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Resumo 

O objetivo deste artigo é delinear alguns aspectos da interação entre veículos            

jornalísticos e leitores em plataformas online. Como objeto, foram analisadas as           

interações e comentários nas notícias sobre feminicídio no Brasil publicadas no UOL            

Notícias e El País BR durante o primeiro trimestre de 2017 e 2018. Para saber como                

essa comunicação ocorre, analisaremos os recursos dos quais os veículos se           

apropriam para interagir com seus leitores. Discutiremos o conceito de interatividade           

e analisaremos a comunicação das notícias e comentários. 
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Introdução 

Este artigo propõe uma reflexão sobre os diálogos entre veículos e leitores no             

ambiente das mídias digitais. A circulação de conteúdo jornalístico nas redes sociais,            

parece ter promovido uma mudança nos hábitos de consumo de conteúdo. Com a             

disseminação de notícias de forma mais dinâmica e ativa por meio de suas páginas,              

os veículos de comunicação encontram mais um modelo de práxis jornalística           

(Braga, Aguiar e Bergamaschi, 2014). Contudo, mesmo dentro desse ambiente, um           

sistema potencialmente disseminador de qualquer tipo de escritas, se insere a           

indagação em que medida as páginas realmente conseguem promover a          

interatividade com seu leitor. Lança-se, assim, a questão desta pesquisa: como           

acontece a interação entre veículos jornalísticos e leitores no Facebook? 

Objetivos 

O objetivo deste artigo é delinear alguns aspectos da interação entre notícias            

e leitores. O que está sendo estudado é um instrumento de informação e             

comunicação do cotidiano e por isso é importante saber como ocorre seu            

funcionamento. 

Metodologia 

O método do estudo será a análise de duas notícias sobre feminicídio            

publicadas no UOL Notícias e El País BR, escolhidos por serem páginas com             

números expressivos de curtidas (5 milhões e 970 mil, respectivamente) Em suas            

particularidades, analisaremos notícias, com conteúdos semelhantes, e comentários        

dos leitores de cada veículo para uma abordagem localizada. Assim, as notícias            

escolhidos foram: Raízes da intolerância: Brasil ocupa quinto lugar na lista mundial            



do feminicídio - UOL Notícias (11/03/2017) e Marchas e protestos pelo Brasil para             

lutar contra o ódio e o feminicídio - El País BR (07/03/2018). Os comentários              

analisados são os considerados mais relevantes.  

Desenvolvimento 

No contexto contemporâneo de aceleração da produção e das transmissões          

(Wolton, 2010) no meio online, os veículos jornalísticos transportaram seus          

conteúdos para o mesmo. Com isso, eles se dispuseram de uma maior liberdade na              

questão de formatos da escrita. A questão da interatividade se tornou um aspecto             

importante para a aproximação e interesse do leitor nesse ambiente digital. Para            

este artigo, tomamos a definição de interatividade como uma característica de           

resposta, como o feedback (Schultz, 2006), ou seja, uma abordagem focada na            

conversa e no diálogo, não apenas no sistema tradicional. Com esse conceito,            

analisaremos os veículos na sua interatividade e discutiremos sua comunicação. 

Na página inicial do UOL Notícias e do El País BR, o leitor se depara com                

recursos multimídias, como vídeos e fotos. Com recursos para tentar uma maior            

aproximação, os veículos usam ferramentas como eventos, notas, comunidade e          

mensagens. Estas têm respostas já elaboradas para qualquer que seja a dúvida ou             

comentário do leitor, inviabilizando uma conversação maior e aprofundada. O maior           

cenário de possível interatividade seria o espaço disponível para comentários.  

Na matéria Raízes da intolerância: Brasil ocupa quinto lugar na lista mundial            

do feminicídio analisamos o uso de gifs, infográficos, imagens e vídeos. A matéria se              

utiliza de uma linguagem para confrontar com a realidade da mulher na sociedade.             

No entanto, os comentários sugerem uma recepção contrária. Eles enfrentam de           

frente a posição do jornalista. Em Marchas e protestos pelo Brasil para lutar contra o               

ódio e o feminicídio, fixa-se um formato mais tradicional, com apenas a adição de              

imagens, mas com a mesma linguagem da matéria anteriormente analisada. Os           

comentários aqui incluem até a adição de dados, mas não nenhuma troca efetiva.             

Temos respostas não-dialógicas. 

Vemos que ambas têm engajamento a partir de comentários deixados por           

seguidores. Estes podem adicionar informações com suas reações aos textos lidos e            

dialogar com outros leitores. No entanto, não há nenhuma tentativa de debate para             

com os jornalistas dos veículos. A discussão se torna unilateral e pouco expressiva.             



No cenário da Internet e da velocidade, os leitores resistem às informações (Wolton,             

2010) e mostram suas perspectivas a partir de reações e comentários,           

majoritariamente sem nenhum retorno do jornalista, como visto nos veículos aqui           

analisados. Por conseguinte, há um fim da partilha e da compreensão e um começo              

da complexidade. Todos estão no mesmo ambiente, mas cada um fala uma língua             

diferente (Wolton, 2010). Cada um tem sua exposição, mas não dialoga. 

Resultados Preliminares 

A partir dos estudos até então elaborados, percebe-se que a interatividade           

entre veículos jornalísticos e leitores ainda é um terreno há ser profundamente            

amadurecido. Assim, mesmo a produção de informações com uso de recursos           

multimídia não significa interatividade. É preciso matutar o uso de novos recursos            

que realmente consigam transmitir a ideia e efetivação de um espaço propício ao             

dialogismo e interatividade.  
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