER; SÜTFELD;
GROSHEK, 2012), potencializando ainda mais a propagação desses conteúdos. Assim, as mudanças
no algoritmo acabariam por afetar mais os sites profissionais do que os amadores. O próprio Facebook
mantem uma equipe de funcionários responsáveis por verificar publicações denunciadas pela
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como seria prejudicial à democracia. Nos últimos anos, a plataforma se tornou um canal de
captação de atenção pelos jornais, que mantêm perfis públicos com o objetivo de atrair
leitores, adotando estratégias discursivas que se adaptam a essa ambiência, como será
verificado nos capítulos que seguem. Além disso a empresa não teria interesse de arcar com o
ônus102 da regulação dos fluxos de informação, com o peso de determinar o que seria ou não
verídico e aceitável (sobretudo, nos casos de intolerância e discurso de ódio) e as
consequências políticas que esse papel acarreta (FOER, 2018).
Portanto, do ponto de vista da formação de uma esfera pública ampliada e o seu papel
na democracia, os dois sistemas - mídia de massa e as mídias digitais - se complementam.
Com um fluxo contínuo de informações, muitas delas falsas, o papel da apuração é essencial.
Em seu uso isolado, com a acentuação de configurações como a personalização, as redes
digitais reforçam a formação de bolhas, onde o contraditório é praticamente ausente, como
será visto mais à frente, quando serão caracterizados os regimes de circulação que resultam
das diferentes funções dos algoritmos, entre elas, a lógica da predileção, segundo a qual se
prioriza o tipo de conteúdo potencialmente capaz de gerar interação. Por outro lado, os sites
de rede social, aglutinando um amplo público, que é motor dos conteúdos e discursos que
circulam, permitem a formação de novos fluxos capazes de questionar as narrativas dos meios
tradicionais, únicos detentores, até então, desta prerrogativa. Assim, enquanto as redes
acentuam a fragmentação e potencializam novos fluxos, os meios massivos possibilitam um
efeito de sentido de unidade das narrativas sociais (WOLTON, 2010).
2.2.1. A datificação e o vetor de consumo: os mecanismos do mercado de atenção
Antes de entrar na regulação da circulação, propriamente dita, é necessário recuperar
uma dimensão que é parte do processo de datificação e que estrutura os regimes de circulação
comunidade de usuários, no entanto, esse mecanismo tem sido ineficaz para combater discursos de
ódio e a propagação de conteúdos falsos (SENRA, 2017).
102
O próprio Facebook identificou cerca de 3.000 anúncios comprados por perfis falsos russos, com
conteúdos polêmicos, como direitos dos homossexuais, controle de armas, imigração e raça, durante a
campanha eleitoral e reconheceu a dificuldade da plataforma em filtrar conteúdos com discursos de
ódio. A plataforma mantém uma equipe de funcionários responsáveis por avaliar denúncias enviadas
pelos próprios usuários. Em maio de 2016, a empresa foi acusada, através de denúncias de exfuncionários, de suprimir notícias conservadoras do módulo “Trending Topics”, espaço onde eram
classificadas as notícias supostamente mais populares. O algoritmo passava por uma curadoria para
verificar a validade das notícias que apareciam no ranking, realizada por uma equipe de jornalistas que
foi demitida após o escândalo, em agosto daquele ano. Em dezembro de 2016, a plataforma divulgou
medidas para combater a disseminação de notícias falsas, através da checagem de notícias reportadas
como falsas, realizada em parceria com agências parceiras (TOZETTO, 2016; RIBEIRO, 2016;
NUNEZ, 2016; SHANE, 2018; SOLON, 2018; BERES, 2018; THIELMAN, 2016).
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desenvolvidos nas redes: as práticas de captura dos dados deixados involuntariamente na
navegação. Com um modelo de negócio que tem como espinha dorsal o conteúdo gerado
pelos usuários e suas relações, as empresas têm adotado dispositivos que possibilitam a
mercantilização da própria navegação e o registro dos hábitos das pessoas nas redes
cibernéticas.
No modelo de indústria da informação, jornais, revistas, programas televisivos e de
rádio são sustentados pelos anúncios, muito mais do que pela venda direta de exemplares e
assinaturas. Assim, busca-se captar a atenção do público para vender aos anunciantes. Nos
jornais impressos, a aferição se dá na forma da tiragem, na televisão, dos índices de audiência.
No caso da internet, além do registro de tráfego de dados e a contagem de acessos de cada
página, que segue uma lógica semelhante aos veículos massivos, uma nova forma de
mercantilização dos hábitos de consumo surge do processo de datificação, possibilitando uma
monetização a nível micro, por meio dos cliques.
Segundo Andreas Hepp e Nick Couldry (2016), o processo de datificação é resultado
do processamento, em larga escala, de dados e informações (e, em última instância, do
próprio conhecimento social) gerados nas redes online, processo que ocorre sem a intervenção
humana, com os mecanismos de automatização. Embora sejam parte estruturante da vida
social nas sociedades contemporâneas, ou seja, se trata de uma questão de interesse público,
muitos dos dados processados e armazenados no ciberespaço estão nas mãos de grandes
corporações, submetidos às lógicas e disputas do mercado. Essas informações são geradas
automaticamente, por meio dos cálculos algorítmicos, moldados pelas necessidades dessas
instituições privadas. O processo de datificação tem atravessado diferentes domínios, como a
saúde, os transportes, o trabalho, as finanças. Segundo Cardon (2015), esse processo tem
passado por uma aceleração, com a formação de uma base dados acessível e manipulável.
“Os calculadores fabricam a nossa realidade, a organizam e a orientam. Eles
produzem as convenções e os sistemas de equivalência que seleciona, certos
objetos em detrimento de outros, impõem uma hierarquização de valores que
vêm progressivamente a desenhar os quadros cognitivos e culturais de nossa
sociedade” (CARDÓN, 2015 – versão Kindle, posição 127 – tradução
nossa103).

“Les calculateurs fabriquent notre réel, l’organisent et l’orientent. Ils produisent des conventions et
des systèmes d’équivalence qui sélectionnent certains objets au détriment d’autres, imposent une
hiérarchisation des valeurs qui en vient progressivement à dessiner les cadres cognitifs et culturels de
nos sociétés ” (CARDÓN, 2015 – versão Kindle, posição 127).
103
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Por um lado, há uma dificuldade para se captar a atenção, com os múltiplos canais
oferecidos aos usuários na rede mundial de computadores. Nesse contexto de
hiperconcorrência e de escassez de atenção, a capacidade de responder a tendências e
comportamentos torna-se elemento chave para um bom desempenho comercial. O mercado de
captura dos padrões de comportamentos e sua segmentação responde a essa necessidade do
mercado de um feedback constante, que permita respostas eficientes às demandas de um
público consumidor cada vez mais segmentado. O registro da navegação dos usuários e a
análise desses dados, em larga escala, servem para identificar, em tempo real, tendências,
hábitos de consumo, perfil dos clientes, ideais para aperfeiçoar a atividade de marketing das
empresas. Assim, a venda de dados pessoais torna-se moeda de troca involuntária por um
serviço, em tese, gratuito, prática considerada como invasiva e, por vezes, ilegal 104, ferindo a
privacidade dos usuários (SILVEIRA, 2016; RIEFFEL, 2014).
Desde o seu surgimento, a web tem oferecido benefícios aparentemente gratuitos,
levando a uma adesão em massa a uma série de serviços como os provedores de e-mail,
serviços e aplicativos de troca de mensagens, sites de rede social, entre outros. Entretanto, o
pagamento se dá, involuntariamente: estamos lidando com um tipo de serviço, oferecido sem
custos financeiros, que se sustenta pela venda dos dados gerados pela navegação dos usuários
e suas informações pessoais (SILVEIRA, 2016). Os rastros podem ser capturados através do
envio de Cookies, arquivos que realizam o rastreio de dados da máquina como o endereço de
IP, sites visitados com tempo de permanência, localização do acesso, aparelho pelo qual
acessou, palavras utilizadas em motores de busca, sexo, idade, entre outras, ou do
comportamento dentro dos sites de rede social - links acessados, tipos de publicação que
geraram engajamento, etc. O mesmo ocorre com preenchimento de formulários e dados
pessoais que alimentam o banco de dados das empresas privadas e se tornam produtos.
Toda ação no ciberespaço deixa rastros digitais, gerados por um processo de
automatização, que têm sido monitorados para diferentes fins: da vigilância, à publicidade,
entretenimento, serviços, bem como para pesquisas acadêmicas e voltadas à formulação de
políticas públicas (BRUNO, 2012). O vestígio deixado na rede pode ser voluntário - com
compartilhamento de conteúdos, interações nos sites de rede social com curtidas, respostas,
comentários -, ou involuntário: uma simples busca no Google é arquivada em seu histórico,
104

No Brasil, em 2014, foi sancionada pela então Presidenta da República, Dilma Rousseff, o Marco
Civil da Internet, que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o seu uso. Segundo
Sergio Amadeu da Silveira (2016), a prática de rastreio através de Cookies fere o Marco Civil da
Internet, pois, em muitos casos, as páginas os enviam aos usuários sem uma notificação clara sobre a
coleta, prática proibida na legislação.
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assim como cada clique gera um dado para quem monitora uma página qualquer no
ciberespaço. Com esses dados, tem sido possível fazer inferências sobre perfis, tendências e
comportamentos dos usuários, com certa precisão, através da análise estatística. Utiliza-se a
lógica do big data, que consiste em agregar um grande número de dados, a exemplo das
trajetórias de navegações dos usuários, para se obter tendências: “[...] a verdade total dos
dados revela-se apenas com uma grande amostra” (RUDDER, 2015, p. 233). Ou seja,
capturando e analisando informações dos usuários de um site, em sua totalidade, é possível
identificar padrões de uso, distribuições de cliques, sua média, com o número de acessos com
horário e localização. Como destacado por Christian Rudder (2015), um dos fundadores do site
de relacionamentos OkCupid, através do qual têm sido feitos105 levantamentos sobre
comportamentos dos usuários, a captura dos rastros involuntários tem o potencial de traçar
tendências e identificar padrões que, com a pergunta direta, em entrevistas e aplicação de
formulários, poderiam ficar ocultos.

[...] Nós acabamos analisando uma quantidade de informações tão grande
que tendências maiores ficaram claras, grandes padrões surgiram dos
pequenos e ainda melhor, eu percebi que poderia usar os dados para
examinar tabus como raça por meio da inspeção direta. Ou seja, em vez de
fazer uma pesquisa e perguntar às pessoas ou planejar experimentos de
pequena escala (forma pela qual as ciências sociais costumavam trabalhar no
passado), eu poderia olhar o que realmente acontece quando, digamos, 100
mil homens brancos e 100 mil mulheres negras interagem entre si quando
sozinhos (RUDDER, 2015, p. 11).

Esses mecanismos de captura de dados, voltados ao uso comercial, é denominado por
Sergio Amadeu da Silveira (2016) de economia da intrusão, que é fundamentada na
interceptação de dados pessoais. Segundo o autor, o capitalismo pós-industrial se sustenta
numa lógica de constante inovação, com a produção de novas soluções e produtos, com o
objetivo de gerar valor e reproduzir o sistema. Nesse processo, a mercantilização perpassa,
inclusive, as relações cotidianas. Os rastros deixados involuntariamente pelos usuários "trilhas que ficam armazenadas em roteadores, servidores e computadores" (SILVEIRA,
2016, p. 18) - tornam-se produtos do mercado digital.
O setor de publicidade tem focado na chamada "segmentação comportamental"
(SILVEIRA, 2016), que consiste em buscar públicos específicos a partir dos padrões de
comportamento identificados na coleta dos dados de navegação, para oferecer os serviços de
forma direcionada num nível micro. O feedback ocorre em tempo real, mostrando o
105

Christian Rudder mantem blog (Disponível em: <https://theblog.okcupid.com/>. Acesso em
dezembro/2017), onde são publicadas análises dos dados coletados no site de relacionamento.
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engajamento às publicações nas redes, bem como aos anúncios. Do ponto de vista
jornalístico106, esse monitoramento constante das reações dos usuários pode implicar na
submissão das redações aos imperativos do marketing, ou lógicas externas ao campo
jornalístico, e num tipo de prática pautada na demanda, ou seja, por exemplo, na produção de
matérias que dão prioridade aos fait divers ou soft news, que são mais facilmente vendáveis,
como identificado por Neveu (2006), em seus estudos sobre as mudanças no jornalismo
generalista francês. Com as ferramentas de acompanhamento107 do engajamento gerado pelas
publicações (número de cliques, compartilhamentos, curtidas), é possível verificar a
“satisfação” público em tempo real, e essa busca tende a influenciar a cobertura, que dá
preferência à visibilidade e impacto de difusão (RIEFFEL, 2014, p. 204). Segundo Rieffel
(2014), os jornalistas se tornam obrigados a dialogar e buscar a colaboração do público, bem
como conhecê-los melhor no intuito de adequar o exercício profissional às suas expectativas,
um processo que é anterior ao surgimento da internet. As possibilidades de interatividade
tornou esse feedback do público mais presente, sobretudo, com as novas ferramentas de
aferição da audiência.
A grande questão para esse tipo de prática diz respeito ao direito à privacidade – em
especial, com a possibilidade de associação dos dados aos indivíduos. A questão fica ainda
mais complexa quando considerada a onipresença da conexão, com a penetração dos
múltiplos dispositivos que passam a integrar o cotidiano familiar – dos smartphones e seus
aplicativos, às smartTVs e eletrodomésticos conectados à rede, todos com potencial de
captura, ampliando a sensação e o potencial de vigilância. A coleta de dados pode ser
utilizada para fins comerciais ou para traçar o perfil de um potencial funcionário de uma
empresa ou por governos e suas agências de espionagem, para determinar se um usuário
apresenta comportamentos suspeitos108 – tudo depende da associação entre dados e indivíduos
e para onde serão destinados. A redução dos comportamentos dos indivíduos a números,
através de algoritmos, é uma questão a ser problematizada, sobretudo, por se tratar num
processo em que não há espaço para nuances. “A ciência dos dados está tentando interpretar
digitalmente um mundo analógico” (RUDDER, 2015, p. 232).

Essa dimensão do uso de dados pelo jornalismo – seja no jornalismo de dados ou na utilização de
métricas - será mais bem detalhada no terceiro capítulo.
107
Sobre o uso de métricas em redações jornalísticas, ver tese produzida por Vitor Torres (2017).
108
Em 2013, as denúncias e vazamentos de dados realizados por Edward Snowden, ex-funcionário da
CIA, sobre a política de vigilância e espionagem realizada pelo governo norte-americano,
impulsionaram debates sobre privacidade nas redes.
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Se considerarmos o potencial positivo desses dados e suas análises para questões de
interesse público – tanto pesquisas científicas como para o planejamento de políticas públicas
– o maior empecilho diz respeito à natureza das plataformas. Apesar de resultarem da
interação dos usuários, quando capturados, as informações se tornam propriedade privada e,
portanto, inacessíveis ao público. As empresas têm criado mecanismos jurídicos de proteção
aos dados, que são vistos como mais uma fonte possível de lucro.

O Facebook coletava terabytes de informações diariamente em 2012, mas a
análise está começando a recuperar o tempo perdido. O jornalismo de dados
entrou para a cultura predominante sendo produzido por Nate Silver e já
virou componente básico das reportagens: nós quantificamos para entender.
O Times, o Washington Post e o Guardian formaram impressionantes
equipes de análise e visualização, dedicando esforços para publicar dados
sobre a nossa vida, mesmo no atual clima de contenção financeira que afeta
o trabalho dos repórteres (RUDDER, 2015, p. 248).

Assim, na lógica comercial, criou-se um discurso de transparência para a prática dos
usuários e de opacidade para as corporações e seus algoritmos (SILVEIRA, 2016). Sem que
as pessoas percebam, estão gerando dados para grandes cooperações, sustentadas na lógica da
economia da intrusão. Atualmente, muitos navegadores oferecem dispositivos de proteção,
com navegação anônima e bloqueio dos Cookies. Outra prática comum de proteção é a
utilização de serviços de criptografia de dados, através de redes particulares (Virtual Private
Network – VPN), que impedem o arquivamento do histórico de navegação pelos servidores.
Portanto, a defesa do direito à privacidade é uma das questões colocadas no atual contexto de
disputa entre os vetores que atuam na configuração da internet. Nos Estados Unidos, o
Congresso autorizou109 a venda dos dados pelos provedores de internet, como a localização
dos consumidores bem como o seu histórico de buscas. No Brasil, a prática ainda é vedada
pelo Marco Civil da Internet, considerando, entre os direitos do usuário, a proteção à
privacidade e a garantia do não fornecimento de dados pessoais a terceiros, como registros de
conexão, e de acesso a aplicações de internet, sem que sejam expressamente autorizados ou
nos casos previstos na lei.
O registro dos dados da navegação tem servido para estruturar a forma como os
conteúdos são apresentados nas diferentes plataformas, cada uma com sua dinâmica própria.
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PEREDA, Cristina. EUA aprovam lei que permite aos provedores de Internet vender dados dos
usuários. In: El Pais. Disponível em:
<https://brasil.elpais.com/brasil/2017/03/28/internacional/1490738196_593249.html> Acesso em 10
de Jan. 2018.
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Um dos argumentos para a utilização do recurso consiste no aperfeiçoamento do serviço às
expectativas e aos hábitos de consumo dos usuários.

2.2.2. As múltiplas interfaces e a configuração dos algoritmos nos regimes de
popularidade, autoridade, reputação e predileção
Embora exista a ideia de que o ambiente digital tenha como característica o fim do
limite de espaço, existe uma escassez de atenção: a oferta de informação é ampliada, com
múltiplos canais e um fluxo contínuo de dados, e o público cada vez mais fragmentado e
fluido, com uma navegação que se caracteriza pela flutuação entre os diversos hipertextos que
compõem as redes digitais. Assim, as configurações de visualização de cada interface levam
em conta o limite da capacidade de interação e visualização dos conteúdos e a lógica da
hierarquia segue um modelo que visa a otimizar o modelo de negócio que fundamenta a web.
Os algoritmos são responsáveis pela hierarquização e seleção de dados nas redes, realizados
através de cálculos que o próprio usuário alimenta sem que perceba, através das diferentes
plataformas – dos motores de busca, aos botões dos sites de rede social. São cálculos
previamente configurados por grandes corporações, como Google, Apple, Facebook, Amazon,
seguindo, portanto, uma lógica econômica. São capturados diferentes tipos de dados a partir
da navegação dos usuários: cliques, conexões, curtidas, compartilhamentos e rastros
(involuntários).
Os cálculos realizados pelos algoritmos de cada plataforma acabam por modelar as
formas de visibilidade das informações (CARDÓN, 2015). Buscando compreender os seus
efeitos na sociedade, Cardon propõe uma “radiografia crítica” dos algoritmos. A hipótese do
autor é a de que o processo de personalização gerado por esse modo de seleção de conteúdos
cria bolhas de predileção, modelando o modo como as pessoas se relacionam, no contexto de
uma “sociedade dos comportamentos”. O autor destaca quatro funções desempenhadas pelos
cálculos automatizados, que podem ser entendidos como formas de regulação da circulação
dos conteúdos na web: popularidade, autoridade, reputação e predileção (CARDÓN, 2015).
A lógica de popularidade diz respeito às métricas de mensuração de audiência que se
estruturam na contagem de cliques. Já a de autoridade, presente na hierarquização realizada
pelo PageRank, algoritmo do Google, hierarquiza as páginas de acordo com a sua conexão
com outras através dos hiperlinks. As medidas de reputação, por sua vez, desenvolvidas nos
sites de rede social, são cálculos de avaliação da reputação de produtos e pessoas, pelas
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relações estabelecidas nas redes online. Por fim, os algoritmos de predileção, mecanismos de
personalização automatizada que selecionam informações a partir dos rastros deixados pelos
usuários, capturados em larga escala e que ganham um tratamento estatístico para prever
comportamentos e tendências identificando perfis de usuários semelhantes (CARDÓN, 2015).
As métricas de popularidade, utilizadas na disputa por atenção no interior da web
desde os anos 1990, foram técnicas através das quais os proprietários dos sites podiam aferir o
número de visitante de cada página, através do número de acessos. A investida de grandes
empresas de comunicação nos chamados portais110, páginas que agregavam diferentes
serviços segue a estratégia de estabelecer um ponto de partida na navegação, com o objetivo
de aglutinar a atenção do público (BARBOSA, 2003). Nesse contexto, a contagem era feita
através do registro do número de cliques, considerando o endereço de IP do computador que
visitou determinada página. Segundo Cardon (2015), as métricas de audiência são legitimadas
pela ideia de representatividade estatística, que de certa forma se assemelham com o universo
do eleitorado nas democracias representativas.

Eles se organizam em torno de uma assimetria entre um centro restrito de
emissores (o espaço político, o espaço mediático) e uma população
silenciosa de receptores (eleitores e telespectadores) (CARDÓN, 2015,
versão Kindle – posição 247, tradução nossa111).

Essa é uma forma de pensar a audiência que marca a dinâmica da comunicação
massiva. A contagem desses acessos é feita, segundo Cardon (2015), de dois modos: centrado
no usuário ou nos sites. O primeiro, consiste no rastreio da navegação através do envio de
Cookies aos navegadores, tomando como universo a população de internautas para aferir os
sites mais consultados. Parte-se do pressuposto que cada acesso corresponde a uma
informação lida e interpretada. O segundo parte da contagem interna de cada site, que oferece
aos administradores o registro dos acessos de cada usuário, o tempo que permaneceu em cada
página e os links que obtiveram maior engajamento. O Google Analytics parte de uma lógica
110

Barbosa (2003), faz uma análise histórica do surgimento dos chamados portais, no Brasil e nos
Estados Unidos. Com trajetórias semelhantes, aparecem como uma estratégia de sites de busca e
provedores da web de oferecer um ponto de partida para a navegação do usuário, agregando diferentes
tipos de serviço no mesmo espaço, a exemplo de comunidades virtuais, salas de bate-papo, notícias,
mecanismos de busca, etc. Essas experiências parecem no Brasil em 1995, com o Cadê, que disputava
a atenção dos usuários com outros portais como o Uol o ZAZ. Posteriormente, entre 1998 e 1999,
portais norte-americanos, com versão em português, passam a disputar o mercado brasileiro, a
exemplo do Yahoo!, MSN e o Altavista.
111
“Ils s’organisent autour d’une asymétrie entre un centre restreint d’émetteurs (l’espace politique,
l’espace médiatique) et une population silencieuse de récepteurs (les électeurs, les téléspectateurs)”
(CARDÓN, 2015, versão Kindle – posição 247).
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que articula as duas formas de métrica, pois utiliza o registro do IP de cada máquina que
acessa o site em questão, ao mesmo tempo em que identifica, na navegação, o tempo de
acesso a cada página, links acessados, com a ajuda de diferentes dispositivos.
Entretanto, essa forma de aferição de audiência realizada de forma automatizada não
possibilita saber se, de fato, a página aberta foi lida, tampouco quem estava na frente do
computador

ou

smartphone

no

momento

da

navegação

e

suas

informações

sociodemográficas. Conforme Cardon (2015), enquanto os mecanismos do marketing
tradicional permitem a qualificação do público, seguindo as variáveis sociológicas de
profissão, idade, estilo de vida, moradia, as métricas online são mais eficientes em identificar
justamente uma dimensão pouco dominada pela anterior: o perfil dos indivíduos e os seus
comportamentos, registrados espontaneamente, sem que eles percebam.
Diferente da popularidade, a lógica de autoridade tem como elemento estruturante a
“força social da página”, que orienta os motores de busca do Google. Assim, essa forma de
hierarquização de conteúdos, é resultado de uma análise da rede de citações estabelecidas por
meio dos hiperlinks.

Porque a web transforma a assimetria entre uma (pequena) oferta que propõe
sem deixar muito espaço de escolha e uma (grande) demanda que recebe
sem verdadeiramente escolher, os pioneiros da web propuseram outro
sistema de classificação que não se sustenta na popularidade, mas em sua
autoridade (CARDÓN, 2015, versão Kindle – posição 315, tradução
nossa112).

Assim, os algoritmos do motor de busca têm como princípio uma suposta autoridade
que é conferida pelo hipertexto, ordenando as páginas de acordo com suas conexões. Ou seja,
a informação que se torna mais visível nesse regime de circulação não é, necessariamente,
aquela com mais acessos. Por conta dessa lógica de autoridade, surgiram mecanismos para
melhorar o posicionamento dos sites nos resultados da busca do Google, por meio do mercado
de SEO (Search Engine Optimization). Entre as técnicas utilizadas, algumas alteram a própria
estrutura de títulos e artigos, com a presença de palavras-chave que possam melhorar a
visibilidade. No entanto, muitas já se tornaram ineficazes, tendo em vista a constante
reconfiguração dos algoritmos para driblar as técnicas de otimização (CARDON, 2015).

“Parce que le web bouleverse l’asymétrie entre une (petite) offre qui propose sans laisser beaucoup
de choix et une (large) demande qui reçoit sans vraiment choisir, les pionniers du web ont opposé un
autre système de classement qui ne s’appuie pas sur la popularité de l’information, mais sur son
autorité” (CARDÓN, 2015, versão Kindle – posição 315).
112
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A circulação regulada por esse regime tende a fortalecer a centralização de autoridade
(sites mais conhecidos são mais citados), levando os sites menos conhecidos a uma
invisibilidade. Segundo Cardon (2015), 1% dos atores concentra mais de 90% da visibilidade
nas redes, numa lógica que reforça a autoridade de produtores previamente reconhecidos,
concentração semelhante destacada por Rieffel (2014) no caso da audiência captada por
artistas em sites de rede social.
Os sites de rede social, como o Facebook, Twitter, Instagram, etc., por sua vez, se
apoiam em métricas de reputação digital, que resultam da avaliação dos próprios usuários.
Nos três, a quantidade de amigos e seguidores é contabilizada, quanto maior o número,
melhor a sua reputação e maior o seu potencial de visibilidade. No Facebook, é possível
compartilhar, comentar e deixar reações através dos cinco botões disponíveis (na forma
tradicional, “Curtir”, ou com "Amei", "Haha", "Uau", "Triste" e "Grr", acompanhados dos
respectivos ícones que fazem referência ao sentimento associado). O feed não é alimentado
pela totalidade das postagens dos amigos, passando pelo filtro do algoritmo EdgeRank, que
consiste em dar preferência às postagens de amigos com os quais as interações são maiores.
No Twitter, além da resposta (Reply) e do compartilhamento (Retweet), é possível curtir as
publicações que os usuários concordam ou aprovam (anteriormente, o ícone era uma estrela,
que remetia a “Favorito”. Em 2015, adotou o botão de coração, remetendo a “Curtir”, se
aproximando de outros sites como o Facebook e o Instagram). Já o Instagram, disponibiliza o
espaço de comentários além do botão com um ícone de coração, semelhante às outras
plataformas.
Todas essas formas de interação com os conteúdos digitais são reproduzidas nos feeds
de notícia e linhas do tempo dos seguidores e amigos – quanto maior a interação, maior a
capacidade de visibilidade, pois o algoritmo leva em consideração a intensidade das
interações na hierarquização das publicações exibidas. Além disso, os hábitos de utilização
das plataformas pelos usuários também influenciam a visibilidade das publicações: apesar da
onipresença da conectividade possibilitada pelas tecnologias móveis, existem horários com
maior pico de usuários online. Assim, o modo como as publicações se espalham pelo motor
do compartilhamento e são filtrados pelos algoritmos reflete, de um lado, uma tentativa de
“gestão de imagem” que regula o modo como os indivíduos se posicionam nas redes, por
outro, os rastros involuntários que são deixados a cada passagem nas redes (RIEFFEL, 2014)
e que alimentam os modos de hierarquização em cada plataforma.
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Outra forma de regulação dos conteúdos nos sites de rede social é a lógica da
predileção, que consiste em tornar mais visível, na linha do tempo, as publicações de amigos e
seguidores com os quais a pessoa interage com maior frequência, bem como tipos de
publicações que mais provocam interações e reações no usuário em questão. Com uma
visibilidade pautada na predileção presumida, bolhas de opinião são reforçadas, pois as
pessoas tendem a ter mais contato com publicações com as quais concorda, formando redes
que se aglutinam em guetos de opiniões. Como resultado, existe uma tendência ao isolamento
dos polos divergentes de opinião, com um debate público que se desenvolve entre pessoas
com opiniões próximas. Uma consequência possível das bolhas nas redes digitais é o reforço
de percepções de climas de opinião nem sempre reais ou o próprio aprofundamento da
polarização. Esse processo pode ser ampliado, se relacionada com o que propõe a teoria do
espiral do silêncio113 formulada por Elisabeth Noelle-Neumann (1974). A expressão da
opinião pública é submetida a constrangimentos sociais; as pessoas buscam um sentimento de
pertencimento. Para evitar a censura social, com medo do isolamento, as pessoas tendem a
evitar conflito, ao entrar em contato com conteúdos com os quais, possivelmente, discorda, e
se manter em silêncio, quando presumem estar em minoria, o que reforça uma percepção de
opinião hegemônica que nem sempre representa uma maioria real. Assim, num contexto de
polarização política114, como o vivido no Brasil desde o processo eleitoral de 2014, se os
usuários têm contato com uma única corrente de opinião eles poderão ter a percepção de estar
em maioria. E, mesmo que um determinado usuário tenha um posicionamento divergente ou
não tenham uma opinião formada, diante de uma opinião aparentemente hegemônica, poderá
optar por se manter em silêncio, para evitar possíveis conflitos. Ou, ao menos, evitar o contato
digital com temas e pessoas com as quais discorda, reforçando a polarização e enfraquecendo
o debate público. Na perspectiva de Rieffel (2014, p. 236 – tradução nossa115) essa tendência
digital se repete na vida cotidiana: “essa tese da homofilia (nós discutimos dentro de
comunidades homogêneas e com indivíduos próximos de nossa opinião) é especialmente
válida para os indivíduos ideologicamente isolados nos seu ambiente cotidiano”.
113

Pesquisas que seguem a tradição dos efeitos têm investigado as implicações dos meios digitais na
formação e expressão da opinião pública (HO & MCLEOD, 2008; LANG & ENGEL LANG, 2012;
PORTEN-CHÉE & EILDERS, 2015; YANG, 2016).
114
Outros estudos na área dos efeitos têm investigado os usos das mídias digitais e a participação
política e os debates públicos, em especial, em contextos de polarização como o caso das campanhas
eleitorais (DANG-XUAN; WLADARSCH; NEUBERGER, 2013; IYENGAR et al, 2016;
ROSSETTO, 2014; YARDI & BOYD, 2010).
115
“[…] cette thèse de l’homophilie (on discute au sein de communautés homogènes et avec des
individus proches de nos opinions) est surtout valide pour des individus idéologiquement isolés dans
leur environnement quotidien” (RIEFFEL 2014, p. 236).
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Em paralelo com a predileção dos sites de rede social, existem mecanismos adotados
pelos e-commerces, através dos quais os consumidores deixam a sua opinião sobre produtos e
serviços. Surge, então, uma avaliação que independe da posição de especialistas, formulada
pelos amadores e suas experiências (RIEFFEL, 2014). No entanto, em alguns casos, como
produtos que envolvem aspectos técnicos, a avaliação de experts ocupa um lugar privilegiado.
O mesmo vale para outros produtos culturais como as críticas cinematográficas, com
especialistas que acumulam capital social ao longo do tempo (CARDÓN, 2015). A lógica de
predileção tem como consequência uma segmentação do público, que já existia, de certa
forma, fora das redes digitais, com os produtos especializados que atraíam leitores e
telespectadores, num processo que passa a ocorrer de forma automatizada por meio de
cálculos dos algoritmos, que constroem estimativas de comportamento a partir da captura dos
rastros dos usuários.
Os modos de circulação que resultam dos regimes de autoridade e reputação podem
ser postos em paralelo com a hipótese de comunicação em duas etapas (LAZARSFELD et al,
1944; KATZ, 1957). Segundo as proposições de Elihu Katz (1957), na comunicação massiva,
os conteúdos circulam em dois níveis - num primeiro momento, para os líderes de opinião e
destes para a população "menos ativa", através de um contato direto e pessoal. Nas redes
digitais, também ocorre um espalhamento a partir de níveis, no entanto, com processo
mediatizado em todas as etapas da circulação. Por exemplo, uma notícia publicada no site da
Folha ou do Estadão, veículos previamente conhecidos que tendem a possuir uma rede de
conexões mais capilarizada segundo o regime de autoridade, é reproduzida em blogs e nos
sites de rede social, entre os perfis mais ativos e em páginas com mais seguidores e, por fim,
nos demais perfis, na forma de espalhamento. No caso dos sites de rede social, os perfis mais
ativos, com mais seguidores, aparecem como um primeiro nível da reverberação. A
conjugação da predileção com a reputação potencializa a visualização 116 de conteúdos dos
chamados "influenciadores digitais"- pessoas que investem, como atividade profissional,
numa espécie e marketing digital articulando o comportamento nas redes - de compartilhar
fotos, vídeos com avaliação de produtos diversos, artigos-, com os hábitos de consumo,
divulgando marcas de produtos de nicho. Por exemplo, pessoas que se interessam por moda,
recebem como "sugestão" do algoritmo as postagens de perfis mais atuantes na área, com um
cálculo que compara os hábitos de consumidores com perfis semelhantes e as publicações por
eles curtidas. O mesmo pode ser percebido em outras áreas, como da tecnologia: é comum o
116

No entanto, mudanças nos algoritmos do Facebook e do Instagram tem levado a uma queda no
alcance das publicações das páginas públicas e, portanto, essa potencialização tem sido reduzida.
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ato de publicar avaliações de produtos recém-lançados, numa forma de espalhamento
semelhante à lógica dos líderes de opinião.
Portanto, o que aparece no feed de notícias não corresponde à totalidade dos conteúdos
postados, mas resulta das interações dos usuários com as páginas, outros perfis e os conteúdos
que circulam. Os algoritmos, ao hierarquizar as informações a partir da predileção inferida
pelos comportamentos prévios dos usuários, reproduzem, em certa medida, os filtros que são
feitos na prática, na escolha de uma revista ou jornal em detrimento de outro, por exemplo.
No entanto, ao delegar esta autoridade aos algoritmos, a lógica das redes torna esse processo
automatizado e tira essa escolha das mãos dos leitores, que já tendiam a moldar a sua
percepção da realidade a partir do consumo de determinadas publicações, com seus
respectivos posicionamentos discursivos, em detrimento de outras.

2.2.3. O vetor comunitário e a propagação: o papel do público na circulação
Como discutido ao longo desse capítulo, no contexto da web, formou-se uma ambiência
caracterizada por um modelo de comunicação mais horizontalizado no qual a circulação se
torna mais complexa, configurada pela presença de múltiplos atores e como um espaço de
disputa pela produção dos sentidos. A popularização da internet e de sites de rede social
permitiu que as trocas entre consumidores – com suas opiniões e questionamentos – antes, de
natureza interpessoal-, ficassem visíveis e alcançassem um público amplo. O conceito de
mídia ou conteúdo propagado117 (JENKINS, 2014) se refere aos conteúdos e discursos que
circulam nas redes online e ganham repercussão a partir das trocas e interações entre usuários.
A propagabilidade possibilitou a existência de novos fluxos de construção dos
acontecimentos, conforme será discutido na seção seguinte.
Não se trata de um modo de circulação controlada pelos usuários individualmente.
Como visto no tópico anterior, potencialmente, qualquer publicação pode ser reverberada
como resultado de reações em cadeia – coordenada, como no caso do uso combinado de
hashtags, ou não, o que justifica a perspectiva de Dominique Cardon (2011) de uma
visibilidade que se caracteriza como zona clara-escura. Assim, postagens pensadas para a
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É comum o uso da metáfora do vírus para se referir ao conteúdo que ganha repercussão nos sites de
rede social. Conforme apresentaremos mais a frente, consideramo-la como insuficiente para descrever
o processo de propagação de conteúdos nas redes online, por ter embutida a ideia de uma circulação
automática que é incompatível com o fenômeno da propagação (JENKINS, 2014) que tem o público
como protagonista.
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troca de natureza interpessoal, podem ser propagadas, atingindo uma ampla visibilidade. No
caso do Facebook, atualmente, o compartilhamento é controlado pelo usuário, que pode optar
pelo modo de visibilidade de “postagem pública”, que permite o compartilhamento, ou a
apenas “entre amigos”, modo que permite apenas as interações de curtida e comentário.
Mesmo com esse mecanismo, nada impede que a postagem original seja reproduzida através
de cópias da tela, e propagada como imagem.
É preciso ter precaução para não se recorrer a determinismos tecnológicos na explicação
da participação no ambiente online. Apesar do papel fundamental da infraestrutura tecnologia,
como discutimos anteriormente, são as práticas desenvolvidas pelos participantes que
permitem as trocas simbólicas e levam à complexificação da circulação (e da própria
significação) a partir da existência múltiplos nós em conexão. Além disso, como visto na
seção anterior, a prática de formação de grupos para o compartilhamento é muito anterior à
internet – as pessoas já tinham o hábito de compartilhar entre amigos e familiares o que
pensavam sobre os produtos que consumiam ou sobre determinado governo ou instituição.
Até mesmo a produção - muitas vezes coletiva - de álbum de recortes com notícias da banda
favorita, compartilhado entre adolescentes, pode ser comparada à prática de blogs que reúnem
esse tipo de conteúdo. A prática da produção coletiva de jornais-mural em comunidades ou
movimentos sociais também segue a lógica da participação. O que ocorre com a digitalização
é uma ampliação das possibilidades de circulação e do seu alcance, além da superação dos
limites de presença física, permitindo a articulação e a troca de informações e opiniões entre
pessoas de diferentes partes do mundo.
Segundo o conceito de propagabilidade (JENKINS, 2014), existem diferentes fatores
que possibilitam a propagação de um conteúdo: condições técnicas, estruturas econômicas –
que podem apoiar ou restringir a sua propagação -, e as características do próprio texto – se é
capaz de motivar o engajamento de determinada comunidade no seu compartilhamento,
aspecto que envolve tanto o nível do enunciado (ou seja, o conteúdo em si), quanto o da
enunciação (ou seja, das formas de dizer).
No modelo da comunicação de massa, a emissão parte de um-para-muitos, com o
sucesso aferido pelo índice de audiência ou do número de vendas. Inseridos num universo
concorrencial, os veículos partem de conteúdos, muitas vezes, semelhantes, adotando
estratégias de diferenciação, sobretudo, no nível da enunciação para conquistar a atenção.
Trata-se de um modelo no qual a instância de produção “propõe” determinado contrato e a
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instância de reconhecimento “dispõe”, num processo de circulação caracterizado por um
desnível entre os dois sujeitos discursivos.
Na ambiência digital, por outro lado, com a presença de múltiplos nós, na forma
reticular de característica hipertextual, a circulação é marcada por um processo constante de
interação e participação – seja através do próprio ato de navegar por múltiplos hiperlinks, que
pressupõe uma escolha de navegação, ou na prática de produção de novos conteúdos e
significados. Nesse contexto, o sucesso de um conteúdo abrange tanto com a sua adequação,
no nível do enunciado e, especialmente, da enunciação, com o universo cultural das pessoas
para quem se destina, quanto no seu potencial de promover engajamento, ou seja, ser
suficientemente abertos, sendo capazes de se inserir e ser complementados nas interações,
servindo de alimento para as conversações online preexistentes (JENKINS, 2014). Como
tratado anteriormente, além da capacidade de promover engajamento, existe ainda o desafio
de dialogar com os algoritmos que variam de acordo com a plataforma em questão e que irão
regular a sua visibilidade. Portanto, a lógica comunitária tem como limite os
constrangimentos impostos pela lógica do consumo, sobretudo por se desenvolver em
plataformas privadas, que visam ao lucro.
A lógica da propagação, que marca as práticas de associação e compartilhamento em
redes digitais, coexiste com os modelos baseados no índice de audiência na produção lucro.
Como destacado por Verón (2013, p. 281), as alterações no modo de circulação trouxeram
instabilidade para o mercado dos meios tradicionais, sobretudo, por dificultar os “processos
de criação de valor”. As empresas têm adotado mecanismos para limitar o acesso dos
conteúdos aos assinantes, bem como a venda de anúncios, num modelo que se sustenta,
sobretudo, pela captação de atenção.
Assim, o sucesso econômico de um portal na web ainda está associado ao número de
acessos e cliques, levando as empresas a investirem em lógicas opostas à propagação, modelo
nomeado por Jenkins (2014) como de aderência. Ao invés de estimular o compartilhamento e
o espalhamento dos conteúdos - que também carregam determinada relação com os leitores a
partir de suas estratégias discursivas -, na aderência, os mesmos se concentram num mesmo
lugar, visando a chamar atenção do público, envolvê-los para contabilizar os acessos,
seguindo o regime de popularidade tratado no tópico anterior. Nesse sentido, ao invés de se
adequar, de fato, às práticas desenvolvidas pelo público, as empresas apostam num modelo de
continuidade para conduzir os negócios online que não necessariamente respondem às
expectativas do público presente nesta nova ambiência. Enquanto o modelo da aderência
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concentra-se no número de acessos resultantes da interação de usuários, que são tratados
segundo o autor como membros “isolados” de uma audiência, na propagabilidade, as
conexões sociais entre indivíduos e o engajamento no processo de difusão do conteúdo são
valorizadas, fazendo desta estratégia mais alinhada às práticas desenvolvida nas comunidades
online.
Com as práticas desenvolvidas na ambiência digital, existe uma expectativa do público
de integrar os processos de produção e circulação de conteúdos e discursos, seja através de
comentários sobre materiais informativos ou mesmo a produção de fotos e vídeos. Por outro
lado, existe uma reação das empresas midiáticas, que buscam controlar o modo de
participação e a própria difusão dos seus produtos. No caso do jornalismo, o controle é feito
desde a limitação do acesso aos conteúdos gratuitos, até o uso de mecanismos que
impossibilitam a cópia de textos. O compartilhamento do link das notícias é, no entanto, bem
vindo, afinal, a sua propagação aumentará, potencialmente, o número de acessos – parâmetro
utilizado para a venda de publicidade. Por outro lado, as empresas têm criado mecanismos de
participação internos aos jornais digitais, com regras próprias, para se adequar às novas
práticas de consumo dos leitores.
Jenkins (2014, p.45) faz uma crítica ao termo “mídia viral”, que se refere a conteúdos
que se espalham na rede de forma automática, como se pudessem reproduzir-se sozinhos,
esvaziando o papel do público na propagação. Na lógica do marketing viral 118, por exemplo, a
elaboração de uma publicidade genial e atrativa seria suficiente para obter sucesso nas redes.
Esta metáfora do vírus é considerada como ineficaz para explicar a propagação, que tem
como base o ato do compartilhamento pelo público. “As pessoas tomam decisões ativas
quando propagam mídias, quer simplesmente passando um conteúdo adiante para suas redes
sociais, com recomendações no boca-a-boca, quer postando um vídeo digital no Youtube”. O
conceito de propagabilidade, por sua vez, coloca o papel do público como central, evitando a
supervalorização do poder das empresas de mídia implícita no modelo de mídia viral – que
acaba por minimizar o papel do público, e oferece a ilusão de que o último ficará submetido a
algum tipo de controle.
A propagação também enfatiza uma dimensão central das transformações pelas quais
passa o processo de circulação com as redes digitais: as fronteiras entre produção e consumo

Jenkins (2014) propõe uma delimitação do que seria um marketing viral – ao invés de ser aquele
que se propaga nas redes online, seria o marketing que circula de forma automatizada, sem a intensão
do público: por exemplo, o envio automático de mensagens ao acionar determinado dispositivo.
118
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deixam de ser bem delimitadas119, tendo em vista que o ato de compartilhar leva a uma
ressignificação dos produtos. Essa dimensão é tratada a partir de diferentes olhares, desde as
abordagens que enfatizam a dimensão discursiva do processo (BRAGA, 2012a; 2012b;
FAUSTO NETO, 2012) – até as mais otimistas com relação aos dispositivos técnicos como
Jenkins (2014), que destacam as transformações dos produtos no processo de propagação, que
se alteram “seja literalmente, ao ser submetido aos vários processos de remixagem e
sampleamento, seja figurativamente, por meio de sua inserção em conversas em andamento”
(JENKINS, 2014, p.54).
Embora com bases teóricas e leituras diferentes do processo em curso, a perspectiva da
propagabilidade (JENKINS, 2014) pode ser posta em paralelo com a de “zonas de contatos”
(FAUSTO NETO, 2012, p. 265) entre os campos da produção e do reconhecimento, que
implicam em uma complexificação dos fluxos de informação e “novas condições de
circulação dos discursos sociais”. Uma das marcas esta ambiência, no caso do jornalismo,
seria a presença de múltiplos acoplamentos realizados por meio de operações discursivas que
integram o jornal em uma rede de dispositivos que reúnem diferentes atores tanto do âmbito
midiático quanto dos “internautas” (jornal > site > blog > twitter> facebook> e outros
dispositivos).
O conceito de circulação ampliada, proposto por José Luiz Braga (2012a), caracteriza a
forma como ocorre esta complexificação: a circulação é dotada de uma espécie de
interdiscursividade: segundo o autor, os materiais simbólicos - fala, imagem, texto, vídeo, e
outros produtos midiáticos – entram em contato com outros discursos no processo de
circulação, e estes contatos fazem emergir novas falas. No entanto, a interdiscursividade pode
ser vista como inerente aos discursos sociais, como é trabalhada por Verón (2004; 2013) ao
tratar do processo de semiose. Segundo o autor, todo discurso é dotado de condições de
funcionamento que se baseiam na intertextualidade – trata-se de um fragmento de um tecido
“semiótico” que é “arrancado” dos fluxos de produção do sentido, e a interdiscursividade se
refere tanto às condições de produção quanto às de reconhecimento, mesmo no modelo
massivo. No caso da ambiência online, a diferença é a digitalização de um processo cognitivo
e/ou de natureza interpessoal. As trocas digitais por meio de comentários, críticas,
reinterpretações e contraposições fazem surgir outros materiais simbólicos que continuariam
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Esta quebra de fronteiras entre as instâncias de produção e do reconhecimento é tratada por
FAUSTO NETO (2012), no caso do jornalismo, como novas zonas de contato, que colocam jornalistas
e público em inter-relação, o que exige transformações no fazer jornalístico, que passa a receber
feedbacks constante dos leitores, que tornam-se muitas vezes fontes.
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em circulação, num processo comunicacional que pode ser visto como um “fluxo
comunicacional adiante” (BRAGA, 2012a, p. 304).
São várias as motivações do público para o compartilhamento, desde culturais (ajudar a
promover determinado artista ou ideia), a pessoais (como estabelecer e fortalecer as conexões
entre amigos) ou até econômicas (JENKINS, 2014). Em contextos de mobilização, a
propagabilidade possibilita novas maneiras fazer circular causas e ideais no intuito de
conquistar mais adeptos ou fazer pressão política – como será tratado em seguida.
Conforme explicado anteriormente, existem modelos de comunicação distintos que
estão em disputa e, ao mesmo tempo, coexistem e se complementam. Jenkins (2009) defende
uma interação entre o modelo participativo da mídia alternativa e a lógica da distribuição
presente na radiodifusão, por meio de um processo colaborativo. Com as mídias alternativas,
ampliam-se as possibilidades de diversidade cultural. Por outro lado, com a eliminação dos
poderes de amplificação da radiodifusão, teríamos apenas uma fragmentação cultural, ideia
também sustentada por Wolton (2000). No entanto, como discutido no tópico 2.1.1 existem
limitações com relação ao acesso, tanto por desigualdade de oportunidades, quanto pela falta
de domínio técnico e cultural. O desafio reside em superar essas diferenças, além de definir as
condições da participação dessa nova mídia e sua regulação – um processo que está em
andamento.

2.3.
sentidos

Novos fluxos de construção dos acontecimentos: circulação e disputas por

No tópico anterior, foi discutida a dimensão da propagabilidade dos conteúdos que
resulta dos modos de interação e conexão presentes na lógica comunitária, um dos vetores de
configuração da internet. Com a inserção de novos atores, surgiram novos fluxos e uma
complexificação do processo de construção dos acontecimentos. Conforme discutido, houve
uma quebra de monopólio do polo emissor possibilitado pela internet, que levou a um
alargamento da esfera pública, considerando os meios de comunicação enquanto espaços onde
são visibilizados os principais debates públicos. Novos atores passaram a ter não apenas a
possibilidade de produzir conteúdos, mas, principalmente, fazê-los circular com uma
amplitude de alcance até então inimaginável, se comparadas às experiências de comunicação
popular de até então – como jornais, rádios e outros veículos de comunicação comunitária ou
desenvolvidos em contextos de mobilização. Isso se tornou possível graças à estrutura da
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internet que, aliada às práticas de compartilhamento, possibilitaram a circulação de conteúdo
e discursos com um custo baixo e de forma instantânea, por meio de um processo que tem
como principal propulsor os integrantes das redes digitais.
Como já tratado anteriormente, esse processo não implicou no enfraquecimento do
papel do jornalismo como produtor de informação, ao contrário: “num mundo de informação
infinita, a credibilidade é um ingrediente essencial para os que a buscam” (CASTELLS, 2003,
p. 163). Enquanto campo que detém a prerrogativa de produzir de informação, o jornalismo
integra a rede de produção dos sentidos sociais (VERÓN, 2004), que se tornou ainda mais
complexa com as novas formas de circulação digital. Isto porque, a cada novo
compartilhamento na rede, o discurso pode ser transformado, ao vir acompanhado de
comentários e novas interpretações, num processo mediatizado. Para além das possibilidades
de ressignificação das matérias jornalísticas, conceituado por Zago (2012) como recirculação,
que ocorre através propagação no ciberespaço, acreditamos que surgiram novos fluxos de
informação

que

possibilitaram

o

que

Henn

et

al

(2012)

conceitua

como

“ciberacontecimentos”: uma modalidade de acontecimento que resulta das conversações
coletivas em redes online, como será visto mais à frente.

2.3.1 O conceito de acontecimento
Antes de avançar na análise dos ciberacontecimentos, é importante delimitar o próprio
conceito de acontecimento: são fenômenos que ultrapassam o ordinário; um fato que ganha
visibilidade e desdobramentos ou, em outras palavras, impõe seus modos de latência. É a
manifestação ou o protesto que se desdobra em novas aparições na mídia – como a prisão de
possíveis manifestantes, os efeitos na mobilidade da cidade, ou o posicionamento do governo
diante das reivindicações apresentadas, entre outras. Esses quadros são articulados por meio
de uma narrativa que apresenta a sua evolução discursiva.
Na perspectiva de Patrick Charaudeau (2015), é a visibilidade midiática que torna os
acontecimentos inteligíveis. A informação midiática, nesse contexto, não é entendida como
um reflexo dos principais acontecimentos que ocorreram no espaço público, mas como um
universo construído. Isto porque, até ser convertido em notícia, o acontecimento é objeto de
racionalizações, que envolvem desde o critério de seleção dos fatos e atores aos quais os
jornalistas recorrem na produção da notícia, até os enquadramentos adotados.
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Isabelle Garcin-Marrou (1996) recorre ao círculo hermenêutico que se forma a partir da
tripla mimesis de Paul Ricoeur, para propor uma abordagem na qual a significação dos
acontecimentos é construída a partir da tripla articulação entre passado, presente e futuro. O
acontecimento, segundo Ricoeur (1995), ultrapassa a ocorrência singular: a sua narrativa
pressupõe a construção de uma trama, que também torna possível o relato histórico do
conjunto dos acontecimentos que se desenvolve no tempo. A construção da trama, por sua
vez, é engendrada por uma rede conceitual (definida como "estruturas de inteligibilidade"),
que envolve fins, motivos, agentes, circunstâncias e resultados, perspectiva que pode ser posta
em diálogo com o conceito de enquadramento, ação que permite que um determinado
fragmento da realidade seja transportado para a esfera midiática a partir da narrativa
jornalística (MOUILLAUD, 2012).
Segundo Ricoeur (1995), existe uma correlação entre a constituição da narrativa em si e
sua temporalidade: o tempo se converte em "tempo humano" a partir de sua articulação com a
narrativa, que se completa enquanto significação a partir de sua "existência temporal". A
perspectiva do círculo hermenêutico propõe uma análise da mediação do tempo, presente na
narração, a partir de três momentos: mimesis I, (prefiguração) mimesis II (configuração) e
mimesis III (refiguração). A mimesis II remete à função de mediação, ou seja, o momento de
configuração textual da narração. O ponto de unidade do triplo presente reside na mimesis III,
que remete ao processamento do sentido no reconhecimento.
A compreensão da narrativa passa por uma dimensão sincrônica - que mobiliza os
elementos que integram a sua rede conceitual -, e outra diacrônica, do próprio desenvolver da
história e o modo como agentes, motivos e circunstâncias se efetivam no tempo. Mobiliza,
ainda, uma dimensão simbólica: os eventos podem ser contados porque estão articulados com
regras, signos e normas, um simbolismo imanente que permite a sua interpretação
(RICOEUR, 1995).
Partindo para a análise do acontecimento mediatizado, considera-se o evento para além
de sua ocorrência na esfera midiática – a conversão do evento em acontecimento midiático o
inscreve na memória social, política e histórica. A construção do acontecimento enquanto
notícia possui um lado da atualidade - a ocorrência do evento em si - e o lado valorativo,
associado à sua significação social. Assim, a construção do próprio sentido do acontecimento
pressupõe um tensionamento entre a atualidade da ocorrência (dimensão sincrônica) e sua
inscrição no "fundo" histórico (dimensão diacrônica) (GARCIN-MARROU, 1996). Se
tomarmos como referência as formulações de Eliseo Verón sobre semiose social, trata-se de
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pensar a construção do acontecimento como parte de uma semiose infinita – a sua
significação está associada aos acontecimentos semelhantes e o discurso midiático sobre ele,
submetido a condições de produção e reconhecimento específicas.
Para além da sua emergência no interior do fluxo de informação (diferenciação dos
fatos rotineiros) a temporalidade do acontecimento segue numa tripla articulação de
significação entre passado, presente e futuro, que deixa marcas no discurso midiático. Em
outras palavras, a natureza discursiva do acontecimento possui uma relação entre atualidade,
contexto sociohistórico e memória: a sua significação depende desta articulação entre
presente, passado e futuro, com as implicações do fato, elementos que integram a própria
narrativa jornalística (GARCIN-MARROU, 1996).
A narração do acontecimento passa pela identificação de suas circunstâncias, os atores
envolvidos, ou seja, a situação social e política que o envolvem, a dimensão que Paul Ricoeur
conceitua

como

"estruturas

de

inteligibilidade"

(GARCIN-MARROU,

1996).

A

contextualização do fato (mise en intrigue) implica num "agenciamento dos fatos em
sistema", ou seja, a narrativa do fato está articulada a outros fatos, processo que põe múltiplos
tempos em relação, com seus atores e circunstâncias - um presente que remete ao passado,
outro ao tempo presente e outro ao futuro (GARCIN-MARROU, 1996, p. 52). O discurso
informativo marca essa evolução da significação do acontecimento, com a passagem do
presente ao passado e o futuro ao presente. Outra temporalidade emerge dessa evolução: uma
latência, que fornece o quadro temporal necessário para a atribuição de significado aos
eventos, em tensionamento com a urgência que caracteriza a atualidade (GARCINMARROU, 1996, p. 53).

A urgência do trabalho jornalístico corresponde ao surgimento de uma
informação 'importante' - um acontecimento - e toda a atividade jornalística
consiste, então, em fazer dessa atualidade um discurso pertinente. [...] A
latência oferece à atualidade o 'mundo' necessário à leitura da informação
como acontecimento" (GARCIN-MARROU, 1996, p. 57 – tradução
nossa120).

O acontecimento, em sua totalidade, é edificado a partir da articulação de três
elementos, segundo Garcin-Marrou (1996): o contexto sociohistórico, os tensionamentos do
triplo presente, bem como entre latência versus atualidade. A cobertura jornalística atribui
120

"L'urgence du travail journalistique correspond au surgissement d'une information «importante» qui fait événement - et toute l'activité journalistique consiste alors à faire de cette actualité un discours
pertinent. [...] La latence offre à l'actualité le « monde » nécessaire à la lecture de l'information comme
événement." (GARCIN-MARROU, 1996, p. 57).
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sentido e importância aos acontecimentos através da hierarquização das informações, bem
como da seleção dos fatos e símbolos que emergem. A construção da narrativa dos
acontecimento põe em relação os símbolos associados ao evento em si, bem como os
símbolos associados à memória histórica, processo que envolve repetições e rupturas
(GARCIN-MARROU, 1996).
O teórico Maurice Mouillaud (2012) recorre ao conceito de enquadramento para se
referir a essa repetição que constitui a significação dos acontecimentos. O processo de
produção noticiosa pressupõe um modelo de acontecimento pré-construído, perspectiva que
dialoga com os elementos de inteligibilidade que constituem a trama na formulação de
Ricoeur (1995). Por meio do processo de enquadramento , entendido como uma moldura que
isola os fragmentos da experiência, é possível “transportar” os eventos sociais, conservando a
sua identidade. Nesta perspectiva, todo acontecimento é, em parte, programado: as cenas
atuam como modelos para a produção e o reconhecimento do discurso, e a diferença entre os
acontecimentos programados e os não programados, nesse sentido, seria superficial. Fatos
como assalto, sequestro, acidentes da estrada funcionam como quadros que guiam a escrita e a
leitura da notícia. O autor destaca o caráter linear da narrativa jornalística, “que interpreta
toda e qualquer experiência como uma série de transformações encadeadas umas às outras”
(MOUILLAUD, 2012, p. 78).
Tendo em vista a impossibilidade de apreensão da totalidade da experiência, são as
cenas, vistas como um fragmento do tempo, que tornam os acontecimentos passíveis de serem
lidos. Nessa perspectiva, todo acontecimento é essencialmente fragmentado: “O que se chama
de acontecimento não pode sequer ser encarado como uma soma de micro acontecimentos e,
sim, como uma dinâmica inesgotável de apreensões” (MOUILLAUD, 2012, p. 80). O
acontecimento é, então, duplamente fragmentado na medida em que é extraído de uma
experiência que permanece fora do texto e apresentado, nas páginas do jornal ou no telejornal,
entre outras informações. A mídia também é tratada como a tela através da qual as
comunidades se recompõem por meio do “compartilhar dos acontecimentos” (MOUILLAUD,
2012, p. 88). Entretanto, o campo jornalístico não se relaciona diretamente com os eventos
físicos – eles são reconstruídos a partir dos diferentes relatos, vozes que são incorporadas e
passam a ecoar em suas páginas. A superfície da informação articula uma série de
temporalidades (e acontecimentos); o que é apresentado é apenas a fase emergente e terminal
de “um trabalho que está em curso no seio da vida social” (MOUILLAUD, 2012, p. 94).
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Érik Neveu (2006) também identifica marcas de repetição na construção dos
acontecimentos. Partindo da análise sociológica, a definição do que é acontecimento é
marcada pela força da rotina jornalística, que se relaciona tanto com o peso que a “matéria
prima programável” ocupa no fluxo dos acontecimentos, quanto à capacidade de se antecipar
o imprevisto como um tipo de competência profissional (NEVEU, 2006). A produção
noticiosa possui, então, uma dimensão cognitiva, de repetição de quadros prévios: os
jornalistas repetem fórmulas que possuem uma constância. Essa perspectiva se aproxima dos
estudos de Teresa Sábada (2007) sobre enquadramento, segundo a qual a realidade construída
pelas notícias se relaciona tanto com o que é selecionado pelos meios, quanto pelo que deixa
de ser selecionado. A noção de filtro está associada à de key events – determinados tipos de
evento que ativam “modelos” de cobertura. Nesta perspectiva, os frames midiáticos possuem
uma dimensão cognitiva – esquemas que fixam coberturas e guiam o modo de apreensão das
narrativas sobre os acontecimentos.
Podem ser destacados, segundo Neveu (2006) três sistemas de rotinas que implicam em
filtros de informação: 1) a divisão em editorias, com uma institucionalização de temas
associados; 2) definição de linhas editoriais, que impacta em preferências por fait divers ou
determinada linha política; 3) capacidade de reconstrução do fato de forma inteligível. A
definição do valor notícia, que estrutura os modos de filtragem de informação, tem relação
direta com a intertextualidade midiática. Os filtros demonstram um caráter mimético do
processo de seleção, sempre pautado pela vigilância entre concorrentes e uma repetição de
pautas.
Patrick Charaudeau (2015) destaca alguns critérios de noticiabilidade que podem ser
considerados como potencialidades de conversão do acontecimento em notícia, isto é, de um
evento ser selecionado e construído, dimensão que atua como mecanismo de repetição. A
seleção e a construção dependem de propriedades como “atualidade”; “socialidade”; e
“imprevisibilidade”. O potencial de atualidade do acontecimento é visto como central no
contrato midiático; é capaz de guiar as escolhas temáticas e explicar duas das principais
características do discurso midiático: efemeridade e a-historicidade. O discurso jornalístico
remete ao presente; os efeitos de sentido sobre o tempo estão voltados ao imediato. Dessa
forma, a partir da urgência na transmissão da informação, um acontecimento é substituído por
outro, e após seu fim, abre-se um vazio que precisa ser rapidamente preenchido. Assim, ao
converter-se em notícia, o acontecimento é construído a partir de uma narrativa com
temporalidade própria.
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Os fluxos que fazem emergir os ciberacontecimentos coexistem com os fluxos
“tradicionais” de produção do sentido dos eventos sociais pelo campo jornalístico, possuindo
dois principais elementos de diferenciação: já nascem mediatizados, ou seja, emergem das
conversações desenvolvidas na esfera pública ampliada pelas redes online e ganham uma
repercussão prévia, sem depender do filtro jornalístico para tal, como será visto mais à frente.
Com a reverberação, é formada uma espécie de tematização das conversações online; essas
trocas, em seu conjunto, instituem um buzz, que integra a prefiguração (RICOEUR, 1995;
GARCIN- MARROU, 1996; FERREIRA, 2016) que integra o processo de significação do
ciberacontecimento.
2.3.2 Das conversações e disputas por sentido nas redes ao ciberacontecimento
Os ciberacontecimentos surgem das reverberações que ocorrem nas redes digitais e,
embora tenham uma visibilidade prévia, também passam pelo processo de significação
presente na cobertura jornalística. Cada vez mais os eventos que surgem nas redes online são
objetos da cobertura jornalística, como será investigado nos próximos capítulos, no quais será
observada a presença, na cobertura, das conversações que emergem nos sites de rede social e
plataformas de publicação de conteúdo, bem como o seu lugar no posicionamento discursivo
de cada um dos suportes.
Por outro lado, se pensarmos as conversações online como o “momento zero” dos
ciberacontecimentos – que possibilitam a sua circulação -, nesta “fase”, não existe uma
delimitação nítida entre enunciadores e coenunciadores, mas uma troca constante entre atores
que interagem e produzem sentidos. Nesse formato, o sentido de polo emissor perde força – a
propagação se dá através de múltiplas conexões que se multiplicam – cada novo
compartilhamento pode gerar novos compartilhamentos, por implicar em novas visualizações
e possíveis adesões à conversação. O conjunto de reverberações, com múltiplos sentidos em
tensionamento, forma a mimesis I do ciberacontecimento – a instalação do debate público e a
sua reverberação através de conversações inscritas na esfera mediatizada que o converte em
acontecimento passível de se tornar inteligível.
Uma vez propagados, os ciberacontecimentos entram na pauta jornalística e as próprias
conversações são convertidas em fontes de informação. A mimesis II (configuração) passa
pela identificação dos atores mobilizados na trama, as controvérsias envolvidas e os seus
desdobramentos. A partir daí, são os próprios critérios internos do campo que guiam a
produção da notícia, que potencialmente voltará às redes online, engendrando novos sentidos
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a partir de nova propagação. Assim, o próprio sentido do ciberacontecimento é construído em
tensionamento e com a presença dos discursos jornalísticos em conexão com os demais atores
que compõem a rede.
Diante desse processo de propagação de discursos possibilitado pela internet e pelos
mecanismos de participação e interação, movimentos sociais e indivíduos interessados em
realizar debates públicos em defesa dos seus ideais têm se apropriado das redes sociais online
para promover mobilizações – tanto por meio de campanhas online ou da convocação para
protestos off-line, através da criação de eventos públicos. Essas ações, geralmente
desenvolvidas em sites de rede social, investem na construção de ciberacontecimentos, tanto
com o intuito de difundir determinado discurso para conquistar novos membros, quanto para
ampliar a sua visibilidade e entrar na pauta jornalística. Com uma visibilidade difusa,
caracterizada pelo espalhamento nos múltiplos nós, as campanhas nos sites de rede social
utilizam o mecanismo da hashtag para aglutinar as conversações. No Twitter, é
disponibilizado um ranking mundial e nacional das palavras mais usadas (o chamado
“Trending Topics”); no Facebook e no Instagram, é possível pesquisar e navegar pelos
conteúdos que são aglutinados pela hashtag. Assim, não é uma publicação isolada que
adquire visibilidade nesse modo de ação coletiva – são as conexões espalhadas, aglutinadas
pela palavra-chave, que impõem a sua latência.
Assim, as redes possibilitam uma nova forma de militância que se forma com um “novo
repertório de ação coletiva” que se sustenta na “reapropriação do debate público pelos
cidadãos” (RIEFFEL, 2014, p. 252). É formada uma arena de debate público com discursos
construídos coletivamente, alternativos às mídias tradicionais, que geram não um
engajamento na forma de adesão (como no formato tradicional de integrar grupos
previamente existentes), mas na agregação (RIEFFEL, 2014) – com grupos de pessoas
heterogêneas que se formam em torno de questões específicas. Ações online e off-line
também se complementam e se constroem com o recurso de múltiplas plataformas:

Os ciberativistas se servem do Facebook para planejar os movimentos de
protesto; do Twitter para coordená-los e o YouTube para transmitir121 ao
estrangeiro as imagens e as informações sobre a evolução da situação
(RIEFFEL, 2014, p. 258 tradução nossa122).
121

Atualmente, o Twitter, o Facebook e o Instagram também incorporaram ferramentas de
transmissão de vídeo nas suas plataformas.
122
“Les cyberactivistes se servent de Facebook pour planifier les mouvements de protestation, de
Twitter pour les coordonner et de YouTube pour transmettre à l’étranger des images el des
informations sur l’évolution de la situation” (RIEFFEL, 2014, p. 258).
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Portanto, surgiram novas formas de circulação de conteúdos e discursos, além de novos
caminhos de mobilização, que têm a potencialidade de promover novos engajamentos ao
facilitar a difusão dos ideais do grupo e que apostam na disputa discursiva dos sentidos
sociais para promover transformações. Por outro lado, a atuação baseada em redes online
possui limitações – desde a fragilidade123 dos vínculos gerados aos limites124 da própria
plataforma (JENKINS, 2014). Como vimos no tópico anterior, com múltiplos regimes que
regulam a circulação em cada interface, que são formados a partir de interesses comerciais, o
potencial de visibilidade dessas ações também têm a restrição dos algoritmos.
Na perspectiva de Castells (2003), a internet é mais do que um instrumento utilizado
para a mobilização – sua estrutura se adequa à dinâmica de organização desses movimentos
que se dá via rede de apoiadores em torno de valores culturais específicos. A disputa em torno
dos significados sociais é considerada como essencial para os processos de mudança social na
atualidade.
A Internet torna-se um meio essencial de expressão e organização para esses
tipos de manifestação, que coincidem numa dada hora e espaço, provocam
seu impacto através do mundo da mídia, e atuam sobre instituições e
organizações (empresas, por exemplo) por meio das repercussões de seu
impacto sobre a opinião pública. Esses movimentos pretendem conquistar
poder sobre a mente, não sobre o Estado (CASTELLS, 2003, p. 117).

As práticas sociais promovidas por comunidades online podem trazer efeitos políticos
positivos, não apenas em virtude do que é difundido, mas também por sua própria estrutura
social, baseadas no que Jenkins (2010; 2014) conceitua como “inteligência coletiva”. Através
das conexões online, esses movimentos podem difundir uma nova cultura política, baseada na
colaboração e na cultura participativa. Entretanto, a ampliação da circulação de mensagens no
mundo não implica, necessariamente, em melhorias na compreensão entre os povos e no
debate público. Segundo Dominique Wolton, esse contato entre múltiplas culturas e sistemas
de valores pode, ao contrário, deixar mais explícitas as diferenças (WOLTON, 2000).
Se, por um lado, existe a potencialidade de democratização com múltiplas vozes
defendendo os seus direitos e opiniões, por outro, justamente pela liberdade na difusão de
Essa nova forma de mobilização social é caracterizada por Castells (2003, p. 116) como “coalizões
frouxas, mobilizações semi-espontâneas”, que substituem organizações formais e permanentes.
124
No caso de publicações em sites de rede social como Facebook, algumas imagens consideradas
como simbólicas para determinado grupo de ativistas pode ser interpretada como ofensiva ou
violadora dos princípios da empresa. Nesse caso, a imagem será deletada, sem qualquer consulta
prévia.
123
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informação, existem contradições, como ampliação de possibilidades de violação de direitos
humanos. Um exemplo disso é a circulação de discursos de ódio125 contra minorias sociais
nas redes sociais online ou o cyberbullying. Surgiram, ainda, novas formas de violência
simbólica, a exemplo da divulgação de fotos e vídeos íntimos nas redes, conhecida como
“pornografia de vingança”126.
No caso de sites de rede social como o Facebook, o potencial de se construir uma arena
onde são debatidos os assuntos de interesse público é fragilizado, pois se tende a estabelecer
laços mais fortes com aqueles com quem se concorda e evitar a conexão com quem diverge.
Como visto no tópico anterior, a lógica da predileção, presente nos algoritmos da rede, reforça
a formação de “guetos digitais”, com cada vez menos contato com discursos divergentes.
Se o objetivo dos ativistas é a transformação social por meio da disputa discursiva, a
propagação de mobilizações por meio de redes sociais online não é suficiente, tendo em vista
o seu maior potencial de probabilidade entre aqueles que já aderiram ao discurso previamente.
Isso porque a propagação depende de uma conexão prévia, seja direta (quando uma pessoa
adiciona outra diretamente em sua rede social online), ou indireta (quando possui amigos que
já aderiram e interagem com o conteúdo circulado – compartilhando, comentando ou
curtindo, no caso do Facebook). Ou seja, as mobilizações online devem visar à
potencialização de visibilidade para também passar pelos filtros dos meios de comunicação
tradicional: como ciberacontecimento, o potencial de imposição dos seus modos de latência é
maior (ao menos, esta é uma das hipóteses deste estudo). Um exemplo que ilustra a
necessidade de interação entre a propagação na internet com a difusão em outros veículos foi
125

Um exemplo disso foram os ataques sofridos pela professora da Universidade Federal do Ceará
(UFC) e blogueira Feminista, Dolores Aronovich Aguero, autora do blog “Escreva Lola Escreva” <http://escrevalolaescreva.blogspot.com.br/>. Acesso em 10 de Janeiro de 2018. A professora recebeu
ameaças e ataques sistemáticos na rede, enviados por grupos misóginos, que foram registrados em
onze boletins de ocorrência, o primeiro em 2012 . O grupo criou, ainda, uma página falsa no nome da
feminista, contendo mensagens de ódio. A repercussão do caso levou à criação da Lei 13.642, de
autoria da deputada federal Luizianne Lins, sancionada em 3 de abril de 2018, que fixa como
atribuição da Polícia Federal a investigação de crimes praticados na internet que difundam conteúdos
misóginos. Um dos acusados, Marcelo Valle Silveira Mello, foi preso em maio de 2018 pela Polícia
Federal, na Operação Bravata (FONSECA, 2018).
126
Está em tramitação no Congresso o projeto de Lei n° 18/2017, que considera a “violação da
intimidade” como uma das formas de violência doméstica e familiar, dentro da Lei Maria da Penha,
bem como “tipifica a exposição pública da intimidade sexual”. O projeto foi aprovado no Senado, em
março de 2018, como parte das ações da bancada feminina pelo dia internacional da mulher e seguirá
para apreciação na Câmara dos Deputados. O Marco Civil da internet prevê a obrigatoriedade da
retirada de materiais que violem a intimidade das pessoas sem que seja necessário ordem judicial.
Outra lei que trata de violações nas redes é a Lei 12.737, sancionada em 2012, conhecida como Lei
Carolina Dieckmann, que tipifica o crime de invasão de dispositivos e a violação de dados. A atriz
teve fotos íntimas roubadas e vazadas em maio do mesmo ano.
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apresentado por Jenkins (2009), ao analisar o marketing digital de campanhas presidenciais
nos Estados Unidos. Enquanto as ações na internet atingiam predominantemente os militantes
que já haviam aderido à campanha, as de outros meios de comunicação, como a televisão,
atingiam os indecisos. O mesmo ocorre com os movimentos sociais: como o objetivo é
convencer a sociedade de que determinada causa é de interesse público, as mobilizações
também visam à circulação em outros meios.
Surgem dois caminhos possíveis de visibilidade adotados pelos movimentos sociais
nas redes online: a convocação para protestos off-line, que enquanto tal já é convertida em
notícia, como no caso de manifestações como as ocorridas durante a chamada “Primavera
Árabe” (CASTELLS, 2013), bem como os protestos ocorridos no Brasil contra a Copa de
2014, e manifestações online que se propagam por meio das conversações em rede e se
convertem em ciberacontecimentos, que também entram na pauta jornalística. Ao longo dos
últimos anos, ocorreram diferentes mobilizações online, que se converteram em
ciberacontecimentos, entre os quais se destacam as promovidas pelo movimento feminista127,
a

exemplo

do

#EuNãoMereçoSerEstuprada,

em

2014;

#MeuPrimeiroAssédio

e

#MeuAmigoSecreto, ocorridos em 2015; #TodosContra30, em 2016. Em todos os casos, a
cobertura jornalística esteve presente, bem como se formou um debate público polarizado.
A existência de mobilizações online, que surgem como reação a eventos que foram
visibilizados pelo jornalismo, reforça a perspectiva de Jenkins (2014) da conexão entre os
múltiplos fluxos de informação. A manifestação virtual #EuNãoMereçoSerEstuprada é um
exemplo desse diálogo. No dia 27 de março de 2014128, os meios de comunicação deram
destaque aos resultados de estudo do IPEA, que apontou um percentual de 65% de
entrevistados que consideravam o comportamento feminino como responsável pelos casos de
estupro. Os resultados, posteriormente corrigidos129, tiveram ampla repercussão justamente
pelo alto índice de pessoas que supostamente culpavam as mulheres pelas violências sofridas.
127

Os movimentos em defesa de minorias sociais, como o movimento negro, o indígena, o movimento
de mulheres e o movimento civil de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e
Transgêneros (LGBT), entre outros, têm investido em ações nas redes digitais pela própria natureza da
reivindicação desses grupos. Os movimentos de minorias sociais têm travado uma batalha por
visibilidade, justamente para que se possa garantir que a diversidade cultural seja politicamente
reconhecida e respeitada. A narração é elemento constitutivo das identidades: o seu reconhecimento
perpassa uma capacidade de “fazer contar” e compartilhar das culturas. Trata-se de uma dupla
reivindicação: de participação nos processos de decisão e de direito à expressão nas mídias de massa e
comunitárias (MARTÍN-BARBERO, 2006, p.63).
128
<http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-03/maioria-acredita-que-mulher-temresponsabilidade-em-casos-de-estupro-diz-ipea>. Acesso em fevereiro de 2014.
129
<http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/SIPS/140327_sips_violencia_mulheres_antigo.
pdf>. Acesso em dezembro/2014
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Após circulação nos diferentes veículos jornalísticos, o caso repercutiu nas redes online e a
reação foi quase instantânea. Um evento foi convocado para o dia seguinte, no qual as
mulheres prometiam “tirar a roupa”130 contra o machismo. A manifestação consistiu no
compartilhamento de fotos acompanhadas da mensagem “Eu não mereço ser estuprada”. Os
compartilhamentos eram conectados por meio da hashtag #NãoMereçoSerEstuprada, das
publicações no evento e das conversações em si.
A trama que compõe a narrativa desse ciberacontecimento envolveu desde a
divulgação da pesquisa pelo IPEA, até as frentes de mobilização que surgiram como reação.
Na medida em que se propagavam, pessoas incomodadas com a forma de mobilização – que
explorava a imagem do corpo feminino seminu para defender o direito das mulheres sobre seu
próprio corpo – integravam as conversações, através de críticas, xingamentos e até mesmo
ameaças à organizadora – caso que também se desdobrou em notícia. Assim, emergiram
múltiplos quadros que ajudaram a reconstruir o sentido do ciberacontecimento pelo
jornalismo, impondo seus modos de latência à narrativa: 1) convocação para a manifestação
online; 2) o evento em si propagado nas redes; 3) ameaças sofridas pelas organizadoras e 4)
correção da pesquisa após ampla repercussão. Interligados, esses quadros construíram uma
narrativa do ciberacontecimento articulada pelo jornalismo.
Assim, uma das hipóteses deste estudo é a de que surgiram novos fluxos de construção
dos acontecimentos, sobretudo, com os sites de rede social e outros espaços que permitem que
atores fora do campo jornalístico produzam conteúdo e os façam circular com grande alcance,
mesmo sem o filtro prévio do jornalismo. Para além desta potencialidade, é preciso investigar
qual o lugar dessas novas narrativas no interior do discurso jornalístico. Diante da investia dos
grupos em defesa de minorias sociais e das disputas discursivas travadas nesses espaços, de
que forma essas vozes são absorvidas no texto jornalístico.

130

A estratégia de apostar luta por direitos por meio do corpo já era utilizado pelo movimento
feminista em movimentos como “A Marcha das Vadias”.
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CAPÍTULO 03 – Mediatização e discurso jornalístico na web: uma articulação
teórico-metodológica
3.1. Mediatização e circulação pelo viés da análise dos discursos
Os dois primeiros capítulos foram dedicados a uma caracterização do processo de
mediatização que implicou em novas condições de produção e circulação para o discurso
jornalístico. No segundo capítulo, foram apresentados alguns dos elementos da constituição
do ambiente digital, um novo dispositivo mediático, que tem como característica a
estruturação reticular. Surge um modelo de comunicação que possibilita a quebra do
monopólio do polo emissor e a inclusão de novos atores no processo de circulação dos
conteúdos e discursos, e tem a convergência de diferentes formatos como uma de suas
características, potencialidades que precisam ser verificadas não apenas no nível do
enunciado, mas, especialmente, no nível da enunciação.
A mediatização é entendida como um processo histórico, com transformações, na
forma de ondas, catalisadas pela emergência de novas tecnologias de comunicação e
informação. Apesar da adoção da abordagem histórica, é possível estabelecer um diálogo com
a perspectiva institucional, sobretudo, para se pensar uma metodologia de médio alcance, que
se aproxima das formulações de Stig Hjarvard (2012; 2014a; 2014b), que dê conta de objetos
empíricos bem delimitados, como o caso do posicionamento discursivo de organizações
jornalísticas. Em outras palavras, busca-se um recorte sincrônico, que supere as
generalizações de uma descrição geral da paisagem mediática, o situando no interior da
diacronia do processo de transformação. A partir da articulação dos conceitos de campo social
(BOURDIEU, 1996; 1997), semiose social e enunciação (VERÓN, 2004); posicionamento
discursivo (FERREIRA, 2006), é proposta uma abordagem capaz de situar as mudanças na
paisagem mediática dentro do viés da produção do sentido, visando à delimitação de
operadores capazes de dar conta das diferentes matérias significantes que compõem os jornais
no ambiente digital.
Neste capítulo, serão abordados os operadores da análise do discurso que
fundamentarão o estudo proposto, partindo da relação entre mediatização e enunciação. Será
feita, ainda, uma breve discussão sobre as potencialidades do jornalismo digital
(especialmente o desenvolvido na e para a web), com os elementos que estruturam a relação
entre o suporte e o público nas atuais condições de produção do discurso jornalístico.
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O avanço da mediatização com a constituição da World Wide Web, como tratado no
capítulo anterior, trouxe algumas leituras otimistas, com a caracterização do meio digital
como promotor de democratização da esfera pública, a partir da possibilidade de quebra do
polo emissor, bem como a diminuição das fronteiras espaço-temporais, com a troca
instantânea de informações ao redor do mundo. No entanto, se considerada a abordagem
construtivista defendida por Andrew Feenberg (2014), a formação da internet passa a ser vista
como resultado de múltiplos vetores em tensionamento, desde as pressões comerciais do
modelo de consumo, até os hábitos de compartilhamento e interação comuns do modelo
comunitário, bem como a prática de difusão de dados e conhecimento presente no de modelo
de informação.
Conforme defendido por Eliseo Verón (2012a; 2014b), o avanço do processo de
mediatização não implicou em novos regimes de produção de sentido. O autor situa a
mediatização como associada à capacidade humana de exteriorizar processos cognitivos,
pensando o fenômeno mediático como parte de uma semiose infinita.

Em termos peircianos, mais uma vez, sua primeiridade consiste na
autonomia dos emissores e receptores dos signos materializados, como
resultado da exteriorização; sua secundidade é a subsequente persistência no
tempo dos signos materializados: alterações de escalas de espaço e tempo se
tornam inevitáveis, e a narrativa justificada; sua terceiridade é o corpo das
normas sociais definindo as formas de acesso aos signos já autônomos e
persistentes. Em outras palavras: criação tríplice de diferenças (VERÓN,
2014b, p. 15).

Portanto, a criação de diferenças ou, em outras palavras, a alteração de escala espaçotempo está presente em todo fenômeno mediático: uma vez materializado, o sentido passa a
circular de forma autônoma. A própria forma reticular é vista como uma continuidade por
Verón, que identifica no alcance da rede o principal elemento de mudança. Por outro lado, o
avanço da mediatização, especialmente com a digitalização, levou a uma complexificação das
matérias significantes, bem como uma reconfiguração da relação entre as instâncias de
produção e reconhecimento, até então, bem delimitadas. O processo de convergência e uma
série de outras potencialidades do suporte digital trazem como desafio a construção de
operadores capazes de integrar uma multiplicidade de matérias – verbais e não-verbais.
Algumas questões ficam colocadas, sobretudo, para se pensar em operadores
analíticos capazes de estruturar uma investigação do lugar dessas potencialidades no
posicionamento discursivo no ambiente digital. Quais as implicações da inserção numa malha
hipertextual no posicionamento discursivo do suporte? Em outras palavras, quais as funções
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exercidas pelos hiperlinks na relação edificada entre enunciador e coenunciador no ambiente
digital? Com a inclusão de novos atores na esfera pública mediatizada, exercendo um papel
relevante na circulação de conteúdos e discursos nos sites de rede social, de que forma a
polifonia inerente ao discurso jornalístico posiciona essas vozes? Reconhecendo o discurso
como inerentemente interativo (MAINGUENEAU, 2002), de que forma os leitores empíricos
são interpelados e quais as diferenças nos modos de interpelação se considerados os modos de
enunciação construídos nos sites de rede social e nos suportes em si?

3.1.1. A circulação pelo viés da enunciação: superando a dicotomia de leitores
passivos e usuários ativos

A reconfiguração da paisagem midiática que ocorre em função das consecutivas ondas
de mediatização traz uma complexificação dos processos comunicacionais, em especial, pelo
acúmulo dos múltiplos regimes de circulação que estão em convivência e em tensionamento.
Um dos desafios colocados é o de se pensar ferramentas teórico-metodológicas capazes de dar
conta de uma multiplicidade de processos, em uma abordagem suficientemente coesa. As
transformações nos fenômenos midiáticos, possibilitados pelos avanços tecnológicos, e as
práticas sociais que vieram acompanhadas deste processo, implicaram em mudanças na
perspectiva conceitual da circulação, formulação que surge na década de 1970 para se pensar
as diferenças entre as gramáticas de produção e do reconhecimento (FAUSTO NETO, 2010a;
2010b). O conceito de enunciação, numa perspectiva interdiscursiva e intersubjetiva, aparece
como alternativa para se pensar a complexificação da circulação que acompanha a
popularização da internet e o surgimento de uma ambiência caracterizada por uma alternância
constante de papeis entre produtores e receptores, numa abordagem que supera a dicotomia
entre consumidores passivos (na comunicação massiva) versus usuários ativos (nas redes
digitais).
Ao longo da história, os fenômenos comunicacionais foram objeto de diferentes
investidas, sobretudo com a emergência da comunicação de massa e sua centralidade na
sociedade, a partir do século XX (FERREIRA, 2016). Por muito tempo, o predomínio dos
estudos acadêmicos sobre os efeitos midiáticos marcaram o campo da comunicação, variando
de uma perspectiva dos efeitos ilimitados aos limitados. Esta hegemonia pode ser explicada,
segundo Ferreira (2016), pelos impactos das guerras mundiais e, posteriormente, a guerra fria,
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além dos diversos governos autoritários e totalitários, todos com a presença basilar da
propaganda, que visava à formação de uma opinião pública favorável.
O papel que se atribuiu à instância de recepção se altera de acordo com a problemática
da qual se parte. O surgimento da comunicação de massa mobilizou questões relacionadas aos
efeitos dos meios, com teses apoiadas numa relação de acionador versus recebedor (ou de
uma instância que propõe e outra que dispõe) (FAUSTO NETO, 2010a; FERREIRA, 2016).
Nesta abordagem, está implícita uma relação de causa-efeito entre as duas instâncias: a
primeira, responsável pela produção das mensagens, controla a partir de uma ação intencional
um fluxo que se efetiva na instância de recepção. A circulação, aqui, adquire um papel de
simples transmissão ou passagem de uma instância à outra.

Se o âmbito de produção de mensagem obtinha o seu reconhecimento como
um lugar formal e explícito – realizador de certa ação técnico-discursiva – o
da recepção existia como um efeito do trabalho que se voltava às “massas
amorfas” e “sem espírito”, concebidas como coletivos homogeneizados, nas
formas de públicos e audiências. E, nestas condições, se detinha da
circulação uma compreensão desta apenas, praticamente nula (FAUSTO
NETO, 2010a, p. 04).

Assim, a audiência, como uma massa homogênea, é caracterizada a partir de
formalizações estatísticas, sem o reconhecimento de especificidades ou de uma atividade que
também pressupunha produção de sentido. Aos sujeitos no polo da recepção cabiam apenas o
consumo e a submissão aos efeitos presumidos (FAUSTO NETO, 2010b). É no final do
século XX que a preocupação passa a ser voltada aos estudos de recepção, com seus efeitos
difusos, indiretos e de longo prazo, entre os quais estão os efeitos cognitivos que modelam a
construção social da realidade (FERREIRA, 2016). Os estudos das identidades individuais e
coletivas e o papel dos meios de comunicação na sua formação também fazem parte dessa
investida de estudos de recepção, que partem da questão “o que as pessoas fazem com os
meios?”.
A utilização da noção de codificação/decodificação, conceito ainda presente em
algumas abordagens focadas na recepção, pode ser posto em paralelo com o par
emissor/receptor dos estudos inspirados na teoria da informação, ambos criticados por Eliseo
Verón (2013). O autor evita a chamada simetria invertida – como termos contrários, a
decodificação aparece como uma consequência direta da codificação -, preferindo a lógica de
produção versus consumo ou reconhecimento, que deixa aberta à possibilidade de que são
instâncias que operam a partir de operações qualitativamente distintos. A mesma crítica é feita
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por Dominique Mainguenau (2002) ao conceito de destinatário, por remeter a uma suposta
passividade. O discurso é considerado como inerentemente interativo, com uma atividade que
mobiliza dois “parceiros”, sendo mais adequado o conceito de coenunciador. Portanto, a partir
do momento em que se passa a conceber as diferenças entre as duas instâncias, é identificada
uma inerente assimetria entre elas e um papel ativo dos receptores no processamento das
mensagens, e a circulação passa a ser tratada como um espaço de potencialidades e desvios
resultados de apropriações presentes no reconhecimento (FAUSTO NETO 2010a; 2010b;
BRAGA, 2012a; 2012b).
No campo das ciências das linguagens, a partir da perspectiva das gramáticas, começase a pensar na relação entre as duas instâncias, concebendo uma atividade específica de
recepção, sobretudo pela existência de marcas das expectativas do público visado no discurso.
O conceito de enunciação reposiciona o papel da instância do reconhecimento, mesmo num
processo de comunicação de modelo "massivo". A produção de sentido passa a se efetivar no
processamento, edificado numa lógica interdiscursiva e relacional, superando a perspectiva de
transmissão. A partir do dispositivo de enunciação, é construída uma relação entre as duas
instâncias, caracterizada por uma inerente assimetria, tendo em vista a incapacidade do
controle do processamento do sentido, ação que cabe à instância do reconhecimento, numa
lógica de intersubjetividade. A produção é submetida a constrangimentos, entre os quais, as
expectativas do público visado que, a partir de sua gramática própria, realiza o processamento
do sentido. A circulação, nesta perspectiva, é vista como um intervalo que marca o desnível
entre as duas instâncias, sem deixar marcas no discurso (VERÓN, 2004; FAUSTO NETO
2010b).

As intenções de origem perdem força, uma vez que estão entregues a outras
dinâmicas que fazem com que produção e recepção não possam mais
controlá-las, bem como os efeitos que presumem estabelecer sobre
discursos. A linearidade dá lugar à heterogeneidade. Dissolve-se no ato da
enunciação a existência de uma noção de equilíbrio, especialmente vínculos
possíveis de simetricidade, na medida em que as intenções que os
engendram não são controláveis (FAUSTO NETO, 2010a, p. 9).

Assim, a circulação é constituída numa zona de indeterminação, segundo Fausto Neto
(2010), com um sentido que se conclui passando pelos protocolos do reconhecimento. A
unidade da gramática da produção, no seio de instituições midiáticas, se relaciona com uma
multiplicidade de gramáticas individuais e suas operações interdiscursivas. Este modo de
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pensar o processamento do discurso tem como base uma perspectiva contratual (VERÓN,
2004; MAINGUENEAU, 2002).
Ou seja, a circulação – transformada em lugar no qual produtores e
receptores se encontram em “jogos complexos” de oferta e de
reconhecimento – é nomeada como dispositivo em que se realiza trabalho de
negociação e de apropriação de sentidos, regidos por divergências e, não por
linearidades. [...] Leva-se em conta que “a circulação é o nome da diferença
entre dois polos” (Verón, 1978: 10), com níveis de funcionamento situado na
própria cadeia da interdiscursividade (FAUSTO NETO, 2010b, p. 63).

Na imprensa, o dispositivo de enunciação remete ao contrato de leitura, através do
qual é edificado o elo entre produção e reconhecimento (VERÓN, 2004). Partindo da
perspectiva da teoria da enunciação formulada por Antoine Culioli, Fisher & Verón (1986)
propõem uma análise capaz de dar conta das múltiplas matérias significantes que integram os
discursos sociais, a exemplo dos discursos produzidos pela imprensa, compostos de texto,
imagem, articulados através da diagramação, construindo uma identidade. Busca-se integrar a
bidimensionalidade (imagem) e a linearidade (texto), através da análise do contrato de leitura,
que segue esta proposta de avançar para além de suas dimensões textuais, com as diferentes
matérias significantes (matéria verbal e imagens) que o compõem, analisadas de forma
articulada. O estudo é ancorado nas perspectivas semiológica e sociológica, abarcando as suas
condições de produção, e de forma complementar, o estudo da recepção, justamente para dar
conta da defasagem entre as duas instâncias. Em outras palavras, a produção e a recepção
estão submetidas a constrangimentos distintos e a circulação, sem deixar marcas no discurso,
opera como um desnível, pela diferença das gramáticas das duas instâncias, ao mesmo tempo
em que marca um lugar de potenciais apropriações discursivas, estas, no âmbito do
reconhecimento.
O surgimento da internet e a emergência da web aparecem em tensionamento com um
modelo de comunicação massivo, no qual "uma única fonte (emissor) propõe uma mensagem
a uma massa silenciosa, que dispõe" (FERREIRA, 2016, p. 105). As mudanças no processo
de circulação implicam numa reorganização de papeis a partir de novas dinâmicas de
interfaces, segundo Fausto Neto (2010b), deixando de ser invisível para passar por uma
"atividade construcionista". Na construção de sentido nas redes, o ponto chave é o encontro
entre atores que até então estavam em instâncias distintas. As organizações jornalísticas
passam a integrar as redes como mais um usuário, embora com alcance diferenciado, em
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conjunto com o seu público em potencial, o que implica na coexistência de múltiplos regimes
de circulação.

A essência do modelo em questão é a possibilidade de reciprocidade, cada
participante circula entre os polos de emissão e recepção de conteúdos,
formados através de grupos que formam espécies de comunidades on-line, com condições sociais e técnicas – aproximando-se de características da
comunidade face-a-face (FERREIRA, 2016, p. 106).

Assim, nos fenômenos mediáticos (portanto, dotados de autonomia das fontes
emissoras e receptoras, bem como persistência), a cadeia de produção do sentido se finaliza
na instância do reconhecimento, num processo de circulação que não deixa marcas no
discurso, no modelo de comunicação de massa. A partir das formulações hermenêuticas de
Paul Ricoeur, Ferreira (2016) situa o processo de construção do discurso mediático pelo
jornalismo no círculo semiológico: mimesis I (M I, prefiguração); mimesis II (M II,
configuração) e mimesis III (M III, refiguração). O tempo histórico, a partir de um olhar
semiótico, é estruturado na forma de uma narração que se conforma a partir da tripla mimesis.
No caso da notícia, o M I corresponde ao fato enquanto ocorrência; o M II, à notícia em sua
construção discursiva e M III, à interpretação. O ato de enunciação é composto de quatro
sujeitos engajados no processo de da tripla mimesis, numa relação de autonomia e
dependência:

É possível designar quatro sujeitos engajados no duplo processo de transformação e transação - da tripla mimesis: os sujeitos sociais ou
empíricos, protagonistas que se encontram no espaço do fazer – Sujeito
Comunicante (Sc) e Sujeito Interpretante (Si); os sujeitos discursivos
construídos no processo de transformação, circunscritos ao espaço do dizer –
Sujeito Enunciador (E) e Sujeito Coenunciador (Co-E) (FERREIRA, 2016,
p. 106).

Há uma complexificação do processo de produção sentido nas redes digitais, com a
presença de múltiplos atores e matérias significantes, especialmente, com a multimidialidade
e a hipertextualidade como traços característicos dos discursos digitais. A intersubjetividade e
interdiscursividade inerente à enunciação131, através de um processo até então cognitivo,

131

Essa distinção entre sujeito empírico e sujeito discursivo parte da perspectiva de Oswald Ducrot
(1987) de enunciação, que propõe uma diferença entre locutor (autor do enunciado) e enunciador
(sujeito que se constrói por meio da enunciação). A enunciação é conceituada como a ação de produzir
o enunciado, construído por meio de um conjunto de atos de fala através dos quais o locutor
demonstra a intenção comunicativa (atos ilocutórios, como prometer, asseverar, etc.). Por meio da
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passa a ser visível em função da digitalização das interações sociais. O dispositivo de
enunciação, nesse contexto, edificado por múltiplas matérias significantes integradas, busca
interpelar o Sujeito Comunicante (empírico), por meio dos modos de dizer (matéria
linguística), bem como links, imagens estáticas e em movimento que complementam o sentido
do texto e que estabelecem, juntos, uma relação entre Sujeito Enunciador e Sujeito
Coenunciador (sujeito discursivo). Em outras palavras, o posicionamento discursivo132
articula dois contratos, envolvendo sujeitos empíricos e discursivos, que demandam um olhar
metodológico nos dois níveis – sociológico e semiótico, sendo a significação resultado deste
duplo processo (FERREIRA, 2016).
A construção de um jornal impresso já pressupunha a presença de múltiplos atores do
repórter, ao editor e diagramador que, de algum modo, deixam marcas no produto final. O
tensionamento com os múltiplos discursos de atores externos ao campo midiático também
pode ser pensado como uma continuidade. As múltiplas vozes que ecoam nas páginas dos
jornais, com diferentes modalidades de reprodução também marcam uma polifonia que é
parte do discurso jornalístico, que hora legitima, incorporando a informação como parte do
“fato” narrado, hora questiona a informação, com o uso de citação como mecanismo de
distanciamento (MOUILLAUD, 2012). Uma das questões colocadas pelo novo modo de
circulação nas redes digitais é justamente uma visibilidade que é prévia e que independe do
filtro jornalístico, impulsionada pelos próprios modos de interação online, o que pode
implicar em novas condições para a enunciação jornalística e um reposicionamento desses
atores no discurso.
Esse modo de circulação nas redes digitais implica, ainda, num processo continuado
de inscrição e atualização dos eventos. As múltiplas interações que ocorrem entre os
interlocutores fazem parte da própria construção dos significados dos acontecimentos sociais.
Se pensarmos nos novos fluxos que emergem com os sites de rede social que resultam na
construção dos ciberacontecimentos, a partir da tripla mimesis, o processo de construção da
enunciação pode ser pensado como uma constante retroalimentação, bem como resultado de
novos feixes de interpretação (M I => M II => M III, no fluxo tradicional; M I => M III => M
II =>M III => M I, nos fluxos de retroalimentação dos ciberacontecimentos). Se a passagem
de M I para M II é marcada pela mediação jornalística que confere significado aos
enunciação, o locutor se dirige a um destinatário com marcas ou dêiticos que o situam no espaço e no
tempo (eu, ele, tu, aqui, agora).
132
Segundo o conceito de posicionamento discursivo (FERREIRA, 2006), que será caracterizado no
capítulo seguinte, o contrato de leitura é um dos contratos que compõem o jornal, que engloba ainda as
estratégias extras discursivas do suporte enquanto marca, na paisagem midiática.
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acontecimentos, no fluxo de retroalimentação dos ciberacontecimentos nas redes digitais, as
conversações online que imprimem sentido e, ao mesmo tempo, fazem emergir a M I, num
processo que pressupõe a M III, embora não esteja formada, ainda uma narrativa coesa. A
passagem das conversações – o buzz presente nas redes – à narrativa é feita pelo jornalismo,
processo que envolve a identificação dos atores envolvidos, a controvérsia em questão e os
seus desdobramentos, dimensão que reforça a perspectiva de Rieffel (2014) sobre o papel do
jornalismo como “sense maker”, como será visto a seguir.
Esse fluxo contínuo que perpassa a circulação nas redes digitais trouxe desafios
conceituais para os estudos que têm os suportes de imprensa como objeto. O próprio jornal
digital, enquanto suporte, é um eterno "por finalizar", tendo em vista a atualização contínua e
as possibilidades de edição em tempo real, trazendo mudanças na própria temporalidade que
marca o discurso jornalístico. O posicionamento discursivo dos suportes passa a incorporar
novas frentes, a exemplo da inserção nos sites de rede social, que demandam uma abordagem
teórico-metodológica que abarque estes múltiplos produtos e seus respectivos modos de
enunciação.

3.1.2. O discurso jornalístico e o conceito de enunciação: as abordagens de
contrato de leitura e posicionamento discursivo
Em sua análise histórica do processo de mediatização, Eliseo Verón considera o
surgimento de dispositivos de comunicação como gerador de aglutinação de espaços mentais,
formando o que o semiólogo chama de “mundos” (VERÓN, 2012). Como visto
anteriormente, a mediatização, associada à capacidade humana de exteriorização do sentido,
bem como os fenômenos mediáticos – a materialização dos sentidos por meio de suportes estão integrados à própria constituição da sociedade, entendida como uma rede complexa de
espaços mentais. O surgimento de dispositivos técnicos leva ao desenvolvimento de práticas
sociais que se aglutinam, formando uma rede complexa de produção, e circulação de
discursos. A institucionalização é resultado dessa aglutinação de espaços mentais em sistemas
organizados, num processo que se aproxima do conceito de campo social de Pierre Bourdieu.
Um dos conceitos centrais para se pensar a relação entre mediatização e produção do
sentido é o conceito de semiose social. Segundo esta perspectiva, a produção social do sentido
pressupõe uma rede de natureza interdiscursiva: “toda análise de discurso implica um certo
dispositivo que é, se podemos dizer assim, um fragmento de tecido semiótico ‘arrancado’ do
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fluxo da produção social de sentido” (VERÓN, 2004, p. 73). O dispositivo de enunciação põe
em relação as instâncias de produção e do reconhecimento, um vínculo que se estabelece por
meio das modalidades do dizer que implica na construção de uma imagem de quem fala,
daquele para quem o discurso é destinado, articulando uma relação entre ambos os sujeitos
discursivos. Portanto, para além do emissor e leitor empíricos, o dispositivo de enunciação
põe em relação sujeitos discursivos (enunciador e coenunciador), com imagens edificadas por
meio de estratégias enunciativas.
Supera-se, portanto, a perspectiva linear da produção e reconhecimento do sentido,
para compreender o dispositivo de enunciação como submetido a condições distintas de
produção e de reconhecimento. No caso da imprensa, o elo com os leitores se constitui a partir
do contrato de leitura, que integra o posicionamento discursivo do suporte (FERREIRA,
2006; 2011). Como parte do tecido discursivo que constitui a semiose infinita, o contrato de
leitura possui uma dimensão de sincronia, como um fragmento, e diacronia, em sua evolução,
como parte de um fluxo contínuo e histórico dos discursos sociais. O estudo do contrato de
leitura pressupõe, assim, a inserção dos suportes num universo de concorrência. Ou seja,
busca-se verificar, diante de uma paisagem mediática que tende a ser composta de conteúdos
semelhantes, as diferenças no nível da enunciação, por meio de análise comparada das
estratégias engendradas por enunciadores concorrentes.
Esta dimensão também é tratada por Mouillaud (1968), em sua investigação do jornal
como um campo de informação e expressão. Recorrendo aos estudos sobre gatekeeper, o
autor considera a concorrência como um elemento determinante para o modo como o jornal,
em sua natureza aberta, estabiliza a sua identidade, através de elementos que se repetem, ao
longo do tempo, como nome, formato, títulos, marca, etc. O teórico destaca a ligação “entre”
jornais e “intra” jornais, que constituem dois diferentes campos. Parte-se da hipótese de que
os suportes que circulam num determinado espaço de tempo compõem um todo, e suas
características comuns devem ser estudadas. As estratégias de diferenciação se articulam no
interior de cada jornal, compondo, ao mesmo tempo regularidades que constituem o campo de
significação. Enquanto objeto, o suporte é composto de “variantes funcionais” - cada
elemento é parte de um sistema de significação ao qual está articulado, dimensão que se
aproxima da análise das matérias significantes, mobilizadas na enunciação jornalística,
presente no contrato de leitura.
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A reconstituição do contrato, a partir da análise semiológica, também passa pela
identificação de propriedades regulares133 que constituem invariantes discursivas:
“modalidades de discurso que se repetem e que, consequentemente, dão estabilidade à relação
suporte/leitor” (VERÓN, 2004, p. 234). As matérias significantes são analisadas em seu
conjunto – cada operação é descrita articulada às demais, visando à sistematização das
propriedades dos discursos.
O dispositivo de enunciação dos suportes de imprensa articula três níveis: (1) a
constituição de um leitorado ou “público ideal” para o qual é destinado o contrato; (2) a
captação dessa atenção por meio de estratégias de diferenciação diante dos concorrentes, e (3)
com um leitorado fidelizado, a atenção captada é vendida aos anunciantes. Portanto, a relação
contratual estabelecida com os leitores tem como determinante o modo como os concorrentes
se posicionam: “O contrato de leitura é da ordem da estratégia, e em sua situação de
concorrência, as estratégias dos títulos se interdeterminam” (VERÓN, 2004, p. 247).
Como visto no tópico anterior, a perspectiva de enunciação engloba matérias verbais
(títulos, artigos, legendas) e não-verbais (diagramação, fotografias, infográficos, etc.),
analisadas de forma integrada (VERÓN, 2004; FISHER & VÉRON, 1986). Além da análise
semiológica, partindo do entendimento de que há um desnível entre as duas instâncias, a
análise do contrato de leitura envolve estudos de recepção, com técnicas de campo
qualitativas, com entrevistas “semidiretivas” e “não-diretivas” que visam a compreender a
gramática do reconhecimento134.
As condições de produção deixam rastros na superfície discursiva, que também é
composta por “traços que definem o sistema de referências das leituras possíveis do discurso
no reconhecimento” (VERÓN, 2004, p. 53). As condições de circulação, por sua vez, variam
de acordo com o “suporte material” e os “aspectos temporais” que correspondem às lógicas da
sociedade em um período determinado (dependendo, assim, de um estudo sincrônico e
diacrônico). No caso do discurso jornalístico, três principais elementos que integram suas
133

A busca por regularidades também está presente na abordagem do paradigma jornalístico
(CHARRON & BONVILLE, 2016), que identifica duas forças em tensionamento: as de mudança,
inerentes ao discurso jornalístico e sua busca por diferenciação, e as de repetição, que remete às
práticas discursivas que se cristalizam no paradigma.
134
Atualmente, com a digitalização de trocas até então privadas, é possível identificar traços da
gramática do reconhecimento a partir da análise de comentários em fóruns, mídias sociais e nas
próprias páginas dos jornais. No entanto, este mecanismo oferece limitações, sobretudo, pelo
predomínio de embates discursivos e discurso de ódio nesses espaços, que ultrapassam a recepção do
texto jornalístico em si. As abordagens etnográficas têm avançado na identificação de
comportamentos, bem como na identificação de atores em determinado cenário (FRAGOSO et al,
2011), método que pode contribuir para a identificação da gramática do reconhecimento, embora não
seja objeto do presente estudo.
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condições de produção se destacam: as mudanças socioculturais; as expectativas do público
visado e o universo de concorrência no qual as organizações jornalísticas estão inseridas.
Outros elementos como as rotinas produtivas, a lógica de estruturação do campo, bem como
as configurações do suporte também são elementos condicionantes do discurso.
Partindo da problemática dos gêneros de discurso, Dominique Maingueneau (2002)
também recorre a uma perspectiva contratual para observar a relação entre enunciador e
coenunciador, considerada como fundamentalmente cooperativa e regida por normas.
Um jornalista assume o contrato implicado pelo gênero de discurso do qual
participa; um fait divers, por exemplo, deve ser verídico (relatar somente a
verdade), apresentar um tema adequado ao fait divers (um incêndio em um
celeiro e não um acontecimento político), conter todas as informações
necessárias à compreensão (cf. os famosos “quem”, “quando?”, “onde?”...),
não pressupor quaisquer saberes que não sejam os dos seu leitor-modelo
(MAINGUENEAU, 2002, p.69).

Em sua análise do discurso das mídias, Patrick Charaudeau (2015) considera a
problemática da informação como essencialmente da ordem da enunciação: através do ato de
informação é constituída uma relação entre a instância de produção e do reconhecimento,
estabelecida por meio de estratégias discursivas que visam a determinados efeitos135. A
produção de informação passa por um processo de transformação (passagem de um “mundo a
significar” a um “mundo significado”) e de transação - o ato de nomear, qualificar, narrar e
modalizar, presentes no discurso midiático, partem de uma competência atribuída ao
interlocutor, e visam à produção de efeitos. Cabe destacar a distinção entre efeito visado e o
efeito produzido: é o processo de interpretação que finaliza a produção do sentido e rege o
processo de significação. A produção de informações levanta questões relacionadas à
pertinência (capacidade de seleção dos fatos que merecem atenção); à validade (autenticidade
do fato e narrativa produzida); aos critérios de seleção (o filtro responde a quais demandas e a
partir de quais interesses?). Assim, o efeito de verdade é a base da produção de informação,
que visa à conquista de credibilidade – provar a capacidade de selecionar, narrar e explicar os
eventos sociais (CHARAUDEAU, 2015).

135

Essa perspectiva tem como base as formulações de Émile Benveniste (1974, p. 88), segundo as
quais a enunciação põe em relação duas "figuras" que integram o quadro figurativo - de um lado, a
fonte, de outro, a meta da enunciação. "O que em geral caracteriza a enunciação é a acentuação da
relação discursiva com o interlocutor, seja este real ou imaginado, individual ou coletivo". A
enunciação implica num posicionamento diante do outro (alocutário), bem como diante do mundo. A
realidade da enunciação também implica numa temporalidade específica: o presente formal explicita o
presente construído na enunciação, que é atualizado a cada produção de discurso. O tempo possui,
então, uma dimensão material - o presente mesmo - e outra discursiva.
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O discurso informativo pressupõe, segundo Charaudeau (2015, p. 69), um contrato de
comunicação, que tem como condicionante externo as características da situação de
comunicação, entre elas: as condições de identidade dos interlocutores; da finalidade da troca;
do propósito da transação, e do dispositivo em questão. A condição de identidade, remete à
questão de “quem se dirige a quem?”, ou seja, um espaço de limitação ou constrangimento
que é determinado pela imagem que se quer construir, somada à imagem que se tem do
público visado. Já as condições de finalidade dizem respeito ao que o autor chama de
“visadas”, ou intencionalidade do ato comunicativo. São destacados quatro tipos de visadas,
que podem aparecer de forma combinada: (1) prescritiva, que parte da intencionalidade de
“fazer fazer”; (2) informativa, ou “fazer saber”; (3) incitativa, que visa ao convencimento, ou
“fazer crer”; (4) a visada do páthos, que busca um “fazer sentir”, ou seja, provocar emoção. O
propósito, por sua vez, é a condição segundo a qual todo ato de comunicação está inserido em
determinado “domínio de saber, uma maneira de recortar o mundo em ‘universos de discursos
tematizados’”, elemento que fundamenta a pertinência da seleção. E, por último, as
condicionantes impostas pelo dispositivo ou canal de transmissão utilizado.
Segundo Charaudeau (2015, p. 87), o contrato da comunicação midiática está
submetido a um tensionamento entre a captação, que se fundamenta no “fazer sentir” e da
credibilidade, que se sustenta, sobretudo, no “fazer saber”. Se comparada à comunicação
publicitária, que também recorre ao informar e ao seduzir, prevalecendo o último, na
comunicação informativa é a primeira visada que predomina, “que está ligada à verdade, a
qual supõe que o mundo tem uma existência em si e seja reportado com seriedade numa cena
de significação credível”. Assim, a visada da informação é composta de dois tipos de
“atividade linguageira”: a descrição/narração dos fatos da vida social e a explicação,
esclarecendo suas causas e consequências. Como estratégia de obter um “efeito de verdade” e
autenticidade da cobertura, a comunicação midiática recorre a imagens testemunhais,
depoimentos, bem como transmissões ao vivo. Por outro lado, visando à captação, adota
estratégias de encenação da informação, com efeitos de dramatização, satisfazendo ao
principio da emoção.
O conceito de posicionamento discursivo (FERREIRA, 2006, p. 9) também parte de
uma perspectiva contratual: surge a partir da articulação entre os conceitos de contrato de
leitura e a teoria dos campos sociais de Bourdieu do círculo semiológico de Paul Ricoeur. A
análise do posicionamento discursivo leva em conta os aspectos extradiscursivos, observando
o jornal como um dispositivo de enunciação inserido na paisagem midiática. Segundo o
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pesquisador, a relação estabelecida entre os jornais e os seus leitores ultrapassa a dimensão
intradiscursiva. O contrato de leitura é um dos contratos que fundamentam a imagem ou
marca das empresas jornalísticas, esta última, composta de outros elementos que não
necessariamente estarão presentes na relação proposta pelo dispositivo de enunciação no
interior do suporte, a exemplo de ações promocionais, peças publicitárias, entre outros.
Embora o núcleo principal do posicionamento discursivo esteja nas estratégias engendradas
no interior do suporte, busca-se observar, ainda, a sua inserção no “mercado discursivo”,
enquanto posicionamento institucional.
A empresa enquanto tal é igualmente uma presença na relação aos leitores e
não leitores de seus suportes de imprensa. Atualmente, o planejamento
estratégico das empresas busca uma relação múltipla com o público, a
começar pela gestão de sua própria imagem. O planejamento da
comunicação organizacional ou empresarial com seus inúmeros públicos
(externo, interno, fornecedores...) ocupa cada vez mais um espaço no
planejamento geral das empresas (FERREIRA, 2006, p. 10)

Portanto, enquanto o contrato de leitura responde às questões relacionadas ao elo
estabelecidas com os leitores, por meio das estratégias edificadas no interior do suporte, o
estudo do ambiente concorrencial e as estratégias externas completam a análise do seu
contrato de comunicação. O posicionamento discursivo é construído a partir de dois principais
elementos: o posicionamento institucional e as estratégias intradiscursivas. “O processo de
significação é estudado numa perspectiva diacrônica e sincrônica, levando em conta o duplo
percurso analítico” (FERREIRA, 2011, p. 162). Esse duplo movimento que integra o estudo
do posicionamento discursivo é capaz de dar conta das múltiplas frentes que integram as
estratégias adotadas pelas organizações jornalísticas com o avanço do processo de
mediatização e a consolidação da web e dos sites de rede social.
A investigação do posicionamento das empresas na paisagem midiática é feita a partir
de uma articulação com a abordagem de campos sociais. Segundo a teoria dos campos sociais,
a construção da realidade social passa por um processo permanente de disputa, que envolve
diferentes atores (ou agentes sociais) que se aglutinam em campos. Cada campo mobiliza um
capital social específico e é constituído de agentes dotados de estatutos com um “valor
variável” e, portanto, posições diferenciadas (FERREIRA, p. 164).
A análise dos campos sociais passa pelos momentos de (1) identificação da posição do
campo estudado em relação ao campo de poder: por exemplo, a relação do jornalismo
regional com a imprensa nacional, bem como com os outros campos sociais (político,
econômico, etc.); (2) investigação das regras de funcionamento do campo, sua dinâmica e
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estruturas internas, e, por último, (3) estudo do “habitus dos atores sociais, os sistemas de
disposição que são o resultado do percurso e do posicionamento de cada um dos ocupantes de
um determinado campo” (FERREIRA, 2006, p. 12). A abordagem dos campos sociais se
aproxima com a de contrato de leitura ao propor uma perspectiva comparativa e relacional,
entendendo a própria construção do sentido como um processo interacional.
Do lado dos sujeitos discursivos, o sentido é engendrado pela relação no
interior do ato de enunciação e, do lado dos sujeitos sociais, ele é criado a
partir da relação existente no interior do campo social, no caso específico, no
campo de produção jornalístico. Segundo a teoria dos campos sociais, a
realidade social é construída pelo jogo de disputa entre os diversos sujeitos
ou agentes sociais que formam os campos sociais. A representação do
mundo ou da realidade social é fruto de inúmeras ações de construção que
estão em curso, de tempos feitos e refeitos. (FERREIRA, 2006, p. 12).

Portanto, o estudo do contrato de comunicação envolve as abordagens semiológica e
sociológica, vistas como complementares por seu caráter relacional e comparativo. O contrato
de leitura, edificado por meio do dispositivo de enunciação, pressupõe uma análise comparada
por considerar sua inserção no ambiente concorrencial. Com o conceito de campo social, o
sentido é engendrado “no interior de um campo (mobilizado por um capital), em posições
desiguais, constroem igualmente sentido numa disputa que explicitam uma relação de poder e
de sentido” (FERREIRA, 2011, p. 165). As duas dimensões que formam o posicionamento
discursivo são, então, analisadas comparativamente, na busca de possíveis incoerências e
discrepâncias entre as estratégias adotadas no interior ao suporte/produto e na sua entrada no
mercado discursivo.

3.2. O jornalismo na web: alguns elementos de investigação
Antes da identificação dos operadores discursivos para a identificação de traços do
posicionamento discursivo no suporte web, é preciso retomar algumas de suas
potencialidades, bem como suas implicações. A terminologia usada para remeter ao
jornalismo desenvolvido na/para/com o auxílio da internet varia: termos como
ciberjornalismo, webjornalismo, jornalismo eletrônico, jornalismo online e jornalismo digital
são recorrentes na bibliografia da área. Enquanto o ciberjornalismo remete às possibilidades
técnicas que o ciberespaço oferece à prática jornalística, o webjornalismo seria mais
específico em delimitar a sua interface. Já o jornalismo eletrônico, mais amplo, abarca os
conceitos de jornalismo online e jornalismo digital, remetendo às especificidades do suporte
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(MIELNICZUK, 2003a). Por questões de procedimento metodológico136, o presente estudo
parte do jornalismo desenvolvido na web, reconhecendo que o contexto atual é marcado por
um jornalismo multiplataforma e convergente, que tem como elemento estruturante o uso de
base de dados (BARBOSA, 2007; 2008; BARBOSA & TORRES, 2013; BARBOSA et al,
2013). Com a presença de múltiplos dispositivos, esse modelo seria mais bem caracterizado
pela terminologia “digital”, que consegue abarcar aplicativos que ultrapassam o ambiente
web, no entanto, utilizaremos ambos os termos, justamente pelo recorte desta investigação.
A consolidação do jornalismo na web passou por diferentes momentos de adaptação
do suporte até a sua consolidação. Em sua primeira fase, predominou a reprodução dos
conteúdos dos jornais impressos, ou seja, o suporte era utilizado como mais um espaço para a
disponibilização de conteúdos, sem explorar as potencialidades que a internet oferecia
(MIELNICZUK, 2003a). Progressivamente, as iniciativas jornalísticas na rede começam a se
adaptar ao novo ambiente. No webjornalismo de segunda geração, há um aperfeiçoamento no
sentido de incorporar algumas características da rede, sem necessariamente abandonar o
jornal impresso enquanto referência. Conforme identificado por Mielniczuk (2003a, p. 49),
"nesta fase, o jornal impresso é utilizado como metáfora para a elaboração das interfaces dos
produtos". A home, nesse contexto, aparece como uma metáfora da primeira página dos
jornais impressos, oferecendo ao leitor as principais informações do dia.
A inserção dos produtos na internet faz parte da estratégia de adaptação dos grupos
jornalísticos às novas condições de produção que a emergência de um novo dispositivo de
comunicação impõe à paisagem midiática. Esta nova frente de negócio aparece como
mecanismo de estreitar relação com o público e, ao mesmo tempo, mais um espaço para
circulação dos conteúdos produzidos e captação de novos leitores.
As duas organizações jornalísticas que integram este estudo entraram na rede no início
da consolidação da internet doméstica. O Grupo Estado dá início à sua investida a partir de
duas frentes: criação do site da Agência Estado, em fevereiro de 1995, e a criação do
NetEstado (acessado pelo endereço http://www.estado.com.br), em dezembro do mesmo ano.
Inicialmente hospedado em servidor norte-americano, pela impossibilidade de registro de
domínio com endereço brasileiro, a Agência Estado ganhou endereço “agestado.com.br”, com
o avanço da infraestrutura da internet no país. Através da primeira frente, com a criação do
site da Agência Estado, o Grupo Estado se apoiava no discurso da inovação para a
disponibilização de materiais informativos, oferecendo um serviço pago – conforme matéria
136

O estudo do posicionamento discursivo dos jornais digitais passa por uma análise da inserção dos
veículos nos sites de rede social. Por uma questão de unidade, optou-se pelo estudo na web.
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divulgada na véspera do lançamento (ver Figura 5), o site permaneceria aberto por
aproximadamente um mês.

Figura 5 - Notícia de O Estado de S. Paulo de 19 de Fevereiro de 1995 sobre a criação do site da
Agência Estado

Destinado a um público restrito, a Agência Estado, explorava algumas das
potencialidades do novo meio, conforme destacado por matéria comemorativa dos 20 anos de
inserção do Grupo na web:

Além das notícias do dia, o serviço na web tinha conteúdos especialmente
produzidos para o novo formato, com fotos, ilustrações e links, recursos
multimídias que o novo protocolo 'www' permitia explorar. Até então,
mesmo em redes restritas, serviços noticiosos podiam fornecer basicamente
textos nas plataformas existentes. A Agência Estado, pioneira na transmissão
de informações jornalísticas e dados econômicos em tempo real com o
Broadcast, operado por FM, e outros serviços disponíveis por meio
eletrônico - pagers, informativos por fax, painéis luminosos, BBS e telefone
- passou então a levar essa experiência para web (LEITE, 2015).

Como destacado na matéria comemorativa, o investimento em múltiplas plataformas
de difusão de conteúdo já fazia parte da dinâmica produtiva da Agência Estado. Já a criação
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do NetEstado seguiu a tendência das primeiras fases do jornalismo, de reprodução do
conteúdo do jornal impresso na web. Segundo identificado por Silva Junior (2000), a primeira
versão do site do Estado de S. Paulo foi ao ar em 9 de dezembro de 1995. A equipe do
primeiro núcleo do NetEstado era formado por cinco pessoas – a limitação de recursos
voltados à criação foi determinante para o formato inicial. Em março de 1997, foi ao ar uma
segunda versão do site, desta vez, incorporando conteúdo exclusivo, com as sessões Arte
Digital e Especiais, além de estabelecer conexão, através de hiperlinks, com os demais sites
do Grupo – Jornal da Tarde, Agência Estado e Rádio Eldorado (SILVA JUNIOR, 2000).
O Grupo Folha, por sua vez, começa a sua trajetória na web com a criação da Folha
Web, que reunia textos produzidos diariamente pelo jornal e pela Agência Folha. O
lançamento da página ocorreu em 9 de julho de 1995, durante 47ª Reunião Anual da
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (PINTO, 2012) pelo predomínio do público
universitário na internet naquele período, conforme declarado por Márion Strecker,
coordenadora do projeto na época (FOLHA, 1995). Em abril de 1996, é lançado o Universo
Online (UOL), empresa separada do jornal impresso, para a qual o Folha Web foi migrada
(ver Figura 6).

Figura 6 - Matéria publicada no dia 09 de julho de 1995 sobre o lançamento da Folha Web e chamada
publicada na capa do impresso de 21 de abril de 1996 sobre a criação do UOL.
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A rede mundial de computadores chegou a conta-gotas à redação da Folha.
Em meados dos anos 1990, só dois terminais permitiam o acesso à web.
Ficavam na entrada do jornal e eram usados por poucos. A velocidade de
conexão era de 14 mil bps (bits por segundo), um passo de tartaruga em
comparação à banda larga hoje – uma conexão de 2 Mbps (megabits por
segundo) é mais de cem vezes maior que a daquela época (PINTO, 2012, p.
103).

Nesse período, com um serviço gratuito, o UOL reproduzia uma versão digital do
jornal impresso. Segundo Ana Estela Pinto (2012), o Folha Online foi ao ar em agosto de
1999, ainda como parte do Universo Online. Com o tempo, no entanto, o portal passou a
priorizar o acesso pago e a Folha Online voltou a ser parte da Folha novamente.
Com a progressiva consolidação da web, surge o chamado webjornalismo de terceira
geração, que tem como marco as primeiras iniciativas de produtos voltados especificamente
para o suporte web, explorando as potencialidades que o ambiente digital proporciona.
Segundo Palacios (2002), o jornalismo desenvolvido na web tem como potencialidades a
multimidialidade ou convergência, interatividade, hipertextualidade, personalização, memória
e atualização contínua, possibilitada pela instantaneidade do acesso promovida pelas redes
telemáticas. Destaca-se o uso de potencialidades, no lugar de características, tendo em vista
que não se trata de uma configuração padrão que se repetiria em todos os produtos
jornalísticos presentes.
Neste estágio, entre outras possibilidades, os produtos jornalísticos
apresentam: - recursos em multimídia, como sons e animações, que
enriquecem a narrativa jornalística; recursos de interatividade, como chats
com a participação de personalidades públicas, enquetes, fóruns de
discussões; - opções para a configuração do produto de acordo com
interesses pessoais de cada leitor/usuário; -a utilização do hipertexto não
apenas como recursos de organização das informações da edição, mas
também como uma possibilidade na narrativa jornalística de fatos; atualização contínua no webjornal e não apenas na seção 'últimas notícias'"
(MIELNICZUK, 2003a, p. 50).

A multimidialidade ou convergência no jornalismo diz respeito ao uso de diferentes
formatos (imagem, som, texto verbal) na narração do fato jornalístico. Já a interatividade,
corresponde às múltiplas dimensões da interação do usuário, seja com a máquina, a própria
publicação, com a navegação hipertextual, ou mesmo com outras pessoas através do
dispositivo tecnológico. A hipertextualidade se refere às interconexões entre os textos através
de hiperlinks, presente na estrutura do texto no suporte web e seus modos de navegação. A
personalização, que possibilita uma individualização do modo de consumo, é caracterizada
pelos mecanismo de configuração dos produtos pela preferência do leitor. A memória
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corresponde aos mecanismos de recuperação dos conteúdos produzidos anteriormente direto
ao leitor, possibilitada pelo arquivamento digital. Por fim, a instantaneidade ou atualização
contínua, que é caracterizada pelo fluxo contínuo da difusão informacional (PALACIOS,
2002). Essa delimitação de especificidades do suporte digital não implica, no entanto, em uma
perspectiva evolucionista. Recorrendo à distinção feita por Dominique Wolton137, entre uma
lógica de oferta dos veículos de massa versus uma lógica de demanda das "novas tecnologias
de comunicação", Palacios (2002) destaca a relação de complementaridade entre suportes, e
considera que há um fortalecimento do papel desempenhado pelos profissionais que realizam
o processo de filtragem e hierarquização dos conteúdos, como jornalistas, arquivistas e
editores. A prática jornalística desenvolvida na web apresenta, assim, mais continuidades e
potencialidades do que rupturas. Entre as rupturas identificadas pelo pesquisador do suporte
web é o espaço e/ou tempo ilimitado para disponibilização do materiais jornalísticos.
Trata-se da primeira vez que isso ocorre, uma vez que em todos os suportes
anteriores (impresso, rádio, TV) o jornalista convivia com rígidas limitações
de espaço (que se traduz em tempo, no caso do rádio e TV). A possibilidade
de dispor de espaço ilimitado para a disponibilização do material noticioso é,
a nosso ver, a maior ruptura a ter lugar com o advento da Web como suporte
mediático para o jornalismo (PALACIOS, 2002, p. 82).

A especificidade da web estaria na combinação das múltiplas potencialidades que
consegue articular, implicando em "novos efeitos". A memória, por exemplo, articulada a
características como a hipertextualidade e a interatividade seria potencializada, embora possa
ser um traço de continuidade, tendo em vista a existência de arquivos tanto no jornalismo
impresso quanto no televisivo. Com espaços ilimitados e as possibilidades de indexação e o
uso de motores de busca para recuperar dados, novas possibilidades de se explorar o recursos
do arquivamento se abrem, tanto para a instância produtora, quanto para o leitor (PALACIOS,
2002). Percebe-se, a partir da articulação das potencialidades de arquivamento e de
instantaneidade, a coexistência entre duas temporalidades: a gerada pelo fluxo contínuo da
atualidade e a memória gerada pela capacidade de arquivo (RINGOOT & UTARD, 2015).
A emergência da chamada Web 2.0 acompanha esse momento de consolidação do
suporte web. Como tratado no capítulo anterior, entraram em evidência as possibilidades de
participação dos usuários na produção e circulação de conteúdos. Anunciava-se um

Dominique Wolton (2000) considera a oposição entre veículos tradicionais e “novos meios” como
ultrapassada, tendo em vista a relação de complementaridade dos dois sistemas. Enquanto os meios de
massa dariam um sentimento de unidade às narrativas cada vez mais fragmentadas, os novos meios
responderiam às demandas individuais, através da personalização.
137
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alargamento da esfera pública com o surgimento dos blogs produzidos por “amadores”, bem
como uma democratização com a inserção de múltiplas vozes no espaço público. Surgem
conceitos como o de cultura participativa; jornalismo participativo, jornalismo colaborativo
que têm como elemento central a produção de informação por atores até então externos ao
campo midiático. Diante desse cenário, os webjornais adotaram estratégias de adaptação,
visando a incorporar ferramentas que dessem conta desse suposto “novo hábito” do público
de produzir conteúdo, delimitando os espaços onde esses materiais seriam veiculados.
A participação é, aqui, pensada conforme delimitado pelos pesquisadores Alex Primo
e Marcelo Träsel (2006, p. 9) como espaços nos quais são disponibilizados mecanismos de
incorporação dos leitores na produção noticiosa – em seções ou na totalidade do veículo – de
tal forma que as fronteiras entre as duas instâncias diminuem, formando uma zona de contato
(FAUSTO NETO, 2012). Há distinção entre interatividade e participação – enquanto a
primeira, possui como principal característica respostas pré-determinadas, a segunda implica
na abertura à ação dos leitores na produção noticiosa em si. Ao navegar, os leitores
estabelecem uma interação com os webjornais, embora se trate de uma interação do tipo
reativa, que “desperta uma função previamente programada no código” (PRIMO & TRÄSEL,
2006, p.46). Enquadram-se nesse tipo de interação, mecanismos com enquete, que permite
que o público envie a sua opinião, mas a partir de opções previamente estabelecidas. Outros
espaços como fóruns, abertos a debates e ao envio de opiniões pelo público, são interpretados
como de interação dialogal, uma vez que a interação se esgota naquele contexto sem que se
seja transformada em notícia.
A incorporação de mecanismos de participação138 no jornalismo envolve diferentes
níveis – das possibilidades de envio de conteúdos, como fotos, vídeos, artigos, que são
absorvidos nos webjornais em determinada seção, ou a sugestão de pauta e envio de
denúncias, bem como a criação de espaços para comentários. Aragão (2012) fez um
levantamento com 31 webjornais brasileiros sobre a utilização de mecanismos de participação
pelos usuários. Segundo o autor, os primeiros sites noticiosos brasileiros a adotar seções de
participação específicas foram o Terra (VC Repórter), O Globo (Eu-Repórter), Estadão
(Foto-Repórter) e IG (Minha notícia). Entre os jornais digitais analisados, 17 creditavam os
conteúdos gerados pelos usuários; sete não apresentavam seção específica destinada à
As experiências de veículos alternativos – como o Centro de Mídia Independente (CMI http://www.midiaindependente.org/), e o Mídia Ninja (http://midianinja.org/) - demonstram outros
níveis de participação, caracterizados pela colaboração no processo de cobertura e produção noticiosa
– uma participação coletiva inclusive no nível da enunciação, já que, muitas vezes, o material é
editado coletivamente.
138
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publicação de conteúdos dos usuários nem era possível identificar o uso de creditação dos
materiais absorvidos pela equipe de reportagem do veículo (ARAGÃO, 2012).
Criada em 2005, a seção Foto-Repórter do Estadão adotava como estratégia a
incorporação do cidadão como uma extensão do jornal, prevendo inclusive a remuneração das
fotos que fossem utilizadas nos jornais impressos do Grupo Estado. Essa é a estratégia
discursiva adotada pelo webjornal na matéria de lançamento do projeto e na própria página,
atualmente, desativada139.
A editora de Fotografia da Agência Estado, Mônica Maia, responde: "É
importante que a foto tenha informação jornalística, que interesse aos
leitores, ou que seja inusitada, que surpreenda". Um bom exemplo é o das
vacas que saíram em disparada pelas ruas de São Paulo na última semana,
sendo que uma delas entrou num açougue, diz Mônica. "São situações
imprevisíveis que um fotógrafo profissional, que cumpre uma agenda prévia,
muitas vezes não tem a chance de fotografar. É aí que entram os
fotorepórteres com seus equipamentos como um celular ou uma câmara
digital" (AGÊNCIA ESTADO, 2005).

Mantendo a mesma estratégia, em 2015, o Estadão lançou o “Você no Estadão”,
aplicativo destinado ao recebimento de fotos e vídeos para veiculação no jornal digital. O
espaço, ainda disponível, teve a última atualização em agosto de 2016140. Atualmente, além
desse espaço, é mantida a seção “Fórum dos Leitores”, que reúne comentários enviados pelos
leitores, publicados na editoria de Opinião. Na matéria de divulgação do novo aplicativo, o
editor responsável pelos conteúdos digitais do Estadão destacou o surgimento de um novo
perfil de leitor como motivador do projeto.
“O leitor não é mais passivo: ele participa, opina, critica e sugere. Muitas
dessas informações são usadas pela redação, entram na discussão de pauta e
até viram matéria”, diz o editor-executivo de Conteúdo Digitais do Estadão,
Luis Fernando Bovo. “Queremos, com o Você no Estadão, ampliar essa
interatividade.” Ele afirma que o aplicativo é uma excelente oportunidade
para que as pessoas conversem com a redação, e vice-versa (O ESTADO DE
S. PAULO, 11 nov. 2015).

A Folha, por sua vez, criou o espaço "Painel do Leitor", que mescla conteúdos
produzidos pela redação sobre os temas mais comentados pelo público, com conteúdos

139

A partir do cache do Google foi possível recuperar uma versão do site Foto-Repórter
(http://sites.estadao.com.br/ext/fotoreporter/) do Estadão. Com o título “Mande fotos do seu celular ou
da sua câmera digital para o Estadão”, o texto interpela o leitor a participar, recorrendo a uma
linguagem conativa que visa a convocar o leitor a participar do processo de produção noticiosa.
140
Essa diminuição de publicação sugere, tanto uma baixa aderência à ferramenta, quanto uma
mudança de estratégia dos jornais, voltando à uma interação mais estreita por meio dos sites de rede
social, como Twitter, Facebook e Instagram, que aglutinam os internautas.
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produzidos pelos usuários, como artigos de opinião, cartas, comentários, assinados pelos
autores (ARAGÃO, 2012). Através de levantamento não sistemático realizado em fevereiro
de 2015, foi identificada esta mesma tendência na seção, que possui espaço regular na home
do jornal, como será visto no capítulo seguinte. Os materiais enviados pelos leitores, como
artigos de opinião, fotos, vídeos, textos com denúncias eram publicadas nas subseções Meu
Olhar, Vi na Web e A Cidade é Sua. Além de apresentar os materiais produzidos por meio da
participação dos leitores, a seção Painel do Leitor reunia conteúdos próprios, como links para
especiais – como sobre os 50 Anos do Golpe141, Belo Monte142, Crise da Água143 -, a “agenda
folha”144, com divulgação de eventos, blogs alimentados por colunistas, além da página do
Ombudsman da publicação. É disponibilizado o link “Colabore com a Folha”145, que conduz
o leitor a um formulário, além das regras da participação146. Os leitores também são
interpelados pelo enunciador e convocados a “pautar a folha”, ou seja, enviar sugestões de
pauta que serão posteriormente apuradas pela redação. Outro espaço para receber informações
do público é o Folhaleaks que permite o envio de documentos para o jornal de forma
anônima. O título do espaço remete à página Wikileaks147, que reúne documentos e denúncias
com informações vazadas de governos e empresas. Esta estratégia discursiva propõe
cumplicidade por meio da partilha de um saber em comum.
Cada um dos espaços absorve um tipo diferente de conteúdo: em Meu Olhar, o leitor
pode enviar artigos ou crônicas com conteúdos com temática livre. Na seção A Cidade é Sua,
o leitor é estimulado a enviar reclamações e denúncias. Neste espaço, a denúncia é
transformada em nota, que relata o problema ou situação, acompanhada da resposta do órgão,
empresa ou entidade envolvida. A página “Painel do Leitor” passou por uma reconfiguração
e, atualmente, reúne publicações da subseção “A Cidade é Sua” e comentários enviados pelos
usuários, publicados com o marcador “Opinião”, além das chamadas para o Ombudsman. A
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<http://www1.folha.uol.com.br/especial/2014/50anosdogolpede1964/>. Acesso em fevereiro/2015
<http://www1.folha.uol.com.br/especial/2013/belomonte/>. Acesso em fevereiro/2015.
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<http://www1.folha.uol.com.br/especial/2014/crisedaagua/>. Acesso em fevereiro/2015
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<http://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor/agendafolha/2015/02/1584087-colecao-folha-contaa-lenda-da-cuca-no-4-livro-sobre-o-folclore-brasileiro.shtml>. Acesso em fevereiro/2015
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<http://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor/colabore_com_a_folha.shtml>. Acesso em
fevereiro/2015
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Também é disponibilizado um termo de uso, através do qual o leitor autoriza a reprodução do
material, abrindo mão do direito autoral sob o conteúdo:
<http://media.folha.uol.com.br/paineldoleitor/2011/09/23/termos_para_envio.pdf>. Acesso em
fevereiro/2015.
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<https://wikileaks.org/>. Acesso em fevereiro/2015 - A página ficou conhecida por conta das
informações sobre espionagens conduzidas pelo governo norte-americano, divulgadas por Edward
Snowden.
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diminuição do espaço interno dos jornais digitais, destinado ao conteúdo gerado pelos
usuários, pode ser interpretada como um reflexo tanto da baixa adesão às ferramentas, quanto
da estratégia de priorizar outras frentes, como a inserção nos sites e aplicativos de rede social.
Outro elemento que marca a consolidação da web enquanto suporte jornalístico é o
uso de base de dados, dimensão que integra o processo de datificação, tratado no capítulo
anterior. Barbosa (2007) sustenta que a crescente incorporação das bases de dados ao
jornalismo digital marca a emergência de uma quarta etapa desta "modalidade jornalística".
Este processo perpassa desde a apuração, com os mecanismos de mineração de dados digitais,
até a apresentação, com os sistemas automatizados de edição e visualização personalizada dos
conteúdos, com a exploração de algoritmos, bem como sua recuperação, com os sistemas de
indexação e de busca.
Assim, conceituamos Jornalismo Digital em Base de Dados (JDBD) como o
modelo que tem as bases de dados como definidoras da estrutura e da
organização, além da apresentação dos conteúdos de natureza jornalística, de
acordo com funcionalidades e categorias específicas, que vão permitir a
criação, a manutenção, a atualização, a disponibilização e a circulação de
produtos jornalísticos digitais dinâmicos (BARBOSA, 2007, p. 29).

Segundo a autora, as bases de dados tornam-se elemento estruturante da organização e
apresentação dos conteúdos no jornalismo digital, desempenhando papeis relacionados à
gestão dos conteúdos, bem como à apuração e edificação das informações, com diferentes
modos de estruturação das matérias jornalísticas. Um exemplo disso é o uso de infográficos,
elemento constante nos produtos analisados, como será visto nos capítulos seguintes.
Além do Jornalismo Guiado por Dados – a prática jornalística, especialmente do
jornalismo investigativo, que se estrutura a partir da mineração de dados oriundos de fontes
públicas e privadas (BARBOSA & TORRES, 2012), o jornalismo contemporâneo tem
explorado outras frentes de utilização de base de dados na produção, circulação e consumo
dos produtos. Uma delas é o uso dados sobre o público na produção jornalística, objeto de
estudo de Vitor Torres (2017), em sua tese de doutorado. O pesquisador utiliza o conceito de
mensuração editorial para tratar do uso de mecanismos de monitoramento dos
comportamentos dos usuários nas rotinas de produção jornalística. O uso de métricas, que
registram, em tempo real, o desempenho dos conteúdos são, segundo o pesquisador, um
condicionador organizacional, que acaba influenciando a própria atividade de seleção e
disseminação dos conteúdos.
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Organizações jornalísticas mensuram seus objetos. Mas os resultados que
emergem deste processo de mensuração, assim como as operações empíricas
usadas para medi-las são variáveis. Se cada organização tem um foco
específico, o propósito de uso das métricas também deve ser específico.
Orientar-se pela “viralidade” dos acontecimentos formam os eixos do
BuzzFeed. Ser global constitui a base do britânico The Guardian. Produzir
jornalismo investigativo de interesse público é como a Agência Pública se
define. Quantificar páginas visualizadas pode ser o objetivo do BuzzFeed.
Mensurar atenção o do The Guardian. Perceber impacto o da Agência
Pública (TORRES, 2017, p. 10).

Segundo identificado por Torres (2017), em média, um site jornalístico brasileiro
utiliza 30 rastreadores em suas programações. Entre eles, aproximadamente, 30% visam ao
monitoramento das interações dos usuários com a página; 60% são publicitários –
mecanismos que captam os dados de navegação dos usuários para oferecer publicidade
direcionada148. Um dos exemplos de uso de dados sobre as interações dos usuários para a
estruturação dos conteúdos pelos jornais digitais é o recurso de recomendação, através da lista
de “Mais Lidas”, “Mais Comentadas” e “Mais Enviadas” (ver Figura 7).

Figura 7 - Lista de matérias mais lidas disponíveis na home da Folha e do Estadão de 18 julho e 17 de
junho de 2017 respectivamente

Como visto no capítulo anterior, uma das consequência, nas redações, desse tipo de
monitoramento do comportamento do público é a preferência por temas e conteúdos com
maior potencial de visibilidade, aderindo a uma lógica externa ao jornalismo que privilegiaria
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No capítulo anterior (tópico 2.2.1), situamos o monitoramento do comportamento dos usuários
como parte da datificação, uma das ondas do processo de mediatização da sociedade. É feita uma
problematização sobre os riscos da captura e venda dos dados dos usuários, principalmente,
relacionados ao direito à privacidade.
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a visada do “fazer sentir” (CHARAUDEAU, 2015), na qual predominam os fait divers e as
soft news, visando a provocar engajamento (RIEFFEL, 2012).
Tanto o Estadão quanto a Folha possuem editorias voltadas à relação do jornal com as
redes sociais. O Estadão criou, em setembro de 2016, as editorias de Redes Sociais –
responsável por fortalecer a inserção dos conteúdos do jornal nas redes sociais - e de
Audiência – setor que responde pelas métricas, SEO e desenvolvimento (TORRES, 2017). O
investimento na atuação nas redes tem levado o Estadão à disputa da primeira posição do
ranking listado pelo Torabit149 dos veículos brasileiros que mais geram reações do usuários
nas redes. O veículo apresentou, em agosto de 2017, melhor desempenho no Facebook e no
Twitter, perdendo a primeira posição para o Zero Hora no Instagram.
Segundo Torres (2017), esse monitoramento das redes também é parte da rotina da
Folha, que circula, diariamente, um documento interno com seção dedicada às métricas. O
jornal possui os cargos de Editor de Audiência, Dados e Métricas, responsável por orientar as
demais editorias sobre as preferências do público; Editor de Redes Sociais, exercido por
jornalista de formação e Secretário de Redação para Área Digital, que exerce a função de
mediar a redação e o núcleo de tecnologia da informação (TORRES, 2017).
O uso de base de dados na prática jornalística ocorre num contexto de convergência
tecnológica, com um jornalismo que busca se adaptar às demandas de consumo de informação
que se caracterizam pela presença de múltiplas plataformas para publicação e acesso aos
conteúdos digitais, entre elas, as mídias digitais, que fornecem o feedback do público em
tempo real. Existe uma tendência à convergência técnica e editorial, ou seja, a agrupar numa
mesma redação a confecção de matérias para diferentes suportes (RIEFFEL, 2014, p. 207).
Esse processo altera a relação com a temporalidade, especialmente, com a
potencialidade de atualização contínua – um mesmo artigo é construído progressivamente,
através de múltiplas alterações, o que leva a um “jornalismo de agregação, de repetição e de
recuperação”. O consumo de informação também se altera com a tendência do público de
construir sua relação com a atualidade a partir de diferentes fontes, e plataformas, num
entrelaçamento de mídias tradicionais e mídias digitais, entre elas, os sites e aplicativos de
rede social, que passaram a constituir o principal espaço de captação dos leitores. Esse
processo impacta na prática jornalística: não mais um gatekeeper, mas um “sense maker”
(RIEFFEL, 2014, p. 221): aquele que dá o significado aos eventos, a partir da
contextualização de informações que, por vezes, já circularam previamente nas redes.
149

A lista completa pode ser acessada em: http://www.torabit.com.br/infograficos/. Acesso em
Janeiro/2018.
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Um dos fatores para essa mudança diz respeito à popularização dos smartphones, que
implicaram numa reconfiguração dos modos de consumo de informação. Uma das
consequências da internet móvel é uma conexão onipresente, que leva a um consumo de
informação ainda mais fragmentado, especialmente por meio das mídias sociais, através das
quais a relação com a notícia se dá não com o portal, mas com o hiperlink que conduz os
usuários direto às matérias jornalísticas.
Segundo dados do Reuters Institute de 2016 sobre o consumo de notícias, 72%150 dos
entrevistados brasileiros afirmaram consumir informação via mídias sociais como Facebook,
Whatsapp e Twitter. Esse fenômeno é analisado por Barsotti & Azevedo de Aguiar (2017),
que consideram essa mudança no modo de consumo como determinante para o que eles
chamam de invisibilidade da home page como porta de entrada para os produtos noticiosos.
Isso porque quem acessa a notícia a partir do hiperlink externo, pode deixar de visualizar a
primeira página editada pelos webjornais. Outra forma direta de acesso às notícias são as
notificações nos aplicativos de notícias e as newsletters.
Segundo levantamento realizado pelos autores através do Alexa, pelo menos 45% dos
leitores de webjornais como Folha de S. Paulo, O Globo, Estadão, o Zero Hora e Estado de
Minas têm como porta de acesso às notícias hiperlinks externos, acessados através de motores
de busca como o Google, aplicativos e sites de rede social como o Facebook. Os
pesquisadores identificaram, ainda, através de entrevistas com editores de primeiras páginas
impressas e/ou home pages de jornais de referência, que apesar de reconhecerem a queda de
visibilidade, a tendência tem sido de manter a edição da primeira página manualmente, como
uma prática discursiva de reforço do papel do jornalismo de filtrar as informações de
relevância (BARSOTTY & AZEVEDO DE AGUIAR, 2017). Diante desse modo de consumo
característico das navegações via mídias sociais, o papel do hiperlink na constituição do
posicionamento discursivo dos suportes se reforça, como será visto mais à frente.
3.2.1. O hiperlink como elemento paratextual
Como já discutido, a estrutura reticular do ciberespaço, com múltiplas conexões,
formando uma rede hipertextual, é vista como elemento de continuidade (VERÓN, 2013;
2012b), especialmente, considerando todo discurso como parte de uma semiose infinita,
caracterizada por uma rede interdiscursiva. A própria noção de interatividade como
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O relatório completo está disponível em: http://www.digitalnewsreport.org/survey/2016/overviewkey-findings-2016/. Acesso em fevereiro de 2018.
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mecanismo capaz de transformar a relação entre usuário e suporte para uma postura,
finalmente, “ativa” é questionada, quando considerada toda atividade de processamento
discursivo como ativa, dimensão que é fundamentada pelo conceito de enunciação, além do
caráter inerentemente interativo do discurso (MAINGUENEAU, 2002). Reconhecer esse
traço de continuidade não esvazia o papel da malha hipertextual nas possíveis mudanças no
posicionamento discursivo dos webjornais. Os hiperlinks aparecem como elemento
estruturante da relação entre jornais digitais e usuários na medida em que constituem um
elemento ligação e de passagem, possibilitando a navegação de uma página à outra. Este
papel é reforçado quando considerado o hábito de consumo de notícias via mídias digitais, a
partir de hiperlinks compartilhados nas linhas do tempo e em aplicativos de mensagem.
Antes da caracterização do lugar dos hiperlinks na construção dos webjornais, é
necessária uma definição do conceito de paratexto (GENETTE, 1991; MAINGUENEAU,
2002), utilizado na identificação dos papeis exercidos por esses elementos no interior dos
jornais na web (DALMONTE, 2009a; MIELNICZUK, 2003b; MIELNICZUK &
PALACIOS, 2001). Maingueneau (2002) considera como paratexto, fragmentos verbais como
título, data, intertítulo, comentários, etc. que acompanham o texto – marcas textuais que
deixam evidente o seu “estatuto”. Gérard Genette (1991), por sua vez, ao analisar a
construção da narrativa nos estudos literários considera como paratexto os elementos através
dos quais o livro é composto e se apresenta ao público. Tratam-se de elementos como a capa,
o título, o nome do autor, o prefácio, as ilustrações, ou seja, matérias verbais e não-verbais
que acompanham o texto principal, constituindo uma zona de "transação". Possuem um
aspecto funcional: sua existência está vinculada e auxilia o discurso que dá forma.
Definir um elemento do paratexto consiste em determinar a sua posição (a
pergunta onde?), sua data de aparecimento, e eventualmente,
desaparecimento (quando?), o seu modo de existência, verbal ou outro
(como?), as características da sua instância comunicante, emissor e
destinatário (de quem? para quem?), e as funções as quais dão propósito para
a sua mensagem (serve para que?) (GENETTE, 1991, p. 263 – tradução
nossa151).

O autor propõe uma classificação dos elementos paratextuais a partir do
posicionamento de sua materialização com relação ao texto principal. É definido como
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"To put this in a more concrete way: defining an element of the paratext consists in determining its
position (the question where?), its date of appearance, and eventually of disappearance (when?), its
mode of existence, verbal or other (how?), the characteristics of its communicating instance, addresser
and addressee (from whom? to whom?), and the functions which give purpose to its message (what is
it good for?)" (GENETTE, 1991, p. 263).
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peritexto os elementos situados ao redor do texto, compondo o mesmo volume, a exemplo do
título da obra, o prefácio, os interstícios (ou intertítulo), ilustrações. Já os epitextos
correspondem às mensagens, também ao redor do texto, mas situadas nas partes externas ao
livro - entrevistas, trechos de resenhas etc. (GENETTE, 1991).
Os paratextos são classificados segundo seus aspectos substanciais, podendo ser
textuais (matéria verbal - títulos, prefácio, etc.); icônicos (ilustrações), materiais (a exemplo
dos recursos tipográficos explorados). Genette (1991), considera ainda em sua classificação a
"força ilocucionária", dimensão pragmática que trata da relação que o paratexto fundamenta
entre emissor e destinatário, podendo variar de uma "informação pura", a uma interpretação
editorial. Existem, ainda, elementos performativos, que realizam a ação descrita pelo
paratexto, como por exemplo as dedicatórias.
O conceito de paratexto dialoga com a função de enunciação na medida em que é
colocado como uma matéria significante que está articulado ao texto principal que compõe o
discurso, estabelecendo uma relação entre enunciador e coenunciador. Genette (1991, p. 269)
reconhece o caráter diverso dos modos através dos quais os paratextos exercem uma função
no discurso. Existem, variações da forma como peritextos, a exemplo dos títulos, dão nome às
obras: "um título temático como Guerra e Paz não descreve o seu texto do mesmo modo que
um título formal como Epístolas ou Sonetos" (GENETTE, 1991, p. 269 – tradução nossa152).
Assim, existem tipos funcionais de paratexto, que apresentam uma diversidade de práticas.
Recorrendo às formulações de Genette sobre o conceito de paratexto, Mielniczuk e
Palacios (2001, p. 10) caracterizam os hiperlinks como um dos elementos paratextuais que
compõem a escrita em hipertexto na web. Além de um recurso técnico, que possibilita a
organização dos conteúdos e sua navegação, os links ocupam um lugar na própria narrativa
jornalística (MIELNICZUK, 2003b).
O hipertexto é entendido como a interconexão entre textos - sendo possível uma
relação interna ou externa, formando uma teia que possibilita a coexistência de diferentes
formatos midiáticos num mesmo suporte. Apesar de ser um elemento de continuidade, a
fragmentação pode ser potencializada com a escrita hipertextual na web, podendo ser
utilizada, enquanto recurso da escrita, para outros fins (MIELNICZUK & PALACIOS, 2001,
p. 7). Segundo os autores, "o fator inovador está relacionado com a forma de organização
(léxias) e formatação (interconexão) da informação". Na escrita hipertextual na web, o link,
enquanto paratexto, teria a função de 1) apresentar o texto; 2) realizar a transação entre leitor
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"[...] a thematic title like War and Peace does not describe its text in the same way as a formal title
like Epistles or Sonnets" (GENETTE, 1991, p. 269).
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e texto; 3) realizar a transição entre "o mundo do leitor e o mundo do texto"; 4) estabelecer os
limites das fronteiras do texto.
A partir de um estudo empírico, Mielniczuk (2003b) propõe uma tipologia dos
hiperlinks, mapeando as suas diferentes funções nos webjornais. Os links se aglutinam em três
grupos: 1) as funções relacionadas à navegação do produto; 2) o universo de abrangência; 3)
tipo de informação que o link carrega, podendo ou não integrar a narrativa do fato. Entre os
links que exercem a função de navegação, existem os conjuntivos - que remetem a outros
conteúdos, porém a janela principal é mantida - ou disjuntivos, com conteúdos que levam a
outra janela. Já num recorte de abrangência, os links são classificados como internos/
intratextuais ou externos/intertextuais. Por fim, levando em conta o tipo de informação, os
links podem ser editoriais, com produções internas ao site; de serviço, levando a produtos da
própria publicação ou de parceiros; e publicitário, com conteúdos externos, de empresas
anunciantes, ou de produtos da própria empresa (MIELNICZUK, 2003b).
Os hiperlinks adquirem um papel central, quando considerada a inserção dos jornais
digitais nos sites de rede social. Atuam como uma extensão dos produtos noticiosos nas redes,
como um fragmento do posicionamento discursivo do suporte, que transita por meio dos
compartilhamentos e adquirem novos sentidos, sobretudo com os comentários – os internos à
postagem e os que a acompanham. Cada hiperlink gera uma visualização do texto principal,
com título, imagem e resumo – uma espécie de chamada para conduzir o leitor à página do
veículo. Num contexto em que a circulação nos sites de rede social é uma das principais
portas de entrada dos leitores na página, o papel dos hiperlinks e, consequentemente, dos
títulos é ainda mais reforçado.
3.3. Alguns operadores para análise do posicionamento discursivo de jornais na web
O suporte digital é uma das condições de produção que deixa marcas no
posicionamento discursivo dos webjornais. Visto como sua manifestação material, elemento
que dá forma ao discurso (MAINGUENEAU, 2002), o suporte constitui uma matriz que
envolve e apresenta o sentido. Alguns elementos se destacam na composição do dispositivo
de imprensa: títulos, entre eles, o nome do jornal, os títulos internos e os externos, e o sistema
de citações, que diz respeito à forma como são posicionadas as diferentes vozes que ecoam
nas páginas do suporte (MOUILLAUD, 2012). Em sua análise do jornal impresso, Mouillaud
(2012, p. 50) considera as características do dispositivo ‘imprensa’ como determinantes para a
construção de uma narrativa fragmentada, formada de “sequências curtas e heterogêneas”.
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Essa fragmentação se intensifica no suporte digital, sobretudo, se considerado o modo de
navegação comum nos sites de rede social, bem como os múltiplos caminhos possíveis no
interior do próprio site noticioso. Os leitores podem ter acesso ao texto jornalístico por meio
de hiperlink externo, acessado via sites de busca, bem como do compartilhamento em mídias
sociais – em fluxo contínuo e sem hierarquização - ou newsletters e aplicativos editados pelo
próprio jornal digital; pela chamada na home page, bem como pela página da própria editoria
ou seção ao qual o texto está vinculado.
Propomos alguns elementos-chave para a identificação dos traços do contrato de
leitura, que compõe o posicionamento discursivo dos jornais digitais: (1) a análise da home
page, página dinâmica, caracterizada por sua atualização contínua e que funciona como uma
primeira “vitrine” do produto, reunindo o que é considerado de mais importante na cobertura;
(2) análise dos títulos/hiperlinks, elemento que permite a articulação do jornal digital,
enquanto produto, com os sites e aplicativos de rede social, uma segunda “vitrine” e um
espaço privilegiado de captação de atenção por aglutinar um grande número de usuários da
web, ambiente caracterizado por uma atenção difusa; (3) os modos de enquadramento e de
modalização das múltiplas vozes que ecoam nos webjornais que aparecem nos títulos. Outras
matérias significantes complementam a construção do discurso jornalístico na primeira
página, como fotografias, vídeos e infográficos, elementos paratextuais que exercem um papel
relevante na construção do elo estabelecido entre suporte e leitores.
Embora a home page tenha perdido em potencial de visualização e acesso, com a
consolidação dos sites e aplicativos de rede social como porta de acesso ao consumo de
notícias, pensando o site noticioso como um produto, permanece o seu papel na construção da
identidade informativa. A primeira página dos jornais digitais continua sendo editada
manualmente, como parte da lógica de legitimação do discurso jornalístico de exercer o papel
de filtrar o que merece a atenção do público (BARSOTTY & AZEVEDO DE AGUIAR,
2017). Já os hiperlinks permitem formar uma unidade entre home page e perfil dos
respectivos jornais digitais nas mídias sociais: através do compartilhamento, é gerada uma
espécie de chamada, com uma visualização prévia da notícia, composta por título, imagem e
resumo. É aberta, assim, uma janela para o suporte, constituindo um fragmento do seu
posicionamento discursivo.
3.3.1. O suporte web e as páginas internas e externas
Na seção anterior, foi evidenciada a centralidade dos hiperlinks na relação do suporte
digital com os leitores. O modo de organizar as informações no suporte digital, especialmente,
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com o uso de banco de dados que pressupõe um filtro temático das informações, permite uma
leitura em diferentes camadas, da primeira página, às páginas das editorias e demais seções,
cada uma com uma hierarquização interna, que confere diferente valor às informações
publicadas. A divisão feita por Mouillaud (2012), entre páginas internas e páginas externas,
pode ser tomada como referência para a classificação das páginas que compõem os
webjornais. A primeira página é a região mais “sensível” do suporte, constituindo uma “uma
membrana do jornal, que é sua interface com o mundo exterior” (MOUILLAUD, 2012, p.
117). Se, no caso do jornal impresso, o título – ou nome do jornal – é a região-chave que
permite articular as diferentes edições, conferindo uma unidade ao conjunto da coleção
(MOUILLAUD, 2012), no caso do webjornal, esse dispositivo é responsável por conduzir o
leitor à página principal, o primeiro nível de hierarquização de notícias. Por se tratar de um
suporte caracterizado pela atualização em tempo contínuo, não possuindo edições fechadas,
mas um fluxo ininterrupto de informações, o título do jornal é um elemento aglutinador, que
se repete em todas as páginas internas, e funciona como um botão que aciona o retorno à
página principal.
Tanto no Estadão quanto na Folha, a primeira página é composta, por uma primeira
zona, na forma de um cabeçalho (ver Figura 8 e Figura 9), composta de hiperlinks de
navegação: nome do jornal – sua marca principal, um menu horizontal com hiperlinks
internos/intratextuais que conduzem às paginas internas153 de cada editoria ou seção, e um
menu superior, com links externos/intertextuais (MIELNICZUK, 2003b), que levam a sites de
outros produtos do mesmo grupo. O menu na lateral esquerda, com ícone semelhante nos dois
suportes, oferece a lista de hiperlinks para as editorias e seções, uma espécie da mapa do site,
com os títulos-assunto hierarquizados.

Figura 8 - Cabeçalho da primeira página do Estadão

153

O menu principal do Estadão reúne as editorias de Opinião, Política, Economia & Negócios, Brasil,
Internacional, Esportes, Cultura e a seção Últimas. O da Folha também possui hiperlinks de
navegação para as páginas de Opinião, Poder, Mundo, Economia, Cotidiano, Esporte, Cultura, F5,
Sobre Tudo.
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Figura 9 - Cabeçalho da primeira página da Folha

As chamadas que compõem a primeira página são selecionadas por sua qualidade de
informação (valor-notícia), especialmente, por seu papel na captação da atenção dos leitores,
podendo vir acompanhadas por títulos-assuntos, que guiam o leitor no processo de
reconhecimento. Composta de fragmentos, a diagramação é o recurso utilizado para
determinar a ordem dos enunciados e conduzir o leitor em sua relação com o suporte
(MOUILLAUD, 2012). Os webjornais também recorrem aos mecanismos gráficos como
tamanho de fonte, utilização de cores e outros elementos paratextuais como fotografias e
infográficos, para hierarquizar informações e interpelar o leitor a navegar entre os diferentes
hiperlinks que compõem a home.
Já as páginas internas, no caso de editorias e seções, são “limitadas” por um títuloassunto154, ou seja, chamadas para notícias que passam por um filtro temático, que engendra
um segundo nível de hierarquização noticiosa. Outro tipo de página interna é o próprio espaço
onde o texto jornalístico pode ser acessado, associado a uma editoria e/ou seção específica a
partir do cabeçalho, com link para a seção. As páginas internas exploram os elementos
paratextuais numa tentativa de manter a atenção dos leitores, bem como reforçar suas
estratégias de enunciação. Assim, são compostas não apenas do artigo, mas de infográficos
interativos, conteúdos audiovisuais, galerias de imagem, além de links para notícias
relacionadas.
Enquanto os enunciados das páginas externas são imprevisíveis, sendo afetados apenas
pela ordem do dia, os títulos-assuntos são vistos como enunciados invariantes, estabelecendo
uma ponte com o mundo a partir de etiquetas inscritas no meio cultural ao qual o jornal
pertence - “um predicado errante à procura de um suporte que ela informe” (MOUILLAUD,
2012, p. 120). Cada página interna engendra, ainda, um terceiro nível de hierarquização a
partir de menu com subseções temáticas, com novos títulos-assunto que aglutinam as notícias

154

A função do título-assunto segue o que é proposto por Mouillaud (2012) em sua análise sobre
páginas abertas e as páginas que passam por uma tematização, como será visto mais à frente.
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em nova página que também pode ser classificada como fechada, composta por chamadas
para textos informativos que também são filtrados por um tema.
Os cabeçalhos das páginas das editorias Mercado (Folha) e Economia & Negócios
(Estadão) (ver Figura 10 e Figura 11) ilustram esse segundo filtro que é estabelecido nas
páginas internas. No caso da Folha, a editoria “mercado” é subdividida em folhainvest,
consumo consciente, imposto de renda, previdência, brasil que dá certo e tec, marcadores que
constituem títulos-assunto e que fazem um filtro dos conteúdos, cada um com página própria.
Destaca-se a utilização de uma tipografia que não diferencia letras maiúsculas e minúsculas,
além do uso de abreviações, que confere um tom de informalidade comum no ambiente
digital. Já a editoria “Economia & Negócios” do Estadão possui as subseções Fatos
Relevantes, Ferramentas, Governança, Negócios, Seu Imóvel, Sua Carreira, Seu Dinheiro,
Colunas, Blogs, Discute e Balanços. O marcador de aproximação, no caso do Estadão, é a
interpelação direta, como se houvesse um diálogo com os leitores sobre imóveis, carreira e
finanças.

Figura 10 – Cabeçalho da editoria Mercado da Folha

Figura 11 – Cabeçalho da editoria Economia & Negócios do Estadão

A home page apresenta um padrão de editoração relativamente fixo, que estabelece
mecanismos de atribuição de valor diferenciado às informações. Além dos modos de
ordenação dos conteúdos, outros recursos são explorados na hierarquização, como alteração
no tamanho da fonte, destaque através de boxes com cores de fundo em contraste com o texto,
fotografias e vídeos que acompanham as chamadas. O conteúdo da página completa
ultrapassa o espaço de visualização disponível, portanto, a rolagem, que depende da ação do
leitor, leva a um reposicionamento dos conteúdos no interior da janela (ver Figura 12). No
entanto, pode-se considerar o que chamamos de seção principal – aquela que está disponível
para visualização sem que seja necessária a ação de rolagem – como a zona mais “nobre” da
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home page. Quanto maior o número de rolagens necessárias para a visualização, menor a sua
importância dentro da hierarquia dos conteúdos da home.

Figura 12 – Disposição dos conteúdos da primeira página de Folha e Estadão – rotina versus fato
extraordinário – (Produção própria)

Embora apresente uma editoração regular, o surgimento de um novo acontecimento
pode impõe uma reorganização dos elementos compõem a home page, como pode ser visto na
Figura 12. No exemplo, o surgimento de um fato extraordinário não gerou uma reorganização
estrutural da composição da página da Folha. O efeito de urgência, neste caso, se edifica com
a utilização de uma tarja preta de destaque, com o antetítulo “URGENTE” em caixa alta e
com o fundo vermelho que, em seu conjunto, interpela o leitor para a importância do
acontecimento. O Estadão, por sua vez, que em sua rotina utiliza o marcador “Saiba Agora”
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que seleciona em torno de dez notícias importantes no momento, opta pelo efeito de destaque,
com uma manchete que explora o tamanho da fonte que sobressai entre os demais títulos,
impondo uma reorganização dos elementos que compõe a home.
Portanto,

embora

adotem

estratégias

de

diferenciação,

quando

analisados

comparativamente, os webjornais possuem marcas que se repetem, a exemplo do papel
exercido pelos títulos e os mecanismos de hierarquização do material informativo pelo
suporte. Os títulos, que na web se associam a hiperlinks, exercem um papel central nessa
organização e, também, na relação com os leitores, ao permitir a navegação no interior do
suporte e para páginas relacionadas ao produto noticioso, como será visto a seguir.

3.3.2. O papel dos títulos na construção do sentido
Por possuírem um papel estratégico na construção do elo do suporte com os leitores é
que os títulos se configuram como um dos operadores para o estudo do contrato de leitura
aqui proposto. O comportamento recorrente dos leitores de percorrer os títulos das páginas,
identificado nos jornais impressos, já implicava num processo de leitura fragmentada
(VERÓN, 2004). No ambiente digital, especialmente nos sites de rede social, esse modo de
consumo de informação se intensifica. Assim, a operação de enquadramento, que destaca os
elementos considerados como centrais do fato em questão, comum na produção do texto
jornalístico, se adequa a esse hábito. Essa marca textual se estende para o modelo de pirâmide
invertida, no qual as informações de maior relevância são concentradas no lead.
Essa importância se reforça quando considerado o modo de circulação das notícias
comum no ambiente online, impulsionada pela ação do usuário no compartilhamento. O
hiperlink e a visualização prévia da notícia, com seu respectivo título, constituem uma das
janelas principais de entrada dos leitores aos jornais digitais e suas notícias. A partir de
levantamento realizado nos sites da Folha e do Estadão e nos perfis no Facebook dos dois
jornais digitais, no período de maio a julho de 2017, identificamos uma disparidade entre a
lista de matérias mais acessadas nos sites noticiosos e as matérias que mais geraram curtidas,
compartilhamentos e comentários, quando compartilhadas na rede social, a partir da página
oficial dos suportes. Para verificar a correlação155 entre o acesso ao site, presença dos títulos
nas páginas de cada jornal no Facebook e o engajamento nas redes, naquele período, foi

155

A melhor forma para verificar a correlação entre acessos e engajamento seria através das métricas
de cada site noticioso, entretanto, apenas o ranking estava disponível.
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realizada uma comparação entre o ranking das três matérias mais lidas, disponível nos sites
dos dois grupos jornalísticos, e uma simulação de ranking, através da identificação das três
matérias, compartilhadas no perfil de cada jornal digital no Facebook, que mais geraram
engajamento, em curtidas, comentários e compartilhamentos por turno (no mesmo período em
todas as amostras). Foram coletados, ainda, os dados de engajamento156 das matérias que
passaram pela primeira página, e que circularam possivelmente através interações diretas, sem
que passassem, necessariamente, pelo perfil oficial no Facebook. O mesmo índice de
engajamento nas redes foi coletado para as três mais acessadas em cada turno.
Nos dois jornais digitais, foi identificada uma correlação fraca entre matérias mais
lidas e as mais compartilhadas/curtidas/comentadas entre os conteúdos publicados na página
oficial no Facebook: no Estadão, o índice de correspondência entre as notícias mais lidas e os
rankings de curtidas, compartilhamentos e comentários foi de 2,64% para os três tipos; na
Folha, houve uma correspondência de 7,4% entre o ranking de matérias mais curtidas e de
mais lidas, e de 6,6% quando comparadas as listas de notícias mais acessadas com as mais
compartilhadas e comentadas no Facebook.
Esse baixo índice de correspondência reforça a hipótese do papel dos usuários na
reverberação dos conteúdos nas redes, indicando que a circulação dos conteúdos pode ter
como botão inicial os compartilhamentos dos próprios leitores, diminuindo o peso das páginas
oficiais nesse processo, sobretudo, se considerada a mudança no algoritmo que prioriza a
visualização de perfis pessoais em detrimento das páginas públicas. Essa hipótese é reforçada,
quando comparados os dados totais de engajamento157 – soma de curtidas, compartilhamentos
e comentários - gerados por cada matéria (individualmente) nos três rankings comparados
(ver Gráfico 2 e Gráfico 3). No caso do Estadão, o índice de engajamento das “Mais lidas”158
do jornal foi mais alto em todo o período, nesse caso, confirmando o incremento de acessos
em função da reverberação, e o peso desse modo de circulação no acesso aos conteúdos.

156

Os dados foram coletados através do aplicativo Netvizz, que disponibiliza o status de links
externos, com o número de compartilhamentos, reações (curtidas) e comentários na plataforma.
157
Uma hipótese que merece ser verificada em outra oportunidade é a de haver um delay entre o
período de compartilhamento na página oficial do Facebook e no site noticioso e a propagação, que
levaria a uma disparidade entre os dois rankings de engajamento.
158
Os dados de engajamento obtidos da página oficial levam em consideração o compartilhamento de
terceiros quando partiram da própria publicação original. Portanto, é previsível que os índices
coletados pela ferramenta de status do link do Netvizz, para as mais lidas e as matérias da home, sejam
superiores aos dados coletados nas páginas oficiais na rede, justamente por levar em consideração os
diferentes nós de propagação que partem dos usuários.
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Gráfico 2 - Evolução do Ranking de Engajamento Estadão

Gráfico 3 - Evolução do Ranking de Engajamento - Folha

No caso da Folha, matérias da home que não chegaram ao ranking de maior acesso
obtiveram índices superiores de engajamento no Facebook do que o desempenho das mais
lidas no site. Isso indica que, ao menos, naquele período, o engajamento gerado por cada link
e seus respectivos títulos não implicou na leitura da matéria completa (que implicaria na
presença no ranking das “Mais lidas”); o contato com a informação pode ter se reduzido à
leitura dos títulos que circularam nas redes. Isso indica, ainda, menor peso dessa reverberação
no incremento da visibilidade das matérias e que, possivelmente, as mais acessadas tiveram
como porta de entrada outros caminhos para além do Facebook.
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Como já tratado, as notícias chegam à primeira página - espaço de captação e
manutenção da atenção dos leitores - por seu valor-notícia, que também passa, atualmente,
pelo potencial de gerar engajamento (tanto em número de cliques, compartilhamentos, quanto
em tempo de permanência do usuário na página). Assim, as chamadas possuem um papel de
interpelação - são construídas com o intuito de conquistar a atenção do público e conduzi-los
à página interna, onde está disponível o artigo completo. Nesse processo, engendram
diferentes temporalidades, bem como constroem enquadramentos específicos do fato
noticioso.
Em sua análise sobre a composição dos jornais, Maurice Mouillaud (2012) classifica
as funções que cada tipo de título exerce na construção do sentido. No caso dos títulosassunto, que imprimem um fechamento ao modo de hierarquização das informações nas
páginas internas, constituem uma ligação do jornal com o mundo, ao criar uma espécie dos
categorização dos eventos, filtrando os enunciados a partir do seu tema central. Nas páginas
abertas, é possível encontrar títulos sem um marcador explícito de referência, que seria
responsável por guiar o leitor no processamento do sentido; outros que alertam para o gênero
de discurso do conteúdo interno, mecanismo que orienta o processo de significação a partir de
uma postura didática que recorre a esse marcador metalinguístico.
Outra estratégia comum nos títulos são aqueles que ganham o “status de uma
referência”, através da operação anafórica, que faz referência não a uma “classificação do
mundo”, mas a um “processo histórico” (MOUILLAUD, p. 120). Esse mecanismo confere ao
suporte uma temporalidade específica, que avança na direção do passado da notícia e insere a
informação, que tem como marca o tempo imediato, no fluxo histórico. Com a função
anafórica, os títulos engendram uma temporalidade nomeada por Mouillaud (2012) de
“presente da informação”, que apresenta certa autonomia com relação à temporalidade
histórica. A operação anafórica, na medida em que faz esse tensionamento entre tempo da
notícia o tempo histórico, imprime uma coesão na narrativa jornalística, articulando os
diferentes fragmentos que integram o acontecimento e, ao mesmo tempo, criando um vínculo
com os leitores de partilha de um saber em comum.
O sistema discursivo do título é composto de duas modalidades de título-referência
(TR), marcador que demanda um complemento informacional, por funcionar como uma
categoria: “o título é imediatamente seguido, seja pelo artigo, seja por um enunciado ao qual o
seu estado tipográfico e seu lugar conferem o status de título” (MOUILLAUD, 2012, p. 122).
É comum encontrar títulos referenciais que são acompanhados, nas páginas internas, de
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artigos opinativos ou científicos que conferem o sentido desejado. No caso dos títulos
edificados por um conjunto de enunciados – processo nomeado de “expansão aspectorial”,
através do qual é proposto um “percurso” de interpretação do acontecimento que revela uma
relação pedagógica com os leitores (FERREIRA & MOURA, 2012)-, são os títulos
informacionais (TI) que estabelecem esta relação de complementaridade, representando uma
“atualização virtual” dos títulos de referência e, ao mesmo tempo, sua “particularização”.
Nesse sentido, enquanto os títulos informativos partem de uma ação de focalização, que
enquadra a informação a partir de um núcleo central, os títulos-referência ultrapassam a
totalidade do artigo, estabelecendo uma conexão com o mundo.
Outra modalidade de título informacional, presente na narrativa jornalística, são os
informacionais nominalizados, que produzem uma sedimentação do presente e adquire um
caráter de classificação (MOUILLAUD, 2012), embora carreguem informações que remetem
ao fato noticioso. Essa operação tem como marca o apagamento do processo verbal que leva
ao desaparecimento das marcas temporais.
A leitura, através dos títulos, engendra diferentes temporalidades: no “presente da
informação”, através de uma função performativa, o título permite ao acontecimento a sua
permanência no desenrolar da trama. Os títulos informacionais, por outro lado, podem
apresentar três modalidades temporais – o presente, o passado e o futuro. Nos exemplos que
seguem, identificamos as quatro temporalidades às quais Mouillaud (2012) se refere.

Passado:
Eduardo Cunha abriu editora de livros dois dias antes de ser preso (Folha, 7
mai. 2017)
Presente da informação:
LAVA JATO
Lula recorre ao STJ para adiar depoimento desta quarta a Moro (Folha, 9
mai. 2017)

Presente:
Manifestantes do MST iniciam marcha a favor do ex-presidente (Folha, 10
mai. 2017)
Futuro:
SÉRIE BRITÂNICA
Nova protagonista de 'Doctor Who' será mulher (Folha, 16 jul. 2017)

Enquanto, no primeiro caso, o fato e a própria temporalidade construída pelo jornal diz
respeito a um passado “finalizado”, no segundo, o antetítulo anafórico constitui o “presente da
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informação”, acompanhado de um título informacional que atualiza o acontecimento que
avança no tempo. No segundo exemplo, apesar de se tratar de um fato que já ocorreu – o
início da “marcha”-, ele é construído num enunciado no presente. Já no último exemplo, a
informação é uma previsão que se efetivará no futuro e esta mesma temporalidade é reforçada
pelo tempo verbal.
Outro modo de compreender o papel dos títulos na construção do sentido diz respeito
à relação estabelecida com a totalidade do artigo. Duas principais relações podem ser
identificadas desse processo: (1) metalinguística, através da qual o título classifica ou nomeia
o discurso que segue; (2) referencial, ou seja, o discurso fala “de algo”. O enquadramento do
discurso diz respeito ao conjunto dessas duas dimensões que permite que a informação seja
“carregada”, através da identificação as propriedades do discurso enquadrado e que
constituem o “núcleo” do processamento da informação. Esta correspondência de
enquadramento não ocorre em função do conteúdo manifesto do texto, mas das “operações
semânticas subjacentes ao discurso inteiro” (VERÓN, 2004, p. 105). Ao analisar revistas
semanais, Verón (2004, p. 111) identificou um predomínio de relação metalinguística do
título com o artigo entre as publicações categorizadas como “burguesas” e uma relação
referencial entre as “populares”. Os títulos referenciais estão conectados não a um
acontecimento específico, mas a um “conjunto de acontecimentos ou de processos
indeterminados”; constituem “os nomes dos discursos que introduzem”. Já os títulos
informacionais pressupõem operações discursivas de destaque de um elemento específico do
acontecimento, embora estejam inseridos no interior de uma classe – tanto referente ao gênero
de discurso, quanto ao tema implícito na seção em questão.
Partindo para as demais matérias significantes que compõem a capa, no suporte
imprensa, a análise da relação entre texto e imagem, na mesma investigação, revelou uma
presença preponderante da operação anafórica entre as semanais burguesas e uma relação de
redundância entre as populares. Foram analisadas as capas que noticiaram um mesmo
acontecimento – o assassinato do sindicalista Augusto Vandor -; a revista considerada como
burguesa teve como título “ARGENTINA: A hora do medo”, e a popular como “O
assassinato de Augusto Vandor”, ambos os títulos acompanhados da fotografia do sindicalista
assassinado.

No primeiro caso, a natureza anafórica da ligação permite estabelecer entre
texto e imagem uma relação discursiva que consiste em “mostrar” a imagem
como uma espécie de prova da legitimidade da denominação, algo como: é
realmente a hora do medo na Argentina, e a prova é esta: esse homem,
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Augusto Vandor, foi morto [...]. Nesta última [na imprensa popular] tal
relação nada tem de argumentativo, é simplesmente um reforço da operação
de referência única com identificação já contida no título; algo como:
Vandor foi assassinado, eis aqui sua imagem (VERÓN, 2004, p. 115).

A operação metalinguística engendra um efeito de reconhecimento, visando a
estabelecer uma cumplicidade com o leitor que compartilha deste mesmo universo cultural.
Ao mesmo tempo, esta estratégia implica num um efeito de exclusão daqueles que não
compartilham deste conhecimento prévio, que permite identificar a “denominação original”
(VERÓN, 2004, p. 139). A operação que Verón denomina de “referência identificadora”,
mais presente nas revistas populares, implica numa relação de redundância entre texto e
imagem. Outras características como falta de hierarquização dos acontecimentos e ausência
de denominações (que produzem os efeitos de reconhecimento) também compõem as
estratégias de enunciação comum na imprensa popular.
A centralidade dos títulos na construção do sentido faz deles espaço privilegiado para
a identificação das “modalidades de intervenção dos processos midiáticos no tecido social”
(FAUSTO NETO, 1999, p. 09). Os momentos destacados por Fausto Neto (1999) em sua
análise159 dos títulos sobre AIDS, publicados em jornais impressos, podem servir como
pontos de partida para a investigação dos títulos, em especial, para se identificar a evolução
discursiva da construção dos acontecimentos. O autor propôs os momentos de análise
semântico-quantitativa; análise das operações presentes nos títulos e análise dos modelos de
anunciabilidade da doença. O primeiro momento consiste na identificação dos gêneros das
notícias, bem como da tematização, ou seja, na pesquisa do autor, quais os temas e termos aos
quais a AIDS foi associada. Passa, ainda, por uma análise semântico-quantitativa, com a
classificação dos títulos em categorias de acordo com a operação discursiva em questão, a
exemplo de título declarativo; avaliativo; indicativo sequencial, seção, advertencial e fait
divers. Observa-se, ainda, a evolução dos discursos ao longo do tempo, tanto em incidência de
matérias por ano, quanto na verificação dos principais enquadramentos realizados pelos
títulos.
Portanto, os títulos, associados a hiperlinks, constituem um fragmento do
posicionamento discursivo do jornal, que operam tanto em sua relação com o artigo, num
processo de enquadramento, quanto nas relações intratextuais com as demais matérias
Entre os “modos de dizer” presentes na instalação da AIDS na esfera midiática, foram identificadas
as estratégias declarativas, opinativas, de indicador, de agenda, bem como o discurso anaforizado. O
autor também identificou uma operação enunciativa que construiu a AIDS sob a lógica do fait-divers,
colocando-a como parte da “tragédia humana” (FAUSTO NETO, 1999, p. 65).
159
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significantes que integram o jornal na web, como fotografias, conteúdos audiovisuais,
infográficos. Como proposto por Verón (2004, p. 130), estas “remissões múltiplas contidas na
matéria

significante

fazem

parte

do

‘tecido’

por

meio

do

qual

as

relações

enunciador/enunciação/citação são produzidas discursivamente”.

3.3.3. A polifonia e os sistemas de citação
A narração do fato passa por uma gestão de vozes: ao construir os acontecimentos, o
discurso jornalístico pode legitimar (ou silenciar) as múltiplas vozes que circulam e disputam
os sentidos sociais. Este fenômeno é parte do que é conceituado como polifonia –
“enunciados nos quais várias vozes são percebidas simultaneamente” (MAINGUENEAU,
2002, p. 138). Uma das hipóteses dessa pesquisa diz respeito ao surgimento de novos fluxos
de construção dos acontecimentos (ciberacontecimentos), que emergem das possibilidades de
produção e circulação de conteúdos e discursos de atores sociais, em especial da sociedade
civil, que passam a ter visibilidade sem a necessidade de passar pelo filtro do campo
jornalístico. Os ciberacontecimentos têm adquirido espaço na cobertura jornalística, no
entanto, para além da presença, é necessário verificar de que forma esses discursos que visam
à disputa por sentidos são posicionados na enunciação jornalística.
Assim, além da análise da home page e do papel dos títulos e hiperlinks na construção
do sentido, um elemento essencial para a análise de traços do posicionamento discursivo, no
presente estudo, diz respeito às diferentes vozes presentes nos webjornais e o sistema de
citações estruturado em suas páginas. A análise das citações, especialmente pela presença de
verbos modalizadores160 e não-modalizadores, presente na enunciação jornalística, permite
identificar de que forma os discursos das diferentes fontes de informação são posicionados,
observando possíveis assimilações, bem como os mecanismos de delimitação dos discursos de
terceiros. Parte-se do pressuposto de que as operações de seleção e de denominação das
fontes, bem como as estratégias de citação, revelam posições distintas do enunciador diante
do enunciado relatado. Portanto, o modo como o discurso é reproduzido – se por meio do
discurso direto ou indireto, e os verbos que introduzem o discurso relatado – “declara”, “se
posiciona”, “afirma”, “diz”, etc. – trazem efeitos de sentido distintos.

160

Os modalizadores são marcas deixadas pelo enunciador na superfície discursiva que revelam a sua
atitude diante do próprio enunciado.
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O relato do discurso de terceiros passa, segundo Charaudeau (2015), por uma
distinção entre o locutor-relator, que seria o enunciador propriamente dito, e o locutor de
origem (as fontes às quais o jornal recorreu na apuração). Por meio dos mecanismos de
modalização, é possível identificar a atitude do locutor-relator diante do enunciado produzido
pelo locutor de origem, que é resultado da escolha dos verbos (a exemplo dos marcadores
verbais de polifonia: “diz”, “declara”, “informa”, “relata”, “anuncia”, “indigna-se”), bem
como de marcadores que mantém nítida a delimitação de onde se inicia o discurso relatado
(“segundo”, “de acordo com”, “acredita”, “acha”, etc.).
Essas estratégias de posicionamento do discurso primário podem ser identificadas a
partir de alguns operadores que imprimem polifonia, em especial, a partir da identificação dos
verbos dicendi, aqueles que têm como função introduzir outros discursos numa frase. Esses
verbos podem atuar como modalizadores ou como elementos neutros (ou seja, que apenas
marcam o contexto de interlocução, a exemplo dos verbos dizer e falar).
Nascimento (2006) faz uma investigação sobre a modalização no gênero informativo,
observando o posicionamento do locutor diante das fontes, ora se comprometendo com o dito,
ora se distanciando. A polifonia pode ser introduzida a partir de diferentes formas linguísticodiscursivas: verbos dicendi modalizadores ou não-modalizadores; nominalizações de verbos
(crítica, promessa, etc.); expressões modalizadoras (fez por merecer, não deixou por menos),
e preposições (para, segundo, etc.). Pode ser materializada, ainda, por meio das estratégias
enunciativas

do

discurso

direto,

que

tende

a

apresentar

um

comprometimento

qualitativamente menor diante do que é dito, se comparado ao discurso indireto
(NASCIMENTO, 2006).
O autor parte da categorização de Castilho & Castilho dos três tipos de modalização 161
que posicionam os enunciadores diante da proposição em questão. São elas: (1) modalização
epistêmica, que imprime uma avaliação de verdade no enunciado; (2) modalização deôntica,
que posiciona a proposição como algo que necessariamente irá ocorrer no futuro, e (3) afetiva
ou avaliativa, através da qual são verbalizadas reações de emoção ou juízo de valor diante da
proposição ou se indica um determinado modo de leitura do discurso relatado
(NASCIMENTO, 2006).
A modalização epistêmica se divide em asseverativa, através da qual o conteúdo é
caracterizado como verdadeiro, portanto, uma posição de assimilação; quase-asseverativa,
161

Segundo Castilho & Castilho (1996), a sentença é composta de um componente proposicional
(sujeito + predicado ou dictum) e um componente modal que remete à qualificação do conteúdo. A
modalização se refere a esse posicionamento do sujeito diante do conteúdo.

183

quando a proposição é construída como uma hipótese a se confirmar, um recurso de
distanciamento diante do conteúdo, revelando um baixo grau de adesão do falante
(CASTILHO & CASTILHO, 1996); delimitadora, através dos quais são definidos os limites
de validade da proposição. A modalização afetiva se desdobra em subjetiva, que remete a um
posicionamento diante do conteúdo em si, através de uma "predicação dupla, a do falante em
face da proposição e a da própria proposição" e a intersubjetiva, na qual há uma predicação
simples, emitida pelo enunciador diante do interlocutor (NASCIMENTO, 2006, p. 74).
A identificação dos verbos modalizadores é complementar à análise de citações
proposta por Mouillaud (2012, p. 136), que tem como pano de fundo as estratégias do suporte
diante da existência de diferentes vozes que ecoam em suas páginas. Parte-se da ideia de que
a relação entre a fala do jornal e as outras falas que passam pelo seu filtro varia da reprodução
do enunciado como uma citação identificável, à assimilação do conteúdo por meio do
apagamento da enunciação original. O processo de apagamento da enunciação, sem a
delimitação do que seria o discurso externo, pressupõe o endosso do enunciado como
informação, um mecanismo de legitimação que confere ao discurso primário o status de
“enunciado real”.
O jornal (como qualquer reprodutor, embora com operadores que lhe são
característicos) é senhor do efeito que confere às vozes que reproduz. Isso
quer dizer que, mesmo no interior do conjunto do discurso de citação, pode-se
encontrar a partição entre o efeito da fonte e o efeito do agente, entre a
legitimação da fala como um fato e seu distanciamento como uma citação
(MOUILLAUD, 2012, p. 137).

Portanto, o processo de reprodução implica na articulação de dois discursos, que
podem estabelecer uma relação de continuidade entre si – ou seja, uma delimitação explícita,
através da citação -, ou de assimilação, na qual as fronteiras são apagadas. No caso da citação
direta, sem marcadores de polifonia explícitos, Mouillaud (2012) destaca o efeito de mimesis
que a reprodução literal da enunciação primária, de maneira direta, carrega – busca-se
reconstruir a situação primária, conferindo um efeito de real ao que é dito no discurso
primário. Nos exemplos que seguem, há uma assimilação do discurso relatado, com a
ausência de verbo dicendi que indique a diferença entre os dois acontecimentos enunciativos
– o efeito de polifonia reside apenas no uso das aspas simples, um marcador neutro. Nos dois
casos, os enunciados que acompanham o título principal complementam o seu efeito de
sentido. Na chamada da Folha (ver Figura 13), que aparece em destaque através da galeria de
imagens, tanto a fotografia – uma cena montada para remeter simbolicamente ao fato –
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quanto o subtítulo engendram um efeito de asseveração ao discurso relatado no título. Na
chamada do Estadão (ver Figura 14) o antetítulo remete ao formato do texto jornalístico,
indicando que se trata de um discurso externo. Por outro lado, o subtítulo explicativo, que
posiciona o locutor primário como um especialista, confere uma assimilação com efeito de
autoridade.

Figura 13 – Galeria de imagens publicada na home page da Folha, 07 mai. 2017

Figura 14 – Chamada publicada na home page do Estadão, 22 jul. 2017

A presença de verbos dicendi, em títulos com citação direta, faz da declaração em si o
fato em destaque e, ao mesmo tempo, posiciona o enunciador como aquele que relata. Esse
modo de reprodução que coloca em evidência os dois acontecimentos enunciativos (o relato
feito pelo jornal e o discurso primário) pode engendrar um efeito de autoridade ao discurso
primário ou um distanciamento (MOUILLAUD, 2012), que pode ser percebida pelo verbo
modalizador ou não-modalizador.
Outra forma de polifonia com marcador explícito é classificado por Mouillaud (2012,
p.151) como “reprodução polifônica”. Nesse caso, a operação enunciativa reinterpreta o
discurso primário em uma sentença e, ao mesmo tempo, abre uma janela, com o uso das
aspas, para a reprodução explícita de termos específicos do que foi dito pelo locutor primário.
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Nos casos que seguem, o destaque com aspas simples do fragmento do discurso primário
focaliza em partes da declaração que avançam em julgamentos dos fatos, e carregam “núcleos
portadores de sentido”, num efeito de diferenciação dos dois acontecimentos enunciativos e,
ao mesmo tempo, de dramatização, pela escolha do sintagma destacado.
Moro vê 'ganância desmedida' e condena Cabral a 14 anos de prisão –
Estadão, 16 jun. 2017
Temer defende fim de 'embate permanente' e de 'raivosidade' – Folha, 10
mai. 2017

Na estratégia da amálgama, o efeito de polifonia é implícito, pela presença de verbo
que une o “dizer” e o “fazer”, ou seja, o discurso primário é assimilado e reproduzido a partir
de um processo de interpretação presente no discurso relatado, a partir de uma relação de
continuidade entre as duas enunciações. Através dessa estratégia, o jornal se posiciona diante
do discurso relatado, exercendo um domínio sobre ele.
A amálgama é concentrada na escolha do verbo, que é um verbo misto,
constituído por um sema declarativo mais um sema factivo e, de maneira
facultativa, um sema axiológico (MOUILLAUD, 2012, p. 154).

Nos exemplos que seguem, os verbos “rechaça” e “recua” implicam numa
interpretação do discurso primário que posicionam o locutor primário na trama. No caso do
verbo “pretende” há uma assimilação com o uso de verbo que indica uma possibilidade de
ocorrência que, no entanto, não é garantida, podendo ser classificada como uma modalização
epistêmica quase-asseverativa.
Moro compara Lula a Cunha e rechaça contradição ou omissão em
sentença – Estadão, 18 jul. 2017
Presidente recua e pretende manter ministros denunciados no governo –
Folha, 12, jun. 2017

Mouillaud (2012) destaca o caráter intrinsecamente dialógico (e, potencialmente,
polêmico) das citações, pela presença de dois discursos distintos no mesmo enunciado. A
posição entre os dos acontecimentos enunciativos varia do “efeito-de-real”, num processo de
assimilação, à reinterpretação do discurso primário e o seu apagamento, até uma delimitação
explícita com um posicionamento que desacredita o discurso do locutor primário. Na
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reprodução polifônica, os fragmentos reproduzidos podem ser utilizados tanto para “afirmar
sua unissonância” quanto para polemizar (MOUILLAUD, 2012, p. 157).
Portanto, a análise da polifonia, através da identificação dos modos de citação – se
através do discurso direto ou indireto -, bem como dos verbos dicendi (modalizadores ou
neutros), permite identificar possíveis assimilações, bem como questionamentos diante do
discurso relatado. Esses operadores podem ser utilizados para identificar os traços do
posicionamento discursivo dos suportes diante dos novos fluxos de construção dos
acontecimentos, bem como a presença das vozes dos leitores empíricos, absorvidas nas
páginas do jornal nos espaços de participação.
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CAPÍTULO 4 – Marcas da mediatização na enunciação jornalística: uma análise de
Estadão e Folha
4.1. O Estadão e Folha: uma descrição do corpus e estratégias de análise
Partimos da premissa de que o avanço no processo de mediatização implicou em
novas condições de produção para o discurso jornalístico, caracterizadas ao longo dos dois
primeiros capítulos da tese. Essas transformações socioculturais e na paisagem midiática
implicam em adaptações nas estratégias discursivas dos suportes de imprensa, que buscam dar
resposta às expectativas do público visado, embora não impliquem, necessariamente, em
rupturas paradigmáticas no discurso jornalístico em si. Verificamos, portanto, na enunciação
jornalística, rastros dessa nova ambiência que se conformou com a internet e os sites e
aplicativos de rede social, que permitiram a inserção de novos atores na esfera pública
midiatizada.
Este capítulo será dedicado à análise de traços do posicionamento discursivo dos
jornais digitais Folha e Estadão, dois concorrentes diretos, ambos com abrangência nacional,
embora publicados em São Paulo - o que reforça uma tendência de convergência, no nível do
conteúdo, que contribui para a análise comparativa que o estudo do posicionamento
discursivo sugere. Conforme explicado no capítulo anterior, este estudo avança para além da
dimensão intradiscursiva, observando a inserção do suporte na paisagem midiática,
integrando, portanto, estratégias discursivas externas ao produto jornalístico, a exemplo da
presença em sites de rede social. Esta investida tem como objetivo comparar o
posicionamento discursivo dos dois jornais digitais, edificado por meio da home e de suas
respectivas páginas no Facebook, buscando perceber diferenças e convergências discursivas.
Duas principais hipóteses motivam as investigações apresentadas nesse capítulo: o
fortalecimento, no discurso jornalístico, de visadas que ultrapassam a informativa, avançando
na interpelação direta dos leitores empíricos, num modo de enunciação voltado à captação da
atenção (a exemplo do uso linguagem conativa e estratégias que visam a provocar emoção),
dimensão que estaria mais presente nos sites de rede social, bem como a incorporação, na
enunciação jornalística, de recursos linguísticos próprios das conversações online. Haveria,
ainda, maior convergência discursiva, entre os dois jornais digitais concorrentes, quando
inseridos nos sites de rede social, como um traço das características do próprio ambiente das
redes.
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As duas publicações investiram no ambiente online logo no início da implantação da
internet, em 1995, e ocupam, segundo dados do IVC de 2016, as primeiras posições em
acessos - a versão digital da Folha de S. Paulo ocupava o primeiro lugar, e o Estado de S.
Paulo, o terceiro. Investem ainda, na atuação nos sites de rede social, ocupando posições de
destaque no ranking dos dez jornais digitais que mais promoveram engajamento nas redes, em
agosto de 2017, segundo dados do Torabit. Ambos carregando “São Paulo” no nome (ao
menos nos títulos do suporte impresso) apresentam, atualmente, um público-alvo semelhante.
Segundo dados do Alexa, os leitores dos dois jornais digitais são, em sua maioria, homens,
graduados, que tendem a acessar os dois sites da própria residência – sendo apontados como
sites relacionados, se comparadas as características da audiência. Enquanto o Estadão possui
39% de visitantes oriundos de ferramentas de busca como o Google, a Folha possui 27,3% de
visitas oriundas de sites de busca. Como será visto em seguida, os atuais concorrentes
possuem um ponto de cruzamento na sua trajetória histórica.
O Grupo Estado, que mantém o jornal impresso Estado de S. Paulo e sua versão
digital, Estadão, teve sua primeira publicação em 1875162, com o título A Província de São
Paulo; a mudança para O Estado de S. Paulo veio com a chegada da República, em 1889. A
trajetória histórica do grupo jornalístico deixa rastros no logotipo do Estadão (ver Figura 15):
o símbolo que acompanha o título principal do suporte faz referência a um fato que, na época,
representou uma inovação: o jornal, que contava com uma impressão em prelo manual, e com
uma receita oriunda, majoritariamente, de assinantes e anúncios, passou a vender exemplares
avulsos. Essa nova fonte de receita resultou da iniciativa de Bernard Gregoire, ajudante de
impressor e imigrante francês que, em janeiro de 1876, saiu às ruas de São Paulo, montado
num burro, para vender jornais e aumentar a sua renda como gazeteiro (PILAGALLO , 2012).
No logotipo, o símbolo, que reforça uma imagem tradicional, é contrabalanceado com a
tipografia sem serifa do título Estadão que, em conjunto com a sobriedade dos tons azul e
branco, o tornam leve, estratégia que condiz com um jornal de referência.

Figura 15 - Logotipo do Estadão

162

Segundo Pilagallo (2012), a Província de São Paulo surge em sintonia com o movimento
republicano e contou com o financiamento dos cafeicultores paulistas com o objetivo de defender os
interesses do setor dominante na economia local, embora não servisse de porta-voz do Partido
Republicano Paulista (PRP).
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Já a Folha de S. Paulo, tem como embrião a Folha da Noite, surgida em 1921, como
um vespertino que ocupou o espaço editorial deixado pelo Estadinho, edição vespertina do
Grupo Estado que circulara na época. O jornal foi criado nas dependências do grupo
concorrente (naquele período, com públicos distintos) que, numa posição de liderança,
emprestou suas oficinas para viabilizar o projeto encabeçado por uma equipe de redatores que
integravam o finado Estadinho; a dívida de impressão foi quitada por seus fundadores com o
êxito da publicação. Naquele contexto, enquanto o Estado era destinado à elite econômica e
intelectual, a Folha da Noite, como os demais vespertinos, era voltada aos trabalhadores
urbanos, adotando uma linguagem menos rebuscada e com textos mais curtos, com espaços
para esportes e noticiários de assuntos do cotidiano (PILAGALLO, 2012; PINTO, 2012).
O editorial da primeira edição da Folha da Noite prometia uma publicação “ao lado do
povo e da pátria”163, elemento que pode ser considerado como residual no logotipo atual do
suporte, que promete estar “a serviço do Brasil” em seu slogan (ver Figura 16). Embora tenha
como pressuposto um tipo de engajamento, essa estratégia discursiva segue em consonância
com o discurso de legitimação do discurso jornalístico de defesa do interesse público. O
logotipo da Folha de S. Paulo também faz referência à sua trajetória, destacando o ano de
fundação, bem como o vínculo com o estado de São Paulo, com as cores preta, azul e
vermelha. A tipografia com serifa, mais comum no suporte impresso por facilitar a leitura,
pode ser visto como um reforço da estratégia de dar uma imagem tradicional ao logotipo do
jornal de referência que ocupa os primeiros lugares em circulação no país (primeira posição
entre os digitais e terceiro entre os impressos).

Figura 16 - Logotipo da Folha de S. Paulo

Em sua inserção no mercado discursivo da web, os dois jornais apostam na estratégia
de integração entre os suportes impresso e digital para interpelar os leitores empíricos (ver
Figura 17 e Figura 18). O Estadão promete “INFORMAÇÃO COM PROFUNDIDADE,
ANÁLISE E OPINIÃO”, uma estratégia que reforça a perspectiva de que, com o avanço da
internet e a circulação de informação independente da cobertura jornalística, as organizações
163

Disponível em https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=44417. Acesso em Janeiro/2018.
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se vêm desafiadas a oferecer um produto que ultrapasse a simples seleção dos fatos que
merecem a atenção do público – é preciso explicá-los, falar dos bastidores e da própria rotina
que envolve o fazer jornalístico. Essa dimensão é reforçada no anúncio do Estadão destinado
aos potenciais leitores: “Assine Estadão e vá além da notícia!”. O uso do imperativo, comum
na linguagem conativa, presente no discurso publicitário, interpela os potenciais leitores à
fidelização. Como parte das estratégias que visam ao convencimento, são apresentados os
elementos que buscam comprovar o que seria ir “além da notícia”, com informações
relacionadas ao serviço oferecido: “colunistas exclusivos”; “conteúdo ilimitado”, “em todas
as plataformas”. Os elementos gráficos que acompanham o texto verbal reforçam a integração
entre impresso e digital.

Figura 17 - Anúncio do Estadão para novas assinaturas

A Folha, por sua vez, promete, com a assinatura, oferecer “A experiência do jornal em
dispositivos digitais”. A imagem que acompanha o texto verbal complementa esse sentido:
apresenta o conteúdo jornal adaptado a dois dispositivos diferentes – o smartphone e o
notebook. Com essa estratégia, busca chegar a um público mais habituado ao suporte
impresso que, com os novos hábitos de consumo proporcionados pelo avanço da mediatização
e a consolidação da internet, faz sua transição para o ambiente digital. Aposta, ainda, no
discurso do conteúdo de qualidade: “Desfrute de todo o conteúdo produzido pela Folha – A
melhor leitura em diferentes formatos”. Os elementos oferecidos como comprovação do que é
prometido no anúncio, mais uma vez, destacam a integração entre as diferentes plataformas
disponíveis:

do

site

adaptado

aos

diferentes

dispositivos

(smartphones,

tablets,

computadores), aos aplicativos de notícia para smartphones e a própria réplica do jornal
impresso, bem como o acesso ao acervo (ver Figura 18).
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Figura 18 - Anúncio da Folha destinado aos potenciais assinantes

Para identificar os traços do posicionamento dos suportes, foram feitos três
movimentos analíticos: (1) análise geral da primeira página, observando aspectos
relacionados à regularidade da diagramação e a disposição dos conteúdos – a exemplo da
separação dos conteúdos informativos e de opinião, presença de editorias, entre outros; (2)
categorização dos títulos publicados na área nobre (seção principal até a segunda rolagem) da
home, (3) categorização das postagens da página dos dois jornais digitais no Facebook.
Levando em consideração a atualização contínua da home, foram feitas três capturas diárias,
distribuídas em 42 dias (meses de janeiro a março de 2016 e maio a julho de 2017),
totalizando 126 registros da home page de cada jornal na web. Como explicado na seção
dedicada aos procedimentos de captura, diante do volume de dados e de questões relacionadas
aos limites da pesquisa, para a análise das operações discursivas dos títulos e das postagens no
Facebook, foi feito um recorte, que abrangeu os meses de maio a julho de 2017. Com esse
recorte, foram selecionados, do Estadão, 784 títulos (chamadas publicadas na home) e 585
publicações no Facebook, e 788 chamadas do site e 602 postagens da Folha.
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Tabela 4 – Calendário de capturas e elementos analisados em cada período

Foi adotada como porta de entrada no discurso a análise dos títulos/hiperlinks,
estratégia que possibilita uma unidade à análise dos jornais digitais, propriamente ditos, e de
sua inserção nos aplicativos e sites de rede social, um segundo espaço privilegiado de
captação de leitores, também observados a partir dos perfis principais164 de cada jornal digital
no Facebook. Consideramos, ainda, outras matérias significantes, como fotografias, vídeos e
infográficos, elementos paratextuais que complementam a construção do sentido e que
exercem um papel relevante na relação estabelecido enunciadores e coenunciadores. A
investigação foi feita a partir da articulação entre a análise discursiva e a quantitativa,
operacionalizada a partir de uma grade analítica onde cada ocorrência foi categorizada. Como
será vista nas próximas seções, essa valorização de outros elementos que ultrapassam a
informação é regular na estratégia discursiva dos dois suportes, ao ponto de, em alguns casos,
ser apagada a fronteira entre análise/opinião e a informação na enunciação jornalística.

4.2. As estratégias de Folha e Estadão por meio da primeira página
Conforme discutido nos capítulos precedentes, o discurso jornalístico está submetido a
forças de repetição, que dizem respeito às práticas discursivas que consolidam o paradigma
jornalístico, bem como as rotinas produtivas e as características do campo, que integram as
suas condições de produção, e outras de mudança, sobretudo pela necessidade de
diferenciação diante do ambiente concorrencial. Entre as forças de repetição, que integram o
paradigma jornalístico, estão as regras de redação e de edição, sendo as últimas mais
maleáveis, que impactam no formato do jornal, os gêneros que predominam, o layout, entre
outros. As regras de redação, por outro lado, se referem ao próprio modo como o texto
164

Além dos perfis principais, algumas editorias também mantêm páginas específicas para reverberar
seus conteúdos.
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jornalístico se materializa em prática discursiva. Apesar das pressões de mudança,
especialmente as geradas pelo avanço da mediatização, alguns elementos permanecem como
estruturantes do discurso no jornalismo de comunicação: a diferenciação, no nível do
conteúdo, entre opinião e informação; a divisão dos jornais em editorias, a formatação de
layout com recursos gráficos e de diagramação que possibilitam a hierarquização das matérias
por seu valor-notícia; valorização do conteúdo pelo interesse presumido do leitor. Outras
propriedades, entretanto, dependem da importância conjuntural, a exemplo da predomínio de
conteúdos temáticos (esporte, política, economia, variedades) e a variação dos gêneros
jornalísticos explorados (CHARRON & BONVILLE, 2016).
A análise da primeira página, com recortes temporais que contemplam os anos de
2016 e 2017, reforçam a perspectiva das regras de edição maleáveis. Quando considerada a
própria característica do ambiente digital de constante mutação, essa dimensão se fortalece.
Os dois webjornais apresentaram mudanças no projeto gráfico ao longo do período
analisado165. O Estadão, por exemplo, se comparadas as capturas de página de 2016 e 2017,
passou por alterações significativas no layout. Mantendo a rolagem horizontal, a página
passou a ser composta com uma primeira seção principal intitulada “SAIBA AGORA”,
composta por uma lista de matérias do momento, destacadas das demais, uma estratégia
discursiva que interpela diretamente o leitor com o uso do imperativo, e possui como efeito de
sentido o reforço do papel do jornal de filtrar as notícias que merecem a atenção do público,
imerso num turbilhão de informações que circulam nas redes (ver Figura 19 e Figura 20).
Como descrito no capítulo anterior, determinados eventos, tratados como extraordinários,
impunham uma reorganização da página, aparecendo como manchete destacada no topo,
rompendo as colunas regulares da home (ver Figura 12). Esse tipo de efeito de destaque, que
imprime um sentido de urgência ao enunciado, foi regular na página do Estadão, aparecendo
em 29% dos dias analisados em pelo menos um turno.
As duas versões do Estadão mantêm o padrão de um menu superior composto de links
externos/intertextuais que conectam a página principal a outras publicações do Grupo.
Possuem, ainda, um segundo menu horizontal, com links internos, que conectados às páginas
de cada editoria, além de botões que fazem a ligação do site noticioso com os sites de rede
social. No layout de 2016, as fotografias, acompanhadas de chamadas e legendas, e os boxes
com cores de fundo, que imprimem um destaque às informações, são mais exploradas do que

165

Em 2018, os dois jornais passaram por novas mudanças no projeto gráfico.
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em 2017, que passou a investir mais no tamanho da tipografia para hierarquizar as chamadas
dos títulos de matérias conjugadas, num formato gráfico mais limpo.

Figura 19 - Seção principal da primeira página do Estadão - 17/02/16, às 10h32 e menu superior

Em 2016, a coluna central era dedicada às editorias relacionadas ao entretenimento, a
exemplo da seção “Viagem”, em destaque na captura do dia 17 de fevereiro. Já em 2017,
essas seções passaram a ocupar áreas de menos destaque no site, em zonas que demandam
mais rolagens para visualização. Outro elemento que se manteve foi a separação, na coluna
direita, de um espaço destinado aos textos de colunistas. Os editoriais, por outro lado,
passaram a integrar o espaço destinado às chamadas, dentro da lista “SAIBA AGORA”.
Permaneceu, ainda, a reprodução da capa do jornal impresso, com link para a sua versão
digital, disponível para assinantes. Na versão de 2016, é maior o destaque para a lista de
recomendação baseada na captura dos padrões de uso dos usuários. O link para a lista de
recomendadas e de mais lidas aparece como um menu dinâmico, acompanhado das seções de
últimas notícias e de opinião. Em 2017, as listas de sugestão baseadas no engajamento dos
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conteúdos nas redes e nas mais acessadas migraram para boxes dispostos na zona de menor
destaque – no canto esquerdo, visualizados com quatro ou mais rolagens.

Figura 20 - Seção principal da primeira página do Estadão, 13/06/17, às 20h20

A Folha não apresentou alterações significativas no site, entre os anos de 2016 e 2017
(ver Figura 21 e Figura 22). Nesse período, o site também manteve a rolagem vertical e o
menu horizontal, com os links intratextuais, para editorias, além de um menu dinâmico lateral,
que abre com a passagem do cursor do mouse, e que dispõe da lista de todas as seções do site.
Outro elemento presente é um display superior, destinado às chamadas, destacadas em
vermelho, para as últimas notícias, alteradas automaticamente. A reprodução da capa do
jornal impresso aparece no canto superior esquerdo da tela, com link para sua versão digital,
também disponível apenas para leitores fidelizados. Também foi regular a presença de uma
galeria dinâmica, com fotografias destacadas, acompanhadas de legendas que atuam como
chamadas para matérias. Uma mudança sutil pode ser percebida na lista de editorias: a
editoria de “Política” adotou o título-assunto “Poder”. Além disso, a seção de Classificados,
no menu horizontal, foi substituída pela “Sobre Tudo”, uma espécie de guarda-chuva que
integra matérias de serviço, além dos classificados. Outra regularidade verificada nos dois
períodos foi a presença de uma seção específica da home com chamada para a editoria de
“Opinião” e outra para “Painel do Leitor”, na zona principal, ambos presentes em 31,74% das
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capturas do período. Considerando as datas de publicação, 45,24% dos dias apresentaram pelo
menos um turno com chamada para editoriais e 73,81% para conteúdos produzido por
leitores, como comentários sobre fatos do dia e fotos.

Figura 21 - Seção principal da primeira página da Folha, 17/02/16, às 11h32

Figura 22 - Seção principal da primeira página da Folha, 13/06/17, às 20h21
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Uma estratégia regular, identificada no período estudado diz respeito a uma mudança
no nível da enunciação – conceito que integra matérias verbais e não-verbais como
diagramação e relação do texto verbal com as demais matérias significantes. Embora a
separação entre conteúdos informativos e de opinião se mantenha, através de seções
específicas (editoriais, colunas, blogs), no nível da enunciação, essas fronteiras se tornam
mais porosas, quando analisados os enunciados da home page. Apesar de haver um espaço
específico, na primeira página, dedicado às chamadas para conteúdos de opinião e análise – a
exemplo da seção Colunistas e Editoriais-, ambos os suportes também passaram a incorporar
títulos com links destinados a esse tipo de conteúdo, na mesma coluna onde são concentradas
as chamadas para notícias e reportagens, sem a presença de um marcador explícito que os
separem. Nas chamadas que seguem (ver Figura 23 e Figura 24), as duas manchetes
principais são acompanhadas de chamadas para artigos de opinião, produzidos por colunistas
sobre a crise política. O único marcador de separação é o antetítulo com o nome do colunista.
No entanto, a diagramação, através da qual a chamada ou manchete é disposta com um
conjunto de matérias conjugadas, incluindo títulos opinativos, quebram a tradicional
separação, no jornalismo, entre conteúdos informativos e opinativos. Esse tipo de operação
esteve presente nas páginas do Estadão em 62% dos dias analisados, em pelo menos um
turno; na Folha, esse índice chegou a 86% (ver Tabela 5).

Presença de opinião/análise sem
marcador por dia

Folha

Estadão

1 turno
2 turnos
3 turnos
Não tem

13
15
8
6

13
10
3
16

Tabela 5 – Mistura entre informação e opinião/análise na seção principal

Figura 23 - Chamadas publicadas na página da Folha - 14/03/16
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Figura 24 - Chamada publicada na página do Estadão - 14/03/16

Outro traço regular, presente nos dois jornais digitais, foi o uso de infográficos nas
matérias que obtiveram destaque na home - 73 matérias com chamadas na capa do Estadão
utilizavam esse recurso, presente em 80,95% dos dias analisados. Na Folha, o recurso da
infografia foi explorado em 130 matérias com títulos na home, com ocorrência em todas as
capturas do período.
Os dados sobre acesso, através do ranking disponível nos dois sites, e o seu
cruzamento com as informações sobre reações, compartilhamentos e comentários (índice de
engajamento gerado no Facebook através da interação direta do usuário, sem necessariamente
implicar na publicação do conteúdo na página institucional), colhidas através do aplicativo
Netvizz, revelou que não houve uma correspondência entre acesso e engajamento, quando
observadas as matérias individualmente, como destacado no capítulo anterior. Por outro lado,
foi verificada correspondência166 entre a frequência das editorias que ganharam mais espaço e
aquelas que mais geraram acessos no site e envolvimento do público no Facebook, sobretudo,
166

Esses resultados são coerentes com os estudos sobre news gap que trata da diferença entre o que é
filtrado e hierarquizado pelos jornalistas como mais importante e o consumo pelos leitores. A
pesquisa, realizada em sete diferentes países com os jornais de maior circulação, identifica uma
diminuição dessa diferença nos contextos de aumento da atividade política, como disputas eleitorais e
crise política, nos quais se espera um aumento de interesse do público em assuntos relacionados à vida
pública nacional (BOCZKOWSKI & MITCHELSTEIN, 2013).
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entre as primeiras posições. As editorias de Política e Poder ocuparam o primeiro lugar entre
as editorias de maior destaque na home, bem como as primeiras posições em mais acessos e
engajamento (ver Tabela 6, Tabela 7, Tabela 8 e Tabela 9).
No Estadão, a editoria de Política foi a que mais apresentou ocorrências, atingindo
uma frequência de 57,77% das chamadas na zona nobre da home, emplacando 163 entre as
matérias mais acessadas. Considerando o índice de engajamento gerado entre as matérias da
primeira página, a editoria de Política ocupou a primeira posição, seguida de Economia &
Negócios, com 16,62% das chamadas. Já entre a lista de mais acessadas, o segundo lugar em
acessos ficou com a editoria Emais, com notícias sobre variedades e entretenimento, que não
apareceram na área nobre do site167, embora tenha alcançado a primeira posição em
engajamento. A Folha seguiu a tendência de dar destaque, na primeira página, para as
editorias tradicionais de Poder (39,75% dos títulos) e Mercado (10,47%). A lista de mais
acessadas também foi encabeçada pela editoria de Poder, que também liderou em
reverberação no Facebook, seguida de Cotidiano (8,45% das chamadas da home), que
também apresentou a segunda posição em acesso e engajamento.

Tabela 6 - Número de publicações por editoria na zona nobre da home - 2016 e 2017 – Estadão

167

Como será aprofundado mais à frente, a seção Emais ocupa a segunda posição entre as editorias
com publicações no perfil oficial do Estadão no Facebook, alcançando o índice de 10,38% das
postagens.
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Tabela 7 - Frequência de editorias entre as matérias mais lidas versus engajamento - 2016 e 2017 –
Estadão

Tabela 8 - Número de publicações por editoria na zona nobre da home - 2016 e 2017 – Folha

201

Tabela 9 - Frequência de editorias entre as matérias mais lidas versus engajamento entre elas - 2016 e
2017 – Folha

O destaque, na primeira página, de matérias sobre política é previsível, sobretudo, pela
relevância que a editoria possui no jornalismo de referência. Essa convergência com o
comportamento dos usuários, por outro lado, pode ser reforçada, sobretudo, por aspectos
conjunturais: a polarização, iniciada no processo eleitoral de 2014, foi aprofundada ao longo
dos anos seguintes, com a crise econômica e a própria crise política que levou ao
impedimento da presidenta eleita, Dilma Rousseff, em agosto de 2016, num processo em que
o agendamento temático da cobertura midiática teve um papel relevante.
Como será vista na seção posterior, a disputa política instaurada no espaço público
deixou marcas na enunciação jornalística, com uma presença significativa de títulos
polifônicos, através dos quais se percebe uma dramatização do debate público, com o
enquadramento de declarações polêmicas que provocam uma espetacularização do jogo
político e que servem de combustível para um debate acirrado entre polos opostos,
especialmente, quando o hábito dos usuários é a leitura dos títulos. Os altos índices de
engajamento também podem ser impulsionados pela maior frequência de publicações, embora
os dados capturados pelo Netvizz não levem em conta apenas as publicações que partiram do
perfil oficial, englobando a totalidade de compartilhamento dos usuários, o que reforça a tese
do agendamento pelo clima de opinião gerado pelo momento político (as editorias de Política
e Poder também foram as que mais chegaram ao ranking de engajamento, no Facebook, de
notícias propagadas, atingindo, respectivamente, 30,16% e 25,68% das ocorrências lista de
cada página institucional, entre as postagens por meio de links). Na próxima seção,
avançaremos na análise dos títulos, elemento essencial para desvelar os traços do
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posicionamento discursivo e o modo como as condições de produção deixaram marcas nas
estratégias discursivas adotadas.

4.2.1. Os títulos e a construção do sentido no Estadão e na Folha
Com o objetivo de identificar traços do posicionamento discursivo de Estadão e Folha
e possíveis marcas das novas condições de produção do discurso jornalístico com o avanço da
mediatização, adotamos como porta de entrada a análise dos títulos. As matérias significantes
foram categorizadas através de uma grade analítica que identifica aspectos relacionados ao
conteúdo (data e turno de publicação, papel do paratexto e editoria), bem como às estratégias
de enunciação (tipo de título, presença de antetítulo e subtítulo e suas operações discursivas,
tipo de fotografia e o efeito de interpelação os leitores empírico que fundamenta o vínculo
com os coenunciadores por meio da enunciação). Com essa estratégia de análise, foi possível
verificar a frequência das operações discursivas e possíveis regularidades no período
analisado, que abrange os meses de maio, junho e julho de 2017. No primeiro momento desse
capítulo, iremos caracterizar os tipos de título encontrados, para posteriormente apresentar as
frequências mais encontradas e que, de forma conjugada, compõem um elo com os leitores.
As categorias de classificação dos títulos tiveram como base, especialmente, as
formulações de Eliseo Verón e Maurice Mouillaud sobre o papel dos títulos na construção do
sentido no jornalismo. É comum a presença de um conjunto de enunciados que compõem o
sistema discursivo nos títulos, num processo de expansão aspectorial, que propõe um percurso
interpretativo, através de um título principal, um antetítulo e um subtítulo, elementos
considerados no processo de categorização. Esse conjunto de enunciados compõem o que nós
intitulamos de efeito de interpelação: a partir de determinada visada comunicacional, é
edificada uma relação entre enunciador e coenunciador, que se fundamenta por meio da
enunciação. Identificamos os tipos de visadas comunicacionais implícitas na enunciação
jornalística a partir das formulações de Charaudeau (2015) sobre o discurso midiático. São
elas: (1) prescritiva, que visa a provocar ação; (2) informativa, que visa a informar; (3)
incitativa, a convencer, e a (4) visada da captação, que utiliza estratégias sensacionais.
Durante a pré-análise, foi possível ter um contato inicial com as matérias significantes
consideradas na composição da grade de análise dos títulos. Assim, foram formuladas as
seguintes categorias para os títulos principais:
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Informacional (SN + SV) - seguem o formato tradicional, na ordem direta, composto
de um sintagma nominal e um sintagma verbal.
Inscrições para o Enem 2017 começam nesta segunda-feira - Folha,
08/05/17
Senadora Marta Suplicy recusa convite para Ministério da Cultura - Folha,
16/06/17
Comissão da Câmara vota destaques da reforma da Previdência - Estadão,
09/05/17
Unicamp passa USP em ranking de universidades - Estadão, 20/07/17

Informacional/Polifônico - aqueles nos quais a polifonia é o próprio elemento
informativo, pois o próprio fato jornalístico é construído a partir de uma declaração.
Lula sabia de caixa 2 e dava 'palavra final do chefe', diz João Santana –
Folha, 11/05/17
‘Não se muda Previdência sem controvérsia’, diz Meirelles – Estadão,
07/05/17

Opinativo - comuns em artigos de opinião e editoriais, são aqueles que focalizam na
posição do enunciador diante dos fatos.
Esquerda passa vergonha em vídeos de canal do YouTube – Folha, 10/05/17
Seriedade sem popularidade - Estadão, 22/07/17

Conativo - mais comuns em discursos publicitários, são aqueles que interpelam o
leitor empírico com o uso do imperativo, voltados a provocar algum tipo de reação.
Entenda o processo sobre o apartamento do Guarujá – Folha, 10/05/17
Calcule como fica sua aposentadoria após a reforma do INSS – Estadão,
09/05/17

Interpretativo – Os títulos interpretativos, para além da informação, oferecem
interpretações sobre os acontecimentos, avançando em explicações, com causas e
consequências.
Usuários confrontam valores paulistanos – Folha, 11/06/17
Temer acabará pedindo a mudança da meta para impedir colapso – Estadão
– 22/07/17
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Referencial – São aqueles que ganham o status de categoria, por se referir a elementos
que ultrapassam o factual. Demandam uma complementação informativa, que pode ser um
título informacional ou o próprio artigo que o acompanha.

ZELADORIA DA CIDADE
Matagal cresce e se espalha em São Paulo com desfalque em equipes de
João Doria – Folha, 13/05/17
Reforma e Justiça do Trabalho – Estadão, 11/05/17

Nominalizado – São dotados de um status informacional, embora não sigam o formato
tradicional de presença de um verbo de ação.
PARAÍSO TROPICAL EM PERIGO – Folha, 20/07/17
Novo escândalo do Refis - Estadão, 19/07/17

Interacional – Focalizados no contato com o coenunciador, são aqueles que exploram
frases interrogativas, geralmente respondidas no conteúdo do artigo.
O que diz o 1º documento escrito da história? – Folha, 08/05/17
Como o globalista trucidou a populista? – Estadão, 07/05/17

Autorreferencial – São os títulos através dos quais a própria atividade jornalística é
enfatizada, como uma espécie de autopromoção.

Folha Explica em três minutos por que Lula teve que depor a Moro - Folha,
12/05/17
Folha faz pré-estreia de documentário sobre travestis" – Folha, 14/06/17

Anafórico - Títulos que fazem referência ao processo histórico e permitem um vínculo
entre o tempo passado e o presente da informação.
O balão de Doria – Folha, 16/07/17
A denúncia contra Temer - Estadão, 17/06/17

Sensacional/ Fait divers – Os títulos sensacionais, como o próprio nome sugere, são
voltados a provocar emoção, nesse caso, a partir dos fait divers.

FOFURA DO DIA
Grupo de lontras se reúne às margens de um pequeno rio em Frankfurt, na
Alemanha – Folha, 15/06/17
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TROCA DE CASAIS NO REINO ANIMAL
‘Orgia felina’ garantiu sobrevivência evolutiva das onças, diz estudo com
leopardos, leões e tigres – Folha, 19/07/17

Os antetítulos e os subtítulos também foram classificados de acordo com o tipo de
operação realizada, conforme enumerado na Tabela 10.

Operação Antetítulo
(1) Referencial
(2) Referência ao autor
(3) Operação anafórica
(4) Título-assunto (tema ou editoria)
(5) Informativo
(6) Conativo
(7) Explicativo/ Interpretativo
(8) Sensacional
(9) Classifica pelo gênero de discurso ou formato
(10) Interacional
(11) Marcador de polifonia
(12) Efeito de urgência
Tabela 10 - Operações discursivas dos Antetítulos

No caso dos antetítulos, além dos (1) referenciais, geralmente acompanhados de títulos
informacionais, foram identificados outros que faziam (2) referência ao autor do artigo, um
marcador de cumplicidade que pressupõe que os leitores acompanha os colunistas que
integram cada uma das publicações. A (3) operação anafórica também aparece entre os
antetítulos, sobretudo, através da nomeação do fato – a exemplo do chapéu “LAVA JATO”,
ou “GOVERNO ENCURRALADO”, este último avançando numa interpretação dos fatos. Os
(4) títulos-assuntos, por sua vez, funcionam como uma etiqueta de classificação
(“VIOLÊNCIA”; “SAÚDE”, “PREVIDÊNCIA” “CINEMA”), que ao mesmo tempo
aglutinam matérias sobre temas e editorias em páginas internas específicas. Os (5)
informativos, quando acompanhado de títulos informacionais, ampliam as informações
oferecidas pelo título principal, oferecendo um percurso interpretativo. Os (6) conativos, do
mesmo modo que nos títulos principais, são aqueles que interpelam com o uso do imperativo
(“Acompanhe

ao

vivo”).

Também

foram

identificados

antetítulos

(7)

explicativos/interpretativos, que apresentam causas, consequências e identificam o atores
envolvidos no fato. Os (8) sensacionais respondem à visada da captação, especialmente, com
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marcadores expressivos (“GULOSEIMAS”; “FRIOZINHO”). Já a (9) classificação pelo
gênero de discurso ou formato busca guiar o leitor no processamento do discurso
(“ANÁLISE”, “OPINIÃO”), revelando uma postura didática. Os (10) interacionais focam no
próprio contato, através da interpelação direta dos leitores empíricos com frases e expressões
interrogativas, também visando à captação (“VAI OU FICA?”; “VAI FICAR EM SÃO
PAULO?"). Outros antetítulos funcionavam como (11) marcadores de polifonia (“DIZ
ESTUDO”), destacando que a informação ou avaliação contida no título era de vozes
externas. Por último, o (12) efeito de urgência (“URGENTE”), que busca destacar a notícia
em questão do fluxo de informação contínua das redes.
Entre os subtítulos, as categorias de (A) informativo, (C) explicativo/ interpretativo,
(E) conativo e (F) autorreferencial também estiveram presentes e seguem as mesmas
operações

descritas

anteriormente.

Aparecem,

ainda,

os

subtítulos

(B)

argumentativos/opinativos, geralmente, acompanhados de títulos opinativos/expressivos. Já os
(D) descritivos, como o próprio nome sugere, são os que descrevem a cena ou fato em questão
(ver Tabela 11).
Folha - 2017
(A) - Informativo

Estadão - 2017
(A) - Informativo

TÍTULO: Centrista Emmanuel Macron vence as
TÍTULO: Cai nº de suspeitas de zika, dengue e
eleições presidenciais na França
chikungunya
SUBTÍTULO Candidato derrota extrema-direita
SUBTÍTULO: No caso da dengue, redução foi
e é eleito com 65,8% dos votos; em discurso, de 90% até 15 de abril em relação ao mesmo
Macron fala em diminuir divisões da França, período de 2016
informam Diogo Bercito e Rodrigo Vizeu
(B) - Argumentativos/opinativos

(B) - Argumentativos/opinativos

TÍTULO: Muito a investigar
TÍTULO: Um documento histórico
SUBTÍTULO: Delações contraditórias indicam
SUBTÍTULO: Sentença assinada pelo juiz
que inquéritos da Lava Jato ainda têm longo Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba,
caminho pela frente
constitui um importante documento para a
consolidação da democracia
(C) Explicativo/ Interpretativo

(C) Explicativo/ Interpretativo

TÍTULO: Planalto atua para conter dissidência
TÍTULO: Às vésperas de depoimento de Lula,
dentro do próprio PMDB na Câmara
defesa tenta suspender ação do tríplex
SUBTÍTULO: Ao menos oito deputados do
SUBTÍTULO: Se o Tribunal Regional acolher
partido do presidente Temer podem votar contra pedido até esta quarta-feira, interrogatório de exele
presidente pode ser adiado
(D) Descritivo

(D) Descritivo

TÍTULO: IMAGENS DO DIA
TÍTULO: Ninguém se sente feliz dando
SUBTÍTULO: Enfermeiras 'praticam' sorriso imunidade a criminoso, diz Janot
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com pauzinhos em hospital na província de
SUBTÍTULO: Nos EUA, em evento sobre
Hebei, na China
delação premiada, procurador comenta benefícios
a Joesley Batista
(E) Conativo

(E) Conativo

TÍTULO: Universidad de Chile 0x1 Corinthians TÍTULO: Ouça o podcast do 'Estadão' com as
SUBTÍTULO: Acompanhe a partida em tempo principais
análises
do
dia
real
SUBTÍTULO: ‘Estadão Notícias’: situação de
Temer ainda é muito grave, analisa Roberto
Romano; confira
(F) Autorreferencial

(F) Autorreferencial

TÍTULO: Depois de sete anos, 'mensalão da
TÍTULO: Com rombo de R$ 10 bi, governo
toga' pode ficar impune
pode recorrer à alta de impostos
SUBTÍTULO: Ação penal contra juízes
SUBTÍTULO:
Segundo
apurou
o
acusados de fraude revelada pela Folha se arrasta 'Estadão/Broadcast', assunto foi discutido ontem
no TRF-1
entre Temer e Meirelles
Tabela 11 - Operações subtítulos

A partir da articulação das operações discursivas presentes nos três enunciados que
compõem o sistema de títulos, na expansão aspectorial, foram identificados os efeitos de
interpelação, classificados segundo a visada comunicacional implícita na estratégia
discursiva. Embora seja difícil identificar enunciados com operações discursivas puras,
observamos o predomínio de cada uma delas. Assim, o elo com o leitor se fundamentou, no
Estadão e na Folha, a partir dos seguintes efeitos de interpelação (ver Tabela 12):

EFEITOS DE INTERPELAÇÃO
(I) Argumentativo, com efeito de avaliação – visada incitativa
(II) Autopromocional – visada da captação
(III) Convocatório (linguagem conativa) – visada prescritiva
(IV) Convocatório, com reforço do contato (interacional) – visada da captação
(V) Descritivo com efeito de avaliação – informativa/ incitativa
(VI) Dramatização/ espetacularização do debate público – visada da captação
(VII) Explicativo/ Didático com linguagem conativa – visada prescritiva
(VIII) Explicativo/Didático (postura didática) – visada prescritiva
(IX) Expressiva (atitude emocional - provocar emoção) – visada da captação
(X) Informativo (visa a informar) – visada informativa
(XI) Informativo com efeito anafórico (partilha de saber) – visada informativa
(XII) Informativo com efeito de avaliação – visada informativa/ incitativa
(XIII) Informativo com efeito de avaliação (assimilação) – visada informativa/ incitativa
(XIV) Informativo com efeito de contextualização – visada informativa
Tabela 12 - Efeitos de interpelação
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Desse modo, foi possível identificar títulos que, através da (I) linguagem
argumentativa, visavam a criar um vínculo a partir do convencimento e da partilha de um
posicionamento diante dos fatos. Outros apostavam no (II) discurso autopromocional, visando
à captação de atenção do público com a divulgação do próprio jornal enquanto produto, bem
como suas rotinas. Os discursos (III) convocatórios, a partir da linguagem conativa, visavam à
prescrição, embora seja possível perceber traços da visada da captação. Já os

(IV)

convocatórios com o reforço do contato, focalizavam na interação, predominante na visada da
captação. Todos os títulos com efeito de avaliação (V, XII e XIII), embora partam da visada
informativa, também apresentam traços da visada incitativa, por pressupor a partilha de valor.
A (VI) dramatização do debate público, que visa à captação, é uma estratégia que traz para as
páginas do jornal digital os embates do campo político, a partir da reprodução de declarações
polêmicas. Os títulos (VII e VIII) explicativos, ambos partindo da visada prescritiva, reforçam
uma relação didática e de autoridade do jornal com os leitores. Os (IX) expressivos, a partir
de estratégias sensacionais, visam à captação, fundamentada na emoção. Enquanto a presença
de operações (XI) anafóricas pressupõem uma relação de cumplicidade pela partilha de um
saber, a operação de (XIV) contextualização reforçam o lugar de autoridade do enunciador,
que reafirma a sua capacidade de não só filtrar os acontecimentos, mas explicá-los.
A análise das frequências indicou um predomínio de títulos informacionais
(totalizando 44,26% no Estadão e 47,59% na Folha - ver Gráfico 4) na primeira página,
resultado coerente com o esperado de duas publicações de referência e que reforça a hipótese
de que as novas condições de produção não implicam, necessariamente, em rupturas. Os
títulos polifônicos ocuparam a segunda posição, com 24,36% e 13,83% respectivamente.
Percentual Estadão

Percentual Folha

47,59%
44,26%

Gráfico 4 - Percentual dos tipos de título - Folha x Estadão 2017
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Quando consideradas apenas as manchetes principais, o índice de títulos polifônicos
atinge 33,93% no Estadão e 29,03% na Folha. No Estadão, 75,92% dos títulos enquadrados
nas declarações de terceiros foram publicados na editoria Política (145 dos 191), seguidos de
Economia & Negócios, que atingiram a marca de 18,85%. Na Folha, 58,72% (64 dos 109)
foram oriundos da editoria Poder, seguidos dos títulos do Painel do Leitor (20,18%) e da
editoria Mercado (10,09%). A alta incidência de títulos polifônicos deixa como efeito a
espetacularização do debate público, por se fundamentar no enquadramento de declarações
polêmicas e frases de efeito. Esse tipo de estratégia discursiva que visa à captação esteve
presente em 72,25% dos títulos polifônicos do Estadão e em 59% da Folha (ver Gráfico 5 e
Gráfico 6).

1,57%
2,09%

4,71%
6,28%

1,05%

Dramatização/ espetacularização do debate público
0,52%

Informativo (visa à informar)
Informativo com efeito de avaliação (assimilação)

11,52%

Informativo com efeito de contextualização
72,25%

Informativo com efeito de avaliação
Argumentativo, com efeito de avaliação
Explicativo/ Didático com linguagem conativa (veja,
entenda…)
Expressiva (atitude emocional - provocar emoção)

Gráfico 5 - Efeitos de Interpelação dos títulos polifônicos – Estadão
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Informativo com efeito de avaliação (assimilação)

6%

Informativo (visa à informar)
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Informativo com efeito de contextualização
Convocatório (linguagem conativa - provocar ação)
Informativo com efeito de anafórico
Expressiva (atitude emocional - provocar emoção)

Gráfico 6 - Efeitos de Interpelação dos títulos polifônicos – Folha
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Quando analisada a periodicidade, todas as capturas da amostra apresentaram pelo
menos uma ocorrência de título polifônico no Estadão, com 20 dos 21 dias utilizando a
estratégia de dramatização. Na Folha, os títulos declaratórios aparecem em 20 dias do período
analisado, entre eles, 15 com o uso da espetacularização (ver Gráfico 7). No gráfico de linhas
que segue, é registrada a frequência de títulos polifônicos com o efeito de dramatização, ao
longo dos 21 dias de análise dos dois jornais digitais. Os dias de pico correspondem ao
processo de agendamento do depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Lava
Jato; da delação premiada de João Santana e Mônica Moura na Polícia Federal e das
denúncias de espionagem, pela Agência Brasileira de Inteligência, contra o ministro do
Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, responsável por homologar as delações dos
executivos da JBS no inquérito contra o presidente Michel Temer. A confrontação entre a
incidência desse tipo de estratégia e os eventos reforça a hipótese do papel dos elementos
conjunturais nas regras de edição.

Gráfico 7 - Presença de títulos polifônicos e com dramatização – Estadão e Folha

Entre os títulos polifônicos, o modo de citação com maior frequência foram as
citações diretas com verbos dicendi neutros (CD/VN), que exercem a função de demarcar o
discurso de terceiros, num mecanismo de encenação do debate público sem, no entanto,
imprimir um efeito de modalização, que posicionaria o locutor de origem – alcançando a
incidência de 48,39% no Estadão e 37,50% na Folha (ver Gráfico 8). A reprodução
polifônica (RP), que reinterpreta o discurso relatado e focaliza em termos específicos, num
efeito de destaque, visando ao distanciamento, ocupou a segunda posição entre os títulos
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polifônicos do Estadão, presente em 26,34% das ocorrências; na Folha, esse mecanismo de
citação foi explorado em 8,65% dos casos, sendo a segunda posição ocupada pelos títulos
com citação indireta e verbos modalizadores neutros (CI/VN), com uma incidência de 23,08%
(no concorrente, o índice foi de 8,06%) A citação indireta pressupõe maior comprometimento
do enunciador, diante do discurso relatado que, acompanhada de verbos introdutórios neutros
pressupõe um efeito de verdade. As citações diretas, com verbos modalizadores (CD/VM),
que pressupõem maior distanciamento do discurso relatado, aparecem em terceiro lugar, com
o percentual de 9,14% das ocorrências no Estadão e 13,46% na Folha.
(CD/VN) Sou julgado por um Power Point mentiroso, diz Lula – Estadão,
10/05/17
(CD/VN) Está em julgamento meu governo, diz ex-presidente – Folha,
10/05/17
(RP) Cármen quer apuração de ‘devassa’ contra Fachin – Estadão,
11/06/17
(RP) Apoiadores do petista dizem que juiz externou 'parcialidade' – Folha,
11/05/17
(CI/VN) Padilha diz que governo ainda pode reverter sua impopularidade –
Folha, 11/05/17
(CI/VN) Odebrecht diz que obra do Itaquerão foi para atender Lula –
Estadão, 08/05/17
(CD/VM) 'Não paguei e não tenho nenhum triplex’, afirma Lula – Estadão,
10/05/17
(CD/VM) Citar meu nome virou condição para fechar delação, afirma Lula
– Folha, 11/05/17
Percentual Estadão

Percentual Folha

48,39%
37,50%
26,34%

Gráfico 8 - Sistema de citação - títulos polifônicos
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Os títulos conativos, que exploram o uso do imperativo e outros recursos de
interpelação direta dos leitores aparecem em 11,35% dos títulos do Estadão e (89 ocorrências
distribuídas em todos os 21 dias da amostra) e 8,25% da Folha (65, distribuídos em 19 dos 21
dias), demonstrando que, embora não sejam predominantes, se trata de um traço regular do
posicionamento discursivo dos dois webjornais. Já os títulos opinativos, que alcançaram um
índice de 11,68% da Folha e 5,99% do Estadão, embora com baixa frequência, também
apresentam regularidade (21 e 16 dias com chamadas opinativas respectivamente).
Os antetítulos estiveram presentes em 32,14% das ocorrências do Estadão e em
60,38% do conjunto de títulos da Folha (ver Tabela 13 e Tabela 14). A incidência foi mais
alta entre os antetítulos referenciais, que dependem de uma focalização/atualização, realizada
pelo título principal, presente em 73 dos 258 antetítulos do Estadão e 144 dos 473 da Folha.
Os títulos-assunto, que remetem a editorias e temas que ganharam seção específica, com o
índice de 24,21% dos antetítulos do Estadão e 13,53% da Folha. Os antetítulos anafóricos,
que estabelecem uma relação de cumplicidade entre enunciador e coenunciador por meio da
partilha de um saber em comum, ocuparam a terceira posição nos dois webjornais, com 58 e
72 ocorrências respectivamente. Outra operação presente entre as chamadas de capa dos dois
jornais digitais foram os antetítulos que fazem referência aos autores dos artigos de opinião e
análise, em sua maioria, colunistas fixos de cada uma das publicações. Esse tipo de marcador,
que opera como mecanismo de distinção do tipo de conteúdo, apareceu em 9,52% dos
antetítulos do Estadão e em 15,86% da Folha.

Operação Antetítulo – Estadão
Frequência
Percentual
Referencial
73
28,97%
Título-assunto (tema ou editoria)
61
24,21%
Operação anafórica
58
23,02%
Referência ao autor
24
9,52%
Classifica pelo gênero de discurso ou formato
19
7,54%
Autorreferencial
10
3,97%
Informativo
3
1,19%
Conativo
2
0,79%
Efeito de urgência
2
0,79%
** NÃO TEM ANTETÍTULO
526
67,86%
**Total Antetítulos:
258
32,14%
Tabela 13 - Classificação antetítulos – Estadão
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Operação Antetítulo
Frequência
Percentual
Referencial
144
30,44%
Referência ao autor
75
15,86%
Operação anafórica
72
15,22%
Título-assunto (tema ou editoria)
64
13,53%
Informativo
48
10,15%
Conativo
21
4,44%
Explicativo/ Interpretativo
17
3,59%
Sensacional
15
3,17%
Classifica pelo gênero de discurso ou formato
7
1,48%
Interacional
6
1,27%
Marcador de polifonia
3
0,63%
Efeito de urgência
1
0,21%
** NÃO TEM ANTETÍTULO
315
39,62%
**Total Antetítulos:
473
60,38%
Tabela 14 - Classificação antetítulos – Folha

Os subtítulos compuseram 192 das chamadas do Estadão (24,49%) e em 255 da Folha
(32,96%). As operações discursivas adotadas mantiveram a tendência da visada informativa,
presente na maioria das ocorrências – 61,46% no Estadão e 61,18% na Folha. No Estadão, a
segunda posição foi ocupada pela pelos subtítulos explicativos e/ou interpretativos, 22,92%
das ocorrências, que na Folha obtiveram a frequência de 10,20%. Os subtítulos
argumentativos ocuparam o segundo lugar entre os subtítulos da Folha, alcançando 19,61%
dos casos, operação que ocupou o terceiro lugar do concorrente, com a incidência de 10,94%
(ver Gráfico 9).
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Gráfico 9 - Subtítulos Estadão x Folha

A partir das operações discursivas realizadas pelo conjunto de títulos, identificamos o
efeito de interpelação predominante, que foram classificados segundo a visada
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comunicacional implícita no discurso. Em ambos os jornais digitais, predominou a visada
informativa, presente em mais da metade dos casos, se considerados os efeitos de interpelação
que articulavam a incitação e a informação, somando 57,02% das ocorrências no Estadão e
59,64% na Folha (ver Tabela 15 e Tabela 16). A visada da captação ocupou a segunda
posição nos dois suportes, chegando a 27,55% e 18,78%, respectivamente. Quando
considerados os títulos convocatórios, com linguagem conativa, que também possuem traços
de interpelação direta, a visada da captação chega a 30,87% e 24,87%. A incitativa, que
propõe uma relação de cumplicidade por meio da partilha de valores e posições, ocupa a
terceira posição, presente em 9,95% dos títulos do Estadão e 13,32% da Folha - incluindo os
títulos que mesclam informação e argumentação, os índices chegam a 22,07% no Estadão e
27,15% na Folha, ultrapassando as estratégias sensacionais em 2,28%. A visada prescritiva,
que sustenta uma relação didática com os leitores, aparece em 5,48% e 8,25%
respectivamente.
Visadas x Efeito de Interpelação - ESTADÃO
Frequência
Percentual
Captação
216
27,55%
Convocatório, com reforço do contato
62
7,91%
Dramatização/ espetacularização do debate público
148
18,88%
Expressiva (atitude emocional - provocar emoção)
6
0,77%
Incitativa
78
9,95%
Argumentativo, com efeito de avaliação
69
8,80%
Informativo com efeito anafórico
9
1,15%
Informativa
352
44,90%
Informativo (visa a informar)
264
33,67%
Informativo com efeito de contextualização
88
11,22%
Informativa/ incitativa
95
12,12%
Descritivo com efeito de avaliação
2
0,26%
Informativo com efeito de avaliação
70
8,93%
Informativo com efeito de avaliação (assimilação)
23
2,93%
Prescritiva
17
2,17%
Explicativo/ Didático com linguagem conativa (veja,
entenda…)
8
1,02%
Explicativo/Didático
9
1,15%
Prescritiva/ captação
26
3,32%
Convocatório (linguagem conativa - provocar ação)
26
3,32%
Total
784
100,00%
Tabela 15 - Visadas de comunicação versus Efeito de Interpelação – Estadão
Visadas x Efeito de Interpelação - FOLHA
Captação
Autopromoção
Convocatório, com reforço do contato
Dramatização/ espetacularização do debate
público
Expressiva (atitude emocional - provocar emoção)

Frequência
148
4
38

Percentual
18,78%
0,51%
4,82%

71
35

9,01%
4,44%
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Incitativa
105
13,32%
Argumentativo, com efeito de avaliação
105
13,32%
Informativa
361
45,81%
Informativo (visa a informar)
289
36,68%
Informativo com efeito de contextualização
68
8,63%
Informativo com efeito anafórico
4
0,51%
Informativa/ incitativa
109
13,83%
Descritivo com efeito de avaliação
6
0,76%
Informativo com efeito de avaliação
68
8,63%
Informativo com efeito de avaliação (assimilação)
35
4,44%
Prescritiva
17
2,16%
Explicativo/ Didático com linguagem conativa
(veja, entenda…)
8
1,02%
Explicativo/Didático
9
1,14%
Prescritiva/ captação
48
6,09%
Convocatório (linguagem conativa - provocar ação)
48
6,09%
Total
788
100,00%
Tabela 16 - Visadas de comunicação versus Efeito de Interpelação – Folha

As fotografias, que complementam o efeito de sentido dos títulos, foram mais
exploradas nas chamadas da Folha (32,23% dos títulos presentes na home) do que do Estadão
(15,56% - ver Gráfico 10). O tipo de fotografia mais recorrente foi o retrato de personagens,
utilizado como mecanismo de identificação do ator social envolvido (33,61% das fotografias
do Estadão e 33,07% da Folha). O segundo tipo de foto mais explorado foram as fotos
ilustrativas do local ou situação em questão – em geral, imagens de arquivo (20,49% e
24,41%, respectivamente). As testemunhais, que reforçam a visada informativa, funcionando
como um fragmento da realidade relatada, ocuparam a terceira posição – 19,67% das
fotografias do Estadão e 16,14% da Folha.
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Gráfico 10 - Tipo de fotografia - Estadão x Folha
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Como destacado no capítulo anterior, o posicionamento discursivo dos jornais na web
inclui aspectos intradiscursivos, edificados no interior de cada suporte, bem como as
estratégias adotadas no mercado discursivo com aspectos de construção da imagem
institucional. A inserção nos sites de rede social atua como uma extensão dos jornais,
compondo uma segunda vitrine composta de fragmentos autônomos que circulam a partir das
interações dos usuários. Como visto nos dados sobre acesso e a reverberação, a ação do
usuário ocupa um lugar de destaque na circulação dos conteúdos, um fator de possível
aumento no investimento em estratégias de captação que visam à reverberação dos conteúdos
nas redes.

4.3. Estratégias de Folha e Estadão no Facebook
Como destacado no início desse capítulo, optamos pelo estudo dos títulos/hiperlinks
como forma de integrar a análise dos jornais digitais com a dos conteúdos compartilhados no
Facebook. O compartilhamento dos links funciona como uma janela para o suporte, um
fragmento do posicionamento discursivo que circula de forma autônoma, por meio da
reprodução de uma prévia do conteúdo original. Esta seção será dedicada ao estudo do
posicionamento discursivo no Facebook, para o qual foram analisadas as postagens de cada
página oficial, no mesmo recorte temporal da análise da home page. No primeiro momento,
faremos uma descrição geral dos conteúdos encontrados, para então avançar na análise
discursiva dos títulos.
A partir do total de postagens coletadas (1358 do Estadão e 1432 da Folha), foi
selecionada amostra aleatória para a análise dos títulos, totalizando 585 postagens do Estadão
e 601 da Folha. Entre as postagens, 86,67% do Estadão correspondiam a links de conteúdo do
Grupo, índice que atingiu a marca de 95,84% na página da Folha. Tomando como base a
totalidade de publicações do período, sem o recorte utilizado para a análise qualitativa, as
editorias com mais postagens no Estadão foram Política (269 postagens que correspondem a
21,76% dos links), Emais (122) e Cultura (89); o site #Fera, do Grupo Estado, também foi
replicado com regularidade (103 postagens - ver Tabela 17 e Tabela 18). Na Folha, as seções
com mais ocorrências foram Poder (267 que correspondem a 18,65% dos links), Cotidiano
(162), Mercado (150), Colunas (134) e Mundo (120).
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Tabela 17 - Editorias/Seções Facebook Estadão

Na página dos dois jornais digitais no Facebook, as editorias Política e Poder, que
ocuparam o primeiro lugar em número de postagens, também foram as com maior soma de
compartilhamentos, reações e comentários, quando consideradas as reverberações que
partiram das postagens da página institucional168. No entanto, quando considerada a média de
engajamento, passam a ocupar o 8° e o 5° lugar, respectivamente. A segunda posição em
publicações e propagação, no Estadão, ficou para a editoria Emais, dedicada a notícias de
entretenimento; na Folha, a editoria similar (F5) ocupou o 6° lugar em publicações; 3° em
engajamento.

168

Na análise da primeira página dos sites noticiosos, o índice de engajamento, verificado pelos dados
de compartilhamento (externos, que partiram dos usuários), também foram significativos nas duas
editorias.
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Tabela 18 - Editorias/Seções Facebook Folha

Considerando a propagação das postagens individualmente, as editorias que mais
chegaram ao ranking de engajamento no Facebook do Estadão foram Política (57 dos 189),
Emais (34) e Brasil (17); na Folha, as editorias de Poder, Cotidiano e F5 foram as que mais
tiveram notícias propagadas (ver Tabela 19). Portanto, além da prevista valorização das
notícias sobre política e economia (Economia & Negócios e Mercado ocupam o 6° e o 5°
lugar respectivamente) nos jornais de referência, é possível identificar um interesse do
público, que também reforça o agendamento dos temas sobre a vida pública nacional no
Facebook, sobretudo, no contexto de polarização política. As editorias que reúnem notícias de
variedades e entretenimento – Emais e F5 – também estiveram entre as notícias que mais
reverberaram, ocupando o 2° e 3° lugar respectivamente, demonstrando o comportamento
regular do público de interagir com esse tipo de conteúdo nas redes.
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Tabela 19 - Editorias do Estadão e da Folha que mais alcançaram o ranking simulado de engajamento

Diferente da zona nobre dos webjornais, que tendeu a concentrar o maior número de
publicações sobre política e economia, as duas editorias somando 75,18% no Estadão e
50,23% na Folha, no Facebook, a distribuição de frequências é mais homogênea em
percentual, demonstrando maior variedade temática. A diferença entre o primeiro e o segundo
colocado, em número de ocorrências, que alcança a marca de 41,37% na zona nobre do site
do Estadão, cai para 11,89% entre as postagens no site de rede social. Na Folha, variação de
29,28%, na home, cai para 7,65% no Facebook.
A análise do posicionamento discursivo dos jornais digitais no Facebook inclui, além
dos tipos de título, já descritos na seção anterior, a verificação das operações discursivas dos
comentários que acompanham os hiperlinks, fotos e vídeos compartilhados (conteúdo do
post), além do elo proposto com os leitores e a visada comunicacional implícita no conjunto
das matérias significantes. As categorias que compuseram a grade de análise das postagens
foram similares às operações identificadas nos webjornais (ver Tabela 20), sendo adaptadas
às características do ambiente, com outros elementos como a presença de agregadores de
conteúdo, por meio de hashtags, utilização de linguagem icônica visando a expressar emoção
(emoticons), bem como o uso de linguagem interacional, como nos exemplos que seguem.
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Figura 25 - Exemplos de linguagem icônica e agregador de conteúdo - Facebook - Estadão e Folha

j.

Operações discursivas - Conteúdo do Post
a. Argumentativo/opinativo
b. Autorreferencial
c. Autorreferencial, com agregador de conteúdo
d. Autorreferencial, com linguagem icônica
e. Conativo
f. Conativo, com agregador de conteúdo
g. Conativo, com linguagem icônica
h. Descritivo, com agregador de conteúdo
i. Descritivo, com linguagem icônica
Explicativo/ interpretativo, com agregador de conteúdo
k. Expressivo, com agregador de conteúdo
l. Informativo
m. Informativo, com agregador de conteúdo
n. Interacional, com agregador de conteúdo
o. Interacional, com linguagem icônica
p. Polifônico, com efeito de argumentação
q. Sensacional, com agregador de conteúdo
r. Sensacional, com linguagem icônica
Tabela 20 - Categorias Conteúdo do Post

Nos dois exemplos (ver Figura 25), é explorada a linguagem comum no ambiente
digital a partir do uso de ícones expressivos e de agregadores de conteúdo. No primeiro, o
ícone de espanto, complementa a linguagem conativa do comentário, visando a captar a
atenção por meio da curiosidade (“tem até museu debaixo d’água’”). No segundo, o ícone
complementa o título da matéria, que aponta contradição nas ações de parlamentares,
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reforçando a avaliação implícita no discurso, uma mistura das visadas incitativa e informativa.
Nas duas publicações seguintes, o enunciador interpela os leitores ao comentar o conteúdo das
matérias, nos dois casos, explorando o humor. A postagem do Estadão, que replica matéria do
site do Grupo Estado, #Fera, dedicado a matérias de esportes, explora, ainda, a linguagem
icônica como complementar à operação discursiva do texto verbal. Na publicação da Folha, o
uso da hashtag, regular nos seus conteúdos, também está presente, além da conexão com a
página da página F5, seção do jornal digital dedicada a conteúdos de entretenimento.

Figura 26 – Postagens interacionais com linguagem icônica e agregador de conteúdo

Semelhante às operações encontradas nos subtítulos dos webjornais, as postagens (a)
argumentativas/opinativas reproduzem trechos de artigos de opinião e análises, acompanhadas
de hiperlinks para o conteúdo completo. Os (b, c, d) autorreferenciais são aqueles que
enfatizam a produção do webjornal, fazendo referência à editoria ao qual o conteúdo é
vinculado ou os próprios bastidores de produção da informação. Os (e, f, g) conteúdos
conativos, que visam provocar ação, exploram a interpelação dos leitores por meio do
imperativo ou linguagem exclamativa; os (n, o) interacionais, que focam no contato, investem
na interpelação através de frases interrogativas. Já os conteúdos (h, i) descritivos, numa
operação de redundância, se resumem a apresentar os elementos já presentes no título, foto ou
vídeo. Os (j) explicativos e/ou interpretativos apostam na relação didática, avançando na
apresentação de causas e consequências dos fatos em questão. Foram identificados, ainda,
conteúdos (p) polifônicos, que se resumem à reprodução de declarações de atores que não
integram o jornal digital; informativos, com informações que não estão presentes no título
compartilhado. Optamos pela separação entre os conteúdos (k) expressivos – aqueles que
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investem numa abordagem mais emocional -, dos (q, r) sensacionais, que provocam sensação
a partir de outros elementos, como o humor, fatos inusitados e contraditórios, embora ambos
invistam no “fazer sentir”. O conjunto de matérias significantes que compunham as postagens
foram analisados segundo o elo edificado com os leitores. Assim, foram enumerados os
seguintes efeitos de interpelação no Facebook dos jornais digitais (ver Tabela 21):
Efeitos de interpelação – Facebook
Argumentativo, com efeito de avaliação – visada incitativa
ii.
Autopromocional – visada da captação
iii.
Autopromoção com agregador de conteúdo e linguagem icônica – visada da captação
iv.
Convocatório (linguagem conativa) – visada prescritiva
v.
Convocatório, com reforço do contato (interacional) – visada da captação
Dramatização/espetacularização do debate público – visada da captação
vi.
Explicativo/Didático – visada prescritiva
vii.
Explicativo/Didático com linguagem conativa - visadas prescritiva/ captação
viii.
Explicativo/Didático, com agregador de conteúdo - visadas prescritiva/ captação
ix.
Expressiva (atitude emocional - provocar emoção) – visada da captação
x.
Informativo (visa a informar) – visada informativa
xi.
Informativo com efeito de avaliação – visada informativa/ incitativa
xii.
Informativo com efeito de avaliação (assimilação) – visada informativa/ incitativa
xiii.
Informativo com efeito de contextualização – visada informativa
xiv.
Uso de humor, ironia fazer sentir pelo inusitado/ contraditório – visada da captação
xv.
Partilha de linguagens da cultura digital e/ou midiática – visada da captação
Tabela 21 - Efeitos de interpelação - Facebook
i.

Assim como nos webjornais, no Facebook, foram exploradas na constituição do elo
entre enunciador e coenunciador: (i) linguagem argumentativa, como parte da visada
incitativa; (ii) estratégias autopromocionais, a partir da autorrefencialidade e a sua segunda
vertente (iii) com o uso agregador e da linguagem icônica, visando à captação; (iv) a
linguagem conativa, seguindo a visada prescritiva; (v) as estratégias interacionais, sustentadas
pelo diálogo com os coenunciadores, que interpelam o leitor empírico (visada da captação);
(vi) a postura didática, a partir da linguagem explicativa, com visada prescritiva, que se
desdobra em outras duas, investindo de forma articulada na captação com o uso da linguagem
(vii) conativa (vii) e com uso de (viii) hashtags. Também foram identificadas as estratégias
expressivas (ix), que visam à captação a partir da emoção. A visada informativa (presente nas
estratégias x, xiii), também aparece de forma articulada à visadas incitativas (xi, xii).
A inserção dos jornais digitais nos sites de rede social fez emergir duas estratégias
voltadas à captação que não apareceram na zona nobre da home: o (xiv) uso do humor,
através de fatos inusitados ou contraditórios que respondem à visada da captação através do
“fazer sentir”, e a (xv) partilha de linguagens e gramáticas do ambiente digital e da cultura
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midiática. Nas postagens que seguem (ver Figura 27) com notícia, publicada nos dois jornais,
que trata de uma foto que veio a público após propagação nos sites de rede social, a
cumplicidade é estabelecida através do “fazer sentir”. A imagem registra um fato inusitado,
ocorrido na cidade de Jequié (BA): crianças de três a seis anos com mochilas praticamente do
próprio tamanho, que foram distribuídas pela gestão municipal. Nesse caso, o humor está
presente na própria imagem, já conhecida pelos usuários das redes pela propagação prévia –
as próprias conversações são, assim, transplantadas para as páginas dos dois jornais no
Facebook, reforçando a relação de identificação. O efeito de sentido é complementado pelos
comentários descritivos “Mochilas gigantes são distribuídas a crianças por prefeitura da
Bahia” e “É quase do tamanho das crianças!!!” – o primeiro com uso de ironia e o segundo
com a partilha de uma reação emocional, por meio de frase exclamativa.

Figura 27 - Postagens do Estadão e da Folha que investem na captação pelo humor

Nos dois casos que seguem, dois jargões da cultura midiática são utilizados para
estabelecer uma relação de proximidade entre enunciador e coenunciador: a expressão “Pode
isso, Arnaldo?”, utilizada em transmissões de futebol, pelos comentaristas da Rede Globo, é
reproduzido como comentário no Facebook para se referir ao comportamento inadequado de
um juiz durante partida entre Flamengo e Fluminense. O humor, frequente no jornalismo
esportivo é explorado como mecanismo de captação, complementado pelo título com
linguagem conativa, que interpela o leitor empírico a acessar o hiperlink. Já na postagem da
Folha, com notícia sobre a terceira denúncia de irregularidades contra governadores do estado
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do Mato Grosso, é utilizada mais uma expressão oriunda do jornalismo esportivo. Na
cobertura das rodadas dos jogos de futebol, o quadro Gols do Fantástico convida jogadores,
após marcarem três gols, a pedir uma música para tocar no programa televisivo exibido aos
domingos, na Globo. Nos dois casos, a ironia é possível de ser reconhecida pela partilha do
repertório da cultura midiática entre enunciador e leitores empíricos.

Figura 28 – Publicações com partilha de gramáticas da cultura midiática

Mantendo a tendência identificada nos webjornais, entre os links compartilhados no
Facebook nas duas páginas, os títulos informacionais foram os que obtiveram maior
frequência, com os percentuais de 43,28% e 51,39%, no Estadão e na Folha. Os títulos
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polifônicos aparecem na segunda posição, com 17% e 16,72% respectivamente. O Estadão
manteve a tendência, identificada no site jornalístico, de explorar mais títulos conativos do
que o concorrente (11,46% contra 4,18%) terceiro tipo mais compartilhado em sua página do
Facebook. Os títulos interpretativos ocuparam o terceiro lugar na Folha, com 9,06% dos
casos (ver Gráfico 11).
Estadão - Tipo de título Facebook

Folha - Tipo de Título Facebook

51,39%
43,28%

Anafórico

Referencial

Nominalizado (informacional)

Interacional

Opinativo/Expressivo

Interpretativo

Sensacional/ fait divers

9,06% 8,01%
8,70%
11,46%
4,15%2,44% 1,19%
7,84%7,11%
0,00%
5,34%
0,35%
4,18%
1,19%
0
0,59%
Conativo

Informacional/Polifônico

Informacional (SN + SV)

17,00%
16,72%

Gráfico 11 – Tipos de título Estadão e Folha - Facebook

Quando analisados os conteúdos das postagens (comentários que acompanhavam as
matérias), foi verificado o uso regular de hashtags remetendo ao nome do jornal e suas
editorias, presente em 79,15% das postagens do Estadão e em 86,52% da Folha. O uso de
ícones foi baixo, com um percentual de 8,55% e 2% respectivamente. Os resultados das
frequências das operações discursivas do Estadão revelou maior heterogeneidade entre os
tipos de estratégias exploradas se comparados ao posicionamento adotado pelo concorrente.
Os comentários de tipo informativo, com informações não contidas no título, apresentaram
maior frequência no Estadão (23,25%). Essa estratégia ocupou a segunda posição, presente
em 12,65% das publicações da Folha, que apresentou como comportamento regular nas redes
o compartilhamento de links, apenas com a referência da editoria onde o conteúdo foi

226

originalmente publicado (51,75% do total de links, contra 14,70% do concorrente). Os
conteúdos explicativos alcançaram uma incidência de 15,04% no Estadão, o segundo tipo de
publicação com maior incidência (ver Tabela 22 e Tabela 23).

Conteúdo do Post
Frequência
Percentual
Informativo, com agregador de conteúdo
136
23,25%
Explicativo/ interpretativo, com agregador de conteúdo
88
15,04%
Autorreferencial, com agregador de conteúdo
86
14,70%
Conativo, com agregador de conteúdo
76
12,99%
Argumentativo/opinativo
31
5,30%
Interacional, com agregador de conteúdo
31
5,30%
Polifônico, com efeito de argumentação
30
5,13%
Descritivo, com agregador de conteúdo
29
4,96%
Interacional, com linguagem icônica
24
4,10%
Sensacional, com agregador de conteúdo
10
1,71%
Sensacional, com linguagem icônica
9
1,54%
Conativo, com linguagem icônica
7
1,20%
Expressivo, com agregador de conteúdo
7
1,20%
Descritivo, com linguagem icônica
6
1,03%
Informativo
5
0,85%
Autorreferencial, com linguagem icônica
4
0,68%
Autorreferencial
3
0,51%
Conativo
3
0,51%
Tabela 22 - Operações Conteúdo do Post – Estadão

Conteúdo do Post
Frequência
Percentual
Autorreferencial, com agregador de conteúdo
311
51,75%
Informativo, com agregador de conteúdo
76
12,65%
Conativo, com agregador de conteúdo
46
7,65%
Argumentativo/opinativo
34
5,66%
Interacional, com agregador de conteúdo
34
5,66%
Explicativo/ interpretativo, com agregador de conteúdo
24
3,99%
Polifônico, com efeito de argumentação
21
3,49%
Sensacional, com agregador de conteúdo
18
3,00%
Descritivo, com agregador de conteúdo
11
1,83%
Autorreferencial
10
1,66%
Sensacional, com linguagem icônica
6
1,00%
Interacional, com linguagem humorística
3
0,50%
Interacional, com linguagem icônica
3
0,50%
Descritivo, com linguagem icônica
2
0,33%
Autorreferencial, com linguagem icônica
1
0,17%
Explicativo
1
0,17%
Tabela 23 - Operações Conteúdo do Post - Folha
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A análise do conjunto das matérias significantes que compunham as publicações no
Facebook revelou índices mais altos entre as postagens com efeito de interpelação
informativo, superiores na Folha (35,44% contra 17,44% do concorrente – ver Tabela 24 e
Tabela 25). Quando analisado o conjunto de estratégias de forma articulada, foram verificadas

diferenças significativas nas estratégias adotadas pelos dois jornais digitais nas redes. O
Estadão, que segundo dados do Torabit tem ocupado as primeiras posições em engajamento
nos sites de rede social, além de explorar estratégias discursivas mais heterogêneas,
apresentou um índice superior de efeitos de interpelação que visavam à captação (47,18% do
total) e se afasta do formato tradicional de jornalístico. É o caso da publicação a seguir: o
título no imperativo convoca o leitor empírico a visitar o site e conferir a matéria, enquanto o
comentário que o acompanha faz referencia a editoria da publicação, além avançar na
interação, classificando o filme como “um clássico”. Esse tipo de estratégia convocatória, que
investe no contato direto, esteve presente entre 90 publicações do período (15,38%). Embora
tenha investido mais na visada da captação, as estratégias que reforçam o lugar do Estadão
enquanto organização capaz de filtrar as informações que merecem atenção dos leitores e
explicá-las predominaram, somando 54%,53 entre a informativa e a prescritiva. Os conteúdos
opinativos, que estabelecem o vínculo por meio do convencimento estiveram entre 19,15%
das postagens.

Figura 29 – Exemplo postagem com estratégia de captação no Estadão
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VISADAS – FACEBOOK ESTADÃO
Captação
Autopromoção com agregador de conteúdo
Autopromoção com agregador de conteúdo e linguagem icônica
Convocatório, com reforço do contato
Dramatização/espetacularização do debate público
Expressiva (atitude emocional - provocar emoção)
Informativo com uso de humor, ironia, ou fazer sentir pelo
inusitado/ contraditório
Partilha de linguagens da cultura digital e/ou midiática

Incitativa
Argumentativo, com efeito de avaliação

Frequência
226

Percentual
38,63%

32
2
90
32
29

5,47%
0,34%
15,38%
5,47%
4,96%

18
23

3,08%
3,93%

40

6,84%

40

6,84%

180

30,77%

102
78

17,44%
13,33%

Informativa/ incitativa

72

12,31%

Informativo com efeito de avaliação
Informativo com efeito de avaliação (assimilação)

37
35

6,32%
5,98%

17

2,91%

3
12
2

0,51%
2,05%
0,34%

50

8,55%

Informativa
Informativo (visa a informar)
Informativo com efeito de contextualização

Prescritiva
Explicativo/Didático
Explicativo/Didático com linguagem conativa (veja, entenda...)
Explicativo/Didático, com agregador de conteúdo

Prescritiva/ captação
Convocatório (linguagem conativa - provocar ação)

Total

8,55%

585
Tabela 24 - Visadas x Efeito de Interpelação - Facebook Estadão

VISADAS – FACEBOOK FOLHA
Captação

100,00%

Frequência
172

Percentual
28,62%

3
61
43
31

0,50%
10,15%
7,15%
5,16%

25
3
6

4,16%
0,50%
1,00%

48

7,99%

10
38

1,66%
6,32%

262

43,59%

213
4
45

35,44%
0,67%
7,49%

97

16,14%

24
73

3,99%
12,15%

10

1,66%

4
6

0,67%
1,00%

12

2,00%

12

2,00%

601
Tabela 25 - Visadas x Efeito de Interpelação - Facebook Folha

100,00%

Autopromoção com agregador de conteúdo
Convocatório, com reforço do contato
Dramatização/espetacularização do debate público
Expressiva (atitude emocional - provocar emoção)
Informativo com uso de humor, ironia, ou fazer sentir pelo
inusitado/ contraditório
Persuasão através do humor
Partilha de linguagens da cultura digital e/ou midiática

Incitativa
Argumentativo com polifonia
Argumentativo, com efeito de avaliação

Informativa
Informativo (visa a informar)
Informativo com efeito de anafórico
Informativo com efeito de contextualização

Informativa/ incitativa
Informativo com efeito de avaliação (assimilação)
Informativo, com efeito de avaliação

Prescritiva
Explicativo/Didático
Explicativo/Didático com linguagem conativa (veja, entenda...)

Prescritiva/ captação
Convocatório (linguagem conativa - provocar ação)

Total

50
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Na Folha, a visada informativa foi predominante, estando presente entre as 59,73%
das publicações, a exemplo da publicação a seguir que traz, no comentário, informações não
inclusas no título (ver Figura 30). A visada da captação obteve um índice de 30,62%, sendo a
estratégia com maior incidência, entre esse tipo de investida, as publicações convocatórias,
explorando o contato direto com os leitores empíricos condizente com o lugar que as redes
sociais têm se consolidado de alta concentração de atenção dos usuários, num ambiente
caracterizado pela atenção difusa.

Figura 30 - Exemplo da estratégia informativa e efeito de urgência – Folha

Embora com baixa incidência, quando considerada a globalidade de postagens (15
casos no Estadão e 14 na Folha), a presença de matérias que repercutiam conteúdos gerados
pela reverberação dos usuários nas redes foi regular na páginas dos dois suportes no
Facebook, atingindo 57,14% dos dias que compuseram a análise. A Folha, que teve maior
incidência da visada informativa, foi a que mais repercutiu, nas redes, a capa do jornal
impresso, presente em 52,38% dos dias analisados, contra 9,52% do concorrente. As
postagens com efeito de urgência, que não foram exploradas na página do Estadão,
apareceram em 23,81% dos dias da amostra do concorrente pelo menos uma vez, a exemplo
da postagem do dia 22 de junho de 2017 (ver Figura 30). A seguir, iremos sintetizar algumas
das continuidades e das diferenças encontradas entre as estratégias adotadas pelos dois grupos
nos webjornais e no site de rede social.

230

4.3.1. Facebook versus webjornais: continuidades e traços de novas condições de
produção
Esse capítulo parte da inquietação de identificar traços do que caracterizamos como
novas condições de produção e circulação do discurso jornalístico. Partimos da hipótese de
um fortalecimento de estratégias discursivas que ultrapassam a visada informativa, adotadas
pelos jornais digitais, buscando a captação da atenção dos leitores, estratégia que ganharia
maior força quando inseridos nos sites de rede social, através de páginas institucionais.
Prevíamos, ainda, a incorporação, na enunciação jornalística, de recursos comuns nas
conversações online, a exemplo do uso de hashtags, bem como de outros recursos como a
linguagem icônica, a exemplo dos emoticons, sobretudo, nas redes online. Outra dimensão
prevista entre as hipóteses era uma maior convergência discursivas dos jornais concorrentes,
quando inseridos nos sites de rede social, numa tentativa de adaptação ao ambiente.
Esperávamos diferenças entre as estratégias adotadas nos dois espaços, especialmente,
pela característica dos sites de rede social, que se configuram como uma das zonas de contato
entre o campo jornalístico e potenciais leitores. Nas redes, os jornais se tornam mais um
usuário, embora com um alcance diferenciado, podendo alternar, assim, nos papeis de
instância produtora e receptora. A ambiência tem, então, como uma de suas características um
modelo mais horizontalizado, no qual há uma quebra potencial do polo emissor com a
inserção de novos atores que podem fazer circular seus conteúdos em grande alcance. O
Facebook, como um espaço de concentração de atenção na web, mesmo com as mudanças
recentes nos algoritmos, que diminuíram a visibilidade de páginas públicas, permanece como
um espaço de captação de leitores, sobretudo, pela continuidade do hábito do
compartilhamento de notícias entre os usuários.
Foi possível identificar diferenças entre as estratégias adotadas nos dois espaços pelos
jornais digitais, que se iniciam no nível do conteúdo: como um espaço de fluxo contínuo,
onde não há hierarquização169 das notícias pelo valor-notícia, a diversidade de editorias
exploradas foi maior no Facebook, com o incremento da visibilidade de editorias periféricas
no jornalismo de referência, como o caso da Emais e da F5, destinadas a variedades e
entretenimento. Verifica-se, portanto, uma valorização de conteúdos, visando à captação, a
partir do interesse (presumido) dos usuários, confirmado a partir dos dados sobre engajamento
levantados: embora a reverberação nas redes não, necessariamente, implique em aumento nos
169

Reconhecemos que existem faixas de horário que são consideradas como de maior visibilidade. No
entanto, com as mudanças constantes nos algoritmos, optamos por não considerar esse fator.
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índices de acesso ao site jornalístico (se avaliado o ranking das notícias mais acessadas), as
editorias de Política e Poder, primeira posição em frequência de postagens, foram as que mais
emplacaram notícias no nosso ranking simulado de engajamento, entre as notícias postadas no
Facebook nos perfis oficiais. A editoria Emais ocupou o segundo lugar entre os conteúdos
que mais viralizaram; na Folha, a editoria equivalente, F5, ocupou o terceiro lugar entre os
que mais alcançaram o ranking de envolvimento dos usuários a partir do perfil institucional.
Na zona de maior visibilidade da home, que concentrou um número maior de notícias
sobre política (58,27% no Estadão e 39,75% na Folha), a diferença em percentual entre a
primeira e a segunda posição era de (41,37% e 29,28% respectivamente). No Facebook, as
frequências foram mais bem distribuídas, e a diferença entre a primeira e a segunda posição
passou para 11,89% e 7,65% nos dois Grupos respectivamente. No Estadão, as editorias de
Política e Economia & Negócios diminuíram o espaço, quando comparados os dois
ambientes, que foi ocupado por editorias que não apresentaram incidência na zona nobre do
webjornal, como Emais (9,87% do total) e Esporte Fera (8,33%) (ver Gráfico 12).
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Gráfico 12 - Editorias Facebook x Home – Estadão

Na Folha (ver Gráfico 13), a editoria Poder, com 39,75% do total de links na primeira
página do webjornal, no Facebook, diminuiu em frequência, tendo o espaço ocupado pelas
editoria F5 – a que mais aumentou em percentual, de 1,58% para 8,10% no Facebook,
ocupando o 6° lugar em postagens -, Cotidiano (com um aumento de 8,45% para 11,31%), e
Mundo (de 5,31% para 8,38% no site de rede social).
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Gráfico 13 - Editorias Facebook x Home – Folha

Avançando para aspectos relacionados à enunciação jornalística, a análise dos títulos,
individualmente, sem considerar os comentários que os acompanham, manteve, em sua
maioria, certo padrão de postagens. Os títulos informacionais também apresentaram as
frequências mais altas na página do Estadão no Facebook (43,28%). Os títulos polifônicos,
ainda ocupando a segunda posição, tiveram uma queda de 7,36%, espaço ocupado pelos
títulos sensacionais (fait divers), que não apresentaram incidência na área nobre do webjornal
e apresentaram uma frequência de 8,70% no Facebook. Os conativos mantiveram a terceira
posição, atingindo a frequência de 11,35%. Os títulos interacionais, embora com baixa
incidência, também foram mais frequentes no Facebook (4,15% contra 1,28% na home – ver
Gráfico 14).
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Gráfico 14 – Tipo de título Facebook x Home – Estadão
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Na Folha, os títulos informacionais também foram predominantes no Facebook (ver
Gráfico 15), registrando um aumento de 3,8%, alcançando 51,39% do total. Foi identificada

uma queda nos índices de títulos opinativos de 11,51%, estratégia que foi substituída pelos
títulos sensacionais (que respondem à visada da captação, apresentando frequência de 7,08%),
além do aumento de títulos polifônicos - que, em sua maioria, investem na dramatização do
debate público -, bem como dos interpretativos, que passaram de 5,96% para 9,06%.
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Gráfico 15 – Tipo de título Facebook x Home – Folha

Portanto, foram identificadas algumas convergências discursivas nas frequências dos
títulos, como a alta incidência da estratégia informativa, nos dois grupos. Em ambos os casos,
os aspectos conjunturais deixaram marcas na enunciação jornalística, a exemplo da presença
regular de títulos polifônicos que investem na dramatização do debate público, na home dos
webjornais e no Facebook. Outro ponto de aproximação é o aumento de espaço dos títulos
interativos e sensacionais, nas páginas institucionais no site de rede social. No entanto,
quando considerados o conjunto de matérias significantes que compõem as postagens, as
diferenças ficam mais nítidas, com o Estadão adotando estratégias mais adaptadas ao
ambiente das redes sociais, visando à captação, do que a Folha, que tendeu a apenas
reproduzir o link das notícias. Os dois jornais utilizaram, regularmente, hashtags nos
comentários que acompanhavam os hiperlinks, recurso que confirma, parcialmente, a hipótese
sobre a incorporação de recursos das redes na enunciação jornalística. A linguagem icônica,
por outro lado, que representaria uma adaptação ao ambiente digital, foi pouco explorada
pelos dois concorrentes, alcançando um percentual de 8,55% no Estadão, contra 2% da
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Folha. Foi possível identificar, ainda, um aumento nas estratégias discursivas que visam à
captação de atenção nos dois Grupos, aumento que pode ser identificado como traço das
novas condições de circulação nas redes digitais e que confirma a hipótese levantada. O
gráfico a seguir (ver Gráfico 16) ilustra a diferença de percentual entre os efeitos de
interpelação explorados no Facebook e na primeira página dos jornais digitais. A posição
horizontal remete ao lugar ocupado pela visada comunicacional na incidência registrada no
Facebook. O eixo vertical é a subtração dos dados identificados no site de rede social dos
índices da home.
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Gráfico 16 - Diferença percentual Facebook x Home – Estadão e Folha

No Facebook do Estadão, houve um aumento de 11,08% da visada da captação,
investida também verificada na Folha, com um aumento de 9,17%, alcançando 28,62% das
publicações – quando consideradas as estratégias conjugadas, atinge 30,62%; na home, o
percentual era de 24,87%. No entanto, na Folha, ainda foi predominante a visada informativa,
com 59,73% das postagens entre os efeitos de interpelação identificados no Facebook (no
webjornal, o percentual era de 59,64%). No Estadão, a visada da captação alcançou 47,18%
das estratégias adotadas nas postagens (na home, 30,87%), enquanto a informativa,
apresentou o percentual de 43,08% no site de rede social (57,02% da primeira página do
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jornal digital). Apesar das convergências identificadas nos dados sobre os tipos de título e da
presença das editorias de Política e Poder, bem como do aumento das notícias de
entretenimento, a hipótese da convergência discursiva não foi confirmada, tendo em vista as
diferenças de estratégias adotadas pelos dois Grupos nos dois espaços.
Outro traço comum nos dois jornais digitais no Facebook, foi o compartilhamento
regular de matérias sobre eventos que surgiram a partir das conversações nas redes,
adquirindo portanto uma visibilidade prévia, presente em 57,14% dos dias que compuseram o
corpus do estudo. Essa presença reforça a hipótese levantada sobre os novos fluxos de
construção dos acontecimentos, tendo em vista que as conversações desenvolvidas nas redes
têm ganhado espaço na pauta jornalística, com destaque, sobretudo, nos respectivos perfis nas
redes, através do compartilhamento das notícias. O próximo capítulo será dedicado,
especificamente, a essa vertente do estudo, com a investigação de um ciberacontecimento
específico, que surgiu a partir das reverberações das redes digitais.
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CAPÍTULO 5 – Folha e Estadão e os novos fluxos de construção dos acontecimentos: o
caso do estupro coletivo e a campanha contra a cultura do estupro
5.1. A escolha do ciberacontecimento: as disputas por sentido nas redes como
condição de produção do discurso jornalístico
Partimos da premissa de que a popularização da internet e dos sites de rede social
implicaram em novas condições de produção e circulação para o discurso jornalístico. No
capítulo anterior, investigamos traços dessa nova ambiência no posicionamento dos jornais
digitais Estadão e Folha e em suas respectivas páginas institucionais no Facebook. Uma
dimensão central das mudanças nos condicionantes da enunciação jornalística é a quebra do
polo emissor que o formato de comunicação desenvolvido nas redes digitais possibilita,
fazendo com que atores, até então, externos ao campo midiático, pudessem não só produzir,
mas, sobretudo, circular seus conteúdos e discursos. Essa possibilidade fez surgir os
ciberacontecimentos – acontecimentos midiáticos que emergem a partir das conversações que
circulam e formam um buzz, nas redes, ganhando uma visibilidade por seu modo de
propagação, através das interações entre os usuários. Emergem, assim, novos fluxos de
construção dos acontecimentos – o processo deixa de seguir o fluxo tradicional de
mediatização do fato a partir da cobertura jornalística, para ter como ponto de partida as
conversações previamente mediatizadas.
O acontecimento é entendido como um fato que ultrapassa o ordinário; sua narrativa é
composta de diferentes quadros, que em sua evolução, impõe seus modos de latência. Inserido
no fluxo histórico, como parte da semiose social, o acontecimento possui uma dimensão
sincrônica e diacrônica. A sua significação passa por uma tripla articulação temporal entre
passado, presente e futuro: a mimesis I (prefiguração), mimesis II (configuração) e mimesis
III (refiguração), essa última, fechando a cadeia de significação (RICOEUR, 1995; GARCINMARROU, 1996; FERREIRA, 2016). A análise da narrativa do acontecimento, portanto,
pressupõe sua inserção num fundo histórico, bem como a identificação da rede conceitual que
constitui a trama – circunstâncias, atores envolvidos, intrigas, causas, desdobramentos, ou
seja, suas “estruturas de inteligibilidade”.
No caso dos ciberacontecimentos, com a quebra do fluxo tradicional, no seu momento
zero, a propagação das trocas comunicacionais nas redes formam o que Ricoeur (1995) chama
de prefiguração, sem que seja necessário o processo de configuração, pelo jornalismo, para
ganhar visibilidade. Uma das implicações dessa visibilidade prévia é o contato com os fatos
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pelo público a partir de fragmentos das conversações, e uma espécie de tomada de posição
(nos casos de discursos polarizados), sem o conhecimento do caso em sua globalidade, que,
em tese, a cobertura jornalística possibilitaria. No caso dos sites de rede social, como visto no
segundo capítulo, nos quais a visibilidade do feed é condicionada por algoritmos próprios,
entre eles, o da predileção, esse acesso se torna ainda mais parcial, com verdades que se
fortalecem pelo contato com um posicionamento, muitas vezes, único – o mais próximo
possível do seu. Assim, com o aprofundamento do que seria uma personalização da
visibilidade a nível micro, a disputa por sentidos sociais ganha novos contornos; o discurso
jornalístico, embora disputando com os demais que circulam, num meio marcado pela atenção
dispersa, possui relevância por possibilitar a articulação dos sentidos fragmentados que
caracterizam as conversações em rede.
A internet, por outro lado, possui múltiplos vetores que a configuram, entre eles, a
lógica comunitária, pautada na articulação entre diferentes atores, que buscam dar visibilidade
às próprias pautas, bem como fazem críticas à cobertura dos veículos comerciais. Mesmo com
as limitações do debate público descritas, a propagação permite, ao menos, o agendamento de
pautas na esfera pública. Diante dessa possibilidade de disputa dos sentidos sociais,
movimentos em defesa de minorias têm investido em ações online. A busca por visibilidade é
estratégica para esses segmentos, para os quais não basta ser representados; busca-se o
reconhecimento; “fazerem-se visíveis socialmente em sua diferença” (MARTÍN-BARBERO,
2006, p.68).
Na nossa hipótese, essa visibilidade prévia nos sites de rede social implicaria em
mudanças na cobertura midiática. Ações - como campanhas e protestos – realizadas por
minorias sociais no ambiente das redes sociais, quando circulados, teriam mais destaque e as
pautas desses grupos seriam absorvidas mais facilmente nos jornais digitais em questão, por
sua circulação prévia nos sites de redes social e se tratar, portanto, de uma pauta que já está na
agenda pública sem o filtro do jornalismo. Os protagonistas dessas ações tenderiam a se
tornar personagens centrais na construção desses acontecimentos pelo jornalismo e os seus
discursos entrariam como uma das vozes em destaque que ecoam nos jornais digitais.
Nesse capítulo, nos dedicamos à análise de um ciberacontecimento que ganhou
visibilidade nos dois jornais digitais estudados, surgido a partir das mobilizações em redes
digitais. Nessa seção, trazemos, de forma sintética, alguns dos elementos que compõem o
fundo histórico a partir do qual o caso emerge. Na seção seguinte, avançamos na descrição do
caso, desde a sua fase de prefiguração – o buzz que tornou a sua visibilidade prévia possível –
até a sua configuração. Identificamos os quadros que compuseram a narrativa apresentada

238

pelos dois jornais digitais, com uma análise comparativa, tendo como parâmetro as estratégias
identificadas na análise cotidiana do posicionamento discursivo, na tentativa de identificar
possíveis diferenças em função do acontecimento em questão.
Tem sido recorrente a emergência, nas redes, de ciberacontecimentos que resultam de
campanhas e manifestações promovidas por movimentos em defesa de minorias. As
mobilizações online recorrem ao mecanismo das hashtags para agregar conversações e
viabilizar a reverberação necessária para que haja a tematização de determinada pauta nas
redes. Com os agregadores de conteúdo, todas as publicações que utilizaram o mesmo termo
são reunidas num mesmo fluxo de informações na rede social em questão.
Entre os anos de 2015 e 2017, foi realizado um levantamento não sistemático desse
tipo de ação nas redes. Através de observação participante online, acompanhamos, como
usuária dos sites de rede social Facebook e Twitter, o surgimento de conversações que
ganharam visibilidade através do uso de hashtags; resultado confrontado com a cobertura
pelos jornais digitais pesquisados. Pela necessidade de um recorte temático, após identificar o
investimento regular dos grupos feministas em mobilizações nas redes digitais e por haver
uma relação anterior com o tema – durante a pesquisa de mestrado, defendida em 2014,
fizemos uma análise da cobertura da violência contra as mulheres -, o monitoramento passou
a ser focado nesse segmento. Páginas públicas, perfis de usuárias atuantes no ambiente online
e grupos feministas foram acompanhados, diariamente no Facebook, para que fosse possível
identificar, logo no começo, o surgimento do buzz. Como o foco da análise não eram as
conversações em si, mas a cobertura jornalística dessa reverberação, não foi priorizada a
captura global dos conteúdos, que demandaria um monitoramento sistemático. O corpus foi,
então, formado com a captura manual do que circulava no período, a partir do que a própria
plataforma agregava de conteúdo no momento170 da observação.
Em 2015, duas principais campanhas, promovidas pelo movimento feminista, foram
pauta nas redes digitais: #PrimeiroAssedio171, que deu visibilidade à violência sexual sofrida
por mulheres desde a infância, e #MeuAmigoSecreto, que reuniu relatos de situações
machistas, sofridas pelas mulheres cotidianamente, envolvendo pessoas próximas. Em 2016,
outras campanhas ganharam visibilidade, entre elas, a #ViajoSozinha, em março;
#BelaRecatadaEdoLar, em abril e #TodasContra30, em maio.

170

Através do resultado da pesquisa por hashtag no Facebook, colhemos 200 postagens que
apareceram na linha do tempo até o final da rolagem da página.
171
Segundo informações da Think Olga, organização que iniciou a campanha, apenas no Twitter,
foram 82 mil tweets que replicaram a hashtag, em outubro de 2015 (HASHTAG, 2015).
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Em todos os casos, o combate a algum tipo de violência – seja ela simbólica ou física
– esteve presente nos embates nas redes. Tanto o #ViajoSozinha (#viajosola), quanto o
#TodasContra30, foram reações a casos de violência contra a mulher que ocorreram no
período – o assédio, seguido de homicídio de duas turistas argentinas, no Equador, e o estupro
coletivo sofrido por uma adolescente de 16 anos, no Rio de Janeiro. As duas campanhas se
desenvolveram em confrontação com os discursos de culpabilização das vítimas – nos debates
que surgiram nas redes, questionavam as duas jovens por viajarem “sozinhas” (apesar da
companhia uma da outra), bem como o comportamento da adolescente carioca, por frequentar
bailes funk e por uma suposta proximidade com traficantes do Morro da Barão, Zona Oeste
do Rio, onde ocorreu o crime.
Optamos pelo último caso, do RJ, por sua configuração em ciberacontecimento, se
desdobrando em múltiplos quadros, como será visto nas próximas páginas. Na medida em que
o acontecimento foi evoluindo, foi travada uma disputa pela construção de sentido: de um
lado, o debate sobre cultura do estupro e o seu combate, que teve como principal protagonista
o movimento feminista. De outro lado, as resistências172 à pauta e a culpabilização da vítima,
com a divulgação de imagens que a relacionavam com o tráfico de drogas, com o objetivo de
descaracterizar a versão da violação, tratando como sexo consentido. A reverberação, que
levou a uma repercussão internacional, implicou em um agendamento midiático, bem como
sua inserção na própria agenda pública: não apenas o poder público – estadual e federal – se
viu pressionado a dar respostas imediatas ao caso (à frente da presidência, Michel Temer foi
criticado pela demora em se pronunciar) quanto o legislativo: de imediato, foi criada comissão
externa, na Câmara dos Deputados, para acompanhar os casos de estupro coletivo – no Rio de
Janeiro e no Piauí.
Ainda no calor dos debates, na mesma semana de reverberação do caso nas redes, no
dia 31 de maio de 2016, o Senado aprovou o agravamento de pena no caso de estupro
coletivo, (Projeto de Lei n° 618/2015), aumentando a pena em um a dois terços (o Código
Penal, que prevê reclusão de 6 a 10 anos para o crime de estupro, já incluía o acréscimo de ¼
no caso do envolvimento de mais de duas ou mais pessoas). Encaminhado para a Câmara dos
Deputados, o PL foi aprovado apenas em março de 2018, tipificando, ainda, o crime de
divulgação, na forma de fotografia, vídeo ou qualquer outro tipo de registro, de cenas de
estupro, com a pena de um a cinco anos de prisão.

172

A polarização política instaurada no país, no último período, tornou qualquer pauta relacionada às
liberdades individuais como relacionadas ao campo “da esquerda”. Assim, para além dos embates
esperados, os movimentos que se reivindicam conservadores tendem a entrar em confronto com as
pautas feministas, como o caso do debate da cultura do estupro.
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O Projeto entrou na pauta na véspera do dia internacional das mulheres, como uma
articulação da bancada feminina no Congresso, com votação de matérias nas duas Casas. No
Senado, foi aprovada a tipificação da exposição pública da intimidade sexual das mulheres,
como forma de combater a chamada “pornografia de vingança” (PL N° 18/2017 – Projeto de
Lei Rose Leonel) - originada na Câmara, retornou ao plenário após substitutivo que inclui a
ampliação da plena de reclusão para dois a quatro anos, mais multas (o texto original previa
três meses a um ano). Outros dois projetos, aprovados no Congresso (CHAGAS, 2018), foram
sancionados no dia 3 de abril de 2018: o que delega à Polícia Federal a prerrogativa de
investigar crimes misóginos publicados na internet (Lei Nº 13.642) e o que torna crime a
violação de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha (Lei Nº 13.641).
Outras alterações inclusas na pauta pelas deputadas, na Câmara, foram o projeto perda
do poder familiar nos caso de feminicídio, lesões gravíssima e abuso sexual contra filhos (PL
7.874/17), e a criação do crime de “importunação sexual” para os casos de assédio em
transporte coletivo – prática de ato libidinoso, na presença de alguém, sem a concordância
dessa pessoa –, que ainda retorna ao Senado para aprovação (CRISTALDO, 2018.a; 2018.b).
A legislação também é uma resposta aos casos de violência sexual contra mulheres, ocorridos
em transportes públicos, que também reverberaram nas redes e nos jornais, em 2017 (ver
Figura 31).

Figura 31 – Cards da campanha #MeuCorpoNãoéPúblico que circularam no Twitter
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Com a hashtag #MeuCorpoNãoÉPúblico, foi realizada campanha173 online após
ocorrências de violação no transporte público, em São Paulo. O caso de violência sexual
repercutiu quando um mesmo agressor, preso em flagrante após ter ejaculado em uma mulher,
em ônibus na av. Paulista, foi solto pela Justiça, cometendo o mesmo crime, novamente,
quatro dias depois. Além da hashtag, a campanha contou com uma ação colaborativa, criada
por publicitárias, com a produção de cartazes de combate ao assédio em transporte público,
impressos a partir de financiamento coletivo.
O movimento de mulheres tem uma história de protagonismo nas conquistas
alcançadas no combate à violência contra mulheres (VCM), disputa que passou, ao longo de
todo o período, pela busca pela visibilidade midiática dessas pautas. Na dissertação de
mestrado, fizemos um levantamento com as principais conquistas das mulheres – da luta pelo
direito ao voto, alcançado em 1932, como parte da luta por direitos civis, passando pelas
mobilizações pela Constituinte em 1988, até as lutas compensatórias, garantindo o sistema de
cotas, em 1995, com 20% das vagas para mulheres, em chapas eleitorais, todas, passando pela
cobertura midiática a partir de notícias e artigos de opinião.
A VCM passou a mobilizar grupos feministas entre as décadas de 1970 e 1980,
(AQUINO, 2006; GROSSI, 1994), a partir de uma série de assassinatos que ganhou
visibilidade midiática: Ângela Diniz174, em janeiro de 1976, Maria Regina Rocha e Eloísa
Ballesteros, em Minas Gerais, e de Christel Arvid Johnston, no Rio de Janeiro, em 1980.
Assim, nesse período, surgiram organizações destinadas ao direito das mulheres: o Centro da
Mulher Brasileira (CMB), que anos depois deu origem ao SOS-Mulher (1981), no Rio de
Janeiro e o Centro de Defesa dos Direitos da Mulher, em Minas Gerais (CHAUÍ; CARDOSO;
PAOLI, 1985). Ainda na década de 1970, um caso de assédio sexual, que levou à demissão da
funcionária, vítima da violação, após denunciar editor do Jornal do Brasil, mobilizou o
movimento feminista (SOIHET, 2007); o episódio entrou no pronunciamento da deputada
Heloneida Studart na Assembleia, noticiado na Folha de S. Paulo na edição de 10 de maio de
1979. Nesse contexto de “politização de gênero”, que corresponde à “segunda onda” do
movimento feminista no Brasil, quando é decretado que “o pessoal é político”, foram
implantadas as delegacias especializadas de atendimento a mulheres em situação de violência
(AQUINO, 2006, p. 199).
173

https://meu-corpo-nao-e-publico.tumblr.com/. Acesso em Janeiro/2018.
O assassinato de Ângela Diniz, pelo seu companheiro, Doca Street, numa casa de praia em Búzios,
município de Cabo Frio, ganhou repercussão após a pena – de 2 anos – ter sido atenuada pela tese da
“legítima defesa da honra”. Ver matérias sobre o caso em: https://acervo.oglobo.globo.com/fatoshistoricos/angela-diniz-morta-tiros-em-buzios-em-1976-pelo-playboy-doca-street-10125920. Acesso
em Janeiro/2018.
174
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Em 1990, por pressões do movimento feminista por agilidade no acesso à Justiça,
foram criados os Juizados Especializados (JECRIMs), através da Lei 9.099/95 (DEBERT &
GREGORI, 2008). Mais de uma década depois, com constantes críticas ao funcionamento dos
JECRIMs pelo movimento, por não garantir o acesso à Justiça efetivamente, foi sancionada a
Lei Nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, conhecida como Maria da Penha, extinguindo as
sentenças alternativas e permitindo prisões preventivas (MOURA, 2014). Nessa disputa por
sentidos, que implica no direito ao corpo e à própria vida das mulheres, os casos de
homicídio, antes considerados como “passionais”175 - que do ponto de vista simbólico
justificaria e atenuaria o crime -, passaram a serem tratados como feminicídio. Pauta do
movimento feminista, a Lei Nº 13.104 foi sancionada pela então presidenta Dilma Rousseff,
em 9 de março de 2015, alterando o Código Penal, para prever a violência pelo gênero como
circunstância qualificadora do crime de homicídio (BRASIL, 2015).
Apesar dos avanços, a violência contra mulher (assim como as desigualdades de
gênero) é um problema social que está longe de ser superado. Segundo dados divulgados pelo
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança
Pública (FBSP), em 2016, o país registrou176 49.497 casos de estupro, disponibilizados no
Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Nos dados colhidos pelo Sistema Único de Saúde,
22.918 vítimas de violência sexual procuraram atendimento médico por esse tipo de violação.
Estima-se que ambas as bases de dados sofrem de subnotificação que, tomando como
exemplo os Estados Unidos, pode chegar a mais 15% do total (CERQUEIRA et al, 2018).
Os dados revelaram um aumento significativo, entre 2011 e 2016, das notificações de
violência sexual no Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde
(Sinan/MS), dado que, segundo o Ipea, se deve, sobretudo, à expansão dos centros de
referência que registram as notificações. Outra hipótese possível é o próprio aumento de
notificações em virtude das campanhas visibilizadas no período, já que a procura pelo
atendimento e a denúncia dependem da própria ação da vítima de romper o silêncio. Além
disso, outro fator que explica o aumento desse tipo de violência foi a própria alteração, em
2009, do Código Penal, que ampliou a tipificação do crime de estupro, incorporando qualquer

175

É importante destacar que em décadas anteriores, a pena de homicídios de mulheres poderia,
inclusive, ganhar atenuação nos casos de “defesa da honra”, como no caso de Ângela Diniz, que
motivou mobilizações na época.
176
As taxas de feminicídio não puderam ser identificadas, por não haver esse tipo de qualificação no
Sistema de Informações sobre Mortalidade – os homicídios de mulheres chegaram a 4.645 (4,5 mortes
para cada 100 mil brasileiras, um aumento de 6,4%) (CERQUEIRA et al, 2018).
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ato sexual mediante constrangimento, violência ou grave ameaça, independente de haver
conjunção carnal para ser caracterizado como tal (BRASIL, 2009).
Portanto, se, por um lado, a reverberação nos sites de rede social contribui para um
clima de opinião favorável, necessário para pressionar o poder público com ações mais
efetivas de combate à VCM, por outro, o avanço da mediatização fez emergir novas
modalidades de violação. Desde os casos de violação da intimidade, com a divulgação de
fotos e vídeos íntimos, na “pornografia de vingança”, até o registro e divulgação de cenas de
estupro que fazem a vítima reviver a violência sofrida, um segundo nível de violação que
afeta diretamente suas vidas, bem como as ameaças e os discursos de ódio que reverberam
através de ações coordenadas de grupos misóginos que atuam nas redes online.
Notas sobre o cotidiano da cobertura da violência sexual contra mulheres
Um dos elementos do estudo da narrativa do ciberacontecimento, no caso do estupro
coletivo do Rio de Janeiro, é a própria cobertura cotidiana da temática da violência sexual nas
páginas dos dois webjornais. Fizemos um levantamento das matérias sobre o tema, publicadas
nos mesmos meses que compuseram o estudo do posicionamento discursivo, no capítulo
anterior. Optamos por esse recorte para que fosse possível identificar a frequência de matérias
com chamadas na home, especialmente, para situar a análise do caso dentro do
posicionamento do cotidiano da cobertura, tendo em vista a impossibilidade de verificação
dessa incidência de matérias na primeira página no período que abrangeu a cobertura do caso
analisado.
Assim, foram coletadas, por meio da pesquisa por palavra-chave, as matérias que
tratavam de algum tipo de violência sexual, bem como artigos que repercutiam casos reais de
violação, durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 2016 e maio, junho e julho de
2017. Foi identificada uma cobertura regular de casos de violência sexual contra mulheres,
com 187 matérias no Estadão, e 121 na Folha. O índice de agendamento (quantidades de dias
com matérias, dividido pelo total de dias de cada mês) chegou a 74,86% no Estadão e 43,72%
na Folha (ver Tabela 26).

Tabela 26 - Índice de Agendamento Estadão e Folha - Violência Sexual
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No período da captura, uma ação do Estadão, no Twitter, para o 8 de março, reforça
esse agendamento identificado nas frequências de notícias. Esse investimento, que segue uma
estratégia de captação de leitores, ocorre no contexto de crescimento da presença da pauta
feminista nas redes, com campanhas e mobilizações online e off-line, como tratado no início
do capítulo. Com a hashtag #7minutos1denuncia, o Estadão iniciou o dia da mulher com uma
campanha que consistiu na publicação de um caso de violência contra mulheres a cada sete
minutos, totalizando 180 tweets, de casos reais (ver Figura 32). O agregador de conteúdo fez
referência aos dados oficiais da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da
República (SPM-PR), que registrou 63.090 queixas de violência contra a mulher através do
Ligue 180, em 2015, que correspondem a uma denúncia a cada sete minutos.

Figura 32 - Campanha Estadão - #7minutos1denuncia

A análise das capturas da primeira página dos dois webjornais também indicou maior
centralidade da temática da violência da mulher no posicionamento discursivo do Estadão, se
comparada à quantidade de chamadas que chegaram à primeira página do concorrente. Entre
as 42 capturas da home, 66,67% apresentavam alguma chamada sobre o tema, embora todas
tenham sido publicadas na zona de menor visibilidade, com quatro rolagens ou mais,
revelando que, na hierarquia interna do seu posicionamento discursivo, o tema ainda é
periférico. Na Folha, 19,05% das capturas da home apresentaram ocorrências.
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A análise das notícias revelou que houve um incremento de ocorrências em função de
casos que também se converteram em acontecimento midiático, com múltiplos quadros e
desdobramentos, totalizando 72,73% das 187 ocorrências do Estadão e 57,85% das 121 da
Folha. Foram eles:

(1) Casos em que vítimas e/ou acusados são celebridades e/ou pessoas públicas, a
exemplo da condenação do comediante norte-americano, Bill Cosby, em abril de
2018, por agressão sexual a 35 mulheres;
(2) Denúncias de assédio sexual contra a empresa de transporte privado, Uber;
(3) Novo caso de estupro coletivo no Rio de Janeiro de menina de 12 anos;
(4) Caso Roger Abdelmassih177, médico condenado por estuprar pacientes;
(5) Estupro ocorrido no Parque Ibirapuera;
(6) Casos de assédio sexual e estupros na Universidade de São Paulo (USP);
(7) Denúncias contra lideranças religiosas;
(8) Casos de agressão sexual no transporte público;
(9) Novo caso de estupro coletivo no Piauí;
(10) Casos de violência sexual cometidas por tropas da ONU na África;
(11) Casos de estupro coletivo na Índia.

Entre esses acontecimentos, 63,64% das matérias do Estadão e os 57,85% da Folha,
foram alvo de cobertura por conta de outras circunstâncias para além de um possível valornotícia da temática da violência sexual. Foram pauta de consecutivas notícias por conta do
ator social e/ou instituição envolvidos (1, 2, 4, 6, 7,10), ou mesmo pelo local onde ocorreu a
violência, como no caso de estupro no mesmo dia em que ocorrera o chamado rolezinho, no
Parque Ibirapuera. Já os dois casos de estupro coletivo, em território nacional (3,9), aparecem
vinculados à narrativa do estupro coletivo ocorrido na zona Oeste do Rio de Janeiro.
Na Tabela 27, estão registradas as frequência dos enquadramentos das matérias
publicadas nos jornais digitais no período analisado. A diversidade de quadros é superior no
Estadão, que apresentou índice de agendamento também maior. A maior incidência é do
quadro em que vítima e/ou acusado é celebridade ou pessoa pública, totalizando 23,53% das
notícias do Estadão e 20,66% da Folha. No Estadão, os fait divers – comuns no jornalismo
policial, narrativas nas quais os casos de estupro são apresentados como uma história em si,
sem relação com o contexto social - ocuparam o segundo lugar entre as estratégias mais
177

Preso em 2014, o caso ganhou atualizações, com a autorização de cumprimento de pena em prisão
domiciliar, por conta de problemas de saúde.
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utilizadas no cotidiano da cobertura dos casos de violência sexual (13,37%). Na Folha, os
debates sobre cultura do estupro ocuparam a segunda posição (17,35%), reflexo da presença
de artigos que recorreram, especialmente, à estratégia expressiva (10 dessas 21 ocorrências).

Enquadramento
Acusado e/ou vítima é
celebridade/ pessoa pública
A violência sexual como
fait divers
Caso internacional
Caso - denúncias de
assédio contra a Uber
Estupro Coletivo RJ menina 12 anos
Caso
Abdelmassih
Ações de combate à
violência sexual
Casos de abuso
envolvendo liderança
religiosa
Manifestação e debate
sobre cultura do estupro
Estupro - Ibirapuera
A violência sexual no
território
Assédio sexual na
universidade
Estupros na USP

Frequência
Estadão

Percentual
Estadão

44

23,53%

25

13,37%

22

11,76%

17

9,09%

14

7,49%

12

6,42%

10

5,35%

10

5,35%

10

5,35%

6

3,21%

5

2,67%

4

2,14%

4

2,14%

Frequência
Folha

Percentual
Folha

25

20,66%

21

17,36%

17

14,05%

11

9,09%

9

7,44%

9

7,44%

8

6,61%

6

4,96%

Estupro - Ibirapuera

6

4,96%

Caso Abdelmassih
Estupro coletivo caso Índia

2

1,65%

2

1,65%

Estupros na USP

2

1,65%

1

0,83%

Enquadramento
Acusado e/ou vítima
é celebridade/ pessoa
pública
Manifestação contra
violência e debate
sobre cultura do
estupro
Caso internacional
Ações de combate à
violência sexual
A violência sexual
como fait divers
Caso - denúncias de
assédio contra a
Uber
A violência sexual
no território
Casos de abuso
envolvendo
liderança religiosa

Estupro coletivo tropas ONU
Pornografia de
vingança
Tentativa e/ou
ameaça de Estupro
TOTAL

Estupro Coletivo RJ 2
1,07%
1
Estudo de caso
Casos de agressão
1
0,53%
1
sexual no transporte
Estupro Coletivo Piauí
1
0,53%
121
TOTAL
187
100,00%
Tabela 27 – Enquadramento das chamadas publicadas no Estadão e na Folha

0,83%
0,83%
100,00%

A análise dos títulos, no cotidiano da cobertura da violência sexual contra mulheres,
revelou um predomínio de títulos informativos (75,40%, no Estadão e 61,16% na Folha). O
efeito anafórico aparece com uma frequência significativa, como reflexo da incidência de
eventos que obtiveram status de acontecimento, com 53 e 21 ocorrências, totalizando,
respectivamente, 28,35% e 17,36%. Assim, a visada informativa também predominou no
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cotidiano da cobertura da violência contra a mulher, entre as matérias publicadas pelos dois
jornais digitais, alcançando o índice de 84,49% no Estadão e de 57,02% na Folha (ver Tabela
28 e Tabela 29). A visada da captação foi superior na Folha (12,4% contra 3,74% do
concorrente), que recorreu ao apelo emocional como efeito de interpelação, presente em 10
das 121 ocorrências.

Tabela 28 - Efeito de interpelação x visada comunicacional - Estadão (VCM - Cotidiano)

Tabela 29 - Efeito de interpelação x visada comunicacional - Folha (VCM - Cotidiano)

Na próxima seção, faremos uma análise do caso do estupro coletivo ocorrido, em maio
de 2016, no Rio de Janeiro. A análise do ciberacontecimento será feita a partir da
identificação dos quadros que compuseram a sua narrativa, através das análises dos títulos,
bem como das fontes, com a identificação dos atores envolvidos na trama.
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5.2. A cobertura do estupro coletivo e das mobilizações ocorridas em
maio/junho de 2016
No dia 24 de maio de 2016, a postagem de um vídeo no Twitter, compartilhado pelo
usuário @michelbrasil7, deu início às mobilizações nas redes que levaram às investigações do
caso de estupro coletivo ocorrido na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O vídeo - acompanhado
do comentário “Amassaram a mina, intendeu (sic) ou não intendeu (sic)? Kkkkkkk”- mostra a
adolescente desacordada e nua. Nas imagens, conforme divulgado na cobertura midiática, os
envolvidos na violação debochavam, enquanto manipulam o corpo da menina desmaiada:
“Essa aqui, mais de 30, engravidou”, uma menção ao funk “Mais de 20 engravidou”, de MC
Smith, popular nos bailes funk no Rio. O comentário, inicialmente, repercutido como a
quantidade de homens envolvidos na violência, fez aumentar a revolta diante da brutalidade
do crime. A forma como as denúncias chegaram às autoridades foi determinante para a sua
evolução enquanto acontecimento: a reação de revolta levou a mais 800 denúncias recebidas
pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, bem como a retirada da publicação no
Twitter e suspensão das contas dos usuários que o publicaram.
Logo no começo, as mobilizações ocorridas no Twitter e no Facebook se conectaram.
No Twitter, espaço onde foi originada a reverberação, a reação de denúncia em massa aos
perfis que divulgaram os vídeos foi instantânea. Segundo dados178 colhidos pelo Laboratório
de Imagem e Cibercultura (Labic), da Universidade Federal do Espírito Santos (Ufes),
999.823 tweets foram publicados entre os dias 20 e 27 de maio, envolvendo 343.543 usuários.
No Facebook, as ações ultrapassaram as redes virtuais: uma articulação foi formada
por ativistas (ver Figura 33), que buscavam informações sobre a vítima, na tentativa de
prestar algum tipo de auxílio, já que ela estava desaparecida desde a madrugada de 21 para 22
de maio, quando o crime aconteceu. A ativista Hayana Malta, que já foi vítima179 de abuso
sexual, registrou as evidências que circularam nas redes (cópia do vídeo e dos perfis dos
usuários). Depois de encontrada, a adolescente foi convencida a prestar queixa, já com o
suporte do grupo, que incluía a advogada Eloisa Samy, que a acompanhou inicialmente
(FOLHA, 04/06/16180).
As primeiras matérias jornalísticas foram publicadas como “suspeita de estupro
coletivo”, ainda antes da identificação da vítima e dos envolvidos. Na medida em que novas
178

http://www.labic.net/cartografia/30-contra-todas-analise-da-rede-de-denuncia-e-solidariedade-notwitter/. Acesso em janeiro/2018.
179
https://epoca.globo.com/vida/noticia/2016/07/me-perguntaram-se-eu-ja-tinha-me-insinuado-paraele-diz-vitima-de-abuso-sexual.html. Acesso em março/2018.
180
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/06/1778244-mulheres-se-articularam-para-apoiarmenor-vitima-de-estupro-no-rio.shtml. Acesso em janeiro/2018.
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informações chegavam a público, formava-se um embate em torno do seu sentido – de um
lado, o movimento feminista, com mobilizações, online e off-line, contra a “cultura do
estupro” e, de outro, usuários que questionavam a existência da violação, considerando o caso
como “sexo consentido”, bem como relacionando a adolescente com o tráfico de drogas na
região.

Figura 33 - Postagem no Facebook que inicia uma das mobilizações

No período das reverberações, foi feita uma captura manual, a partir do sistema de
busca do Facebook, com a hashtag #TodasContra30, uma das compartilhadas pelo
movimento feminista, fazendo referência à quantidade de envolvidos, na narrativa que
circulava até então. As 200 postagens que retornaram da busca foram categorizadas com o
software de análise de dados, Atlas.ti181, com aspectos relacionados ao conteúdo. A maioria
(62,50%) reproduzia conteúdos de outras páginas e perfis, acompanhados de comentários
próprios, em texto (96,5%); 56% continham cards de denúncia e combate à cultura do estupro
(ver Figura 34); 2 replicavam eventos criados na rede para manifestações off-line, e 11
reproduziam notícias jornalísticas.

181

A categorização dos dados contou com o auxílio do pesquisador Cássio Santana.
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Figura 34 - Cards de denúncia pelo fim da cultura do estupro

Portanto, a rede que compõe o buzz de prefiguração do ciberacontecimento, no
Facebook, é formada de alguns usuários mais ativos, através de perfis e páginas públicas,
responsáveis por ações – online e off-line, que se desdobram em engajamento na causa. O
comportamento comum, no entanto, é de replicação mais do que de formulação de conteúdo
próprio, sendo as postagens de campanha, com cards e imagens de combate à violência contra
mulheres, as mais replicadas. Segundo os dados do Labic, no Twitter, as reações contrárias à
narrativa da cultura do estupro foram quantitativamente inferiores às denúncias e reações de
solidariedade à vítima. O monitoramento182 dos perfis dos jornais, por outro lado, revelou
uma disputa por sentidos, travadas, sobretudo, através de comentários nas páginas oficiais.
Partindo para os dados da cobertura midiática, portanto, a passagem da prefiguração à
configuração enquanto acontecimento, tanto o Estadão, quanto a Folha tiveram a primeira
publicação sobre o caso no dia 25 de maio (ver Gráfico 17), dia seguinte à publicação do
vídeo, quando as mobilizações online deram início. No total, foram 130 matérias do Estadão,
sendo 61,54% concentradas nos sete primeiros dias, uma média de 11 publicações diárias,
sendo o pico de publicações, no dia 27, com 23 ocorrências. Na Folha, das 85 matérias, 60%
foram publicadas nos sete primeiros dias, uma média de 7 ocorrências diárias, sendo a maior
concentração no dia 28, com 12 publicações.
Não foi feito um levantamento sistemático dos comentário, tanto por limitações técnicas – o
Facebook dificulta a captura de publicações de perfis, quanto pelos limites da pesquisa.
182

Gráfico 17 - Cronologia e frequência de matérias
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A maioria das publicações do Grupo Estado partiu da editoria Brasil (71,54%),
predominando o formato de notícia (68,46%). Na Folha, o agendamento foi maior na editoria
Cotidiano – 66, somando 77,65%% do total, explorando o formato de notícia (71,76%). Os
conteúdos de opinião, também tiveram espaço: foram 12 artigos publicados em colunas do
Estadão (dois também compartilhados na página do Facebook), e seis artigos (um publicado
no Facebook), além de dois editoriais, na Folha.
Do total de matérias, 58 do Estadão e 44 da Folha foram compartilhadas em suas
páginas oficiais, no Facebook, concentradas, sobretudo, entre os dias 27 e 30 de maio de
2016, que correspondem ao período dos primeiros depoimentos de vítima e dos acusados e a
confirmação do estupro pela delegada à frente do caso.
O processo de composição da narrativa do caso foi formado por múltiplos quadros (ou
momentos), que permitiram a sua permanência na pauta jornalística. Ou seja, inserido num
fluxo histórico, esses foram os elementos de atualização, fazendo uma articulação entre o
passado, retomado no presente da informação, e o futuro. Foram eles:
(I)

o estupro como possibilidade, com o início das investigações;

(II)

as investigações em si, com atualizações sobre cada nova ação, como
mandados de busca e depoimentos;

(III)

os embates que compuseram a trama, com dois principais vetores: (i) o
discurso da vítima, com o apoio do movimento feminista versus o discurso de
defesa dos acusados, com repercussões nas redes, e (ii) os tensionamentos
entre advogada da vítima e o titular da Delegacia de Repressão aos Crimes de
Informática (DCRI), pela demora no pedido de prisão preventiva, bem como
por sua conduta durante os depoimentos da vítima;

(IV)

cobertura das manifestações sobre a cultura do estupro, bem como os artigos
de opinião que repercutiam o assunto;

(V)

declarações de pessoas públicas sobre o caso, com os embates que se
desdobravam, a exemplo da pressão por um posicionamento do governo
Temer;

(VI)

repercussão, com matérias de jornais internacionais e comentários sobre o caso
em artigos (sem o debate da cultura de estupro);

(VII) ações do Estado e do Poder Legislativo, como a criação de comissões para
acompanhar o caso, bem como de legislação para aumento da pena de do crime
de estupro coletivo;
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(VIII) desdobramentos, com impactos na vida dos envolvidos, como o cancelamento
do contrato do jogador Lucas Perdomo e a saída da vítima do estado;
(IX)

drama humano, com aspectos relacionados ao sofrimento da vítima e sua
família;

(X)

prisão preventiva de suspeitos;

(XI)

a violência sexual no território, com a contextualização do fato a partir de
informações sobre o local/região;

(XII) conclusão do inquérito, encaminhado para a Justiça;
(XIII) por último, divulgação da sentença, em 20 de fevereiro de 2017.
No Estadão (ver Gráfico 18), tiveram maior frequência as matérias sobre as
investigações (23,85% do total), seguidas dos embates de versões (16,15%) e a cobertura de
manifestações (13,85%). Na Folha, o percentual foi maior entre as notícias sobre os
tensionamentos de versões (24,71%); as investigações também foram noticiadas, com índice
de agendamento de 21,18%, seguidas dos debates sobre cultura de estupro (11,76%). Essa
diferença no nível do conteúdo, embora indique uma cobertura mais sensacional por parte da
Folha, focada nos embates, é reflexo especialmente da priorização da temática da violência
por parte do concorrente Estadão, que pode ser entendida como rastros das novas condições
de circulação, pela centralidade que o tema da violência de gênero ocupou na propagação das
redes no período, em função das mobilizações realizadas pelo movimento de mulheres.
Percentual Estadão

Percentual Folha

30,00%
25,00%

23,85% 24,71%
21,18%

20,00%

16,15%
13,85% 13,08%
12,31%
11,76%
7,06% 7,06% 8,24% 5,88%
4,62% 3,85%
3,53%
3,08% 3,08% 2,31% 1,54% 3,53% 2,35%
2,35%
1,54% 0,77%
1,18% 1,18%

15,00%
10,00%
5,00%

Gráfico 18 - Quadros/momentos do Acontecimento

O estupro como
possibilidade

Inquérito concluído

Divulgação da sentença

A violência sexual no
território

Prisão de suspeitos

Drama humano

Desdobramento

Ações do Estado

Repercussão

Declarações de pessoas
públicas e entidades

Manifestação e debate
sobre cultura do estupro

Embates

Investigações

0,00%
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Quando avaliadas as matérias reverberadas no perfil oficial – um espaço que funciona
como a segunda vitrine de captação de atenção de leitores, o destaque sofre alteração. No
Estadão, houve uma distribuição mais homogênea dos índices de visibilidade. O quadro de
investigações manteve o primeiro lugar em frequência, com 25,86% das publicações. As
matérias sobre as manifestações e artigos de opinião o tema da cultura do estupro passam a
ocupar a segunda posição em frequência, com 20,69%. O enquadramento dos embates ocupa
a terceira posição na página do grupo, com 17,24% do total, seguido das declarações de
pessoas públicas e entidades. Portanto, houve uma valorização das matérias sobre cultura do
estupro, se comparado com o índice geral de frequência (ver Tabela 30), que reflete o próprio
apelo do tema nas redes, que por si só funcionava como mecanismo de captação da atenção.

Quadro
Investigações
Manifestação
e debate sobre
cultura do estupro
Embates
Declarações de
pessoas públicas e
entidades
Ações do Estado e
do Poder Legislativo
Repercussão
Drama humano
Prisão de suspeitos

Frequência
Facebook
ESTADÃO
15

Percentual das
Postagens do
Facebook
ESTADÃO
25,86%

Frequência
Facebook
Folha
10

Percentual
Facebook
Folha
22,73%

12
10

20,69%
17,24%

3
15

6,82%
34,09%

6

10,34%

2

4,55%

4
3
3
2

6,90%
5,17%
5,17%
3,45%

3
2
5
2

6,82%
4,55%
11,36%
4,55%

A violência sexual
no território
1
1,72%
1
2,27%
Desdobramento
1
1,72%
0
0,00%
Tabela 30 – Frequência de quadros das matérias publicadas no Facebook - Estadão e Folha

Na Folha, o destaque dado pelo perfil oficial foi maior para as matérias sobre os
embates de vítima versus acusados, com 15 publicações (34,09%); em seguida, as matérias
sobre o desenvolvimento das investigações (10 ocorrências, 22,73% do total) e cinco que
tratavam do sofrimento da vítima e sua família (11,36%).
Portanto, se considerarmos o índice de visibilidade (percentual das matérias de cada
quadro que ganharam espaço na página oficial dos dois jornais digitais, no Facebook),
chegaremos a uma identificação mais próxima da hierarquização dos quadros dentro do

255

posicionamento discursivo dos suportes. No Estadão, o índice de visibilidade foi maior entre
as matérias que tratavam do drama humano (75%). Os enquadramentos de Ações do Estado e
Manifestações/Debate sobre cultura do estupro aparecem com um índice de visibilidade
equivalente, de 66,67% das matérias produzidas (ver Gráfico 19).

Índice de Visibilidade Estadão

Índice de Visibilidade Folha

Desdobramento

manifestação contra
violência e debate…

Repercussão

Ações do Estado e do
Poder Legislativo

Investigações

Prisão de suspeitos

Embates

Drama humano

Declarações de pessoas
públicas e entidades

A violência sexual no
território

100,00%100,00%100,00%
100,00%
90,00%
75,00% 71,43%
66,67%
66,67%
66,67%
80,00%
70,00%
55,56% 50,00%
50,00%
48,39%
47,62%
60,00%
40,00%
50,00% 33,33% 35,29%
27,27%
40,00%
20,00%
18,75%
30,00%
20,00%
0,00%
10,00%
0,00%

Gráfico 19 - Índice de visibilidade (matérias totais/publicações no Facebook)

Na Folha, todas as matérias sobre a violência no território; as declarações de pessoas
públicas e as que davam destaque ao sofrimento foram replicadas em sua página oficial. Entre
as notícias sobre os embates de versões, 71,43% ganharam destaque e 66,67% entre as que
repercutiam as prisões de suspeitos. Entre as matérias de acompanhamento das ações da
polícia, 55,56% foram compartilhadas.
Uma dos critérios para a publicação no Facebook é a busca por engajamento (ver
Tabela 31 e Tabela 32). No Estadão, o quadro com maior índice de engajamento foi o de
embate de versões. No entanto, considerando a média de envolvimento do quadro
desdobramento ocupa a primeira posição, com a matéria sobre a saída da vítima do RJ, que
alimentou os embates nas redes. As publicações sobre cultura do estupro foram as que mais
provocaram reações (curtidas). Na Folha, o quadro de investigações aparece em primeiro
lugar em engajamento total; a saída da vítima do estado também foi a que mais propagou,
alcançando o primeiro lugar em média de engajamento. Já as notícias que tratavam dos
embates de versões foram as que mais geraram comentários na página do Grupo Folha.
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Tabela 31 - Quadro x engajamento no Facebook – Estadão
Total
Média Comentários Compartilhamentos - Engajamento Engajamento Reações - FOLHA
- FOLHA
FOLHA
- FOLHA
FOLHA
29307
3609
7538
40454
4045,40

Quadro/Momento - FOLHA
Investigações

Embates
Drama humano

25773
17414

4670
1629

6045
1683

36488
20726

2432,53
4145,20

Repercussão

13310

729

3162

17201

8600,50

Manifestações contra a cultura do
estupro

7633

552

535

8720

2906,67

Declarações de pessoas públicas e
entidades

3535

454

215

4204

2102,00

Desdobramento - Ações do Estado
Prisão de suspeito

2388
1589

286
121

217
104

2891
1814

963,67
907,00

Contextualização

1400

259

139

1798

1798,00

312

30

27

369

369,00

Conclusão do inquérito pela polícia e
indiciamento de 7 pessoas

Tabela 32 - Quadro x engajamento no Facebook – Folha
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Dos embates e atores que compuseram a trama
A identificação dos suspeitos e da própria vítima acontece em paralelo com a
circulação do vídeo nas redes, acompanhada das reações de revolta pelo estupro coletivo,
supostamente, envolvendo 33 homens. Assim, as investigações já se desenvolvem em paralelo
com as ações, virtuais e físicas, do movimento feminista, com campanhas através de hashtags
e passeatas contra a cultura do estupro em diferentes cidades do país. No momento de
prefiguração, é essa a narrativa que predomina nas redes, com adesão em massa dos usuários,
garantindo a sua repercussão prévia.
Com o processo de configuração (mimesis I), que se dá após a identificação da vítima
e dos suspeitos, entre eles, Lucas Perdomo, jogador de futebol do Boavista (série D do
Campeonato Brasileiro) posteriormente inocentado, emerge, nas redes, uma segunda narrativa
de desconstrução da versão do estupro, portanto, contrária às mobilizações, assumida por
parte dos usuários, a exemplo dos comentários, na página a seguir (ver Figura 35), com as
duas publicações do Estadão e da Folha que tiveram maior envolvimento do público no
Facebook. Como parte dos embates que se desenvolveram nas redes, perfis de ataque à
imagem da vítima foram criados, divulgando fotos e áudios que a vinculavam ao tráfico, bem
como, considerando o estupro, que aconteceu após um baile funk, como sexo consentido. A
partir daí, novos fluxos emergem: a refiguração (mimesis III) implica, nas redes, na volta à
prefiguração (mimesis

I) – a circulação das notícias deixa rastros, com processos de

reinterpretação, ao virem acompanhadas de comentários que colocam a sua narrativa em
questão ou a utilizam como combustível para os embates instalados no ambiente online.
Um dos vetores da intriga183, que compõem a trama do ciberacontecimento, parte do
tensionamento feito pela defesa do jogador. Entre os suspeitos, Lucas foi o único que,
inicialmente, teve a voz visibilizada. Mesmo alegando não estar presente, no momento do
crime, o jogador, através do advogado, tentou desconstruir a versão do estupro, alegando que
seria “invenção” para justificar as imagens publicadas na internet (ESTADÃO, 28/05/16 184), e
que ela estaria “superconsciente”, na noite do crime (ESTADÃO, 31/05/16185).

183

No desenvolver da trama, outros embates de menor destaque surgiram, como os embates entre
oposição e governo Temer, mas por serem marginais, diante da narrativa geral, optamos por focar as
duas destacadas.
184
http://brasil.estadao.com.br/noticias/rio-de-janeiro,namorado-de-vitima-de-estupro-coletivo-dizque-crime-e-invencao,10000053813. Acesso em Janeiro/2018.
185
http://brasil.estadao.com.br/noticias/rio-de-janeiro,advogado-de-suspeito-de-estupro-diz-quevitima-estava-superconsciente,10000054395. Acesso em Janeiro/2018.

Figura 35 - Duas postagens com maior envolvimento e seus comentários no Facebook - Estadão e na Folha
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Esse embate se aproxima com o identificado no caso New Hit, caso de estupro coletivo
de duas adolescentes, ocorrido em agosto de 2012, na Bahia, que ganhou visibilidade,
sobretudo, pelo envolvimento de integrantes de uma banda de pagode. Na época, instalou-se,
nas redes, um embate entre fãs do grupo versus vítimas (MOURA, 2014). No atual, o
envolvimento do jogador de futebol, que depois foi absolvido, tornou o embate sobre a
validade da narrativa da vítima mais acirrado – com um lugar social estabelecido, a voz do
jogador é contraposta à da vítima. Nas redes, usuários invalidam a narrativa da “cultura do
estupro”, atribuindo a ação a traficantes – grupo marginalizado, que torna a versão do crime
mais confortável para o olhar dos usuários contrários à abordagem feminista.
A espetacularização da violência, no caso das adolescentes do caso New Hit, levou a
um segundo nível de violação, dessa vez, simbólica, com a mediatização do sofrimento
através da reprodução dos relatos explícitos do estupro, revelados durante os depoimentos à
Justiça, nos jornais. Se, no caso da New Hit, a confirmação do estupro só ganhou
legitimidade, publicamente, após exames que identificaram o DNA dos autores do crime, no
caso recente, a existência do vídeo não foi suficiente para evitar esse confronto de versões. A
vítima, submetida a exames tardios no Instituto Médico Legal, dias depois do crime, não teve
um documento técnico que pudesse ratificar a sua versão - o resultado negativo foi utilizado
para desconstruir o que, para atestar, as imagens em si já eram suficientes. O excesso de
visibilidade, nos dois casos, levou à inclusão das vítimas em programas de proteção. No caso
do Rio de Janeiro, as ameaças do tráfico, na região, colocaram a vida da adolescente e de sua
família em risco.
Outro vetor que compõe a trama do acontecimento é o tensionamento entre a defesa da
vítima, com a advogada, Eloisa Samy, que acompanhou a adolescente nos primeiros dias e
Alessandro Thiers, titular da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DCRI).
Como o caso se iniciou com a denúncia de um vídeo que circulava nas redes no Ministério
Público do Rio de Janeiro, antes da identificação da vítima, o caso foi encaminhado para a
delegacia responsável por crimes virtuais. Havia, portanto, dois crimes sendo investigados: o
de divulgação de imagem pornográfica envolvendo criança ou adolescente, previsto no artigo
241 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n° 8.069/1990), e o de estupro.
Mesmo com a legislação atual, que amplia a qualificação do estupro, incluindo os atos
de violação que independem da conjunção carnal, e os registros, em vídeo, com a vítima
desacordada, sendo tocada pelos suspeitos, Thiers deu declarações de que faltavam provas
para a sua comprovação. Durante os depoimentos, a adolescente foi convocada a se explicar,
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com perguntas consideradas pela defesa da vítima como machistas e misóginas186, que
levaram a advogada que acompanhava o caso a pedir o desmembramento dos processos ao
Ministério Público do Rio de Janeiro. Com o pedido acatado, o estupro coletivo passou a ser
investigado apenas pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), sob
liderança da delegada Cristiana Bento, no dia 29 de maio. No dia seguinte, o estupro foi
confirmado pela delegada, que afirmou “não ter dúvidas de que o crime aconteceu” a partir
das próprias imagens (ESTADÃO, 30/05/16187), faltando, no entanto, identificar todos os
envolvidos. Após o afastamento, foi divulgada conversa, pelo jornal Extra, de um grupo de
Whatsapp, composto por outros delegados, onde Thiers desqualificava os depoimentos da
adolescente, afirmando haver “fortes indícios de que não existiu estupro” (FOLHA,
30/05/2016188).
Entre os atores que compõem a trama, ou seja, as fontes através das quais os
enunciadores construíram a narrativa do ciberacontecimento, predominaram as fontes
oficiais189, somando 52,04% no Estadão e 62,50% na Folha, uma tendência comum no
discurso jornalístico. No caso da cobertura da violência, como identificado em pesquisas
anteriores, esse traço se reforça, com a comum reprodução do discurso policial tanto no
jornalismo popular, quanto no de referência (FERREIRA et al, 2011; 2012; MOURA, 2014).
Assim, entre as fontes primárias – aquelas mobilizadas como voz principal no processo de
configuração (mimesis II), as vozes mais presentes na narrativa foram representantes da
polícia civil ou militar ou de delegacia especializada, somadas aos representantes do poder
público (estadual e federal), agentes do poder judiciário (juízes, promotores, representantes do
ministério público). As fontes sustentadas pelo Estado também tiveram maior incidência entre
fontes secundárias, com 37,74% e 47,92% das matérias com mais de uma fonte identificada –
46,39% das matérias do Estadão e 33,33% da Folha recorreram a apenas uma fonte de
informação (ver Tabela 33).

186

Em entrevista ao programa da Rede Globo, Fantástico, a vítima denunciou a conduta do delegado:
“Eu pedi para ele parar o depoimento […]. Tinham três homens dentro da sala; a sala era de vidro,
todo mundo que passava via […]. Ele botou, assim, na mesa, as fotos e o vídeo, expôs, e falou: ‘me
conta aí’ […]. Ele perguntou se eu tinha o costume de fazer isso…; se eu gostava de fazer isso…”.
Entrevista disponível em: <https://globoplay.globo.com/v/5057096/>. Acesso em Janeiro/2018.
187
http://brasil.estadao.com.br/noticias/rio-de-janeiro,estupro-foi-praticado-por-pelo-menos-tresagressores-diz-delegada,10000054214. Acesso em Janeiro/2018.
188
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/05/1776581-em-conversa-delegado-diz-ter-fortesindicios-de-que-nao-houve-estupro.shtml. Acesso em Janeiro/2018.
189
Seguimos a categorização de Nilson Lage (2001), segundo o qual as fontes oficiais são aquelas
mantidas pelo Estado, possuindo, portanto, um peso na cobertura jornalística, pelo seu lugar de
legitimidade, sendo consideradas confiáveis.
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Fontes
PRIMÁRIAS

Percentual
ESTADÃO

Fontes PRIMÁRIAS

Percentual
FOLHA

Fontes Oficiais
Advogado(a)
Outros
Poder legislativo
Postagem de rede social
Vítima
Matéria de jornal
Organizações de defesa dos direitos
Movimento social
Família

52,04%
11,22%
8,16%
7,14%
6,12%
4,08%
4,08%
3,06%
2,04%
1,02%

Fontes Oficiais
Vítima
Advogado(a)
Postagem de rede social
Poder legislativo
Movimento social
Acusado
Outros
Família
Não identificado

62,50%
8,33%
5,56%
5,56%
4,17%
4,17%
4,17%
2,78%
1,39%
1,39%

Especialistas

1,02%
Tabela 33 - Fontes primárias - Estadão e Folha

Os dados sobre modos de citação (discurso direto ou indireto) e modalização
revelaram um predomínio de fontes oficiais entre as ocorrências de estratégias enunciativas
que absorveram o discurso relatado. No Estadão, entre os 41 casos de polifonia com
assimilação (fontes primárias – ver Tabela 34), que correspondem a 41,84% dos casos de
polifonia, 68,29% eram fontes oficiais, como no exemplo a seguir. No dia 10 de junho,
através de nota, a Polícia Militar realizou ação no Morro do Barão, onde aconteceu o crime. O
verbo dicendi “informou” complementa o efeito de verdade identificado na frase anterior “Até
as 13h não havia confrontos”, sem nenhum marcador de polifonia, embora esteja implícito o
discurso policial.

Até as 13h não havia confrontos entre policiais e criminosos da facção
Comando Vermelho (CV), que controlam a venda de drogas no complexo.
"Equipes vasculham as comunidades em busca de indivíduos suspeitos,
armas e drogas. Equipes da Operações de Fiscalização de Veículos também
estão realizando abordagens, verificando veículos em desacordo com o
Código de Trânsito Brasileiro e atitudes suspeitas. Até o momento, não há
registro de apreensões", informou a PM em nota (ESTADÃO190, 10/06/17).

Modalização/ Fontes primárias
Citação direta, com assimilação
Delegacia Especializada
Polícia Militar ou Civil
Postagem de rede social
Parlamentar ou outro ator do campo político-partidário
Ministério Público
Matéria de jornal
Tribunal ou outro órgão do Judiciário
190

Frequência
11
3
2
1
1
1
1
1

Percentual
11,22%
3,06%
2,04%
1,02%
1,02%
1,02%
1,02%
1,02%

https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,pm-faz-acao-para-prender-suspeitos-de-estuprocoletivo-no-rio,10000056421. Acesso em Janeiro/2018.
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Outro
Citação direta, com verbo modalizador (acusar, protestar,
afirmar, declarar…)
Poder Público
Delegacia Especializada
Advogado(a)
Parlamentar ou outro ator do campo político-partidário
Outro
Vítima
Especialistas
Ministério Público
OAB
Citação direta, com verbo não-modalizador (dizer, falar,
perguntar, responder, concluir), ou marcadores neutros
(para, segundo...)
Advogado(a)
Postagem de rede social
Poder Público
Delegacia Especializada
Movimento de Mulheres
Parlamentar ou outro ator do campo político-partidário
Vítima
Promotor(a)
OAB
Família
Polícia Militar ou Civil
Outro
Citação indireta, com assimilação
Matéria de jornal
Citação indireta, com verbo não-modalizador (dizer, falar,
perguntar, responder, concluir) ou marcadores neutros (para,
segundo...)
Advogado(a)
Poder Público
Outro
Implícita com assimilação
Polícia Militar ou Civil
Outro
Tribunal ou outro órgão do Judiciário
Delegacia Especializada
Postagem de rede social
Juíz(a)
Promotor(a)
Organização internacional
Ministério Público
Parlamentar ou outro ator do campo político-partidário
Total Geral
Tabela 34 - Modalização Fontes primárias - Estadão

1

1,02%

25
8
4
3
3
2
2
1
1
1

25,51%
8,16%
4,08%
3,06%
3,06%
2,04%
2,04%
1,02%
1,02%
1,02%

26
5
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
3
3

26,53%
5,10%
4,08%
3,06%
3,06%
2,04%
2,04%
2,04%
1,02%
1,02%
1,02%
1,02%
1,02%
3,06%
3,06%

6
3
2
1
27
14
3
2
2
1
1
1
1
1
1
98

6,12%
3,06%
2,04%
1,02%
27,55%
14,29%
3,06%
2,04%
2,04%
1,02%
1,02%
1,02%
1,02%
1,02%
1,02%
100,00%

Na Folha, 28 dos casos de polifonia, entre as fontes primárias, foram de assimilação
(somando 38,88%), entre eles, 85,71% foram de fontes oficiais (ver Tabela 35). O mesmo
verbo dicendi “informou” é utilizado na matéria da Folha sobre o adiamento da decisão, pelo
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Tribunal de Justiça do RJ, do desmembramento do processo de investigação, solicitado pela
advogada da vítima. Através de citação indireta, onde há maior comprometimento do
enunciador diante do discurso primário, a matéria reproduz parte da nota enviada pelo TJ-RJ,
com sua justificativa.
O Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ) adiou a decisão do pedido de
afastamento das investigações do delegado Alessandro Thiers, titular da
Delegacia de Repressão a Crimes de Informática (DRCI), feito pela
advogada da menor de 16 anos vítima de estupro coletivo.
Em nota publicada neste domingo (29), a assessoria do TJ informou que a
juíza Angélica dos Santos Costa enviou o pedido para uma Vara Criminal
alegando que a peça do inquérito apresentada pela defesa não tinha
informações suficientes para ser decidida no plantão. (FOLHA, 29/05/16)191.
Modalização/Fonte
Frequência Percentual
Citação direta, com assimilação
9
12,50%
Polícia Militar ou Civil
1
1,39%
Poder Público
1
1,39%
Vítima
1
1,39%
Advogado(a)
1
1,39%
Postagem de rede social
1
1,39%
Juíz(a)
1
1,39%
Movimento de Mulheres
1
1,39%
Tribunal ou outro órgão do Judiciário
1
1,39%
Outro
1
1,39%
Citação direta, com verbo modalizador (acusar, protestar, afirmar,
declarar…)
13
18,06%
Polícia Militar ou Civil
1
1,39%
Poder Público
3
4,17%
Vítima
2
2,78%
Postagem de rede social
3
4,17%
Acusado(a)
1
1,39%
Movimento de Mulheres
1
1,39%
Parlamentar ou outro ator do campo político-partidário
2
2,78%
Citação direta, com verbo não-modalizador (dizer, falar, perguntar,
responder, concluir), ou marcadores neutros (para, segundo...)
24
33,33%
Polícia Militar ou Civil
6
8,33%
Poder Público
4
5,56%
Vítima
2
2,78%
Delegacia Especializada
5
6,94%
Advogado(a)
1
1,39%
Acusado(a)
2
2,78%
Parlamentar ou outro ator do campo político-partidário
1
1,39%
Ministério Público
1
1,39%
Família
1
1,39%
Populares
1
1,39%
Citação indireta, com verbo modalizador (acusar, protestar, afirmar,
declarar…)
2
2,78%
191

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/05/1776123-tribunal-do-rio-adia-decisao-de-afastardelegado-que-investiga-caso-de-estupro.shtml. Acesso em Janeiro/2018.
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Polícia Militar ou Civil
Vítima
Citação indireta, com verbo não-modalizador (dizer, falar,
perguntar, responder, concluir) ou marcadores neutros (para,
segundo...)
Polícia Militar ou Civil
Advogado(a)
Implícita com assimilação
Polícia Militar ou Civil
Juíz(a)
Movimento de Mulheres
Tribunal ou outro órgão do Judiciário
Ministério Público
Promotor(a)
Não tem
Total Geral
Tabela 35 - Modalização Fontes primárias – Folha

1
1

1,39%
1,39%

4
2
2
19
11
2
1
1
3
1
1
72

5,56%
2,78%
2,78%
26,39%
15,28%
2,78%
1,39%
1,39%
4,17%
1,39%
1,39%
100,00%

A presença das vozes da vítima e da família, com menor frequência, somam 6% e
9,72% respectivamente e aparecem como recurso expressivo, sobretudo, através de citação
direta. Nos dois exemplos que seguem, a voz da adolescente é enquadrada também no título,
sendo a fonte de destaque dos dois textos.

TÍTULO: 'Não dói o útero e sim a alma', diz menina vítima de estupro
coletivo
"Todas podemos um dia passa e por isso... Não, não dói o útero e sim a alma
por existirem pessoas cruéis sendo impunes!! Obrigada ao apoio", escreveu a
menina (FOLHA, 27/05/16192).
TÍTULO: 'Não dói o útero e sim a alma', escreve adolescente vítima de
estupro
RIO - Em seu perfil no Facebook, a jovem de 16 anos que foi vítima de
um estupro coletivo no último sábado, 21, agradeceu as mensagens de apoio.
Na mensagem publicada na rede social na quinta-feira, 26, ela
escreveu: “Realmente pensei serei (sic) que seria julgada mal! Mas não fui”,
diz a jovem. “Não, não dói o útero e sim a alma por existirem pessoas cruéis
sendo impunes!! Obrigada ao apoio.” A mensagem já foi curtida por quase
seis mil usuários. (ESTADÃO, 27/05/16193)

Os dados sobre os demais mecanismos de modalização, com verbos dicendi neutros e
modalizadores, bem como os demais marcadores de polifonia (segundo, para, etc.) não foram
192

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/05/1775535-nao-doi-o-utero-e-sim-a-alma-dizmenina-de-estupro-coletivo-no-rio.shtml. Acesso em Janeiro/2018.
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http://brasil.estadao.com.br/noticias/rio-de-janeiro,nao-doi-o-utero-e-sim-a-alma--escreveadolescente-vitima-de-estupro,10000053701. Acesso em Janeiro/2018.
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suficientes para identificar uma regularidade de uso no cruzamento com as múltiplas vozes
identificadas. Foi regular a utilização de diferentes marcadores, no mesmo texto, relatando o
discurso de um mesmo enunciador primário, sendo consideradas, na classificação, as que
exerciam um papel central na construção da narrativa e que apareciam em destaque. No
entanto, com a regularidade de alternância dos marcadores, priorizamos a identificação de
assimilação e os consequentes efeitos de verdade implícitos no processo de citação, que
serviriam para perceber a legitimidade atribuída ao discurso da fonte, seja através da citação
direta, indireta ou com polifonia implícita, com verbos que unem o fazer o dizer.

A construção do sentido através dos títulos e seus enquadramentos
Os títulos exercem um papel central na relação do suporte com os leitores. Eles dão
nome ao artigo que o acompanham, selecionando o que é considerado como mais importante,
numa operação de enquadramento e destaque. Como vimos nos capítulos anteriores, esse
papel se reforça na web, pela possibilidade de compartilhamento nos sites de rede social.
Assim, os links, acompanhados de títulos, fotografias e o resumo da notícia, circulam de
forma autônoma, como um fragmento do posicionamento discursivo e, ao mesmo tempo, uma
janela de abertura para a sua totalidade.
A tabela que segue reúne títulos representativos de cada quadro que compôs a
narrativa do caso do estupro coletivo no Rio de Janeiro, selecionados a partir da categoria que
apresentou maior incidência. No Estadão, a primeira matéria sobre a denúncia traz uma
mistura de título informativo, que se complementa com uma citação do vídeo, separada por
um ponto e vírgula, qualificando o autor do crime de “agressor”, com um efeito de avaliação
que provoca uma reação emocional. A Folha, por sua vez, recorre ao título informacional, que
coloca o estupro coletivo como possibilidade, através de verbo “apurar”.

MOMENTO/
QUADRO
Denúncia

Investigações

Embates

Estadão

Folha

25/05/2016 - Polícia investiga
estupro divulgado na web;
'mais de 30', diz agressor
06/06/16 - Rastros em redes
sociais permitiram que polícia
chegasse a provas de estupro
29/05/16 - Juíza adia decisão
sobre transferência de
investigação de estupro
coletivo para Delegacia da

25/05/2016 - Polícia e Ministério
Público do Rio apuram denúncia de
estupro coletivo
03/06/2016 - Polícia do Rio apura
se adolescente foi violentada várias
vezes no mesmo dia
28/05/2016 - Defesa de jovem
estuprada vê policiais 'machistas' e
pede delegada no caso
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Criança
Declarações de pessoas
públicas e entidades
Repercussão

Drama humano

A violência sexual no
território
Ações do Estado/ Poder
Legislativo
Manifestação contra
violência/ Debate sobre
cultura do estupro
Prisão de suspeitos

Desdobramentos

Inquérito concluído

Divulgação da sentença

26/05/2016 - ONU Mulheres
lança nota sobre estupros
coletivos no RJ e PI
27/05/16 - Estupro coletivo no
Rio ganha destaque na
imprensa internacional
27/05/16 - 'Não dói o útero e
sim a alma', escreve
adolescente vítima de estupro

ONU, Dilma e atrizes manifestam
repúdio ao estupro de adolescentes
- 26/05/2016
27/05/2016 - Jornais internacionais
destacam a 'cultura do estupro' no
Brasil
26/05/2016 - 'Chorei quando vi o
vídeo', diz avó de garota estuprada
em morro do Rio

27/05/2016 - Uma mulher é
violentada a cada 11 minutos
no País

28/05/2016 - Tráfico, tiro e funk
marcam cenário de estupro de
menina de 16 anos no Rio

31/05/2016 - Câmara cria
comissão para acompanhar
caso de estupro no Rio
31/05/16 - Abaixo-assinado
pede nomes de usuários que
compartilharam vídeo de
estupro no Rio

31/05/2016 - Projeto de lei que
amplia pena para estupro coletivo
avança no Congresso

30/05/16 - Suspeitos de estupro
coletivo no Rio são presos
31/05/2016 - Com execução
decretada pelo tráfico, jovem
deixa o Rio
20/06/16 - MP denuncia 4 por
crime de estupro coletivo no
Rio
21/02/17 - Justiça condena a 15
anos de prisão dois envolvidos
em estupro coletivo de jovem
no Rio

01/06/2016 - Mulheres fazem
protesto em São Paulo contra
estupro e violência de gênero
01/06/2016 - Autor de selfie ao lado
de menina estuprada é preso; há três
foragidos
06/06/2016 - Jogador volta a treinar
após sair da prisão em caso de
jovem estuprada
23/06/2016 - Justiça do Rio decreta
prisão de três envolvidos em
estupro de adolescente
21/02/2017 - Justiça do Rio
condena suspeitos de estupro
coletivo a 15 anos de prisão

Tabela 36 - Amostra de títulos por quadro - Estadão e Folha

Nas matérias sobre as investigações, predominaram os títulos informacionais,
estratégia discursiva que tem como efeito de sentido a neutralidade diante de um contexto de
disputa por sentidos que já estava instalado, diferente do quadro anterior. Na fase de embates,
foi possível identificar ocorrências de títulos polifônicos, apesar da maioria de títulos
informacionais, como o utilizado pelo Estadão, que mantem um efeito de neutralidade. Uma
marca maior de distanciamento pode ser percebida na matéria da Folha, do dia 28 de maio de
2016, com a estratégia de reprodução polifônica, quando o enunciador reinterpreta o discurso
relatado, focalizando em termo específico – ‘machistas’, com uma operação de destaque e
delimitação de discurso do enunciador de origem. Nesse caso, o suposto distanciamento é, em
si, uma posição que questiona o discurso da defesa da vítima. No quadro de repercussão, essa
mesma operação de destaque é utilizada na Folha, dessa vez, no termo “cultura do estupro”

267

(FOLHA, 27/05/16194). O Estadão, por outro lado, se limita a citar a repercussão do caso, sem
tocar nas avaliações feitas pela imprensa internacional. No quadro drama humano, a presença
de títulos polifônicos visa a provocar emoção diante do sofrimento da vítima e família. Nos
dois exemplos, exploram-se a citação direta, com verbos dicendi neutros - “dizer” “escrever”.
Nas duas matérias presentes no quadro “violência no território”, através do qual a
narrativa particular é contextualizada, enquanto o Estadão traz, com título informacional, os
índices de violência sexual no país, que inserem a narrativa particularizada no sofrimento da
vítima, num contexto nacional, onde “a cada 11 minutos” uma mulher é violentada, na Folha,
o título interpretativo focaliza no contexto do Morro, que na trama do acontecimento, coloca a
causa do estupro ao contexto social de “tráfico, tiro e funk”. Assim, enquanto os dados sobre
estupro no país fazem a narrativa se aproximar do debate sobre cultura do estupro, essa
particularização no problema do tráfico, é um elemento de distanciamento, que focaliza no
problema social, sem tocar no cenário nacional, que registrou, no mesmo período, outros
casos de estupro coletivo, também repercutidos nos dois jornais, envolvendo adolescentes no
Piauí, no próprio estado do Rio de Janeiro e em São Paulo.
No quadro de desdobramentos, com impactos na vida dos envolvidos, o título com a
posição do sintagma verbal invertido, apresenta a causa da saída da adolescente do Rio de
Janeiro, num efeito de destaque na “execução decretada”. A matéria, que mais provocou
engajamento no Facebook, com mais de 6 mil reações e 5 mil compartilhamentos (ver Figura
35), serviu de combustível para os embates, presentes nos comentários, sobre a validade da
denúncia. Nos demais quadros, sobretudo quando o estupro já havia sido comprovado pelas
investigações, a tendência de títulos informacionais se manteve.
Assim, os títulos informacionais lideraram a maior parte dos quadros em ambos os
jornais digitais, perdendo espaço, sobretudo, nas matérias que tinham como foco o drama
vivido pela vítima (ver Tabela 37 e Tabela 38). No Estadão, nos três quadros que obtiveram
maior incidência (Investigações, Embates e Manifestação e debate sobre a cultura do
estupro) predominaram os títulos informacionais, compostos de sintagma nominal e sintagma
verbal, que imprimem um efeito de neutralidade, alcançando respectivamente 64,52%,
80,95% e 55,56% respectivamente dos títulos de cada quadro. Na Folha, as três primeiras
posições foram ocupadas pelos mesmos quadros, alternando o primeiro e o segundo lugar,
permanecendo a maior incidência de títulos informacionais (SN + SV) – Embates (47,62%),
Investigações (66,67%) e Manifestação e debate sobre a cultura do estupro (50,00%). Os
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http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/05/1775520-cultura-do-estupro-no-brasil-e-destaquena-imprensa-internacional.shtml. Acesso em Janeiro/2018.
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títulos polifônicos, nos quais a própria declaração é o objeto central da notícia, que ocuparam
a segunda posição nos dois jornais digitais, também se destacaram nos principais quadros que
compuseram a narrativa do ciberacontecimento, alcançando o percentual de 35,78% dos
títulos no quadro de Investigações no Estadão e 66,67% na Folha. No quadro de Embates, os
títulos polifônicos apresentaram uma frequência de 19,05% no Estadão e 33,33% na Folha.
Quadro / Tipo de Título
Frequência
Percentual
Investigações
31
23,85%
Informacional (SN + SV)
20
64,52%
Informacional/Polifônico
11
35,48%
Embates
21
16,15%
Informacional (SN + SV)
17
80,95%
Informacional/Polifônico
4
19,05%
Manifestação contra violência e debate sobre cultura do estupro
18
13,85%
Informacional (SN + SV)
10
55,56%
Opinativo/Expressivo
3
16,67%
Informacional/Polifônico
2
11,11%
Interacional
1
5,56%
Conativo
1
5,56%
Interpretativo
1
5,56%
Repercussão
17
13,08%
Opinativo/Expressivo
5
29,41%
Informacional (SN + SV)
5
29,41%
Nominalizado (informacional)
3
17,65%
Referencial
2
11,76%
Informacional/Polifônico
1
5,88%
Interacional
1
5,88%
Declarações de pessoas públicas e entidades
16
12,31%
Informacional (SN + SV)
9
56,25%
Informacional/Polifônico
7
43,75%
Desdobramentos - Ações do Estado
8
6,15%
Informacional (SN + SV)
8
100,00%
Prisão de suspeitos
5
3,85%
Informacional (SN + SV)
5
100,00%
Drama humano
4
3,08%
Informacional/Polifônico
2
50,00%
Opinativo/Expressivo
1
25,00%
Nominalizado (informacional)
1
25,00%
Inquérito concluído
3
2,31%
Informacional (SN + SV)
3
100,00%
A violência sexual no território
2
1,54%
Opinativo/Expressivo
1
50,00%
Informacional (SN + SV)
1
50,00%
Desdobramento
2
1,54%
Informacional (SN + SV)
2
100,00%
Divulgação da sentença
2
1,54%
Informacional (SN + SV)
2
100,00%
Denúncia - o estupro como possibilidade
1
0,77%
Informacional/Polifônico
1
100,00%
Total Geral
130
100,00%
Tabela 37 – Quadro versus tipo de título – Estupro coletivo RJ – Estadão
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Quadro / Tipo de Título
Frequência
Embates
21
Informacional (SN + SV)
10
Informacional/Polifônico
7
Referencial
2
Conativo
1
Opinativo/Expressivo
1
Investigações
18
Informacional (SN + SV)
12
Informacional/Polifônico
5
Conativo
1
Manifestação contra violência e debate sobre cultura do estupro
10
Informacional (SN + SV)
5
Opinativo/Expressivo
2
Referencial
2
Nominalizado (informacional)
1
Repercussão
7
Opinativo/Expressivo
4
Referencial
1
Anafórico
1
Interpretativo
1
Desdobramentos - Ações do Estado
7
Informacional (SN + SV)
7
Drama humano
5
Informacional/Polifônico
3
Opinativo/Expressivo com polifonia
1
Informacional (SN + SV)
1
Declarações de pessoas públicas e entidades
5
Informacional (SN + SV)
4
Interpretativo
1
Prisão de suspeitos
3
Informacional (SN + SV)
3
Inquérito concluído
3
Informacional (SN + SV)
3
Desdobramento
2
Informacional (SN + SV)
2
Denúncia - o estupro como possibilidade
2
Informacional/Polifônico
1
Informacional (SN + SV)
1
Divulgação da sentença
1
Informacional (SN + SV)
1
A violência sexual no território
1
Interpretativo
1
Total Geral
85
Tabela 38 - Quadro versus tipo de título – Estupro coletivo RJ - Folha

A

comparação

entre

estratégia

adotada

na

construção

na

Percentual
24,71%
47,62%
33,33%
9,52%
4,76%
4,76%
21,18%
66,67%
27,78%
5,56%
11,76%
50,00%
20,00%
20,00%
10,00%
8,24%
57,14%
14,29%
14,29%
14,29%
8,24%
100,00%
5,88%
60,00%
20,00%
20,00%
5,88%
80,00%
20,00%
3,53%
100,00%
3,53%
100,00%
2,35%
100,00%
2,35%
50,00%
50,00%
1,18%
100,00%
1,18%
100,00%
100,00%

cobertura

do

ciberacontecimento e a investida na home em seu cotidiano revela convergências, a exemplo
do predomínio de títulos informacionais e algumas diferenças. O Estadão, com 63,08% de
títulos informacionais, apresentou um aumento de 18,82%, se comparada à estratégia geral
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adotada pelo veículo, identificada na análise das chamadas (ver Gráfico 20). Essa diferença se
dá, especialmente, pela ausência de títulos conativos (queda de 10,58%) e interpretativos
(queda de 7,78%), que apresentavam certa regularidade, na primeira página195, que pode ser
explicada pela função que as chamadas desempenham naquele espaço. Os títulos polifônicos
também ocuparam a segunda posição, com 21,54% das ocorrências (uma queda de 2,82%,
que se justifica pela presença de chamadas que repercutiam embates políticos na home),
presentes nas matérias sobre a evolução das investigações, com declarações da polícia e da
delegacia especializada e naquelas que repercutiam as declarações de pessoas públicas sobre o
caso.

PERCENTUAL ACONTECIMENTO

PERCENTUAL HOME ESTADÃO

63,08%

44,26%

21,54% 24,36%
11,35%

Sensacional/ Fait
divers

Autorreferencial

00,00%0,00%
0,00%

Referencial

Interacional

Nominalizado
(informacional)

Anafórico

Opinativo/Expressivo

Interpretativo

Conativo

Informacional/Polifôni
co

Informacional (SN +
SV)

0,77%

8,55% 7,69% 0,00% 3,08% 1,54%
5,99% 1,79% 1,40% 1,28%1,54%
1,02%
0,77%

Gráfico 20 - Tipo de título Estupro Coletivo RJ versus Home – Estadão

A Folha também apresentou um aumento de títulos informacionais (10,06% a mais se
comparada à estratégia geral identificada na home page – ver Gráfico 21), seguidos dos
polifônicos (18,82%). Esses últimos, com ocorrências no enquadramento de embates entre
versões, quadro com maior frequência de matérias, o que justifica o aumento de 4,99% se
comparado ao percentual de títulos polifônicos em seu posicionamento explorado na home.

195

Por limites da própria pesquisa, não foi possível identificar a incidência de matérias sobre o caso na
home, limitação que pode repercutir nessa diferença encontrada. Para minimizar, também realizamos a
comparação com a seleção de títulos sobre violência sexual no cotidiano da cobertura, corpus
capturado com o mesmo método de pesquisa por palavra-chave.
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Os títulos focalizados em citações também aparecem nos quadros de desenvolvimento das
investigações. Semelhante ao que foi registrado no Estadão, houve uma queda na frequência
de títulos conativos de 5,9% e de 3,44% dos opinativos e expressivos, esse último, por conta
da presença regular de chamadas para artigos de opinião na primeira página do jornal digital,
bem como de conteúdos gerados pelos leitores.

PERCENTUAL ACONTECIMENTO
57,65%

PERCENTUAL HOME FOLHA

47,59%

18,82%
13,83%

11,68%
8,25% 5,96%
8,24%
5,88%
2,66%
4,57% 1,40%0,76%
2,35% 3,53% 1,18%
2,16%
1,18% 1,18% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00%
1,14%

Gráfico 21 - Tipo de título Estupro Coletivo RJ versus Home – Folha

Se considerado o posicionamento adotado na cobertura dos casos de violência sexual
contra as mulheres no cotidiano dos dois jornais digitais, é possível perceber alteração nas
estratégias adotadas nos títulos em função do ciberacontecimento (ver Gráfico 22 e Gráfico 23),
sobretudo com o aumento da presença de títulos polifônicos, que trazem para o centro da
narrativa as múltiplas vozes em tensionamento no desenrolar da trama. Foi identificada uma
diminuição na frequência dos títulos informacionais de 12,32% no Estadão e aumento de
12,45% dos polifônicos, que reflete a presença dessas múltiplas vozes e seus embates na
construção dos quadros que compõem a trama. Também houve um aumento de 5,02% dos
títulos expressivos, especialmente, pela presença dos artigos de opinião que repercutiam o
caso.
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Interacional
Anafórico
Sensacional/ fait divers
Interpretativo
Referencial
Conativo
Opinativo/Expressivo
Nominalizado (informacional)

0,00%
1,07%
1,54%
1,07%
0,00%
1,07%
0,77%
1,60%
1,54%
1,60%
0,77%
2,14%

Percentual Estupro Coletivo RJ

Percentual Cotidiano VCM

7,69%
2,67%
3,08%
4,28%

Informacional/Polifônico

9,09%

21,54%
63,08%

Informacional (SN + SV)

75,40%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00%

Gráfico 22 – Tipo de título ciberacontecimento versus cotidiano da cobertura sobre VCM – Estadão

Na Folha, também foi percebido um aumento no investimento nos títulos polifônicos
na cobertura do ciberacontecimento, com um aumento de 9,73% se comparada à cobertura
dos casos de violência sexual em seu cotidiano. Houve, ainda, uma queda nos títulos
interpretativos e nos títulos informacionais de 6,39% e 3,51% respectivamente.

Percentual Estupro Coletivo RJ
Interacional
Opinativo/Expressivo com
polifonia
Nominalizado (informacional)
Anafórico
Conativo

0,00%

2,48%

1,18%
0,83%
1,18%
0,83%
0

1,18%
2,35%
1,65%

Interpretativo

3,53%
9,92%

Referencial
Opinativo/Expressivo

5,88%
4,13%
8,24%
7,44%

Informacional/Polifônico

9,09%

Informacional (SN + SV)

Percentual Cotidiano VCM

18,82%
57,65%
61,16%

Gráfico 23 - Tipo de título ciberacontecimento versus cotidiano da cobertura sobre VCM - Folha
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Por fim, como no capítulo anterior, observamos o elo edificado por meio do título e
demais matérias significantes. O predomínio da visada informativa (64,62% no Estadão e
60% na Folha) foi mantido, com o destaque para os títulos informativos com efeito anafórico,
que se fundamentam na partilha de um saber em comum, alcançando respectivamente 41,54%
e 27,06% (ver Tabela 39). Na análise do posicionamento discursivo no cotidiano dos jornais
digitais, feita anteriormente, a visada informativa, com efeito anafórico não apresentou
nenhuma ocorrência no corpus do Estadão e apenas quatro (0,51%) na Folha. Por se tratar de
um acontecimento com múltiplos quadros, cada um dos títulos atuava como uma atualização
do fato, mas remetendo ao conjunto da narrativa, a partir de algum termo ou imagem que
ativava o efeito anafórico. A visada da captação aparece em 13,08% dos casos no Estadão e
em 15,29% da Folha, sendo a dramatização do debate público a estratégia de captação com
maior frequência, focada nas declarações de atores do campo político.

Efeito de Interpelação
Informativo com efeito anafórico
Informativo (visa a informar)

Frequência
Perc.
Frequência Perc.
Estadão
Estadão
Folha
Folha
54
41,54%
23 27,06%
18
13,85%
24 28,24%

Argumentativo, com efeito de avaliação

12

9,23%

7

8,24%

Informativo com efeito de avaliação
(assimilação)

12

9,23%

3

3,53%

12

9,23%

4

4,71%

9

6,92%

5

5,88%

6
5

4,62%
3,85%

Informativo com efeito de contextualização
Dramatização/ espetacularização do debate
público
Expressiva (atitude emocional - provocar
emoção)
Informativo com efeito de avaliação

7 8,24%
10 11,76%

Convocatório, com reforço do contato
2
1,54%
1 1,18%
Explicativo/ Didático com linguagem conativa
(veja, entenda…)
0
0,00%
1 1,18%
Tabela 39 – Efeito de Interpelação site Folha e Estadão (Caso Estupro Coletivo RJ)

Entre as matérias que também ganharam visibilidade no Facebook, a maioria
informativa permaneceu. No Estadão, aumentou em 5,89% a ênfase nas estratégias de
captação, atingindo 18,97% do total, com o aumento, sobretudo, de títulos que investem em
provocar emoção, a exemplo da matéria que repercutiu a publicação da vítima no Facebook.
Na Folha, a visada informativa se mantém em primeiro lugar, entre as estratégias mais
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utilizadas (56,82%), com o destaque para o incremento de 6,02% da visada incitativa, que
alcança 29,55% das publicações compartilhadas, sobretudo, matérias que articulam a visada
informativa com o efeito de avaliação, que pressupõem a partilha de valores.
Assim, se o acontecimento aparece como o momento de reforço do contrato entre o
suporte o seu público, com o predomínio previsto da visada informativa, Estadão e Folha
adotaram caminhos que se aproximam, focando no fortalecimento, sobretudo, de leitores que
já partilham um elo preestabelecido, revelado nas investidas com efeito anafórico. Além
disso, comparando as estratégias identificadas no capítulo anterior, os efeitos de interpelação
que seguem a visada informativa ganharam mais espaço na cobertura do ciberacontecimento,
com uma queda de 19,66% do índice de publicações que investiam na visada da captação, no
Facebook do Estadão e de 11,19% no da Folha - no cotidiano das duas páginas, os índices
chegavam a 38,63% e 22,55% respectivamente.
Por último, foi possível identificar, a partir dos índices de agendamento, um aumento
de visibilidade em função do ciberacontecimento, no entanto, diferente do que prevíamos,
essa visibilidade prévia não implicou em novas vozes, enquanto fontes de informação na
pauta jornalística, nem em mudanças qualitativas nas estratégias de enunciação, tendo em
vista que a principal estratégia que sobressaiu foram os recursos anafóricos, já presentes na
narrativa de acontecimentos que seguem o fluxo tradicional de construção pelas mídias.
Houve uma mudança quantitativa, de investimento nas estratégias informativas, que refletem
uma captação de atenção já prevista pelo tema com visibilidade prévia. Assim, o próprio
acompanhar do desenvolvimento do acontecimento visa a prender a atenção do leitor.
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CONCLUSÃO
Ao longo dos cinco capítulos que compõem a tese, investigamos as implicações do
avanço do processo de mediatização no discurso jornalístico na web. Partimos da premissa de
que a popularização da internet e dos sites de rede social são parte desse processo mais amplo
de mediatização da sociedade, acompanhado de novas práticas sociais que alteram os modos
de consumo de informação e a própria relação entre leitores e suportes jornalísticos. Com a
emergência de novas condições de produção e circulação, as organizações jornalísticas
passam a investir em novas estratégias e posicionamentos discursivos, com diferentes frentes
e plataformas, visando a estreitar laços com os leitores, a exemplo da inserção nos sites de
rede social.
Três principais linhas de investigação estruturaram a pesquisa: (1) a caracterização das
condições de produção e circulação dos discursos, com o conceito de mediatização; (2) a
análise de traços do posicionamento discursivo de dois jornais digitais concorrentes e de
referência, identificando regularidades e diferenças nas estratégias adotadas em seu cotidiano,
(3) um estudo de caso, que consistiu na análise da cobertura, pelas mesmas publicações, de
um ciberacontecimento. O evento, que se desdobrou em múltiplos quadros, resultou de
reverberações nos sites e aplicativos de redes sociais, a partir da mobilização online de grupos
em defesas das mulheres, segmento social escolhido depois de verificado esse investimento
na atuação online, no período analisado. Assim, além de caracterizar o que entendemos por
mediatização, identificando os principais elementos que implicaram em alterações no elo
entre enunciador e coenunciador, investigamos a partir dos traços do posicionamento
discursivo dos jornais digitais Folha e Estadão as estratégias de adaptação diante dessas
transformações.
Apesar das novas configurações geradas pelo processo de mediatização, não se tratam,
necessariamente, de rupturas. Com a abordagem dos paradigmas jornalísticos, o texto é visto
como resultado de práticas discursivas, formadas no interior de um campo social. No primeiro
capítulo, foram levantadas as regras edição que integram o paradigma jornalístico – com
impactos na formatação do jornal (layout, temas e gêneros mais explorados), sendo mais
susceptíveis a mudanças e questões conjunturais - e de redação, que dizem respeito aos traços
de consolidação de práticas discursivas. O discurso jornalístico comporta, então, um vetor de
mudança, com estratégias discursivas que respondem à necessidade de diferenciação, por sua
inserção num ambiente concorrencial, e outro de repetição, com as rotinas produtivas e as
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dinâmicas internas do campo. O posicionamento discursivo das duas publicações
concorrentes é visto como um fragmento do fluxo constante de mudanças que caracterizam o
tecido discursivo, que tem como um dos vetores de transformação o próprio processo de
mediatização.
A perspectiva de mediatização adotada foi resultado dos tensionamentos e diálogos
entre a corrente institucional e a abordagem histórica, articulada a partir das correntes
socioconstrutivista e semioantropológica. O conceito de campo social aparece como frutífero,
sobretudo, para se pensar a relação do campo midiático com os demais campos, considerando
os acúmulos de forças e as disputas internas. A mediatização, dessa forma, não pressupõe a
adoção automática de lógicas midiáticas pelos demais campos. Apesar do seu espalhamento e
entrelaçamento com as dinâmicas sociais, adquire diferentes características de acordo com a
sociedade, história, cultura local e disputas travadas entre atores dos diversos campos. Esses
processos trazem impactos na regulação e no sistema de comunicação estabelecido, levando a
diferentes contornos e modos de institucionalização.
Como um processo de longo prazo, a mediatização remonta a origem da humanidade,
com a capacidade humana de exteriorização dos sentidos, e envolve transformações
cumulativas, na forma de ondas, catalisadas pelo surgimento de novas tecnologias de
comunicação e informação. Apesar desse olhar histórico, consideramos que é a partir dos
fenômenos midiáticos – ou seja, quando o sentido se materializa e passa a ser dotado de
autonomia e persistência no tempo -, e a sua progressiva institucionalização, que foi possível
a mediatização da sociedade. É possível portanto, um olhar sincrônico, dentro dessa diacronia
das transformações, considerando cada novo fenômeno midiático e suas ondas.
Passamos por diferentes momentos, desde a mecanização, com o advento da prensa de
impressão, que trouxe uma primeira revolução no acesso, com a reprodutibilidade das obras -,
passando pela eletrificação, com o advento de dispositivos de comunicação interpessoal e de
massa, que possibilitaram a diminuição, cada vez maior de distâncias, com mais rapidez na
troca e tipos de informação (sons, imagens). Integrados, permitiram a formação de redes de
comunicação nacional e descentralizadas globalmente, com a transmissão via broadcasting. A
digitalização e a datificação, as suas duas últimas ondas, fizeram emergir novos fluxos
comunicacionais e uma complexificação ainda maior da paisagem midiática.
Uma das marcas desse processo é a aceleração do tempo histórico, bem como uma
intensificação dos novos adventos tecnológicos, com a diminuição de intervalos entre o
surgimento de novos meios – a mecanização, com o surgimento dos jornais impressos no
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intervalo de 150 anos; a eletrificação, num espaço de 50 anos e, por último a digitalização, ao
longo dos últimos 30 anos. Ao invés da superação de dispositivos, com as novas tecnologias,
vemos um adensamento da paisagem midiática e a formação de uma rede de acoplamentos
que levam a múltiplos regimes de circulação.
A tecnologia é vista como parte dos processos sociais e culturais; não se trata,
portanto, de partir de um viés tecnológico das mudanças na sociedade. Os dispositivos são
observados a partir de um olhar dos usos sociais que, no interior das teorias da mediatização,
articulado com conceitos como o de enunciação e condições de produção, circulação e
reconhecimento que contribuem para a superação de um olhar de determinista. É considerado
o processo de retroalimentação e afetação mútua entre dispositivos, instâncias de produção e
reconhecimento e o seu contexto sócio histórico. Assim, o modo como o suporte impresso se
consolidou, no surgimento dos penny papers e o seu formato tabloide, possui relação com o
processo de urbanização e escolarização, e o surgimento de uma classe trabalhadora que passa
a ter como hábito o consumo de informação nos transportes públicos. Esses elementos deixam
rastros, como a presença de títulos destacados, ilustrações e utilização do lead. A própria
televisão, parte da eletrificação, também pode ser vista em sua relação com a dinâmica
familiar, na qual o consumo se efetiva. De um lado, os móveis domésticos tenderam a se
organizar em função da presença do dispositivo de comunicação, por outro, o próprio design
do objeto foi planejado para ser integrado à mobília doméstica. Essa inserção no ambiente
doméstico deixa rastros na textualidade da televisão, a exemplo do olhar direto, que visa a
estabelecer contato com o público.
Na digitalização, num contexto em que é rompida a separação entre a comunicação
interpessoal e a de massa, também ocorre um circuito de afetação entre as condições de
produção, reconhecimento do discurso e o modo de apropriação e consolidação dos
dispositivos. A comunicação móvel, possibilitada pelo desenvolvimento dos smartphones,
deixa marcas na textualidade do suporte digital, que tem entre suas características a
intertextualidade e a multimidialidade. A formatação do texto verbal e das demais matérias
significantes que o compõem se adequam a esses modos de consumo da tecnologia móvel
pela instância do reconhecimento. São, portanto, priorizados textos curtos, com reportagens
especiais formadas por múltiplas matérias conjugadas, com o intuito de deixar a leitura mais
leve, processo que implica numa narrativa em múltiplas camadas e mais fragmentada.
O processo de digitalização levou à formação de uma ambiência caracterizada pela
intensificação das interações e a porosidade entre as instâncias de produção e reconhecimento.
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Surgiu a possibilidade de um novo modelo de comunicação mais horizontal, caracterizado
pela quebra do polo emissor. No entanto apesar das potencialidades, diferentes fatores são
determinantes para a consolidação dessa democratização de vozes, entre eles, a própria
questão do acesso – que envolve recursos técnicos, conhecimentos e competências. Além
disso, a internet resulta de diferentes vetores de conformação em disputa, desde o modelo de
consumo, que fez emergir um grande centro comercial online, até o modelo da informação,
com a difusão de dados e conhecimentos, e o modelo comunitário, com novas formas de
sociabilidade fundamentadas na partilha de interesses em comum.
A constituição do ciberespaço tem como principal característica a formação de uma
rede mundial, que conecta pessoas ao redor do mundo, o que implica no espalhamento de
práticas comunicacionais. Outro ponto central é o seu caráter híbrido, com o mesmo aparelho
utilizado para trocas de caráter privado, entre indivíduos próximos, na comunicação
interpessoal, ou para a difusão de conteúdos em larga escala, numa rede que também integra
atores externos ao campo midiático tradicional. Ao mesmo tempo, um mesmo dispositivo
concentra as funções de produção e processamento das mensagens, sendo utilizado tanto para
a criação e edição de conteúdos - como vídeos, textos, fotos - com um custo baixo, quanto
para o seu acesso, trazendo implicações mercadológicas e políticas.
Trouxe, ainda, mais uma revolução no acesso à cultura, com as possibilidades de
reprodução infinita das obras, sem o vínculo com a materialidade de um suporte físico,
processo que ocorre em tensionamento com a indústria cultural, e seus mecanismos de
controle dessa difusão, e de defesa da propriedade intelectual. Outra aspecto que diferencia a
web é a convergência e o formato multimídia, que leva a uma quebra entre as determinações
do suporte, permitindo a circulação de dados em texto verbal, vídeo, imagens estáticas e áudio
num mesmo dispositivo de comunicação. Esse rompimento entre suporte, gêneros e usos, leva
a uma mudança no próprio processo produtivo, que permite constantes alterações e
atualizações, tornando a própria construção dos textos e produtos culturais não linear.
Outro elemento de transformação reverbera na própria temporalidade: na
comunicação massiva, a relação com o tempo era edificada tendo como marco a periodicidade
das edições. Nas redes online, não há edições fechadas, mas a publicação em fluxo contínuo e
a possibilidade de edição, mesmo em produtos já finalizados. A página de um especial, por
exemplo, que em tese que não é dinâmica, pois implica em matérias pré-determinadas,
publicadas em conjunto, como conjugadas, pode passar por atualizações ou mesmo inclusões
de novos textos.
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Há, ainda, um aprofundamento da fragmentação do discurso, com um acesso
fracionado aos produtos por conta dos compartilhamentos de notícias nas redes sociais. As
matérias significantes que circulam abrem uma janela para o posicionamento discursivo dos
jornais digitais, que muitas vezes não é apreendido em sua totalidade. Há, ainda, uma
pulverização da própria atenção, e a percepção do que seriam os eventos sociais é construída a
partir de múltiplos fragmentos, resultado dessas novas condições de circulação dos discursos
sociais que emergem com as redes online. A estrutura hipertextual - embora uma
continuidade, quando associada ao conceito semiológico de intertextualidade - leva a uma
navegação sem hierarquias, guiada pela interação dos usuários com os hiperlinks. Portanto,
um dos elementos centrais do processo em curso, para o discurso jornalístico, são as
dinâmicas de circulação das redes digitais, que deixam marcas na própria enunciação
jornalística em suas estratégias de adaptação.
Como uma tecnologia em desenvolvimento, com uma configuração ainda em disputa,
a internet está submetida a diferentes regimes que reverberam nos modos de circulação
estabelecidos. Se partirmos do modelo da comunicação de massa, com o inerente desnível
entre as instâncias da produção e reconhecimento, as estratégias de diferenciação visam à
captura e posterior venda da atenção do público através de anúncios, o principal meio de
sustentação das empresas midiáticas. A inserção no ambiente digital torna essa captura mais
difícil, pela atenção difusa que caracteriza a rede, com a presença de múltiplos nós emissores,
bem como os múltiplos regimes de regulação de visibilidade adotados em cada plataforma.
Com a datificação, que possibilitou o registro do tráfego de dados e da navegação dos
usuários, além da contagem dos acessos, as informações de acesso individual, por meio dos
cliques, tornaram-se passíveis de registro e mercantilização, visando à veiculação de
publicidade direcionada.
Os sites e portais que alcançam popularidade no ciberespaço atuam como uma
interface aglutinadora de atenção. É o caso das diferentes plataformas como o Google, o
Facebook, o Youtube, que lideram o ranking de acessos, cada um, com uma dinâmica própria.
O Google, um motor de busca que hierarquiza os conteúdos disponíveis na web de acordo
com a sua conexão, através de hiperlink, com outras páginas da rede, numa lógica de
autoridade; o Facebook, como um site de rede social que conecta usuários e se estrutura numa
linha do tempo onde os conteúdos circulam, com uma visibilidade regulada pelos padrões de
uso de cada um, na lógica da predileção, além da lógica de reputação, na qual são
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contabilizadas métricas como seguidores e curtidas; o Youtube, como uma plataforma de
publicação de conteúdos audiovisuais produzidos por amadores e produtores profissionais.
Pela primeira vez, atores externos ao campo midiático profissional podem regular o
que vem a público, através do compartilhamento de conteúdos nessas plataformas. No
entanto, a passagem da comunicação interpessoal – entre amigos – para a comunicação
destinada a um grande público depende não da ação individual, mas de uma replicação
coletiva que é capaz de promover a visibilidade em larga escala do conteúdo. Portanto, uma
circulação que depende da interação dos integrantes das redes para fazerem os conteúdos
reverberarem conjuntamente.
Nesse contexto, surgiram novas formas de economia da informação, voltadas à
inserção dos consumidores como difusores dos produtos, integrando profissionais e amadores
no sistema de prescrição. Com a datificação, condicionada pelo vetor do consumo, as práticas
de captura dos dados de navegação do usuários têm trazido implicações para o mercado de
atenção, especialmente, com as possibilidades de regulação de visibilidade a nível micro, bem
como de produção de um marketing direcionado, a partir do domínio das informações sobre
os hábitos de consumo. Esse tipo de prática de interceptação de dados, proibida no Brasil pelo
Marco Civil da Internet, tem gerado debates sobre a violação do direito à privacidade e à
proteção dos dados pessoais. Ao mesmo tempo, o próprio feedback das mensagens e produtos
ocorre em tempo real, com a captura das reações dos usuários aos conteúdos, inclusive,
jornalísticos, cada vez mais monitorados pelas redações.
Portanto, além da inserção de novos atores na circulação de conteúdos e discursos,
surge uma visibilidade que também tem como condicionante os algoritmos de cada site. No
caso do Facebook, além da captura dos padrões de uso, numa lógica de predileção –
aparecem no feed de notícias, publicações com as quais os usuários tendem a interagir e com
perfis mais próximos - as últimas alterações, adotadas em fevereiro de 2018, levaram à
priorização de conteúdos publicados por páginas de amigos e familiares, em detrimento de
páginas públicas, mudança com impactos no alcance das páginas jornalísticas. Como uma
interface aglutinadora de atenção, o Facebook tem investido na venda de publicidade, que
consiste em impulsionar a visibilidade de publicações específicas de páginas profissionais.
Trata-se, portanto, de uma lógica de mercado de atenção próxima à adotada nos meios
massivos: com a atenção captada e fidelizada, a empresa busca vendê-la aos anunciantes.
Entretanto, diferente dos meios de massa, o serviço oferecido é baseado numa segmentação a
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nível micro, tendo em vista o domínio da plataforma dos dados sobre hábitos de consumo e
comportamentos dos usuários com a captura dos rastros deixados na navegação.
Essa mudança fez a Folha deixar de atualizar a sua página oficial, pelos impactos no
alcance de suas publicações. No entanto, essa alteração não afeta a visibilidade do que é
compartilhado a partir dos perfis individuais, pois permanecendo o hábito dos usuários de
difundir notícias nas redes a partir de hiperlinks. Como vimos no quarto capítulo,
investigamos a correlação entre o compartilhamento pelos perfis oficiais dos webjornais
Estadão e Folha e o acesso aos sites jornalísticos. Foi realizado um cruzamento entre as
notícias do ranking “mais acessadas” e uma lista similar, com os dados de engajamento em
curtidas, compartilhamentos e comentários das páginas oficiais no Facebook. Houve baixa
correspondência entre as duas listas nos dois jornais digitais, indicando que os canais de
acesso partiram de outras fontes para além da página oficial na rede social. No levantamento
realizado nos anos de 2016 e 2017, o índice de correspondência das notícias que compuseram
os rankings, no Estadão, foi de apenas 2,64% para os três tipos de interação – curtidas,
compartilhamentos e comentários; na Folha, houve uma correspondência de 7,4% entre o
ranking de matérias mais curtidas e de mais lidas, e de 6,6% quando comparadas as listas de
notícias mais acessadas com as mais compartilhadas e comentadas no Facebook. Essa
correlação fraca, aliada aos índices de engajamento das matérias mais lidas, com registros
superiores no Estadão entre as matérias mais acessadas, reforça a hipótese do papel dos
usuários na reverberação dos conteúdos nas redes, indicando que a circulação pode ter sido
incrementada pelos compartilhamentos dos próprios leitores, diminuindo o peso da
visibilidade das páginas oficiais para que o conteúdo fosse propagado. Por outro lado, fica
evidente que o hábito de compartilhamento não necessariamente implica em leitura do
conteúdo, reforçando a importância dos títulos no posicionamento discursivo - a reverberação
não necessariamente levou ao acesso à notícia na íntegra, como pôde ser verificado a partir
dos dados sobre engajamento das notícias da Folha, nos quais foram identificados índices
superiores de engajamento entre matérias da home que não chegaram ao ranking de maior
acesso, esse último, integrando notícias que apresentaram desempenho inferior de
engajamento, que indicam, também, um acesso às notícias por outros caminhos que não o
Facebook. Esses resultados deixam pistas para se explicar as diferenças nos posicionamento
adotado pelos dois jornais em sua inserção no ambiente das mídias sociais.
Mesmo com esses mecanismos de regulação de visibilidade das plataformas privadas,
as possibilidades de propagação de conteúdos nas redes permanecem, sobretudo, através de
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ações coordenadas, com o uso de hashtags, que permitem a aglutinação de conteúdos e que,
muitas vezes, são convertidos em ciberacontecimentos. Assim, um dos elementos-chave das
condições de produção e circulação do discurso jornalístico, nessa pesquisa, foi a formação de
um ambiente que possibilita a quebra do polo emissor e o consequente surgimento de novos
fluxos de construção dos acontecimentos, que resultam das conversações online, e que
também entram na pauta jornalística, impondo os seus modos de latência.
Embora não tenha havido mudanças nos regimes de significação com o avanço da
mediatização, a ambiência das redes levou a uma complexificação do processo de
significação, e o surgimento de um novo suporte com particularidades. A presença de
múltiplos dispositivos levam a uma complexificação no nível da circulação, com as diferentes
interfaces que os integram e a inclusão de novos atores. Assim, a circulação deixa de ser
tratada como apenas um intervalo entre duas instâncias, num processo que não deixa rastros,
para ser um ponto de encontro, com uma alternância de papeis. Os atores do campo midiático
tradicional passam a integrar as redes em conjunto com os demais usuários, embora com um
alcance diferenciado, por sua credibilidade prévia.
Processos, até então, mentais, de interdiscursividade e intersubjetividade, se tornam
visíveis nas redes, com a digitalização das interações sociais. Assim, a circulação nas redes
digitais pressupõe um processo continuado de inscrição e atualização dos eventos, e a própria
construção dos significados dos acontecimentos sociais passa pelas múltiplas interações que
ocorrem entre os interlocutores. Os novos fluxos, que resultam na construção dos
ciberacontecimentos, deixam marcas na enunciação jornalística que passa por novos feixes de
interpretação, reverberação e retroalimentação.
A partir desse cenário, buscávamos compreender de que modo o posicionamento
discursivo dos webjornais Folha e Estadão se comportavam. Optamos pelo estudo da
primeira página – que permanece como um espaço editado pelos jornais, com as principais
notícias do momento hierarquizadas, apesar das quedas em visibilidade nos últimos anos -,
analisada a partir dos títulos, por sua centralidade na relação entre suporte e leitores, papel
reforçado no ambiente digital, com os hábitos de compartilhamento.
Duas principais hipóteses motivam as investigações do posicionamento discursivo: (i)
o fortalecimento, no discurso jornalístico, de visadas que ultrapassam a informativa,
avançando na interpelação direta dos leitores empíricos, num modo de enunciação voltado à
captação da atenção (a exemplo do uso linguagem conativa e estratégias que visam a provocar
emoção), dimensão que estaria mais presente nos sites de rede social; (ii) a incorporação, na
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enunciação jornalística, de recursos linguísticos próprios das conversações online, que levaria
à maior convergência discursiva, entre os dois jornais digitais concorrentes, quando inseridos
nos sites de rede social, como um traço das características do próprio ambiente das redes.
Assim, partimos para uma análise geral da primeira página, que abrangeu aspectos
relacionados à diagramação e à disposição dos conteúdos para, então, avançar na
categorização dos títulos publicados na área nobre da home, bem como dos títulos
reproduzidos em postagens na página institucional de cada uma dos webjornais no Facebook.
A análise da primeira página, com recortes temporais que contemplaram os anos de
2016 e 2017, confirma a perspectiva das regras de edição maleáveis, presentes no conceito de
paradigma jornalístico. A emergência de acontecimentos extraordinários levavam à
reorganização da home, como um espaço sensível às ocorrências do dia. Além disso, no
período analisado, o Estadão passou por mudanças significativas de layout, que podem ser
interpretadas como rastros das novas condições de produção e, especialmente, de circulação
que emergem com a conformação dos sites e aplicativos de rede social e seus modos de
consumo de informação. A adoção de uma lista na seção principal intitulada “SAIBA
AGORA”, com as notícias mais importantes do momento, demonstra a estratégia do jornal de
reforçar o seu papel de filtrar as informações que merecem a atenção do público,
considerando o acesso constante dos usuários ao fluxo de informações das redes. Essa
estratégia segue em consonância com posicionamento do Grupo Estado nos sites de rede
social, que adotou estratégias enunciativas mais adaptadas a essa ambiência do que a Folha,
apesar de sua linha editorial historicamente mais conservadora do que o concorrente, como
visto no quarto capítulo. A Folha manteve o tradicional formato de revista eletrônica da
home, registrando alterações pontuais ao longo do período analisado, bem como tendeu à
simples replicação de links das matérias no seu perfil oficial, sem priorizar conteúdos
específicos para essa ambiência, posicionamento que pode ser explicado pelo já alcançado e
confortável lugar de jornal digital mais acessado no país.
Uma regularidade identificada nos dois sites jornalísticos diz respeito a uma mudança
no nível da enunciação – conceito que abarca matérias verbais e não-verbais como o caso da
diagramação, analisadas de forma integrada. Apesar de haver uma separação entre conteúdos
informativos e de opinião, com seções específicas – editoriais, colunas, blogs -, no nível da
enunciação, essas fronteiras se tornaram porosas. Além das seções, na primeira página,
dedicadas aos conteúdos de análise e opinião, ambos os suportes passaram a incorporar
chamadas, com links destinados a esse tipo de conteúdo, diagramados em conjunto com os
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conteúdos noticiosos, sem um marcador explícito que os diferenciassem. Esse tipo de
operação esteve presente nas páginas do Estadão em 62% dos dias analisados, em pelo menos
um turno; índice que chega a 86% na Folha. Essa mudança reflete uma necessidade de
adaptação dos produtos jornalísticos de avançar na explicação dos fatos, com análises e
opiniões, diante de um fluxo ininterrupto de informações aos quais os leitores estão
submetidos nas redes digitais, e as próprias condições de circulação do ambiente online. De
um lado, esse modo de circulação tem, na ação dos usuários, o principal mecanismo de
propulsão de visibilidade, que ocorre por meio do compartilhamento, nas mídias sociais, dos
links das notícias, de outro, permite a circulação dos discursos sociais a partir de múltiplos
nós (estrutura reticular que também implica num consumo constante de informação de forma
cada vez mais fragmentada, a partir de diferentes fontes).
Foi identificado um predomínio, na primeira página, de matérias sobre política, que
ocorre tanto pela relevância da própria editoria no jornalismo de referência, quanto por
aspectos conjunturais. Foi percebida uma convergência entre o percentual de publicação e as
reações dos usuários a essa temática no Facebook, através de índices de engajamento, que se
explica, sobretudo, pela conjuntura de polarização, iniciada no processo eleitoral de 2014,
aprofundada ao longo dos anos seguintes, com a crise econômica e a própria crise política que
levou ao impedimento da presidenta eleita, Dilma Rousseff, em agosto de 2016.
Esses aspectos conjunturais deixaram marcas na própria enunciação jornalística, com a
presença regular de títulos polifônicos que investiam na espetacularização do debate público.
A análise das manchetes principais revelou um percentual de 33,93% de títulos que
destacavam declarações de terceiros, no Estadão, e 29,03% na Folha. No Estadão, 75,92%
(145 ocorrências) dos títulos polifônicos eram da editoria Política e, no concorrente, o
percentual era de 58,72% (64 ocorrências). Entre os títulos polifônicos do Estadão, 72,25%
visavam à captação, através de declarações polêmicas e frases de efeito; na Folha, essa
estratégia esteve presente em 59% desses títulos. Apesar do predomínio da visada
informativa, identificado nos jornais dos dois grupos jornalísticos analisados, (somando
57,02% das ocorrências no Estadão e 59,64% na Folha), a visada da captação ocupou a
segunda posição, com 27,55% e 18,78%, respectivamente.
Conforme previsto na hipótese formulada, foram identificadas diferenças entre as
estratégias adotadas pelos dois jornais, na home e no Facebook. As diferenças começam no
próprio conteúdo explorado, apesar do destaque mantido, para as matérias de política, a
diversidade de editorias exploradas foi maior no Facebook, com o aumento de espaço para
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editorias periféricas no jornalismo de referência, como a Emais e a F5, destinadas a
variedades e entretenimento. Assim, no Facebook, a diversidade de editorias presentes nas
publicações foi maior, e a diferença entre a primeira e a segunda posição em frequência
passou para 11,89% e 7,65% nos dois Grupos. Na zona de maior visibilidade da home, que
concentrou um número maior número de notícias sobre política, a diferença em percentual
entre a primeira e a segunda posição era de 41,37% e 29,28% no Estadão e na Folha
respectivamente.
Portanto, no Facebook, como um espaço de fluxo contínuo onde não há
hierarquização dos conteúdos, foi verificada a valorização de conteúdos que visam à captação.
Os dados de engajamento confirmam essa justificativa de estratégia: as editorias de Política e
Poder, primeira posição em frequência de postagens, foram as que mais emplacaram notícias
no ranking simulado de engajamento das postagens dos perfis oficiais no Facebook. A
editoria Emais ocupou o segundo lugar entre os conteúdos com mais envolvimento nas redes;
na Folha, a editoria equivalente, F5, ocupou o terceiro lugar entre os que mais alcançaram o
ranking de envolvimento dos usuários a partir do perfil institucional.
Do ponto de vista da enunciação, embora a visada informativa tenha ocupado a
primeira posição, também foi possível verificar, no Facebook, um aumento das estratégias
que visam à captação, que pode ser identificado como traço das novas condições de produção
e circulação, confirmando a hipótese levantada. Com a inserção do Estadão no Facebook,
houve um aumento de 11,08% da visada da captação, investida também verificada na Folha,
com um aumento de 9,17%. Apesar de apresentar alguns traços de convergência, a inserção
no Facebook não implicou em diminuição nas estratégias de diferenciação adotadas pelos
dois Grupos analisados. O Estadão apresentou estratégias enunciativas mais adaptadas ao
ambiente das redes do que o concorrente, diferença percebida nos índices da visada de
captação - no Estadão, o percentual de postagens com estratégias voltadas à aproximação com
os leitores foi de 47,18%; na Folha, o percentual foi de 30,62%.
A incorporação de linguagens comuns no ambiente digital também foi investigada,
sendo confirmada parcialmente. Ambos exploraram, regularmente, hashtags nos conteúdos
que acompanhavam os hiperlinks. Por outro lado, a exploração da linguagem icônica, uma das
investidas que confirmaria a tentativa de adaptação ao ambiente digital, foi pouco frequente,
presente em 8,55% das postagens do Estadão, e 2% da Folha.
Outras duas hipóteses foram verificadas, focadas na investigação dos novos fluxos de
construção dos acontecimentos nas redes: esperávamos (I) uma simbiose entre o que é
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reverberado nos sites de rede social e a própria pauta jornalística: de um lado, as
reverberações dos sites de rede social se tornam pauta e, por outro lado, as notícias produzidas
por meio dos fluxos “tradicionais” também circulam nos sites de rede social por meio do
compartilhamento dos usuários. Além disso, (II) ações - como campanhas e protestos –
realizadas por minorias sociais no ambiente das redes sociais, quando dotados de uma
visibilidade prévia, teriam mais destaque e as pautas desses grupos seriam absorvidas mais
facilmente nos jornais digitais em questão. Os protagonistas dessas ações tornar-se-iam
personagens centrais na construção desses acontecimentos pelo jornalismo e os seus discursos
entrariam como uma das vozes em destaque que ecoam nos jornais digitais.
Os levantamentos realizados no cotidiano da cobertura revelaram uma presença
regular de matérias sobre eventos que surgiram de conversações online, na página das duas
publicações no Facebook, presente em 57,14% dos dias analisados. Esse resultado reforça a
hipótese dos novos fluxos de construção dos acontecimentos, tanto pelo agendamento, quanto
pela recirculação das notícias nas redes, também registrada nos próprios índices de
engajamento.
A análise do ciberacontecimento também revelou um agendamento do caso nos dois
jornais digitais analisados. Essa possibilidade de visibilidade tem levado os grupos em defesa
de minorias sociais a investirem na atuação online, sendo frequentes as mobilizações que
recorrem ao uso de hashtags para agregar conversações e viabilizar a reverberação necessária
para que haja a tematização de determinada pauta nas redes.
O caso, que envolveu o estupro coletivo de uma adolescente de 16 anos, foi
emblemático pelo próprio modo como as investigações se iniciaram. A publicação de vídeo
da adolescente, nua e desacordada, por um dos envolvidos no crime, no Twitter, levou à
reação imediata de revolta. A mobilização online, na forma de denúncia coordenada, fez com
que houvesse mais de 800 ocorrências no canal do Ministério Público do Rio de Janeiro, além
da retirada da publicação e suspensão do perfil do autor pela plataforma. Com a visibilidade
nas redes e a cobertura midiática, o caso impulsionou reações do poder público federal,
estadual e pelo legislativo, com alterações na legislação relacionada ao estupro, bem como
criação de critérios para depoimentos envolvendo crianças e adolescentes.
Se partirmos da análise da narrativa do ciberacontecimento a partir da abordagem da
tripla mimesis, o momento de prefiguração corresponde ao buzz inicial formado pelas
mobilizações online, que garantiram o agendamento do tema nas redes. Esse primeiro
momento teve como principal agente o movimento feminista, através do uso de hashtags
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como #TodasContra30, #ContraCulturadoEstupro, #naoculturadoestupro, entre outras. A
passagem da prefiguração à configuração se inicia, portanto, com um clima de opinião
previamente formado, de defesa da vítima e combate à cultura do estupro. A partir da
evolução do ciberacontecimento, já seguindo o fluxo de informação tradicional, partindo da
cobertura midiática à visibilidade nas redes pela circulação das notícias, novos quadros
emergem, de tensionamento com essa narrativa inicial.
No período analisado, foram publicadas 130 matérias pelo Estadão e 85 na Folha,
sendo a maior parte das publicações concentradas nos sete primeiros dias. Entre elas, 58
foram replicadas no perfil oficial do Estadão e 44 da Folha. O índice de agendamento foi,
portanto, superior no Estadão, resultado que pode ser reflexo da priorização que a temática da
violência contra a mulher alcançou no período analisado e a maior investida do jornal digital
na estratégia de adaptação à ambiência das redes e seus modos de circulação. Surfando na
onda das mobilizações feministas, em 2006, no dia internacional da mulher, 8 de março, o
Grupo Estado realizou campanha no Twitter, com a hashtag #7minutos1denuncia, que
consistiu na publicação de um caso real de violência a cada sete minutos. Assim, o
ciberacontecimento envolvendo um caso de violência sexual contra a mulher, nesse contexto
de reverberação do tema e mobilização de atores sociais, aparece como uma oportunidade de
potencial propagação dos conteúdos e aumento no alcance das publicações do jornal digital.
Portanto, houve um agendamento do tema, e o processo de composição da narrativa do
caso, formado por múltiplos quadros, permitiu a sua permanência na pauta jornalística –
desde a denúncia, até as investigações, prisão de suspeitos, declarações de pessoas públicas, o
drama vivido pela vítima, as manifestações, os embates pelos sentidos do caso, as ações do
Estado e do Poder Legislativo, os desdobramentos na vida dos atores envolvidos, até a
conclusão do inquérito pela polícia. Foi construída uma trama, que teve dois principais eixos
de tensionamento: (1) a narrativa da vítima versus dos acusados, que pressupõe o
questionamento da veracidade da violação e (2) os embates entre a defesa da vítima, através
de sua advogada, e o delegado, até então, à frente do caso, que considerava o estupro como
crime a ser comprovado, mesmo com a legislação que amplia a qualificação do estupro e
todos os registros em vídeo da violação.
Os dois vetores integram o quadro de “embates”, que esteve entre as primeiras
posições em frequência de matérias publicadas, com 16,15% no site do Estadão e 24,71% no
da Folha (segundo e primeiro lugar respectivamente). No Facebook, a visibilidade do quadro
teve uma ampliação, chegando a 34,09% das postagens da Folha sobre o caso. No Estadão, as

288

matérias de acompanhamento das investigações tiveram mais destaque, com 23,85% das
matérias sobre o tema e 25,86% das postagens replicadas na página oficial no Facebook. Essa
diferença no nível do conteúdo, que indica uma cobertura mais sensacional por parte da
Folha, apesar do Estadão adotar uma linha editorial tradicionalmente mais conservadora,
reflete o lugar que a temática da violência de gênero conseguiu ocupar no último período e as
próprias estratégias adotadas pelo Grupo Estado diante das alterações na paisagem midiática.
Os levantamentos das fontes de informação não comprovaram uma ampliação de
vozes diante do ciberacontecimento – ao contrário, predominaram as fontes oficiais, entre as
primárias, somando 52,04% no Estadão e 62,50% na Folha, uma tendência comum no
discurso jornalístico, especialmente, na cobertura da violência. Entre as fontes primárias, as
representantes do movimento de mulheres apresentaram um percentual de 2,04% das notícias
no Estadão, e 4,17% na Folha. Esse predomínio das fontes oficiais na narrativa também foi
verificado nos dados sobre os modos de citação (discurso direto ou indireto) e modalização:
entre as estratégias enunciativas que assimilavam o discurso relatado, no Estadão, 68,29%
envolviam fontes oficiais, índice que chegou a 85,71% na Folha.
Portanto, foi possível identificar, a partir dos índices de agendamento, um aumento de
visibilidade em função do ciberacontecimento, que comprova a primeira hipótese levantada.
Por outro lado, essa visibilidade prévia não levou à inserção de novas vozes, enquanto fontes
primárias, na pauta jornalística. Foram percebidas mudanças nas estratégias adotadas, tanto
quando comparadas ao posicionamento construído por meio da primeira página, quanto à
cobertura cotidiana da violência sexual contra mulheres. No entanto, foram diferenças,
sobretudo, de ampliação do investimento em determinadas estratégias já presentes no
cotidiano, a exemplo do aumento na frequência de títulos polifônicos de 12,45% no Estadão e
9,73% na Folha.
Essas diferenças podem ser vistas como rastros da circulação na enunciação
jornalística – diante de um ambiente no qual se reverbera uma guerra de versões, que também
atua na construção do sentido dos acontecimentos por se tratar de um processo previamente
mediatizado, os jornais passam a adotar estratégias enunciativas que são condicionadas
também por esse modo de circulação dos discursos sociais. Essas adaptações, no entanto, não
implicam em rupturas paradigmáticas, havendo um predomínio de títulos e estratégias que
seguem a visada informativa, que pode ser justificado pela própria linha editorial dos dois
jornais digitais, que se posicionam como de referência. Assim, para além das estratégias de
captação, presentes na enunciação jornalística em menor incidência, a própria construção dos
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quadros, com a presença de estratégias anafóricas que a integram, funcionam como
mecanismo

de

retenção

da

atenção

dos

leitores

na

narrativa

dramatizada

do

ciberacontecimento.
Este estudo abre novos horizontes de investigação, especialmente, voltados para a
verificação dos rastros da circulação na enunciação jornalística. Em estudos futuros, uma
investida a ser seguida é a da identificação de marcas desse confronto de versões e opiniões,
comuns no ambiente online, na cobertura jornalística de acontecimentos midiáticos. A
perspectiva diacrônica, que não foi possível de ser adotada na pesquisa atual, também
permitiria observar, a partir da investigação empírica, marcas da evolução dessas mudanças
nas condições de produção e circulação. Assim, além da comparação entre os suportes
impresso e digital, visando a identificar traços desses condicionantes no posicionamento
discursivo, em cada um dos meios, seria frutífera a composição de um recorte temporal que
desse conta de diferentes períodos históricos, com a inclusão de uma amostra anterior à
inserção dos dois jornais na web. Merece, ainda, uma comparação com outros acontecimentos
midiáticos similares, mas que seguiram os fluxos tradicionais de visibilidade, para identificar
diferenças e continuidades.
Outra frente de estudo que merece atenção futura é um olhar para a instância do
reconhecimento, considerando as novas condições que emergem com o avanço da
mediatização. Pelas limitações da própria pesquisa, não foi possível recorrer a estudos de
recepção, que complementariam o estudo do posicionamento discursivo, através de
entrevistas e grupos focais, que permitiriam avançar na dimensão dos hábitos de consumo.
Diferentes recursos de pesquisa de recepção no ambiente digital poderiam complementar essa
abordagem, seja através do uso de questionários online ou da análise dos comentários das
notícias, oferecendo pistas do tipo de debate público instaurado nas redes. Outra dimensão a
ser investigada por meio de entrevistas se refere às práticas adotadas pelos grupos em defesa
de minorias sociais, especialmente, o movimento de mulheres, elemento que seria
confrontado com a cobertura jornalística para verificar as possíveis mudanças de visibilidade
em função da estratégia adotada pelas ativistas.
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APÊNDICE A – Captura Home Estadão e Folha 2016 e 2017
As capturas analisadas da primeira página dos jornais digitais Estadão e Folha estão
disponíveis em196: https://drive.google.com/open?id=1RGGCEghMChIKe0y_154yYuQz2nevVY-

196

A pasta com todos os arquivos do Apêndice pode ser acessada em: https://qrco.de/bbAII1
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APÊNDICE B – 1. Listas de matérias jornalísticas e postagens no Facebook - Análise do
posicionamento discursivo Estadão e Folha
As listas em Excel com notícias e postagens analisadas estão disponíveis em:
https://drive.google.com/open?id=17kgLqDuaH_sVcPd-gxTG8nYxoCELLSOh
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APÊNDICE C – Tabelas de Classificação - Posicionamento Estadão cotidiano [Home]
Classificação
Data

Turno

Zona

Manhã

Principal

URL

Editoria/ Seção

Formato

Brasil

Análise

Tarde

Primeira
Rolagem

Cultura

Noite

Segunda
Rolagem

Antetítulo (transcrição)

Título (transcrição)

Arquivo/
memória

Subtítulo (transcrição)

Tipo de Título

Operação Antetítulo

Operação Subtítulo

Anafórico

Classifica pelo gênero de
discurso ou formato

Argumentativo/opinat Argumentativo, com efeito de Citação direta, com
ivo
avaliação
assimilação
Citação direta, com
verbo modalizador
(acusar, protestar,
Autorreferencial
Autopromoção
afirmar, declarar…)
Citação direta, com
verbo nãomodalizador (dizer,
falar, perguntar,
responder, concluir),
ou marcadores
Convocatório (linguagem
neutros (para,
Conativo
conativa - provocar ação)
segundo..)
Citação indireta, com
verbo modalizador
Convocatório, com reforço do (acusar, protestar,
Consecutivo
contato
afirmar, declarar…)
Citação indireta, com
verbo nãomodalizador (dizer,
falar, perguntar,
responder, concluir)
ou marcadores
Descritivo com efeito de
neutros (para,
Descritivo
avaliação
segundo..)
Dramatização/
espetacularização do debate Implícita com
Explicativo
público
assimilação
Explicativo/ Didático com
linguagem conativa (veja,
Implícita, com verbo
Informativo
entenda…)
modalizador
Implícita, pela
presença de verbo
que indica
probabilidade de
Não se aplica
Explicativo/Didático
ocorrência

Autorreferencial

Conativo

Economia & Negócios Artigo (colunista)

Conativo

Efeito de urgência

Economia & Negócios - Artigo
Blog Cida Damasco
(especialista)

Informacional (SN + SV)

Explicativo

Economia & Negócios Colunista
Artigo de opinião

Informacional/Polifônico Informativo

Educação

Comentário de
Leitor

Interacional

Interacional

Esportes

Conteúdo
audiovisual

Interpretativo

Interpretativo

Fotos

Crônica

Não se aplica

Marcador de polifonia

Internacional
Opinião

Documento
Editorial
Editorial Podcast

Nominalizado (informacional)
Não se aplica
Opinativo/Expressivo
Não tem
Referencial

Operação anafórica

Ensaio

Sensacional

Referência ao autor

Política
Política - Blog Eliane
Cantanhede
Política - Blog Fausto
Macedo
Política - Blog Vera
Magalhães
Política - Coluna do
Estadão

Política - Colunista
São Paulo
Tudo Sobre
TV Estadão

Entrevista
Galeria Fotolegenda

Referencial
Sensacional
Título-assunto (tema ou
editoria)

Infográfico
Material
promocional/
brinde
Não se aplica
Nota
Nota Comentário
Notícia
Obituário
Página da
editoria
Reportagem
Resenha crítica
Serviços
Transmissão

Não tem

Efeito de interpelação/ elo

Polifonia

Expressiva (atitude emocional
- provocar emoção)
Não se aplica
Informativo (visa a informar) Não tem
Informativo com efeito de
anafórico
Reprodução polifônica
Informativo com efeito de
avaliação
Informativo com efeito de
avaliação (assimilação)
Informativo com efeito de
contextualização

Fotografia
Cena genérica: ilustrativa do
local, situação ou função
social do ator envolvido

Conteúdo Audiovisual

Observações

Observações2

Comentário/Análise

Expressão coloquial/ oralidade

Expressão coloquial/
oralidade

Não se aplica

Ícone para conteúdo
Ícone para conteúdo audiovisual interno audiovisual interno

Documento

Não tem

Ícone para galeria interna

Ícone para galeria interna

Fotografia posada

Reportagem

Linguagem coloquial

Linguagem coloquial

Fundo Semântico

Transmissão/Registro

Marcador de polifonia - apenas aspa
simples

Marcador de polifonia apenas aspa simples
Marcador duplo de polifonia
- verbo + aspa em termo
específico
Marcador duplo de polifonia
- verbo + aspa simples na
citação completa

Cena montada: imagem
remete ao fato/ é
simbolicamente construída

Ilustrativa: cena de filme,
ensaio

Marcador duplo de polifonia - verbo +
aspa em termo específico

Imagem institucional

Marcador duplo de polifonia - verbo +
aspa simples na citação completa

Não se aplica

Não tem
Retrato de colunista
Retrato do ator envolvido na
notícia
Testemunhal

Não se aplica

Mais lidas
Data

Turno
manhã
manhã
manhã
tarde
tarde
tarde
noite
noite
noite

Posição

Matérias Mais lidas

Link

Editoria/ Seção

1
2
3
1
2
3
1
2
3

Home Observações – Análise Qualitativa e presença de matérias sobre estupro
Data

CHAMADA DE DESTAQUE NO TOPO?

Observação

Alguma
chamada sobre
estupro/ abuso/
aassédio?
Zona da Página Seção

Observação para Estudo de Caso

Disponível em:
https://drive.google.com/open?id=1K_ZzZodG4cPPutNq6zwm15AKOLezNZZz
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APÊNDICE D – Tabelas de Classificação - Posicionamento Folha cotidiano [Home]
Classificação
Data

Zona

Papel do Paratexto

Editoria/
Seção

Formato

Tipo de Título

Operação Antetítulo

Operação Subtítulo

Efeito de interpelação/ elo

Manhã

Principal

Chamada

Ambiente

Análise

Anafórico

Classifica pelo gênero de
discurso ou formato

Argumentativo/opinativo

Citação direta, com
Argumentativo, com efeito de avaliação assimilação

Comentário/Análise

Expressão
coloquial/
oralidade

Tarde

Primeira Rolagem

Destaque "Urgente"

Blogs

Arquivo/ memória

Autorreferencial

Conativo

Autorreferencial

Autopromoção

Não se aplica

Ícone para
conteúdo
audiovisual
interno

Noite

Segunda Rolagem

Destaque com Galeria

Ciência

Artigo (colunista)

Conativo

Efeito de urgência

Conativo

Convocatório (linguagem conativa provocar ação)

Fotografia
Cena genérica:
ilustrativa do local,
situação ou função
social do ator
envolvido
Cena montada:
imagem remete ao
Citação direta, com verbo
fato/ é
modalizador (acusar,
simbolicamente
protestar, afirmar, declarar…) construída
Citação direta, com verbo
não-modalizador (dizer,
falar, perguntar, responder,
concluir), ou marcadores
neutros (para, segundo..)
Documento

Não tem

interna

Destaque da seção

Colunistas

Artigo (especialista)

Informacional (SN + SV)

Explicativo

Consecutivo

Convocatório, com reforço do contato

Citação indireta, com verbo
modalizador (acusar,
protestar, afirmar, declarar…) Fotografia posada

Reportagem

Linguagem
coloquial

Fundo Semântico

Transmissão/Registro

Ilustrativa: cena de
filme, ensaio

Turno

URL

Antetítulo

Título (Link)

Subtítulo

Polifonia

Galeria de imagens

Cotidiano

Artigo de opinião

Informacional/Polifônico Informativo

Descritivo

Descritivo com efeito de avaliação

Citação indireta, com verbo
não-modalizador (dizer,
falar, perguntar, responder,
concluir) ou marcadores
neutros (para, segundo..)

Manchete Principal

Educação

Comentário de Leitor

Interacional

Interacional

Explicativo

Dramatização/ espetacularização do
debate público

Implícita com assimilação

Olho

Equilíbrio e
Saúde

Conteúdo audiovisual

Interpretativo

Interpretativo

Informativo

Explicativo/ Didático com linguagem
conativa (veja, entenda…)

Publicidade na Galeria

Esporte

Crônica

Não se aplica

F5

Documento

Não se aplica
Nominalizado
(informacional)

Marcador de polifonia

Título de editorial
Título de matéria
conjugada

Não se aplica

Não tem

Fotofolha

Editorial

Opinativo/Expressivo

Não tem

Informativo (visa a informar)

Título Painel do Leitor

Guia Folha
Ilustrada

Editorial - Podcast
Ensaio

Referencial
Sensacional

Operação anafórica
Referência ao autor

Link externo

Entrevista

Referencial

Mercado

Galeria Foto-legenda

Mundo
Não se aplica
Opinião
Painel
Painel do
Leitor
Poder
Serafina
Tec
Turismo

Infográfico
Material promocional/ brinde
Não se aplica
Nota

Sensacional
Título-assunto (tema ou
editoria)

Informativo com efeito de anafórico
Informativo com efeito de avaliação
Informativo com efeito de avaliação
(assimilação)
Informativo com efeito de
contextualização

Explicativo/Didático
Expressiva (atitude emocional provocar emoção)

Conteúdo Audiovisual

OBSERVAÇÕES

Column1

Column2

Ícone para
galeria

Implícita, com verbo
modalizador
Imagem institucional
Implícita, pela presença de
verbo que indica
probabilidade de ocorrência Não se aplica
Não tem

Não tem

Reprodução polifônica

Retrato de colunista
Retrato do ator
envolvido na notícia
Testemunhal

Não se aplica

Nota Comentário
Notícia
Obituário
Página da editoria
Reportagem

TV Folha Poder Resenha crítica
Urgente
Serviços
Viaja São
Paulo
Transmissão

Mais lidas
Data

Turno

Posição

Matérias Mais lidas

Link

Editoria/ Seção

Home Observações – Análise Qualitativa e presença de matérias sobre estupro
Data

Editorial na seção principal?

Colunistas ou artigo de opinião como
parte das chamadas na seção principal
sem marcador "OPINIÃO"?
Observação

Alguma
chamada sobre
estupro/ abuso/
assédio?
Zona da Página Seção

Disponível em: https://drive.google.com/open?id=1Z0LEqLBptNEuDCv8q27MfKLnY2BrniL

Column3

Observação para Estudo de Caso

Marcador
de polifonia
- apenas
aspa
simples
Marcador
duplo de
polifonia verbo +
aspa em
termo
específico
Marcador
duplo de
polifonia verbo +
aspa
simples na
citação
completa
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APÊNDICE E – Tabela de Classificação - postagens Facebook Estadão
Data

Horário

Turno

URL Post

Tipo de post

Conteúdo do Post

URL Matéria

Editoria

Tipo de Título

Operação - Conteúdo post

Efeito de interpelação

Brasil

Anafórico

Argumentativo/opinativo

Cultura

Autorreferencial

Autorreferencial

Argumentativo com polifonia
Argumentativo, com efeito de
avaliação

Economia & Negócios
Economia & Negócios Blog Cida Damasco
Economia & Negócios Colunista

Conativo

Título da Matéria

Resumo

Educação

Autorreferencial, com linguagem icônica Autopromoção
Autorreferencial, com agregador de
Autopromoção com agregador de
Informacional (SN + SV) conteúdo
conteúdo
Convocatório (linguagem conativa Informacional/Polifônico Conativo
provocar ação)
Convocatório, com reforço do
Interacional
Conativo, com agregador de conteúdo
contato

Esportes

Interpretativo

Fotos

Não se aplica

Conativo, com uso de linguagem
coloquial

Opinião

Opinativo/Expressivo

Política
Política - Blog Eliane
Cantanhede
Política - Blog Fausto
Macedo
Política - Blog Vera
Magalhães
Política - Coluna do
Estadão

Opinativo/Expressivo com polifonia
Descritivo, com agregador de conteúdo

Explicativo/Didático com linguagem
conativa (veja, entenda...)

Referencial

Expressiva (atitude emocional provocar emoção)

Política - Colunista
São Paulo
Tudo Sobre
TV Estadão
Não se aplica

Explicativo
Explicativo, com uso de linguagem
coloquial

Compartilhamentos

Dramatização/espetacularização
do debate público

Internacional

Sensacional/ fait divers

Comentários

Descritivo com efeito de
avaliação

Consecutivo
Consecutivo, com uso de linguagem
Nominalizado (informacional)
coloquial
Descritivo

Reações

Explicativo/Didático
Explicativo/Didático, com
agregador de conteúdo

Informativo (visa a informar)
Informativo com efeito de
anafórico
Informativo com efeito de
avaliação
Informativo com efeito de
Informativo, com agregador de conteúdo avaliação
Informativo, com uso de linguagem
Informativo com efeito de
coloquial
avaliação (assimilação)
Informativo com efeito de
Interacional
contextualização
Informativo com efeito de
Interacional, com linguagem icônica
avaliação
Interpretativo, com agregador de
conteúdo
Não tem
Partilha de linguagens da cultura
Polifônico, com efeito de argumentação digital
Informativo com uso de humor,
ironia, ou fazer sentir pelo
Sensacional, com agregador de conteúdo inusitado/ contraditório

Informativo

Informativo com polifonia

Disponível em:
https://drive.google.com/open?id=1DQK5c8U3WHagpAmlqmNaCDgzVzyR7GEj

TOTAL ENGAJAMENTO

Observação
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APÊNDICE F – Tabela de Classificação - postagens Facebook Folha
Autorreferencial

Argumentativo/opinativo
Autorreferencial, com agregador de
conteúdo

Argumentativo com polifonia

Conativo

Autorreferencial, com linguagem icônica

Argumentativo, com efeito de avaliação

Explicativo

Conativo

Informacional (SN + SV)

Conativo, com agregador de conteúdo

Informacional/Polifônico

Conativo, com linguagem icônica

Informativo
Interacional
Interpretativo

Conativo, com uso de linguagem coloquial
Consecutivo
Consecutivo, com uso de linguagem
coloquial

Autopromoção
Autopromoção com agregador de
conteúdo
Autopromoção com agregador de
conteúdo e linguagem icônica
Convocatório (linguagem conativa provocar ação)
Convocatório, com reforço do contato

Não se aplica

Descritivo

NÃO TEM - OUTRO TIPO
Nominalizado
(informacional)

Descritivo, com agregador de conteúdo

Descritivo com efeito de avaliação
Dramatização/espetacularização do
debate público

Explicativo/Didático
Explicativo/Didático com linguagem
conativa (veja, entenda...)
Explicativo/Didático, com agregador de
Opinativo/Expressivo
Descritivo, com uso de linguagem coloquial conteúdo
Opinativo/Expressivo com
Expressiva (atitude emocional polifonia
Explicativo
provocar emoção)
Referencial
Explicativo, com agregador de conteúdo
Informativo (visa a informar)
Sensacional/ fait divers
Explicativo, com uso de linguagem coloquial Informativo com efeito de anafórico
Descritivo, com linguagem icônica

Expressivo, com agregador de conteúdo
Informativo
Informativo com polifonia

Informativo, com agregador de conteúdo

Informativo com efeito de avaliação
Informativo com efeito de avaliação
(assimilação)
Informativo com efeito de
contextualização
Informativo com uso de humor, ironia,
ou fazer sentir pelo inusitado/
contraditório

Informativo, com uso de linguagem coloquial

Interacional
Interacional, com agregador de conteúdo

Partilha de linguagens da cultura digital

Interacional, com linguagem icônica

Partilha de gramáticas da cultura pop

Interpretativo, com agregador de conteúdo
Não tem
Polifônico, com efeito de argumentação

Referencial
Sensacional, com agregador de conteúdo
Sensacional, com linguagem icônica

convocação para envio
de conteúdo

Vídeo:
Comentário/Análise

Estupro coletivo
Foto: Capa do jornal
impresso

Vídeo: Programa Ao Vivo

Foto: Cena genérica
Foto: Cena montada
Foto: Fragmentos do
cotidiano
Foto: Ilustrativa
Foto: Imagem
institucional
Foto: Meme
Foto: Retórica visual dos
personagens
Foto: Retrato colunista
Foto: Retrato do ator
envolvido na notícia
Foto: Testemunhal
infográfico - jogo
inusitado
Polifonia: "dizem
militantes"
Polifonia: Citação direta
(apenas aspas)
Polifonia: citação direta
com assimilação
Polifonia: citação direta
com verbo modalizador
Polifonia: Citação direta
com verbo modalizador
(efeito de verdade)
Polifonia: Citação direta,
com verbo nãomodalizador (dizer, falar,
perguntar, responder,
concluir) ou marcadores
neutros (para, segundo..)
Polifonia: citação
indireta com assimilação
Polifonia: Citação
indireta, com verbo
modalizador (acusar,
protestar, afirmar,
declarar…)
Polifonia: implícita com
assimilação
Polifonia: reprodução
polifônica
postagem rede social
Referência à campanha
digital do movimento de
mulheres
Relato de anônimo

Disponível em: https://drive.google.com/open?id=1xFF6a-4L3QZJOMUKYeuF2IKr3o43zwn

Vídeo: Reportagem
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APÊNDICE G – Listas de matérias, postagens e registro na incidência de matérias sobre
estupro na home - Estudo de caso Estupro Coletivo

As listas em Excel com notícias e postagens analisadas e o registro da presença de matérias
sobre violência sexual na home page dos jornais estão disponíveis em:
https://drive.google.com/drive/folders/1YCmxMHwji0ILWTfzpVM4hmhlAj8mNZlj?usp=sh
aring
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APÊNDICE H – Tabelas de Classificação - (Estudo de Caso) Estadão
Site Estadão – Estupro Coletivo RJ
Data

Título

Link
Matéria

Hora

Editoria

Formato do texto Jornalístico

Nenhuma

Brasil

Notícia

E+ (Emais)

Galeria Foto-legenda

Fotos

MOMENTO
Enquadramento do
DO
Título - identificação
Tipo de Título Efeito de interpelação
Fonte 1
ACONTECIME
do fato
NTO
Instalação Genérica da
Informacional Convocatório, com reforço
VCM
Investigações (SN + SV)
do contato
Advogado(a)

Número de Retranca

Uma

A violência sexual no
território

Três ou mais

O estupro como
problema particular
(caso isolado) - fait
divers

Artigo
A violência sexual pelo
viés da cultura do
estupro

Cultura

Reportagem

Política

Entrevista

Geral

Conteúdo audiovisual

TV Estadão

Nota

Blogs

Crônica

Informacional Informativo com efeito de
Embates
/Polifônico
avaliação
Delegacia Especializada
manifestação
contra
violência e
debate sobre Nominalizado Expressiva (atitude
cultura do
(informaciona emocional - provocar
estupro
l)
emoção)
Especialistas

Opinativo/Ex Dramatização/espetaculari
Repercussão pressivo
zação do debate público
Família

Caso: Estupro coletivo Declarações
no RJ
de pessoas
públicas e
entidades
Desdobramen
to - Ações do
Caso internacional
Estado
Prisão de
Estupro Coletivo MG suspeitos
Drama
Estupro Coletivo Piauí
humano
Estupro coletivo RJ adolescente zona
Inquérito
norte
concluído
Estupro Coletivo RJ Desdobramen
Estudo de caso
to
Estupro Coletivo RJ Divulgação da
menina 12 anos
sentença
A violência
Estupro Coletivo RJ sexual no
Vendedora
território
Manifestação contra
violência e debate
Denúncia - o
sobre cultura do
estupro como
estupro
possibilidade
Estupro coletivo boate

São Paulo
Esportes
Aliás

Opinião

Citação/Marcador de
modalizacão Fonte 1

Argumentativo, com efeito
de avaliação
Juíz(a)

Conativo

Informativo com efeito de
contextualização
Matéria de jornal
Informativo com efeito de
Interpretativo avaliação (assimilação)
Ministério Público
Sensacional/ Informativo (visa a
fait divers
informar)
Movimento de Mulheres

Referencial

Informativo com efeito
anafórico

Anafórico
Interacional

Citação direta, com
assimilação
Citação direta, com verbo
modalizador (acusar,
protestar, afirmar,
declarar…)

Citação/Marcador de
modalizacão Fonte 2

Fonte 2

Imagem

Citação direta, com
assimilação
Não
Citação direta, com verbo
modalizador (acusar,
protestar, afirmar,
declarar…)
Sim, anúncios
Citação direta, com verbo
não-modalizador (dizer,
falar, perguntar,
responder, concluir), ou
marcadores neutros (para,
segundo..)
Sim, fotografia

Advogado(a)

Delegacia Especializada

Citação direta, com verbo
não-modalizador (dizer,
falar, perguntar, responder,
concluir), ou marcadores
neutros (para, segundo..) Especialistas

Citação indireta, com
assimilação
Família
Citação indireta, com
verbo não-modalizador
(dizer, falar, perguntar,
responder, concluir) ou
marcadores neutros (para,
segundo..)
Juíz(a)

Citação indireta, com
assimilação
Sim, ilustração
Citação indireta, com
verbo não-modalizador
(dizer, falar, perguntar,
responder, concluir) ou
marcadores neutros (para,
segundo..)
Sim, matéria de jornal

Implícita com assimilação

Matéria de jornal

Implícita com assimilação Sim, postagem

Não se aplica

Ministério Público

Não se aplica

Relação
LegendaFoto

Fotografia

Não tem foto

OBSERVAÇÕE
S

Conativa

Retrato do ator envolvido na
notícia
Declaração

Testemunhal

Cena genérica: ilustrativa do
local, situação ou função
social do ator envolvido

Cena montada: imagem
remete ao fato/ é
simbolicamente construída

Fundo Semântico

Descritiva
Informativa:
com
informações
não contidas
na foto

Interpela
leitor(a)
Não tem
imagem
Não tem
legenda

Movimento de Mulheres

Não se aplica

Não se aplica

OAB

OAB

Organização internacional

Organização internacional

Outro

Outro

Parlamentar ou outro ator
do campo políticopartidário

Parlamentar ou outro ator
do campo políticopartidário

Poder Público
Polícia Militar ou Civil
Postagem de rede social
Promotor(a)
Tribunal ou outro órgão do
Judiciário
Vítima

Poder Público
Polícia Militar ou Civil
Postagem de rede social
Promotor(a)
Tribunal ou outro órgão do
Judiciário
Vítima

Site Estadão Violência Sexual Contra Mulheres - Cotidiano
Data

Hora

Link Matéria

Editoria

Antetítulo da busca

Título

Enquadramento do Título identificação do fato

Resumo

Acusado e/ou vítima é celebridade/
pessoa pública
A violência sexual como fait divers
Caso internacional
Caso - denúncias de assédio contra a
Uber
Estupro Coletivo RJ - menina 12 anos

Brasil
Internacional
São Paulo
E+ (Emais)
Link
Fotos

Tipo de Título

Efeito de interpelação

Informacional (SN + SV)
Informacional/Polifônico
Nominalizado (informacional)
Opinativo/Expressivo
Conativo

Caso Abdelmassih
Referencial
manifestação contra violência e debate
sobre cultura do estupro
Interpretativo

Cultura
Política

Ações de combate à violência sexual
Casos de abuso envolvendo liderança
religiosa

TV Estadão

Esportes
Educação
Politica
Viagem
Saúde
Opinião
Geral
Esportefera
Aliás
Esporte Fera

Reações

Comentários

Compartilhamentos

OBSERVAÇÕES

Total Engajamento

Informativo (visa a informar)
Informativo com efeito de anafórico
Argumentativo, com efeito de avaliação
Informativo com efeito de
contextualização
Informativo com efeito de avaliação
Expressiva (atitude emocional - provocar
emoção)
Convocatório (linguagem conativa provocar ação)
Explicativo/Didático com linguagem
conativa (veja, entenda...)

Sensacional/ fait divers
Anafórico

Explicativo/Didático
Informativo com uso de humor, ironia,
ou fazer sentir pelo inusitado/
contraditório
Convocatório, com reforço do contato

Estupro - Ibirapuera
Interacional
A violência sexual no território
Assédio sexual na universidade
Estupros na USP
Estupro Coletivo RJ - Estudo de caso
Estupro Coletivo Piauí
Casos de agressão sexual no transporte

Facebook Estadão Estupro Coletivo RJ
Usuário

Página Post Data

Horário

Tipo de post

URL Post

URL Matéria

Editoria

Conteúdo do Post

Enquadramento - identificação do
fato

Título da Matéria

MOMENTO DO
ACONTECIMENTO

Informacional (SN + SV)

Caso internacional

Investigações
manifestação contra violência e
debate sobre cultura do estupro

Informacional/Polifônico

Operação - Conteúdo post
Informativo, com agregador
de conteúdo
Autorreferencial, com
agregador de conteúdo

Opinativo/Expressivo

estupro coletivo

Embates

Opinativo/Expressivo

Informativo com polifonia

Opinativo/Expressivo com
polifonia

Estupro coletivo - Boate

Declarações de pessoas públicas
e entidades

Opinativo/Expressivo com
polifonia

Informativo

Referencial

Link

Aliás

Informacional (SN + SV)

A violência sexual como fait divers

Imagem

Brasil

Informacional/Polifônico

Vídeo

Cultura

E+ (emais)

Tipo de Título

Esportes

Referencial

Estupro Coletivo MG

Desdobramento - Ações do
Estado

Fotos

Conativo

Estupro Coletivo Piauí

Repercussão

Conativo

Geral

Interacional

Estupro Coletivo RJ - Estudo de caso

Drama humano

Interacional

Estupro Coletivo RJ - Menina 12 anos

Prisão de suspeitos

Política
Política Blog Fausto
Macedo

Estupro no território
manifestação contra violência e debate
sobre cultura do estupro

São Paulo
TV Estadão

Polifônico, com efeito de
argumentação
Interpretativo, com
agregador de conteúdo
Autorreferencial
Conativo, com agregador de
conteúdo

A violência sexual no território

Argumentativo/opinativo
Descritivo, com agregador de
conteúdo

Desdobramento
Inquérito concluído

Efeito de interpelação
Reações
Informativo com efeito
de anafórico
Informativo com efeito
de contextualização
Informativo com efeito
de avaliação
(assimilação)
Expressiva (atitude
emocional - provocar
emoção)
Dramatização/espetacul
arização do debate
público
Informativo com efeito
de avaliação
Convocatório, com
reforço do contato
Argumentativo, com
efeito de avaliação

Comentários

Compartilhamentos

TOTAL
ENGAJAME
NTO
0
0

0

0

0
0
0
0

Informativo (visa a
informar)

0
0
0

Facebook Estadão Violência Sexual Contra Mulheres - Cotidiano
Usuário

Página Post

Data

Horário

Tipo de post

URL Post

URL Matéria

Editoria

Conteúdo do Post

Título da Matéria

Enquadramento identificação do fato
Acusado e/ou vítima é
celebridade/ pessoa
pública
A violência sexual como
fait divers
manifestação contra
violência e debate sobre
cultura do estupro
Estupro Coletivo RJ Menina 12 anos

Tipo de Título

Operação - Conteúdo post

Efeito de interpelação

Caso internacional
Ações de combate à
violência sexual
A violência sexual no
território

Não se aplica

Conativo

Fotos

Estupros na USP
Casos de abuso
envolvendo liderança
religiosa

Informativo, com agregador de Informativo com efeito de
conteúdo
anafórico
Autorreferencial, com
agregador de conteúdo
Informativo (visa a informar)
Expressiva (atitude
Sensacional, com agregador de emocional - provocar
conteúdo
emoção)
Argumentativo, com efeito
Argumentativo/opinativo
de avaliação
Polifônico, com efeito de
Informativo com efeito de
argumentação
contextualização
Conativo, com agregador de
Informativo com efeito de
conteúdo
avaliação (assimilação)
Convocatório (linguagem
Informativo com polifonia
conativa - provocar ação)
Interpretativo, com agregador Informativo com efeito de
de conteúdo
avaliação

Autorreferencial

Conativo

Geral

Estupro coletivo Rolezinho

Interacional

Expressivo, com agregador de
conteúdo

Link

Brasil

Imagem

Cultura

Vídeo

E+ (emais)
Educação
Esporte Fera
Esportes
Espote Fera
Estadão

Internacional
Link
Política
São Paulo

Caso Abdelmassih
Caso de assédio O
Quintandinha
Casos de agressão sexual
no transporte
Caso - denúncias de
assédio contra a Uber

Informacional (SN + SV)
Informacional/Polifônico

Opinativo/Expressivo
Sensacional/ fait divers

Interpretativo
Nominalizado
(informacional)

Interacional

Reações

Comentários

Compartilhamentos

TOTAL
ENGAJAME
NTO

Argumentativo com polifonia
Informativo com uso de
humor, ironia, ou fazer sentir
pelo inusitado/ contraditório
Convocatório, com reforço
do contato

Informativo

Disponível em:
https://drive.google.com/drive/folders/1PVdnai0c6ZFkA37TnLDbofNf_KL1uALE?usp=shari
ng
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APÊNDICE I – Tabelas de Classificação - (Estudo de Caso) Folha
Site Folha – Estupro Coletivo RJ
Data

Hora

Link
Matéria

Título

Editoria

Formato do texto Jornalístico

Cotidiano

Notícia

FotoFolha

Artigo

Folha Blogs

Número de Retranca
Nenhuma

Enquadramento do
MOMENTO DO
Título - identificação
ACONTECIMENTO
do fato
Instalação Genérica da
VCM
Investigações

Uma

A violência sexual no
território

Três ou mais

O estupro como
problema particular
(caso isolado) - fait
divers

Tipo de Título

Embates

Reportagem

Galeria Foto-legenda

Repercussão

Nota

Informacional/Polifônico

Informativo com efeito de
avaliação
Delegacia Especializada

Nominalizado
(informacional)

Expressiva (atitude
emocional - provocar
emoção)

Citação direta, com verbo
não-modalizador (dizer,
falar, perguntar, responder,
concluir), ou marcadores
neutros (para, segundo..) Especialistas

Opinativo/Expressivo

Dramatização/espetaculari
zação do debate público
Família

Citação indireta, com
assimilação
Família
Citação indireta, com
verbo não-modalizador
(dizer, falar, perguntar,
responder, concluir) ou
marcadores neutros (para,
segundo..)
Juíz(a)

Citação indireta, com
assimilação
Sim, ilustração
Citação indireta, com
verbo não-modalizador
(dizer, falar, perguntar,
responder, concluir) ou
marcadores neutros (para,
segundo..)
Sim, matéria de jornal

Implícita com assimilação

Matéria de jornal

Implícita com assimilação Sim, postagem

Não se aplica

Ministério Público

Não se aplica

Especialistas

Declarações de pessoas
públicas e entidades
Conativo

Argumentativo, com efeito
de avaliação
Juíz(a)

Advogado(a)

Delegacia Especializada

Empreendedo
r Social
Editorial

Caso internacional

Desdobramento - Ações
do Estado
Referencial

Esporte

Estupro Coletivo MG

Prisão de suspeitos

Interpretativo

Informativo com efeito de
contextualização
Matéria de jornal
Informativo com efeito de
avaliação (assimilação)
Ministério Público

Drama humano

Sensacional/ fait divers

Informativo (visa a
informar)

Movimento de Mulheres

Movimento de Mulheres

Inquérito concluído

Anafórico

Informativo com efeito
anafórico

Não se aplica

Não se aplica

Desdobramento

Interacional

OAB

OAB

Organização internacional

Organização internacional

Outro

Outro

Parlamentar ou outro ator
do campo políticopartidário

Parlamentar ou outro ator
do campo políticopartidário

Poder Público
Polícia Militar ou Civil
Postagem de rede social
Promotor(a)
Tribunal ou outro órgão do
Judiciário
Vítima

Poder Público
Polícia Militar ou Civil
Postagem de rede social
Promotor(a)
Tribunal ou outro órgão do
Judiciário
Vítima

Nota Comentário
Perguntas e respostas com
fatos e dúvidas (o que se sabe
até agora)

F5

Estupro Coletivo Piauí
Estupro coletivo RJ adolescente zona
norte
Estupro Coletivo RJ Estudo de caso
Estupro Coletivo RJ menina 12 anos
Estupro Coletivo RJ Vendedora
Manifestação contra
violência e debate
sobre cultura do
estupro
Estupro coletivo boate

São Paulo

Imagem

Citação direta, com
assimilação
Não
Citação direta, com verbo
modalizador (acusar,
protestar, afirmar,
declarar…)
Sim, anúncios
Citação direta, com verbo
não-modalizador (dizer,
falar, perguntar,
responder, concluir), ou
marcadores neutros (para,
segundo..)
Sim, fotografia

Caso: Estupro coletivo
no RJ
Opinião

Citação/Marcador de
modalizacão Fonte 2

Fonte 2

Citação direta, com
assimilação
Citação direta, com verbo
modalizador (acusar,
protestar, afirmar,
declarar…)

A violência sexual pelo
viés da cultura do
estupro
Colunas

Citação/Marcador de
modalizacão Fonte 1

Fonte 1

Convocatório, com reforço
do contato
Advogado(a)

manifestação contra
violência e debate
sobre cultura do
estupro

Efeito de interpelação

Informacional (SN + SV)

Divulgação da sentença
A violência sexual no
território

Denúncia - o estupro
como possibilidade

Relação
LegendaFoto

Fotografia
Não tem foto

OBSERVAÇÕE
S

Conativa

Retrato do ator envolvido na
notícia
Declaração

Testemunhal

Cena genérica: ilustrativa do
local, situação ou função
social do ator envolvido

Cena montada: imagem
remete ao fato/ é
simbolicamente construída

Fundo Semântico

Descritiva
Informativa:
com
informações
não contidas
na foto

Interpela
leitor(a)
Não tem
imagem
Não tem
legenda

Site Folha Violência Sexual Contra Mulheres - Cotidiano
Data

Hora

Link Matéria

Editoria
Empreendedor
Social
FotoFolha
Blogs

Antetítulo da busca

Título

Enquadramento do Título identificação do fato

Resumo

Acusado e/ou vítima é celebridade/
pessoa pública
A violência sexual como fait divers
Caso internacional
Caso - denúncias de assédio contra a
Uber
Estupro Coletivo RJ - menina 12 anos

Colunas
Cotidiano
Esporte

Tipo de Título

Efeito de interpelação

Informacional (SN + SV)
Informacional/Polifônico
Nominalizado (informacional)
Opinativo/Expressivo
Conativo

Caso Abdelmassih
Referencial
manifestação contra violência e debate
sobre cultura do estupro
Interpretativo

F5
Folha Blogs

Ações de combate à violência sexual
Casos de abuso envolvendo liderança
religiosa

Ilustrada

Mercado
Mundo
Opinião
Poder
São Paulo
Seminários Folha
Tec
Temas Enem

Reações

Comentários

Compartilhamentos

OBSERVAÇÕES

Total Engajamento

Informativo (visa a informar)
Informativo com efeito de anafórico
Argumentativo, com efeito de avaliação
Informativo com efeito de
contextualização
Informativo com efeito de avaliação
Expressiva (atitude emocional - provocar
emoção)
Convocatório (linguagem conativa provocar ação)
Explicativo/Didático com linguagem
conativa (veja, entenda...)

Sensacional/ fait divers
Anafórico

Explicativo/Didático
Informativo com uso de humor, ironia,
ou fazer sentir pelo inusitado/
contraditório
Convocatório, com reforço do contato

Estupro - Ibirapuera
Interacional
A violência sexual no território
Assédio sexual na universidade
Estupros na USP
Estupro Coletivo RJ - Estudo de caso
Estupro Coletivo Piauí
Casos de agressão sexual no transporte

Facebook Folha Estupro Coletivo RJ
Usuário

Página Post Data

Horário

Tipo de post

URL Post

URL Matéria

Editoria

Conteúdo do Post

Enquadramento - identificação do
fato

Título da Matéria

Link

Cotidiano

Informacional (SN + SV)

A violência sexual como fait divers

Imagem

Especial

Informacional/Polifônico

Caso internacional

Vídeo

F5

Opinativo/Expressivo
Opinativo/Expressivo com
polifonia

estupro coletivo

Opinião

MOMENTO DO
ACONTECIMENTO

Tipo de Título

Investigações
manifestação contra violência e
debate sobre cultura do estupro

Informacional (SN + SV)

Interpretativo

Estupro coletivo - Boate

Embates
Declarações de pessoas públicas
e entidades

Referencial

Estupro Coletivo MG

Desdobramento - Ações do
Estado

Conativo

Estupro Coletivo Piauí

Repercussão

Interacional

Estupro Coletivo RJ - Estudo de caso

Drama humano

Estupro Coletivo RJ - Menina 12 anos

Prisão de suspeitos

Estupro no território
manifestação contra violência e debate
sobre cultura do estupro

A violência sexual no território

Informacional/Polifônico

Conativo

Opinativo/Expressivo

Sensacional/ fait divers
Opinativo/Expressivo com
polifonia

Desdobramento
Inquérito concluído

Operação - Conteúdo post
Autorreferencial, com
agregador de conteúdo
Informativo, com agregador
de conteúdo
Expressivo, com agregador de
conteúdo

Efeito de interpelação
Reações
Informativo (visa a
informar)
Informativo com efeito
de avaliação
Informativo com efeito
anafórico
Informativo com efeito
Informativo com polifonia
de contextualização
Expressiva (atitude
Interacional, com agregador emocional - provocar
de conteúdo
emoção)
Informativo com efeito
de avaliação
Autorreferencial
(assimilação)
Argumentativo, com
Argumentativo/opinativo
efeito de avaliação
Dramatização/espetacul
Descritivo, com agregador de arização do debate
conteúdo
público
Explicativo/Didático com
linguagem conativa (veja,
Informativo
entenda...)
Descritivo, com agregador de
conteúdo

Comentários

Compartilhamentos

TOTAL
ENGAJAME
NTO
0
0
0
0

0

0
0

0

0
0
0

Facebook Folha Violência Sexual Contra Mulheres - Cotidiano
Usuário

Página Post

Data

Horário

Tipo de post

URL Post

URL Matéria

Editoria

Conteúdo do Post

Título da Matéria

Enquadramento identificação do fato

Tipo de Título

Mundo

Operação - Conteúdo post
Efeito de interpelação
Reações
Informativo, com agregador de Informativo com efeito de
conteúdo
anafórico
Autorreferencial, com
Acusado e/ou vítima é celebridade/
Informacional/Polifônico
pessoa pública
agregador de conteúdo
Informativo (visa a informar)
Expressiva (atitude
Sensacional, com agregador de emocional - provocar
Casos de abuso envolvendo liderança
Opinativo/Expressivo
religiosa
conteúdo
emoção)
Argumentativo, com efeito
Ações de combate à violênciaSensacional/
sexual
fait divers
Argumentativo/opinativo
de avaliação
Polifônico, com efeito de
Informativo com efeito de
Estupro - Ibirapuera
Não se aplica
argumentação
contextualização
Conativo, com agregador de
Informativo com efeito de
A violência sexual como fait divers
Interpretativo
conteúdo
avaliação (assimilação)
Nominalizado
Convocatório (linguagem
Caso Abdelmassih
(informacional)
Informativo com polifonia
conativa - provocar ação)
Interpretativo, com agregador Informativo com efeito de
manifestação contra violência
Conativo
e debate sobre cultura do estupro
de conteúdo
avaliação

Poder

A violência sexual no território
Autorreferencial

Conativo

Seminários Folha

Estupro Coletivo RJ - MeninaInteracional
12 anos

Expressivo, com agregador de
conteúdo

Link

Blog Folha

Imagem

Blogs

Vídeo

Colunistas
Cotidiano
F5
Ilustrada
Mercado

Caso internacional

Assédio e/ou Abuso

Comentários

Compartilhamentos

TOTAL
ENGAJAME
NTO

Informacional (SN + SV)

Interacional
Informativo

Argumentativo com polifonia
Informativo com uso de
humor, ironia, ou fazer sentir
pelo inusitado/ contraditório
Convocatório, com reforço
do contato

Disponível em: https://drive.google.com/open?id=1JK_xVdBDoG07WcEpcixlijzpS_Gq4_8r
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J. Frequências Posicionamento – Estadão
Home Estadão

Editoria
Acervo Estadão
Brasil
Coluna do Estadão
Cultura
Economia & Negócios
Economia & Negócios - Blog Cida
Damasco
Economia & Negócios - Colunista
Educação
Esportes
Fotos
Geral
Infográficos
Internacional
Internacional - Blogs - Guda Chacra
Internacional - Blogs - Radar Global
Link
Opinião
Paladar
Política
Política - Blog Eliane Cantanhede
Política - Blog Fausto Macedo
Política - Blog Vera Magalhães
Política - Coluna do Estadão
Política - Colunista
São Paulo
Saúde
Tudo Sobre
TV Estadão
Total Geral

Papel do Paratexto
Chamada
Destaque da seção
Galeria de imagens
Manchete Destacada
Manchete Principal
Título de editorial
Título de matéria conjugada
Total Geral

Frequência

Frequência

6
20
1
11
144
3

Percentual
0,77%
2,55%
0,13%
1,40%
18,37%
0,38%

3
3
17
14
16
1
24
1
1
4
39
1
251
2
179
5
8
3
10
4
1
12
784

0,38%
0,38%
2,17%
1,79%
2,04%
0,13%
3,06%
0,13%
0,13%
0,51%
4,97%
0,13%
32,02%
0,26%
22,83%
0,64%
1,02%
0,38%
1,28%
0,51%
0,13%
1,53%
100,00%

Percentual
121
13
1
14
42
31
562
784

15,43%
1,66%
0,13%
1,79%
5,36%
3,95%
71,68%
100,00%
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Editoria
Política
Economia &
Negócios
Opinião
Saúde
São Paulo
Internacional
Fotos
Brasil
TV Estadão
Cultura
Esportes
Geral
Educação
Acervo Estadão
Rádio
Link
Blogs
Ciência
Paladar
Coluna do Estadão

Chamadas
Soma
Média
Posição
na área
Percentual
Engajamento
Engajamento Posição Soma média
nobre
HOME
Home
Home
engajamento engajamento
810
58,27%
4200556 5192,281829
1
3
235
55
47
38
38
29
26
21
20
19
18
10
8
5
4
4
1
1
1

16,91%
3,96%
3,38%
2,73%
2,73%
2,09%
1,87%
1,51%
1,44%
1,37%
1,29%
0,72%
0,58%
0,36%
0,29%
0,29%
0,07%
0,07%
0,07%

Formato
Análise
Análise - Podcast
Arquivo/ memória
Artigo (colunista)
Artigo de opinião
Comentário de Leitor
Conteúdo audiovisual
Documento
Editorial
Editorial - Podcast
Entrevista
Especial
Galeria Fotolegenda
Infográfico
Material promocional/ brinde
Não se aplica
Nota
Nota Comentário
Notícia
Obituário
Página da editoria
Perfil
Reportagem
Transmissão
Total Geral

963041
705511
206313
103929
65442
659975
41717
7843
90416
15953
37415
7797
151
0
7045
113
1457
1109
359

4133,223176
12827,47273
4389,638298
2734,973684
1722,157895
22757,75862
1604,5
373,4761905
4520,8
839,6315789
2078,611111
779,7
18,875
0
1761,25
28,25
1457
1109
359

Frequência
13
2
6
29
1
1
20
3
42
5
12
8
17
9
1
1
6
13
502
1
42
1
43
6
784

Percentual
1,66%
0,26%
0,77%
3,70%
0,13%
0,13%
2,55%
0,38%
5,36%
0,64%
1,53%
1,02%
2,17%
1,15%
0,13%
0,13%
0,77%
1,66%
64,03%
0,13%
5,36%
0,13%
5,48%
0,77%
100,00%

2
3
5
6
8
4
9
12
7
11
10
13
18
20
14
19
15
16
17

6
2
5
7
10
1
11
16
4
14
8
15
19
20
9
18
12
13
17
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Tipo de Título
Anafórico
Conativo
Informacional (SN + SV)
Informacional/Polifônico
Interacional
Interpretativo
Nominalizado (informacional)
Opinativo/Expressivo
Referencial
TOTAL

Frequência

Operação Antetítulo
Referencial
Título-assunto (tema ou editoria)
Operação anafórica
Referência ao autor
Classifica pelo gênero de discurso ou formato
Autorreferencial
Informativo
Conativo
Efeito de urgência
NÃO TEM
SIM

Frequência

Operação Subtítulo
Argumentativo/opinativo
Autorreferencial
Conativo
Descritivo
Informativo
Explicativo/ Interpretativo
Não tem
SIM (TOTAL)

Frequência

Efeito de interpelação
Argumentativo, com efeito de avaliação
Convocatório (linguagem conativa - provocar
ação)
Convocatório, com reforço do contato

14
89
348
190
10
67
11
47
8
784

Percentual
1,79%
11,35%
44,26%
24,36%
1,28%
8,55%
1,40%
5,99%
1,02%
100,00%

73
61
58
24
19
10
3
2
2
526
258

Percentual
28,97%
24,21%
23,02%
9,52%
7,54%
3,97%
1,19%
0,79%
0,79%
67,86%
32,14%

21
4
1
4
118
44
592
192

Percentual
10,94%
2,08%
0,52%
2,08%
61,46%
22,92%
75,51%
24,49%

Frequência Percentual
Visada
69
8,80% incitativa
Prescritiva/
26
3,32% captação
62
7,91% captação
informativa/
Descritivo com efeito de avaliação
2
0,26% incitativa
Dramatização/ espetacularização do debate público
148
18,88% captação
Explicativo/ Didático com linguagem conativa
(veja, entenda…)
8
1,02% prescritiva
Explicativo/Didático
9
1,15% prescritiva
Expressiva (atitude emocional - provocar emoção)
6
0,77% captação
Informativo (visa a informar)
264
33,67% informativa
Informativo com efeito anafórico
9
1,15% incitativa
Informativo com efeito de avaliação
70
8,93% informativa/
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Informativo com efeito de avaliação (assimilação)
Informativo com efeito de contextualização

incitativa
informativa/
2,93% incitativa
11,22% Informativa

23
88

Polifonia
Citação direta, com assimilação

Frequência Percentual
8
1,02%

Citação direta, com verbo modalizador (acusar, protestar, afirmar,
declarar…)
Citação direta, com verbo não-modalizador (dizer, falar, perguntar,
responder, concluir), ou marcadores neutros (para, segundo..)
Citação indireta, com verbo modalizador (acusar, protestar, afirmar,
declarar…)
Citação indireta, com verbo não-modalizador (dizer, falar, perguntar,
responder, concluir) ou marcadores neutros (para, segundo..)
Implícita com assimilação
Implícita, pela presença de verbo que indica probabilidade de ocorrência

17

2,17%

94

11,99%

14

1,79%

24

3,06%

55
12

7,02%
1,53%

Não tem
Reprodução polifônica

406
154

51,79%
19,64%

Total Geral

784

100,00%

Tipo de Fotografia
Não tem
Retrato do ator envolvido na notícia
Cena genérica: ilustrativa do local, situação ou função social do
ator envolvido
Testemunhal
Imagem institucional
Retrato de colunista
Retórica visual dos personagens
Documento
Conteúdo Audiovisual
Comentário/Análise
Não tem
Reportagem
Transmissão/Registro
Grand Total

Frequência Percentual
662
84,44%
41
33,61%
25
24
14
8
8
2

Frequência
5
776
1
2
784

Percentual
0,64%
98,98%
0,13%
0,26%
100,00%

Frequências – Facebook Estadão
Tipo de Post
foto
link
vídeo

Frequência

Tipo de Título
Informacional (SN + SV)
Informacional/Polifônico
Conativo
Sensacional/ fait divers

Frequência

20,49%
19,67%
11,48%
6,56%
6,56%
1,64%

41
507
37

Percentual
7,01%
86,67%
6,32%

219
86
58
44

Percentual
43,28%
17,00%
11,46%
8,70%
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Interpretativo
Opinativo/Expressivo
Interacional
Nominalizado (informacional)
Referencial
Anafórico
TOTAL
** Não tem
TOTAL GERAL

36
27
21
6
6
3
506
79
585

Operação Conteúdo do Post
Informativo, com agregador de conteúdo
Explicativo/ interpretativo, com agregador de conteúdo
Autorreferencial, com agregador de conteúdo
Conativo, com agregador de conteúdo
Argumentativo/opinativo
Interacional, com agregador de conteúdo
Polifônico, com efeito de argumentação
Descritivo, com agregador de conteúdo
Interacional, com linguagem icônica
Sensacional, com agregador de conteúdo
Sensacional, com linguagem icônica
Conativo, com linguagem icônica
Expressivo, com agregador de conteúdo
Descritivo, com linguagem icônica
Informativo
Autorreferencial, com linguagem icônica
Autorreferencial
Conativo
TOTAL
Efeito de Interpelação - Facebook Frequência
Informativo (visa a informar)
102
Convocatório, com reforço do
contato
90
Informativo com efeito de
contextualização
78
Convocatório (linguagem conativa
- provocar ação)
50
Argumentativo, com efeito de
avaliação
40
Informativo com efeito de
avaliação
37
Informativo com efeito de
avaliação (assimilação)
35
Autopromoção com agregador de
conteúdo
32
Dramatização/espetacularização do
debate público
32
Expressiva (atitude emocional provocar emoção)
29
Partilha de linguagens da cultura
digital e/ou midiática
23

7,11%
5,34%
4,15%
1,19%
1,19%
0,59%
100,00%
13,50%

Frequência Percentual
136
23,25%
88
15,04%
86
14,70%
76
12,99%
31
5,30%
31
5,30%
30
5,13%
29
4,96%
24
4,10%
10
1,71%
9
1,54%
7
1,20%
7
1,20%
6
1,03%
5
0,85%
4
0,68%
3
0,51%
3
0,51%
585
100,00%

Percentual
17,44%

Visada
Informativa

15,38%

Captação

13,33%

Informativa

8,55%

Prescritiva/ captação

6,84%

Incitativa

6,32%

Informativa/ incitativa

5,98%

Informativa/ incitativa

5,47%

Captação

5,47%

Captação

4,96%

Captação

3,93%

Captação
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Informativo com uso de humor,
ironia, ou fazer sentir pelo
inusitado/ contraditório
Explicativo/Didático com
linguagem conativa (veja,
entenda...)
Explicativo/Didático
Autopromoção com agregador de
conteúdo e linguagem icônica
Explicativo/Didático, com
agregador de conteúdo
TOTAL
Estadão
Editoria - Facebook
Política
E+ (Emais)
Esporte Fera
Cultura
Economia &
Negócios
Internacional
Brasil
São Paulo
Esportes
Jornal do Carro
Link
Paladar
Infográficos - Jogos
Opinião
Viagem
Saúde
Educação
Divirta-se
Geral
Jornal da USP
Território Eldorado
Aliás
Cidades
PME
Sustentabilidade
Bora Aí
Ciência
Metrópole
TV Estadão
Classificados
Rádio Eldorado
Patrocinados
Casa/Decoração
Moda

18

3,08% Captação

12
3

2,05% Prescritiva
0,51% Prescritiva

2

0,34% Captação

2
585

0,34% Prescritiva
100,00%

Frequência Percentual
272
141
103
101
92

22,01%
11,41%
8,33%
8,17%
7,44%

81
77
73
61
32
31
22
20
17
17
16
9
9
8
8
8
7
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
1
1

6,55%
6,23%
5,91%
4,94%
2,59%
2,51%
1,78%
1,62%
1,38%
1,38%
1,29%
0,73%
0,73%
0,65%
0,65%
0,65%
0,57%
0,32%
0,32%
0,32%
0,24%
0,24%
0,24%
0,16%
0,16%
0,16%
0,16%
0,08%
0,08%

Total
Posição
Engajamento Engajamento
606547
1
515069
2
107853
8
112459
7
167147
5
113014
193062
210579
24726
12449
38845
9620
1061
12178
4622
25598
50954
1428
30857
5301
133
2079
1991
1517
1491
16075
14134
1949
2697
1191
140
133
149
74

6
4
3
13
16
10
18
29
17
20
12
9
27
11
19
32
22
23
25
26
14
15
24
21
28
31
33
30
34
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K. Frequências Posicionamento – Folha
Frequências – Folha Home
Editoria
Ambiente
Arte Folha
Blog Folha
Blog Outro Canal
Blog Painel
Blogs
Ciência
Colunas
Colunistas
Copa 2018
Cotidiano
Educação
Equilíbrio e Saúde
Esporte
F5
Foto folha
Galerias
Guia Folha
Ilustrada
Ilustríssima
Infográficos
Link externo
Meio ambiente
Mercado
Mundo
Não se aplica
Opinião
Painel do Leitor
Poder
São Paulo
Serafina
Tec
Turismo
TV Folha
TV Folha Mercado
Urgente
Viaja São Paulo
Total Geral
Papel do Paratexto
Chamada
Destaque "Urgente"
Destaque com Galeria
Destaque da seção
Galeria de imagens
Manchete Principal
Olho

Frequência Percentual
2
0,25%
4
0,50%
10
1,26%
1
0,13%
10
1,26%
26
3,27%
5
0,63%
26
3,27%
44
5,53%
2
0,25%
53
6,67%
2
0,25%
11
1,38%
28
3,52%
12
1,51%
9
1,13%
5
0,63%
49
6,16%
39
4,91%
1
0,13%
6
0,75%
7
0,88%
1
0,13%
68
8,55%
30
3,77%
3
0,38%
55
6,92%
47
5,91%
228
28,68%
2
0,25%
1
0,13%
1
0,13%
1
0,13%
2
0,25%
1
0,13%
1
0,13%
2
0,25%
795
100,00%

Frequência

Percentual
406
1
47
60
7
62
2

51,07%
0,13%
5,91%
7,55%
0,88%
7,80%
0,25%
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Publicidade na Galeria
Título de editorial
Título de matéria conjugada
Título Painel do Leitor
Total Geral

5
52
111
42
795

Chamadas na Percentual
Soma Engajamento
Média
Editoria
área nobre
HOME
Home
Engajamento Home
Poder
353
39,75%
2420292
6856,351275
Mercado
93
10,47%
355119
3818,483871
Cotidiano
75
8,45%
310557
4140,76
Colunas
72
8,11%
166849
2317,347222
Blogs
49
5,52%
175513
3581,897959
Mundo
48
5,41%
124649
2596,854167
Opinião
40
4,50%
39766
994,15
Painel do leitor
40
4,50%
6677
166,925
Ilustrada
29
3,27%
82677
2850,931034
Esporte
15
1,69%
26533
1768,866667
Guia Folha
15
1,69%
5902
393,4666667
F5
14
1,58%
43765
3126,071429
Ao vivo
6
0,68%
7255
1209,166667
Fotofolha
5
0,56%
82
16,4
Educação
4
0,45%
32321
8080,25
Você viu
4
0,45%
2494
623,5
Equlíbrio e Saúde
4
0,45%
802
200,5
Temas
3
0,34%
57712
19237,33333
Ciência
3
0,34%
4481
1493,666667
Folhinha
2
0,23%
1856
928
Infográficos
2
0,23%
1206
603
Arte Folha
2
0,23%
749
374,5
Link externo
2
0,23%
382
191
Meio ambiente
1
0,11%
1056
1056
São Paulo
1
0,11%
571
571
TV Folha
1
0,11%
565
565
Mais
1
0,11%
330
330
Empreendedor
Social
1
0,11%
231
231
Viaja São Paulo
1
0,11%
160
160
Serafina
1
0,11%
114
114
Tec
1
0,11%
2
2

Formato
Análise
Arquivo/ memória
Artigo (colunista)
Artigo (especialista)
Artigo de opinião
Comentário de Leitor
Conteúdo audiovisual
Crônica
Depoimento
Editorial
Ensaio
Entrevista
Galeria Fotolegenda

0,63%
6,54%
13,96%
5,28%
100,00%
Posição
Soma
engajame
nto
1
2
3
5
4
6
10
14
7
12
15
9
13
30
11
17
21
8
16
18
19
22
25
20
23
24
26

Posição
média
engajame
nto
3
5
4
10
6
9
15
27
8
11
21
7
13
30
2
17
25
1
12
16
18
22
26
14
19
20
23

27
28
29
31

24
28
29
31

Frequência
Percentual
11
1,38%
5
0,63%
39
4,91%
5
0,63%
2
0,25%
33
4,15%
5
0,63%
8
1,01%
1
0,13%
52
6,54%
8
1,01%
13
1,64%
16
2,01%
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Infográfico
Material promocional/ brinde
Não se aplica
Nota
Nota Comentário
Notícia
Obituário
Perfil
Reportagem
Resenha crítica
Serviços
Tira-dúvidas
Transmissão
Total Geral
Tipo de Título
Informacional (SN + SV)
Informacional/Polifônico
Opinativo/Expressivo
Conativo
Interpretativo
Referencial
Nominalizado (informacional)
Interacional
Autorreferencial
Anafórico
Sensacional/ Fait divers
Operação Antetítulo
Referencial
Referência ao autor
Operação anafórica
Título-assunto (tema ou editoria)
Informativo
Conativo
Explicativo/ Interpretativo
Sensacional
Classifica pelo gênero de discurso ou formato
Interacional
Marcador de polifonia
Efeito de urgência
Não tem
Sim
Operação Subtítulo
Informativo
Argumentativo/opinativo
Explicativo/ Interpretativo
Descritivo
Conativo
Autorreferencial
Não tem

9
1
12
64
25
345
5
2
69
5
55
1
4
795
Frequência
375
109
92
65
47
36
21
17
11
9
6

1,13%
0,13%
1,51%
8,05%
3,14%
43,40%
0,63%
0,25%
8,68%
0,63%
6,92%
0,13%
0,50%
100,00%
Percentual
47,59%
13,83%
11,68%
8,25%
5,96%
4,57%
2,66%
2,16%
1,40%
1,14%
0,76%

Frequência
144
75
72
64
48
21
17
15
7
6
3
1
315
473
Frequência
156
50
26
12
8
3
533

Percentual
30,44%
15,86%
15,22%
13,53%
10,15%
4,44%
3,59%
3,17%
1,48%
1,27%
0,63%
0,21%
39,62%
60,38%

Percentual
61,18%
19,61%
10,20%
4,71%
3,14%
1,18%
67,04%
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Efeito de Interpelação
Argumentativo, com efeito de avaliação
Autopromoção
Convocatório (linguagem conativa provocar ação)
Convocatório, com reforço do contato
Descritivo com efeito de avaliação
Dramatização/ espetacularização do debate
público
Explicativo/ Didático com linguagem
conativa (veja, entenda…)
Explicativo/Didático
Expressiva (atitude emocional - provocar
emoção)
Informativo (visa a informar)
Informativo com efeito anafórico
Informativo com efeito de avaliação
Informativo com efeito de avaliação
(assimilação)
Informativo com efeito de contextualização
TOTAL

Frequência Percentual Visada
105
13,32% incitativa
4
0,51% captação
48
38
6

6,09% Prescritiva/ captação
4,82% captação
0,76% informativa/ incitativa

71

9,01% captação

8
9
35
289
4
68
35
68
788

1,02% prescritiva
1,14% prescritiva
4,44%
36,68%
0,51%
8,63%

captação
informativa
informativa
informativa/ incitativa

4,44% informativa/ incitativa
8,63% informativa
100,00%

Polifonia
Citação direta, com assimilação
Citação direta, com verbo modalizador (acusar, protestar, afirmar,
declarar…)
Citação direta, com verbo não-modalizador (dizer, falar, perguntar,
responder, concluir), ou marcadores neutros (para, segundo..)
Citação indireta, com verbo modalizador (acusar, protestar, afirmar,
declarar…)
Citação indireta, com verbo não-modalizador (dizer, falar, perguntar,
responder, concluir) ou marcadores neutros (para, segundo..)
Implícita com assimilação
Implícita, pela presença de verbo que indica probabilidade de
ocorrência
Não tem
Reprodução polifônica
Total Geral

Frequência Percentual
7
0,89%
19

2,41%

40

5,08%

13

1,65%

31
47

3,93%
5,96%

8
610
13
788

1,02%
77,41%
1,65%
100,00%

Tipo de fotografia
Frequência Percentual
Não tem
534
67,77%
Retrato do ator envolvido na notícia
84
33,07%
Cena genérica: ilustrativa do local, situação ou função social do ator
envolvido
62
24,41%
Testemunhal
41
16,14%
Ilustrativa: cena de filme, ensaio
23
9,06%
Cena montada: imagem remete ao fato/ é simbolicamente construída
22
8,66%
Fundo Semântico
8
3,15%
Fragmentos do cotidiano
7
2,76%
Retórica visual dos personagens
3
1,18%
Fotografia posada
2
0,79%
Documento
1
0,39%
Ilustração
1
0,39%
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Conteúdo Audiovisual
Comentário/Análise
Não tem
Reportagem
Transmissão/Registro
Total Geral

Frequência

Percentual
3
780
2
3
788

0,38%
98,98%
0,25%
0,38%
100,00%

Frequências – Folha Facebook
Tipo de Post
link
foto
vídeo

Frequência
576
19
6

Tipo de Título
Anafórico
Conativo
Informacional (SN + SV)
Informacional/Polifônico
Interacional
Interpretativo
Opinativo/Expressivo
Sensacional/ fait divers
Operação Conteúdo do Post
Autorreferencial, com agregador de conteúdo
Informativo, com agregador de conteúdo
Conativo, com agregador de conteúdo
Argumentativo/opinativo
Interacional, com agregador de conteúdo
Explicativo/ interpretativo, com agregador de conteúdo
Polifônico, com efeito de argumentação
Sensacional, com agregador de conteúdo
Descritivo, com agregador de conteúdo
Autorreferencial
Sensacional, com linguagem icônica
Interacional, com linguagem humorística
Interacional, com linguagem icônica
Descritivo, com linguagem icônica
Autorreferencial, com linguagem icônica
Explicativo
Efeito de Interpelação - Facebook
Argumentativo com polifonia
Argumentativo, com efeito de avaliação
Autopromoção com agregador de conteúdo

Percentual
95,84%
3,16%
1,00%

Frequência
2
24
295
96
14
52
46
45

Percentual
0,35%
4,18%
51,39%
16,72%
2,44%
9,06%
8,01%
7,84%

Frequência
311
76
46
34
34
24
21
18
11
10
6
3
3
2
1
1

Percentual
51,75%
12,65%
7,65%
5,66%
5,66%
3,99%
3,49%
3,00%
1,83%
1,66%
1,00%
0,50%
0,50%
0,33%
0,17%
0,17%

Frequência Percentual Visada
10
1,66% Incitativa
38
6,32% Incitativa
3
0,50% Captação
Prescritiva/
Convocatório (linguagem conativa - provocar ação)
12
2,00% captação
Convocatório, com reforço do contato
61
10,15% Captação
Dramatização/espetacularização do debate público
43
7,15% Captação
Explicativo/Didático
4
0,67% Prescritiva
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Explicativo/Didático com linguagem conativa (veja,
entenda...)
Expressiva (atitude emocional - provocar emoção)
Informativo (visa a informar)
Informativo com efeito de anafórico

6
31
213
4

Informativo com efeito de avaliação (assimilação)
Informativo com efeito de contextualização
Informativo com uso de humor, ironia, ou fazer
sentir pelo inusitado/ contraditório

24
45

Informativo, com efeito de avaliação
Partilha de linguagens da cultura digital e/ou
midiática
Persuasão através do humor

73

Folha
Editoria - Facebook
Poder
Cotidiano
Mercado
Colunas
Mundo
F5
Ilustrada
Blog Folha
Não tem - OUTRO
TIPO
Esporte
Equilíbrio e Saúde
Sobre Tudo
Ciência
Guia Folha
Ambiente
Turismo
Ao Vivo
São Paulo
Opinião
Ilustríssima
Link externo
Tec
Empreendedor Social
Educação
Serafina
Painel do Leitor
Estúdio Folha
TV Folha
Fotofolha
Livraria da Folha
Seminários Folha

25

6
3

1,00%
5,16%
35,44%
0,67%

Prescritiva
Captação
Informativa
Informativa
Informativa/
3,99% incitativa
7,49% Informativa

4,16% Captação
Informativa/
12,15% incitativa
1,00% Captação
0,50% Captação

Total
Posição
Frequência
Percentual
Engajamento
Engajamento
267
18,65%
609911
1
162
11,31%
182818
5
150
10,47%
184332
4
134
9,36%
225665
2
120
8,38%
107764
8
116
8,10%
191589
3
84
5,87%
162629
6
75
5,24%
140987
7
59
42
35
32
21
16
15
13
12
12
12
11
9
8
7
7
4
3
2
1
1
1
1

4,12%
2,93%
2,44%
2,23%
1,47%
1,12%
1,05%
0,91%
0,84%
0,84%
0,84%
0,77%
0,63%
0,56%
0,49%
0,49%
0,28%
0,21%
0,14%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%

96044
16004
27851
18914
13035
15155
35372
41468
24085
7300
3612
4271
27022
3037
4345
2887
1308
10212
230
806
680
236
91

9
16
12
15
18
17
11
10
14
20
23
22
13
24
21
25
26
19
30
27
28
29
31
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L. Frequências Estudo de Caso – Estadão
Site Estadão - Estupro Coletivo RJ
Editoria
Brasil
E+ (Emais)
Fotos
Cultura
Política
Geral
TV Estadão
Blogs
São Paulo
Esportes
Aliás
Opinião
Total Geral

Frequência

Formato
Notícia
Galeria Fotolegenda
Artigo
Reportagem
Entrevista
Conteúdo audiovisual
Nota
Crônica
Total Geral

Frequência

Percentual
93
10
6
5
4
4
3
1
1
1
1
1
130

71,54%
7,69%
4,62%
3,85%
3,08%
3,08%
2,31%
0,77%
0,77%
0,77%
0,77%
0,77%
100,00%
Percentual

89
12
12
5
5
3
3
1
130

Momento do Acontecimento
Investigações
Embates
Manifestação contra violência e debate sobre cultura
do estupro
Repercussão
Declarações de pessoas públicas e entidades
Desdobramentos - Ações do Estado
Prisão de suspeitos
Drama humano
Inquérito concluído
Desdobramento
Divulgação da sentença
A violência sexual no território
Denúncia - o estupro como possibilidade
Total Geral
Tipo de Título
Informacional (SN + SV)
Informacional/Polifônico

Frequência Estupro
Coletivo RJ

68,46%
9,23%
9,23%
3,85%
3,85%
2,31%
2,31%
0,77%
100,00%
Frequência

Percentual
31
23,85%
21
16,15%
18
13,85%
17
16
8
5
4
3
2
2
2
1
130

13,08%
12,31%
6,15%
3,85%
3,08%
2,31%
1,54%
1,54%
1,54%
0,77%
100,00%

Percentual Estupro Coletivo
RJ
82
63,08%
28
21,54%
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Opinativo/Expressivo
Nominalizado (informacional)
Referencial
Interacional
Conativo
Interpretativo
Total Geral

10
4
2
2
1
1
130

Efeito de Interpelação
Argumentativo, com efeito de avaliação
Convocatório, com reforço do contato
Dramatização/espetacularização do debate público
Expressiva (atitude emocional - provocar emoção)
Informativo (visa a informar)
Informativo com efeito anafórico
Informativo com efeito de avaliação
Informativo com efeito de avaliação (assimilação)
Informativo com efeito de contextualização
Total Geral
Fonte Primária
Advogado(a)
Delegacia Especializada
Especialistas
Família
Juíz(a)
Matéria de jornal
Ministério Público
Movimento de Mulheres
Não se aplica
OAB
Organização internacional
Outro
Parlamentar ou outro ator do campo político-partidário
Poder Público
Polícia Militar ou Civil
Postagem de rede social
Promotor(a)
Tribunal ou outro órgão do Judiciário
Vítima
Total Geral

7,69%
3,08%
1,54%
1,54%
0,77%
0,77%
100,00%
Frequências Percentuais
12
9,23%
2
1,54%
9
6,92%
6
4,62%
18
13,85%
54
41,54%
5
3,85%
12
9,23%
12
9,23%
130
100,00%

Frequência

Fonte Secundária
Delegacia Especializada
Família
Juíz(a)
Movimento de Mulheres
OAB
Outro
Parlamentar ou outro ator do campo político-partidário

Percentual
11
12
2
1
1
4
3
3
28
2
1
9
7
14
17
6
2
3
4
130

8,46%
9,23%
1,54%
0,77%
0,77%
3,08%
2,31%
2,31%
21,54%
1,54%
0,77%
6,92%
5,38%
10,77%
13,08%
4,62%
1,54%
2,31%
3,08%
100,00%

Frequência Percentual
4
7,55%
2
3,77%
1
1,89%
1
1,89%
1
1,89%
2
3,77%
3
5,66%
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Poder Público
Polícia Militar ou Civil
Postagem de rede social
Promotor(a)
Tribunal ou outro órgão do Judiciário
Vítima
Especialistas
Total Geral
Fonte Primária x Modalização
Polícia Militar ou Civil
Citação direta, com assimilação
Citação direta, com verbo não-modalizador (dizer, falar, perguntar,
responder, concluir), ou marcadores neutros (para, segundo..)
Implícita com assimilação
Poder Público
Citação direta, com verbo modalizador (acusar, protestar, afirmar,
declarar…)
Citação direta, com verbo não-modalizador (dizer, falar,
perguntar, responder, concluir), ou marcadores neutros (para,
segundo..)
Citação indireta, com verbo não-modalizador (dizer, falar,
perguntar, responder, concluir) ou marcadores neutros (para,
segundo..)
Delegacia Especializada
Citação direta, com assimilação
Citação direta, com verbo modalizador (acusar, protestar, afirmar,
declarar…)
Citação direta, com verbo não-modalizador (dizer, falar,
perguntar, responder, concluir), ou marcadores neutros (para,
segundo..)
Implícita com assimilação
Advogado(a)
Citação direta, com verbo modalizador (acusar, protestar, afirmar,
declarar…)
Citação direta, com verbo não-modalizador (dizer, falar,
perguntar, responder, concluir), ou marcadores neutros (para,
segundo..)
Citação indireta, com verbo não-modalizador (dizer, falar,
perguntar, responder, concluir) ou marcadores neutros (para,
segundo..)
Outro
Citação direta, com assimilação
Citação direta, com verbo modalizador (acusar, protestar, afirmar,
declarar…)
Citação direta, com verbo não-modalizador (dizer, falar,
perguntar, responder, concluir), ou marcadores neutros (para,
segundo..)
Citação indireta, com verbo não-modalizador (dizer, falar,
perguntar, responder, concluir) ou marcadores neutros (para,
segundo..)
Implícita com assimilação

4
9
11
1
1
5
1
53

7,55%
16,98%
20,75%
1,89%
1,89%
9,43%
1,89%
100,00%

Frequência Percentual
17
17,35%
2
2,04%
1
1,02%
14
13
8

14,29%
13,27%
8,16%

3

3,06%

2

2,04%

12
3
4

12,24%
3,06%
4,08%

3

3,06%

2
11
3

2,04%
11,22%
3,06%

5

5,10%

3

3,06%

8
1
2

8,16%
1,02%
2,04%

1

1,02%

1

1,02%

3

3,06%
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Parlamentar ou outro ator do campo político-partidário
Citação direta, com assimilação
Citação direta, com verbo modalizador (acusar, protestar, afirmar,
declarar…)
Citação direta, com verbo não-modalizador (dizer, falar,
perguntar, responder, concluir), ou marcadores neutros (para,
segundo..)
Implícita com assimilação
Postagem de rede social
Citação direta, com assimilação
Citação direta, com verbo não-modalizador (dizer, falar,
perguntar, responder, concluir), ou marcadores neutros (para,
segundo..)
Implícita com assimilação
Matéria de jornal
Citação direta, com assimilação
Citação indireta, com assimilação
Vítima
Citação direta, com verbo modalizador (acusar, protestar, afirmar,
declarar…)
Citação direta, com verbo não-modalizador (dizer, falar,
perguntar, responder, concluir), ou marcadores neutros (para,
segundo..)
Tribunal ou outro órgão do Judiciário
Citação direta, com assimilação
Implícita com assimilação
Ministério Público
Citação direta, com assimilação
Citação direta, com verbo modalizador (acusar, protestar, afirmar,
declarar…)
Implícita com assimilação
Movimento de Mulheres
Citação direta, com verbo não-modalizador (dizer, falar,
perguntar, responder, concluir), ou marcadores neutros (para,
segundo..)
Promotor(a)
Citação direta, com verbo não-modalizador (dizer, falar,
perguntar, responder, concluir), ou marcadores neutros (para,
segundo..)
Implícita com assimilação
OAB
Citação direta, com verbo modalizador (acusar, protestar, afirmar,
declarar…)
Citação direta, com verbo não-modalizador (dizer, falar,
perguntar, responder, concluir), ou marcadores neutros (para,
segundo..)
Organização internacional
Implícita com assimilação
Especialistas
Citação direta, com verbo modalizador (acusar, protestar, afirmar,
declarar…)
Família

7
1
3

7,14%
1,02%
3,06%

2

2,04%

1
6
1
4

1,02%
6,12%
1,02%
4,08%

1
4
1
3
4
2

1,02%
4,08%
1,02%
3,06%
4,08%
2,04%

2

2,04%

3
1
2
3
1
1

3,06%
1,02%
2,04%
3,06%
1,02%
1,02%

1
2
2

1,02%
2,04%
2,04%

2
1

2,04%
1,02%

1
2
1

1,02%
2,04%
1,02%

1

1,02%

1
1
1
1

1,02%
1,02%
1,02%
1,02%

1

1,02%
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Citação direta, com verbo não-modalizador (dizer, falar,
perguntar, responder, concluir), ou marcadores neutros (para,
segundo..)
Juíz(a)
Implícita com assimilação
Total Geral
Fonte Secundária x Modalização
Postagem de rede social
Citação direta, com assimilação
Citação direta, com verbo modalizador (acusar, protestar, afirmar,
declarar…)
Citação direta, com verbo não-modalizador (dizer, falar, perguntar,
responder, concluir), ou marcadores neutros (para, segundo..)
Implícita com assimilação
Polícia Militar ou Civil
Citação direta, com assimilação
Citação direta, com verbo modalizador (acusar, protestar, afirmar,
declarar…)
Citação direta, com verbo não-modalizador (dizer, falar, perguntar,
responder, concluir), ou marcadores neutros (para, segundo..)
Implícita com assimilação
Advogado(a)
Citação direta, com assimilação
Citação direta, com verbo modalizador (acusar, protestar, afirmar,
declarar…)
Citação direta, com verbo não-modalizador (dizer, falar, perguntar,
responder, concluir), ou marcadores neutros (para, segundo..)
Citação indireta, com verbo não-modalizador (dizer, falar,
perguntar, responder, concluir) ou marcadores neutros (para,
segundo..)
Vítima
Citação direta, com assimilação
Citação direta, com verbo modalizador (acusar, protestar, afirmar,
declarar…)
Citação direta, com verbo não-modalizador (dizer, falar, perguntar,
responder, concluir), ou marcadores neutros (para, segundo..)
Citação indireta, com verbo não-modalizador (dizer, falar,
perguntar, responder, concluir) ou marcadores neutros (para,
segundo..)
Poder Público
Citação direta, com verbo modalizador (acusar, protestar, afirmar,
declarar…)
Citação indireta, com verbo não-modalizador (dizer, falar,
perguntar, responder, concluir) ou marcadores neutros (para,
segundo..)
Delegacia Especializada
Citação direta, com verbo não-modalizador (dizer, falar, perguntar,
responder, concluir), ou marcadores neutros (para, segundo..)
Citação indireta, com verbo não-modalizador (dizer, falar,
perguntar, responder, concluir) ou marcadores neutros (para,
segundo..)

1

1,02%

1
1
98

1,02%
1,02%
100,00%

Frequência Percentual
11
20,75%
6
11,32%
1
1,89%
2

3,77%

2
9
1
2

3,77%
16,98%
1,89%
3,77%

3

5,66%

3
7
1
2

5,66%
13,21%
1,89%
3,77%

3

5,66%

1

1,89%

5
1
1

9,43%
1,89%
1,89%

2

3,77%

1

1,89%

4
3

7,55%
5,66%

1

1,89%

4
1

7,55%
1,89%

1

1,89%
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Implícita com assimilação
Parlamentar ou outro ator do campo político-partidário
Citação direta, com verbo modalizador (acusar, protestar, afirmar,
declarar…)
Citação direta, com verbo não-modalizador (dizer, falar, perguntar,
responder, concluir), ou marcadores neutros (para, segundo..)
Outro
Citação direta, com verbo não-modalizador (dizer, falar, perguntar,
responder, concluir), ou marcadores neutros (para, segundo..)
Família
Citação direta, com verbo modalizador (acusar, protestar, afirmar,
declarar…)
Citação direta, com verbo não-modalizador (dizer, falar, perguntar,
responder, concluir), ou marcadores neutros (para, segundo..)
Tribunal ou outro órgão do Judiciário
Citação direta, com assimilação
Movimento de Mulheres
Citação direta, com verbo não-modalizador (dizer, falar, perguntar,
responder, concluir), ou marcadores neutros (para, segundo..)
Juíz(a)
Citação direta, com verbo modalizador (acusar, protestar, afirmar,
declarar…)
Especialistas
Citação direta, com assimilação
Promotor(a)
Implícita com assimilação
OAB
Citação direta, com verbo modalizador (acusar, protestar, afirmar,
declarar…)
Total Geral
Imagem
Não
Sim, anúncios
Sim, fotografia
Sim, ilustração
Sim, matéria de jornal
Sim, postagem
Total Geral

Frequência
28
1
90
3
2
6
130

Tipo de Imagem
Cena genérica: ilustrativa do local, situação ou função social do ator
envolvido
Fundo Semântico
Não tem foto
Retrato do ator envolvido na notícia
Testemunhal
Total Geral
Relação Legenda-Imagem
Conativa

2
3
2

3,77%
5,66%
3,77%

1

1,89%

2
2

3,77%
3,77%

2
1

3,77%
1,89%

1

1,89%

1
1
1
1

1,89%
1,89%
1,89%
1,89%

1
1

1,89%
1,89%

1
1
1
1
1
1

1,89%
1,89%
1,89%
1,89%
1,89%
1,89%

53

100,00%

Percentual
21,54%
0,77%
69,23%
2,31%
1,54%
4,62%
100,00%
Frequência Percentual
1
0,77%
12
40
27
50
130

Frequência

9,23%
30,77%
20,77%
38,46%
100,00%

Percentual
1

0,77%
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Declaração
Descritiva
Informativa: com informações não contidas na foto
Interpela leitor(a)
Não tem imagem
Não tem legenda
Total Geral

6
35
48
2
28
10
130

4,62%
26,92%
36,92%
1,54%
21,54%
7,69%
100,00%

Cobertura Cotidiana Site Estadão – Violência Sexual contra Mulheres
Editoria
Brasil
Internacional
São Paulo
E+ (Emais)
Link
Política
Fotos
Cultura
TV Estadão
Esportes
Viagem
Educação
Saúde
Esportefera
Aliás
Opinião
Geral
Total Geral

Frequência

Tipo de Título
Frequência
Informacional (SN + SV)
Informacional/Polifônico
Nominalizado (informacional)
Opinativo/Expressivo
Conativo
Referencial
Interpretativo
Interacional
Anafórico
Sensacional/ fait divers
Total Geral
Efeito de interpelação
Informativo (visa a informar)
Informativo com efeito de anafórico
Argumentativo, com efeito de avaliação
Informativo com efeito de contextualização
Informativo com efeito de avaliação
Expressiva (atitude emocional - provocar emoção)
Convocatório (linguagem conativa - provocar ação)

Percentual
36
29
26
23
17
12
11
11
5
4
3
3
2
2
1
1
1
187

19,25%
15,51%
13,90%
12,30%
9,09%
6,42%
5,88%
5,88%
2,67%
2,14%
1,60%
1,60%
1,07%
1,07%
0,53%
0,53%
0,53%
100,00%
Percentual

141
17
8
5
4
3
3
2
2
2
187

75,40%
9,09%
4,28%
2,67%
2,14%
1,60%
1,60%
1,07%
1,07%
1,07%
100,00%
Frequência Percentual
98
52,41%
53
28,34%
9
4,81%
7
3,74%
6
3,21%
5
2,67%
3
1,60%
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Explicativo/Didático com linguagem conativa (veja,
entenda...)
Explicativo/Didático
Informativo com uso de humor, ironia, ou fazer sentir pelo
inusitado/ contraditório
Convocatório, com reforço do contato
Total Geral

2

1,07%

2
1

1,07%
0,53%

1
187

0,53%
100,00%

Facebook Estadão - Estupro Coletivo RJ
Editoria
Aliás
Brasil
Cultura
E+ (Emais)
Esportes
Fotos
Geral
Política
Política - Blog Fausto Macedo
São Paulo
TV Estadão
Total Geral

Frequência Percentual
1
1,72%
45
77,59%
1
1,72%
3
5,17%
1
1,72%
1
1,72%
1
1,72%
2
3,45%
1
1,72%
1
1,72%
1
1,72%
58
100,00%

Momento do Acontecimento
Investigações
Manifestação contra violência e debate sobre cultura do estupro
Embates
Declarações de pessoas públicas e entidades
Desdobramento - Ações do Estado
Repercussão
Drama humano
Prisão de suspeitos
A violência sexual no território
Desdobramento
Inquérito concluído
Total geral
Tipo de Título
Informacional (SN + SV)
Informacional/Polifônico
Opinativo/Expressivo
Opinativo/Expressivo com
polifonia
Referencial
Conativo
Interacional
Total geral
Operação Conteúdo do Post
Informativo, com agregador de conteúdo

Frequência Percentual
15
25,86%
12
20,69%
10
17,24%
6
10,34%
4
6,90%
3
5,17%
3
5,17%
2
3,45%
1
1,72%
1
1,72%
1
1,72%
58
100,00%

Frequência Percentual
38
65,52%
14
24,14%
2
3,45%
1
1,72%
1
1
1
58

1,72%
1,72%
1,72%
100,00%

Frequência Percentual
22
37,93%
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Autorreferencial, com agregador de conteúdo
Informativo com polifonia
Informativo
Polifônico, com efeito de argumentação
Interpretativo, com agregador de conteúdo
Autorreferencial
Conativo, com agregador de conteúdo
Argumentativo/opinativo
Descritivo, com agregador de conteúdo
Total geral
Efeito de Interpelação
Informativo com efeito de anafórico
Informativo com efeito de contextualização
Informativo com efeito de avaliação
(assimilação)
Expressiva (atitude emocional - provocar
emoção)
Dramatização/espetacularização do debate
público
Informativo com efeito de avaliação
Convocatório, com reforço do contato
Argumentativo, com efeito de avaliação
Informativo (visa a informar)
Total geral

16
9
3
2
2
1
1
1
1
58

Frequência

27,59%
15,52%
5,17%
3,45%
3,45%
1,72%
1,72%
1,72%
1,72%
100,00%
Percentual

17
16
7

29,31%
27,59%
12,07%

5

8,62%

4

6,90%

3
2
2
2
58

5,17%
3,45%
3,45%
3,45%
100,00%

Cobertura Cotidiana – Facebook Estadão – Violência Sexual contra Mulheres
Editoria
Brasil
Cultura
E+ (Emais)
Educação
Esportes
Fotos
Geral
Internacional
Link
Política
São Paulo
Esportefera
Total Geral

Frequência Percentual
20
25,32%
4
5,06%
21
26,58%
2
2,53%
1
1,27%
1
1,27%
2
2,53%
5
6,33%
1
1,27%
4
5,06%
16
20,25%
2
2,53%
79
100,00%

Enquadramento
Acusado e/ou vítima é celebridade/ pessoa pública
A violência sexual como fait divers
Manifestação contra violência e debate sobre cultura do estupro
Estupro Coletivo RJ - Menina 12 anos
Caso internacional
Ações de combate à violência sexual
A violência sexual no território
Estupros na USP

Frequência Percentual
17
21,52%
12
15,19%
8
10,13%
7
8,86%
7
8,86%
6
7,59%
4
5,06%
4
5,06%
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Casos de abuso envolvendo liderança religiosa
Estupro coletivo - Rolezinho
Caso Abdelmassih
Caso de assédio O Quintandinha
Casos de agressão sexual no transporte
Caso - denúncias de assédio contra a Uber
Total Geral
Tipo de Título
Informacional (SN + SV)
Informacional/Polifônico
Opinativo/Expressivo
Sensacional/ fait divers
Não se aplica
Interpretativo
Nominalizado
(informacional)
Conativo
Autorreferencial
Interacional
Total Geral

4
3
3
2
1
1
79

5,06%
3,80%
3,80%
2,53%
1,27%
1,27%
100,00%

Frequência Percentual
44
55,70%
11
13,92%
8
10,13%
4
5,06%
3
3,80%
3
3,80%
2
2,53%
2
1
1
79

Operação Conteúdo do Post
Informativo, com agregador de conteúdo
Autorreferencial, com agregador de conteúdo
Sensacional, com agregador de conteúdo
Argumentativo/opinativo
Polifônico, com efeito de argumentação
Conativo, com agregador de conteúdo
Informativo com polifonia
Interpretativo, com agregador de conteúdo
Conativo
Expressivo, com agregador de conteúdo
Interacional
Informativo
Total Geral
Efeito de Interpelação
Informativo com efeito de anafórico
Informativo (visa a informar)
Expressiva (atitude emocional - provocar emoção)
Argumentativo, com efeito de avaliação
Informativo com efeito de contextualização
Informativo com efeito de avaliação (assimilação)
Convocatório (linguagem conativa - provocar ação)
Informativo com efeito de avaliação
Argumentativo com polifonia
Informativo com uso de humor, ironia, ou fazer sentir pelo
inusitado/ contraditório
Convocatório, com reforço do contato
Total Geral

2,53%
1,27%
1,27%
100,00%
Frequência Percentual
33
41,77%
13
16,46%
7
8,86%
7
8,86%
6
7,59%
4
5,06%
3
3,80%
2
2,53%
1
1,27%
1
1,27%
1
1,27%
1
1,27%
79
100,00%
Frequência Percentual
17
21,52%
15
18,99%
13
16,46%
9
11,39%
5
6,33%
5
6,33%
5
6,33%
4
5,06%
2
2,53%
2
2,53%
2
79

2,53%
100,00%
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M. Frequências Estudo de Caso – Folha
Site Folha - Estupro Coletivo RJ
Editoria
Cotidiano
Fotofolha
Folha Blogs
Colunas
Opinião

Frequência

Empreendedor
Social
Esporte
F5
São Paulo
Total Geral
Formato
Notícia
Artigo
Reportagem
Galeria Fotolegenda
Nota
Editorial
Nota Comentário
Perguntas e respostas com fatos e
dúvidas (o que se sabe até agora)
Total Geral
Momento do Acontecimento
A violência sexual no território
Declarações de pessoas públicas e
entidades
Denúncia - o estupro como possibilidade
Desdobramento
Desdobramentos - Ações do Estado
Divulgação da sentença
Drama humano
Embates
Inquérito concluído
Investigações
Manifestação contra violência e debate
sobre cultura do estupro
Prisão de suspeitos
Repercussão
Total Geral
Tipo de Título
Informacional (SN + SV)
Informacional/Polifônico
Opinativo/Expressivo
Referencial

66
5
4
3
3

Percentual
77,65%
5,88%
4,71%
3,53%
3,53%

1
1
1
1
85

1,18%
1,18%
1,18%
1,18%
100,00%

Frequência
61
6
6
5
3
2
1

Percentual
71,76%
7,06%
7,06%
5,88%
3,53%
2,35%
1,18%

1
85

1,18%
100,00%

Frequência

Frequência

1

Percentual
1,18%

5
2
2
7
1
5
21
3
18

5,88%
2,35%
2,35%
8,24%
1,18%
5,88%
24,71%
3,53%
21,18%

10
3
7
85

11,76%
3,53%
8,24%
100,00%

Percentual
49
16
7
5

57,65%
18,82%
8,24%
5,88%
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Interpretativo
Conativo
Nominalizado (informacional)
Anafórico
Opinativo/Expressivo com
polifonia
Total Geral
Efeito de Interpelação
Argumentativo, com efeito de avaliação
Convocatório, com reforço do contato
Dramatização/ espetacularização do debate
público
Explicativo/ Didático com linguagem
conativa (veja, entenda…)
Expressiva (atitude emocional - provocar
emoção)
Informativo (visa a informar)
Informativo com efeito anafórico
Informativo com efeito de avaliação
Informativo com efeito de avaliação
(assimilação)
Informativo com efeito de contextualização
Total Geral

3
2
1
1

3,53%
2,35%
1,18%
1,18%

1
85

1,18%
100,00%

Frequência

Fonte Primária
Ministério Público
Polícia Militar ou Civil
Acusado(a)
Advogado(a)
Delegacia Especializada
Família
Juíz(a)
Movimento de Mulheres
Não identificado
Não se aplica
Outro
Parlamentar ou outro ator do
campo político-partidário
Poder Público
Populares
Postagem de rede social
Promotor(a)
Tribunal ou outro órgão do
Judiciário
Vítima
Total Geral

Frequência

Fonte Secundária
Poder Público
Polícia Militar ou Civil
Acusado(a)
Advogado

Frequência

Percentual
7
1

8,24%
1,18%

5

5,88%

1

1,18%

7
24
23
10

8,24%
28,24%
27,06%
11,76%

3
4
85

3,53%
4,71%
100,00%

4
22
3
4
5
1
3
3
1
13
1

Percentual
4,71%
25,88%
3,53%
4,71%
5,88%
1,18%
3,53%
3,53%
1,18%
15,29%
1,18%

3
8
1
4
1

3,53%
9,41%
1,18%
4,71%
1,18%

2
6
85

2,35%
7,06%
100,00%

1
10
2
4

Percentual
2,08%
20,83%
4,17%
8,33%
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Delegacia Especializada
Especialistas
Família
Movimento de Mulheres
Outro
Parlamentar
Poder Público
Tribunal ou outro órgão do
Judiciário
Vítima
Total Geral

6
2
6
1
1
3
5

12,50%
4,17%
12,50%
2,08%
2,08%
6,25%
10,42%

1
6
48

2,08%
12,50%
100,00%

Fonte Primária/ Modalização
Polícia Militar ou Civil
Citação direta, com assimilação
Citação direta, com verbo modalizador (acusar, protestar, afirmar,
declarar…)
Citação direta, com verbo não-modalizador (dizer, falar, perguntar,
responder, concluir), ou marcadores neutros (para, segundo..)
Citação indireta, com verbo modalizador (acusar, protestar, afirmar,
declarar…)
Citação indireta, com verbo não-modalizador (dizer, falar, perguntar,
responder, concluir) ou marcadores neutros (para, segundo..)
Implícita com assimilação
Poder Público
Citação direta, com assimilação
Citação direta, com verbo modalizador (acusar, protestar, afirmar,
declarar…)
Citação direta, com verbo não-modalizador (dizer, falar, perguntar,
responder, concluir), ou marcadores neutros (para, segundo..)
Vítima
Citação direta, com assimilação
Citação direta, com verbo modalizador (acusar, protestar, afirmar,
declarar…)
Citação direta, com verbo não-modalizador (dizer, falar, perguntar,
responder, concluir), ou marcadores neutros (para, segundo..)
Citação indireta, com verbo modalizador (acusar, protestar, afirmar,
declarar…)
Delegacia Especializada
Citação direta, com verbo não-modalizador (dizer, falar, perguntar,
responder, concluir), ou marcadores neutros (para, segundo..)
Advogado(a)
Citação direta, com assimilação
Citação direta, com verbo não-modalizador (dizer, falar, perguntar,
responder, concluir), ou marcadores neutros (para, segundo..)
Citação indireta, com verbo não-modalizador (dizer, falar, perguntar,
responder, concluir) ou marcadores neutros (para, segundo..)
Postagem de rede social
Citação direta, com assimilação
Citação direta, com verbo modalizador (acusar, protestar, afirmar,
declarar…)
Acusado(a)
Citação direta, com verbo modalizador (acusar, protestar, afirmar,
declarar…)

Frequência Percentual
22
30,56%
1
1,39%
1

1,39%

6

8,33%

1

1,39%

2
11
8
1

2,78%
15,28%
11,11%
1,39%

3

4,17%

4
6
1

5,56%
8,33%
1,39%

2

2,78%

2

2,78%

1
5

1,39%
6,94%

5
4
1

6,94%
5,56%
1,39%

1

1,39%

2
4
1

2,78%
5,56%
1,39%

3
3

4,17%
4,17%

1

1,39%
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Citação direta, com verbo não-modalizador (dizer, falar, perguntar,
responder, concluir), ou marcadores neutros (para, segundo..)
Juíz(a)
Citação direta, com assimilação
Implícita com assimilação
Movimento de Mulheres
Citação direta, com assimilação
Citação direta, com verbo modalizador (acusar, protestar, afirmar,
declarar…)
Implícita com assimilação
Parlamentar ou outro ator do campo político-partidário
Citação direta, com verbo modalizador (acusar, protestar, afirmar,
declarar…)
Citação direta, com verbo não-modalizador (dizer, falar, perguntar,
responder, concluir), ou marcadores neutros (para, segundo..)
Tribunal ou outro órgão do Judiciário
Citação direta, com assimilação
Implícita com assimilação
Ministério Público
Citação direta, com verbo não-modalizador (dizer, falar, perguntar,
responder, concluir), ou marcadores neutros (para, segundo..)
Implícita com assimilação
Família
Citação direta, com verbo não-modalizador (dizer, falar, perguntar,
responder, concluir), ou marcadores neutros (para, segundo..)
Não identificado
Não tem
Outro
Citação direta, com assimilação
Populares
Citação direta, com verbo não-modalizador (dizer, falar, perguntar,
responder, concluir), ou marcadores neutros (para, segundo..)
Promotor(a)
Implícita com assimilação
Total Geral

Fonte Secundária/ Modalização
Poder Público
Citação direta, com verbo não-modalizador (dizer, falar, perguntar,
responder, concluir), ou marcadores neutros (para, segundo..)
Polícia Militar ou Civil
Citação direta, com verbo modalizador (acusar, protestar, afirmar,
declarar…)
Citação direta, com verbo não-modalizador (dizer, falar, perguntar,
responder, concluir), ou marcadores neutros (para, segundo..)
Citação indireta, com verbo não-modalizador (dizer, falar, perguntar,
responder, concluir) ou marcadores neutros (para, segundo..)
Implícita com assimilação
Acusado(a)
Citação direta, com verbo não-modalizador (dizer, falar, perguntar,
responder, concluir), ou marcadores neutros (para, segundo..)
Citação indireta, com verbo modalizador (acusar, protestar, afirmar,
declarar…)

2
3
1
2
3
1

2,78%
4,17%
1,39%
2,78%
4,17%
1,39%

1
1
3

1,39%
1,39%
4,17%

2

2,78%

1
2
1
1
4

1,39%
2,78%
1,39%
1,39%
5,56%

1
3
1

1,39%
4,17%
1,39%

1
1
1
1
1
1

1,39%
1,39%
1,39%
1,39%
1,39%
1,39%

1
1
1
72

1,39%
1,39%
1,39%
100,00%

Frequência Percentual
1
2,08%
1
10

2,08%
20,83%

1

2,08%

4

8,33%

2
3
2

4,17%
6,25%
4,17%

1

2,08%

1

2,08%
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Advogado
Citação direta, com assimilação
Citação direta, com verbo não-modalizador (dizer, falar, perguntar,
responder, concluir), ou marcadores neutros (para, segundo..)
Citação indireta, com verbo não-modalizador (dizer, falar, perguntar,
responder, concluir) ou marcadores neutros (para, segundo..)
Delegacia Especializada
Citação direta, com verbo modalizador (acusar, protestar, afirmar,
declarar…)
Citação direta, com verbo não-modalizador (dizer, falar, perguntar,
responder, concluir), ou marcadores neutros (para, segundo..)
Citação indireta, com verbo não-modalizador (dizer, falar, perguntar,
responder, concluir) ou marcadores neutros (para, segundo..)
Implícita com assimilação
Especialistas
Citação direta, com assimilação
Citação indireta, com verbo não-modalizador (dizer, falar, perguntar,
responder, concluir) ou marcadores neutros (para, segundo..)
Família
Citação direta, com verbo modalizador (acusar, protestar, afirmar,
declarar…)
Citação direta, com verbo não-modalizador (dizer, falar, perguntar,
responder, concluir), ou marcadores neutros (para, segundo..)
Movimento de Mulheres
Citação direta, com verbo modalizador (acusar, protestar, afirmar,
declarar…)
Outro
Citação direta, com verbo não-modalizador (dizer, falar, perguntar,
responder, concluir), ou marcadores neutros (para, segundo..)
Parlamentar
Citação direta, com verbo modalizador (acusar, protestar, afirmar,
declarar…)
Citação direta, com verbo não-modalizador (dizer, falar, perguntar,
responder, concluir), ou marcadores neutros (para, segundo..)
Implícita com assimilação
Poder Público
Citação direta, com verbo modalizador (acusar, protestar, afirmar,
declarar…)
Citação direta, com verbo não-modalizador (dizer, falar, perguntar,
responder, concluir), ou marcadores neutros (para, segundo..)
Citação indireta, com verbo não-modalizador (dizer, falar, perguntar,
responder, concluir) ou marcadores neutros (para, segundo..)
Tribunal ou outro órgão do Judiciário
Implícita com assimilação
Vítima
Citação direta, com assimilação
Citação direta, com verbo modalizador (acusar, protestar, afirmar,
declarar…)
Citação direta, com verbo não-modalizador (dizer, falar, perguntar,
responder, concluir), ou marcadores neutros (para, segundo..)
Total Geral

4
1

8,33%
2,08%

1

2,08%

2
6

4,17%
12,50%

1

2,08%

2

4,17%

2
1
2
1

4,17%
2,08%
4,17%
2,08%

1
6

2,08%
12,50%

3

6,25%

3
1

6,25%
2,08%

1
1

2,08%
2,08%

1
3

2,08%
6,25%

1

2,08%

1
1
5

2,08%
2,08%
10,42%

1

2,08%

3

6,25%

1
1
1
6
1

2,08%
2,08%
2,08%
12,50%
2,08%

2

4,17%

3
48

6,25%
100,00%
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Imagem
Não
Não se aplica
Sim, fotografia
Sim, fotografia e infográfico
Sim, infográfico
Sim, matéria de jornal
Sim, post de rede social
Total Geral
Tipo de Imagem
Documento
Fundo Semântico
Não se aplica
Não tem foto
Retrato do ator envolvido na
notícia
Testemunhal
Total Geral

Frequência
11
2
46
23
1
1
1
85
Frequência

Percentual
12,94%
2,35%
54,12%
27,06%
1,18%
1,18%
1,18%
100,00%

1
7
1
15

Percentual
1,18%
8,24%
1,18%
17,65%

9
52
85

10,59%
61,18%
100,00%

Relação Legenda-Foto Frequência Percentual
Descritiva
29
34,12%
Informativa: com
informações não
contidas na foto
6
7,06%
Não se aplica
1
1,18%
Não tem imagem
12
14,12%
Não tem legenda
37
43,53%
Total Geral
85
100,00%
Cobertura Cotidiana - Site Folha – Violência Sexual contra Mulheres
Editoria
Empreendedor
Social
Fotofolha
Blogs
Colunas
Cotidiano
Esporte
F5
Folha Blogs
Ilustrada
Mercado
Mundo
Opinião
Poder
São Paulo
Seminários Folha
Tec
Temas Enem
Grand Total

Frequência
3
2
1
4
23
2
12
11
9
11
25
2
1
1
10
1
3
121

Percentual
2,48%
1,65%
0,83%
3,31%
19,01%
1,65%
9,92%
9,09%
7,44%
9,09%
20,66%
1,65%
0,83%
0,83%
8,26%
0,83%
2,48%
100,00%
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Tipo de Título
Frequência Percentual
Conativo
2
1,65%
Informacional (SN +
SV)
74
61,16%
Informacional/Polifônico
11
9,09%
Interacional
3
2,48%
Interpretativo
12
9,92%
Nominalizado
(informacional)
1
0,83%
Opinativo/Expressivo
9
7,44%
Opinativo/Expressivo
com polifonia
1
0,83%
Referencial
5
4,13%
Sensacional/ fait divers
3
2,48%
Grand Total
121 100,00%
Efeito de Interpelação
Argumentativo, com efeito de avaliação
Autopromoção
Convocatório (linguagem conativa - provocar ação)
Convocatório, com reforço do contato
Dramatização/espetacularização do debate público
Expressiva (atitude emocional - provocar emoção)
Informativo (visa a informar)
Informativo com efeito anafórico
Informativo com efeito de avaliação
Informativo com efeito de avaliação (assimilação)
Informativo com efeito de contextualização
Informativo com uso de humor, ironia, ou fazer sentir
pelo inusitado/ contraditório
Grand Total

Frequência Percentual
12
9,92%
1
0,83%
1
0,83%
1
0,83%
1
0,83%
10
8,26%
41
33,88%
21
17,36%
19
15,70%
5
4,13%
7
5,79%
2
121

1,65%
100,00%

Facebook Estadão - Estupro Coletivo RJ
Editoria
Cotidiano
Especial
F5
Opinião
Total Geral

Frequência
41
1
1
1
44

Percentual
93,18%
2,27%
2,27%
2,27%
100,00%

Momento do Acontecimento
Embates
Investigações
Drama humano
Manifestações contra a cultura do estupro
Desdobramentos - Ações do Estado
Repercussão
Prisão de suspeito
Declarações de pessoas públicas e entidades
Conclusão do inquérito pela polícia e indiciamento de 7 pessoas
Contextualização
Total geral

Frequência Percentual
15
34,09%
10
22,73%
5
11,36%
3
6,82%
3
6,82%
2
4,55%
2
4,55%
2
4,55%
1
2,27%
1
2,27%
44
100,00%
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Tipo de Título
Informacional (SN + SV)
Informacional/Polifônico
Interpretativo
Conativo
Opinativo/Expressivo
Sensacional/ fait divers
Opinativo/Expressivo com
polifonia
Total Geral

Frequência

Operação Conteúdo do Post
Autorreferencial, com agregador de
conteúdo
Informativo, com agregador de conteúdo
Expressivo, com agregador de conteúdo
Informativo com polifonia
Interacional, com agregador de conteúdo
Autorreferencial
Argumentativo/opinativo
Descritivo, com agregador de conteúdo
Informativo
Total geral

25
13
2
1
1
1

Percentual
56,82%
29,55%
4,55%
2,27%
2,27%
2,27%

1
44

2,27%
100,00%

Frequência

Percentual
25
9
3
2
1
1
1
1
1
44

Efeito de Interpelação
Informativo (visa a informar)
Informativo com efeito de avaliação
Informativo com efeito anafórico
Informativo com efeito de contextualização
Expressiva (atitude emocional - provocar emoção)
Informativo com efeito de avaliação (assimilação)
Argumentativo, com efeito de avaliação
Dramatização/espetacularização do debate público
Explicativo/Didático com linguagem conativa (veja,
entenda...)
Total geral

56,82%
20,45%
6,82%
4,55%
2,27%
2,27%
2,27%
2,27%
2,27%
100,00%

Frequência
10
9
9
6
4
2
2
1

Percentual
22,73%
20,45%
20,45%
13,64%
9,09%
4,55%
4,55%
2,27%

1
44

2,27%
100,00%

Cobertura Cotidiana – Facebook Estadão - Violência Sexual contra Mulheres
Editorias
Blog Folha
Blogs
Colunistas
Cotidiano
F5
Ilustrada
Mercado
Mundo
Poder
Seminários Folha
Total Geral

Frequência
3
1
1
11
4
4
1
11
1
2
39

Percentual
7,69%
2,56%
2,56%
28,21%
10,26%
10,26%
2,56%
28,21%
2,56%
5,13%
100,00%
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Enquadramento
Frequência
Percentual
Caso internacional
9
23,08%
Acusado e/ou vítima é celebridade/ pessoa pública
9
23,08%
Casos de abuso envolvendo liderança religiosa
3
7,69%
Ações de combate à violência sexual
3
7,69%
Estupro - Ibirapuera
3
7,69%
A violência sexual como fait divers
3
7,69%
Caso Abdelmassih
3
7,69%
Manifestação contra violência e debate sobre cultura do estupro
2
5,13%
A violência sexual no território
2
5,13%
Estupro Coletivo RJ - Menina 12 anos
1
2,56%
Assédio e/ou Abuso
1
2,56%
Total Geral
39
100,00%
Tipo de Título
Frequência
Percentual
Informacional (SN +
SV)
29
74,36%
Informacional/Polifônico
3
7,69%
Interpretativo
3
7,69%
Sensacional/ fait divers
1
2,56%
Conativo
1
2,56%
Opinativo/Expressivo
1
2,56%
Interacional
1
2,56%
Total Geral
39
100,00%
Operação Conteúdo do Post
Informativo, com agregador de conteúdo
Autorreferencial, com agregador de
conteúdo
Sensacional, com agregador de conteúdo
Expressivo, com agregador de conteúdo
Polifônico, com efeito de argumentação
Conativo, com agregador de conteúdo
Explicativo, com agregador de conteúdo
Descritivo, com agregador de conteúdo
Interpretativo, com agregador de conteúdo
Total Geral

Frequência

Efeito de Interpelação
Informativo com efeito de contextualização
Informativo (visa a informar)
Informativo com efeito anafórico
Expressiva (atitude emocional - provocar emoção)
Informativo com efeito de avaliação
Informativo com uso de humor, ironia, ou fazer sentir pelo inusitado/
contraditório
Convocatório, com reforço do contato
Informativo com efeito de avaliação (assimilação)
Total Geral

15

Percentual
38,46%

15
2
2
1
1
1
1
1
39

38,46%
5,13%
5,13%
2,56%
2,56%
2,56%
2,56%
2,56%
100,00%

Frequência Percentual
10
25,64%
9
23,08%
8
20,51%
4
10,26%
4
10,26%
2
1
1
39

5,13%
2,56%
2,56%
100,00%

