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Onde o samba é permanente

Na mangueira minha gente
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4Webjornalismo:  
das inovações tecnológicas 

às inovações discursivas

A interatividade é reconhecidamente um fator determinante na con-

figuração do Webjornalismo. Para os questionamentos atuais, opta-se 

por centrar o foco na hipertextualidade, dada a sua importância para a 

compreensão de uma narrativa jornalística específica para a Web. Como 

situa Días Noci (2006, p. 9), hipertextualidade e interatividade estão 

intimamente ligados, visto que o hipertexto apenas existe à medida que 

o leitor interage com os vários módulos de texto. Ao acionar os vários nós 

que ligam um documento hipertextual, o leito-navegador vai constituin-

do, enquanto navega e lê, o seu hipertexto. 

Embora a noção de hipertexto tenha se popularizado com as novas 

possibilidades tecnológicas, tal conceito nos remete a uma teorização 

anterior ao universo digital. Pode-se entender o hipertexto como

a forma pela qual o texto impresso é, a princípio, transposto para o modelo 

de bits. No caso específico do jornalismo, por exemplo, essa reorganização, 

segundo uma lógica informacional, abre novas perspectiva, entre elas, a 

ordenação e apresentação da informação de um modo mais associativo e 

menos seqüencial, colocando-se desde já como um integrante das possi-

bilidades de publicação e/ou publicização. (silva júnior, 2000, p. 26).

A terminologia hipertexto foi criada nos anos 60 por Theodor H. 

Nelson e refere-se a uma modalidade textual nova, a eletrônica.

Como ele mesmo explica: “com ‘hipertexto’, refiro-me a uma escrita não 

seqüencial, a um texto que se bifurca, que permite que o leitor eleja e 

leia melhor numa tela interativa. De acordo com a noção popular, trata-
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se de uma série de blocos de textos conectados entre si por nexos, que 

formam diferentes itinerários para o usuário”. O hipertexto, [...], implica 

um texto composto de fragmentos de texto [...] e os nexos eletrônicos que 

os conectam entre si. (landow, 1995, p. 15, grifos do autor).

Segundo Dias (1999, p. 270), pode ser atribuída a Agostino Ramelli a 

idéia precursora de uma estrutura que põe em contato várias unidades de 

texto. Ramelli idealizou uma “roda de leitura” (Fig. 26), que pressupunha 

a possibilidade de consulta seqüencial a vários livros. A engenhoca foi 

descrita na obra “Le diverse et artificiose machine del Capitano Agostino 

Ramelli”, datada de 1588:

Esta é uma máquina bonita e engenhosa, muito útil e conveniente para 

qualquer pessoa que tenha prazer em estudar [...] Com esta máquina um 

homem pode ver e percorrer através de um grande número de livros sem 

sair do lugar. Esta roda é feita da maneira mostrada, isto é, é construída 

de tal forma que, quando os livros estão em seus leitoris, nunca caem ou 

saem do local em que se encontram, mesmo que a roda gire uma volta 

completa. (ramelli apud dias, 1999, p. 271).

A idéia de uma escrita não-seqüencial pressupõe também uma lei-

tura não-seqüencial, saltando de bloco a bloco de texto. Por um lado, 

a fragmentação está presente na organização-distribuição do material; 

por outro, as possibilidades de interação com referido conteúdo se dá 

a partir das escolhas pessoais do navegador, a partir das possibilidades 

propostas. Palacios (2005, p. 10) ressalta que mesmo o jornal impresso 

prevê uma leitura não-seqüencial, estruturada, por exemplo, por uma 

chamada na primeira página que conduz a um texto no interior de um 

determinado caderno. Da mesma forma, segundo Dias (1999, p. 276), 

o hipertexto resgata e transforma antigas interfaces propostas pela es-

crita. Quando os textos aparecem segmentados em módulos, tais como 

capítulos e seções, é possível o acesso seletivo e não-linear ao bloco de 

texto, partindo-se, por exemplo, de índices e sumários. Da mesma for-

ma, notas de rodapé e referências bibliográficas possibilitam a conexão 

com outros documentos.
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Figura 26: Roda de leitura de Ramelli, datada de 1588.
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Quem colaborou para uma popularização demasiadamente positiva 

quanto às potencialidades do hipertexto no âmbito digital foi Pierre Lévy1 

(1993; 1999; 2000). O autor coloca-se diante das possibilidades abertas 

pelo hipertexto com a crença de que o texto eletrônico marca a passagem 

a uma nova civilização, sem rupturas e com pleno acesso ao conhecimen-

to. Aqui, propõe-se uma problematização acerca do hipertexto que, ao 

ser situado no Webjornalismo, encontra algumas barreiras, entrando em 

choque com as expectativas associadas a tal conceito.

Da mesma forma que toda tecnologia, o surgimento e desenvolvimen-

to dos meios de comunicação de massa está associado a um quadro de 

possibilidades que oscila entre a ideologia e a utopia. Para Ricoeur (1986, 

p. 379), ideologia e utopia são duas expressões do imaginário social que 

nos situam na história, fazendo a ligação entre nossas expectativas em 

relação ao futuro, as tradições herdadas e as iniciativas no presente.

As reflexões propostas por Ricoeur são importantes para que se situe o 

discurso social acerca da mídia, buscando-se entender criticamente a relação 

entre ideologia e utopia, e a capacidade criativa a partir desse contraste. Para 

tanto, o autor apresenta três níveis, tanto da ideologia quanto da utopia.

Num primeiro nível está o irrealizável, visto que a ideologia, na tradição 

marxista, é dissimulação ou distorção do real, pressupondo a produção de 

uma imagem inversa da realidade; à utopia compete “propor uma socie-

dade alternativa”, igualmente distante do real (ricoeur, 1986, p. 389).

No segundo nível, a ideologia apresenta a legitimação do poder; ao 

passo que a utopia remete à questão do exercício do poder: “a utopia 

pretende ser uma escatologia realizada”. (p. 389).

No terceiro nível, a ideologia tem uma função de integração, como 

um rito de celebração nacional, vista como uma estrutura simbólica que 

articula a memória social (ricoeur, 1986, p. 385); a integração também 

é proposta pela utopia, quando esta fala da necessidade de manter aberto 

o campo do possível: “a utopia é aquilo que impede que o horizonte das 

expectativas se funda com o campo da experiência. É o que mantém o 

afastamento entre a esperança e a tradição” (ricoeur, 1986, p. 391). 

Quando se fala de expectativa como elemento utópico, pode-se pensar 

também no horizonte de expectativa tal como trabalhado por Jauss2 

(2002a, 2002b), originário de Gadamer (2003).

Para Flichy (2001, p.  14), a função de integração representa a função 

positiva dessas duas componentes do imaginário social. A possibilidade 
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criativa da utopia, segundo o autor, resulta do encontro entre diferentes 

mundos sociais e conflui para a formação daquilo que define como sendo 

o objeto-valise:

De um lado, escritores ou jornalistas imaginam as novas tecnologias e 

suas aplicações. De um outro lado, os inventores propõem inúmeros usos 

para sua máquina para convencer seus arrendatários de fundos e mais 

especificamente a sociedade inteira acerca de seu uso social. Os atores 

potenciais de um novo objeto técnico fornecem projetos e utopias que 

podem dizer respeito tanto a um modo de funcionamento técnico quanto 

um novo uso. (flichy, 1995, p. 226).

O tal objeto-valise representa um aglomerado de discursos, como que 

encerrados numa valise, servindo de entorno ao aparato tecnológico e 

impulsionando seu desenvolvimento. Atualmente, o que se percebe é 

um discurso exaustivo sobre as potencialidades da nova realidade — a 

internet, a vida em rede, o fim das fronteiras; mais que o encontro entre 

pessoas, o encontro entre culturas — o diálogo definitivo e igualitário. 

Sobre isso, diz Flichy (2000, p. 1): 

como não se fatigar de tanto ler colunas dizendo que nós entramos em uma 

nova sociedade de informação e comunicação, que a Internet constitui uma 

revolução maior e que nada será mais como antes no seio do ciberespaço?

A popularização da Internet, em especial a partir de meados dos anos 

90, se deu em meio a panegíricos quanto às capacidades da nova realidade 

comunicacional. Uma experiência pioneira para a Internet, a Arpanet3, é 

imaginada por Joseph Licklider (1960)4, que nos anos 60 falava da relação 

simbiótica entre o homem e a máquina. Tais idéias são retomadas num ar-

tigo seminal de Rheingold, publicado em 1987, que aborda a importância 

da rede para que se criem as “comunidades virtuais”.

Flichy (2000) classifica o rádio e a Internet como “tecnologias de fim 

de século” — fins dos séculos xix e xx, respectivamente. São as mesmas 

expectativas que aparecem associadas a cada uma delas. “Um jornal de 

1922 nota, a propósito do rádio, que ‘nenhum objeto se difundiu tão 

rapidamente na história da humanidade’. Atualmente, encontramos 

exatamente o mesmo discurso a respeito da Internet”. (p. 2).
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Ao abordar as expectativas relativas ao potencial da Internet enquanto 

ambiente propício à comunicação, algumas considerações devem ser fei-

tas para que se estabeleça a distinção entre a viabilidade e a inviabilidade 

de elementos que compõem esse imaginário. O hipertexto é um destes 

conceitos, que já representou, e ainda representa, a expectativa de via-

bilizar recursos narrativos inovadores ao Webjornalismo, mas encontra 

resistências sob o ponto de vista operacional. Outro exemplo é o “tempo 

real”, que também oscila entre possibilidade e impossibilidade, embora 

se configure enquanto importante estratégia discursiva, como será abor-

dado na seqüência.

O HIPERTEXTO NO WEbJORNALISMO

De fato, a hipertextualidade é uma característica dinamizada pelas tecno-

logias atuais, que permitem uma relação entre os textos, de acordo com 

as intenções do leitor. Essa realidade, segundo Chartier (2001)5, nos faz 

pensar em fragmentos de obras e não em sua totalidade. Para a literatura, 

essa é de fato uma realidade que agrega valor novo ao texto digital, que 

permite ao leitor compor uma narrativa com base em seus interesses. No 

entanto, quando o hipertexto é abordado no âmbito jornalístico, é preciso 

que se tenha em mente as marcas próprias desse campo. 

Para Landow (1995; 1997), o hipertexto possui as seguintes 

características:

intertextualidade – O hipertexto seria, essencialmente, um sistema 

intertextual, enfatizando uma intertextualidade que ficaria limitada nos 

textos em livros. As referências feitas a outros textos é potencializada no 

hipertexto através do recurso do link, que realiza as conexões entres os 

blocos de textos. (mielniczuck; palacios, 2001, p. 4).

multivocalidade – está associada à idéia de polifonia de Bakhtin, que 

sustenta a possibilidade de coexistência de diversas vozes na narrativa 

literária. “Em termos de hipertextualidade, ele aponta para uma qualidade 

importante deste meio de informação: o hipertexto não permite uma 

única voz tirânica. Mas sim, a voz sempre é a que emana da experiência 

1.

2.
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combinada do enfoque do momento, da lexia6 que um está lendo e da 

narrativa em perpétua formação segundo o próprio trajeto da leitura”. 

(landow, 1995, p. 23).

descentralização – Esta característica refere-se ao fato de que, ao 

contrário dos textos impressos, que propõem um centro, oferecem 

uma ordem para a leitura (que pode ou não ser obedecida pelo leitor), 

o hipertexto enquanto uma malha de blocos de textos interconectados 

oferece a possibilidade de movimentos de descentramento e 

recentramento contínuos. É o leitor, através dos seus caminhos de leitura, 

que elege temporariamente os sucessivos centros.

rizoma - É um conceito desenvolvido por Deleuze e guattari, no 

livro intitulado Mil Platôs. Os autores utilizam a metáfora de um tipo de 

vegetação aquática, que se desenvolve na superfície da água, sem tronco 

ou caule, totalmente ramificada. Segundo Landow (1997), o rizoma opõe-

se à idéia de hierarquia pois, ao contrário da estrutura de uma árvore, um 

rizoma, em tese, pode conectar qualquer ponto a qualquer outro ponto, 

oferecendo muitos começos e muitos fins.

intratextualidade - Esta característica é citada por Landow (1995,  

p. 53) e refere-se às ligações internas estabelecidas entre lexias dentro do 

mesmo sistema ou site. (mielniczuck; palacios, 2001, p. 4).

A idéia inicial acerca do hipertexto confere ao texto na Web uma ca-

racterística de texto em constante construção, tendo um início, porém, o 

percurso e a conclusão estariam a critério do internauta. Segundo Pavlik 

(2001), além da importância do Webjornalismo de terceira geração, que 

repensa os produtos com base nas novas possibilidades abertas pela Web, 

mais importante é a

disposição para experimentar novas formas de narrativa7, tais como a 

narrativa imersiva, que permite ao leitor entrar e navegar do começo ao 

fim por uma matéria, ao invés de apenas olhar para ela de forma linear, 

como é o caso das tradicionais reportagens, fotos, vídeo e áudio. (p. 43).

3.

4.

5.
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A principal potencialidade do hipertexto no âmbito digital é possibi-

litar a interconexão entre discursos, segundo critérios do próprio nave-

gador, o que caracteriza uma nova textualidade para a narrativa do fato 

jornalístico. Mas, ao abordar o hipertexto no campo jornalístico, algumas 

considerações devem ser feitas. Para tanto, a realidade do Webjornalismo 

será contrastada com duas características do hipertexto: intertextualida-

de e multivocalidade.

Quando aborda a multivocalidade, Landow (1995, p. 23) faz referên-

cia ao conceito de polifonia, presente na obra de Bakhtin (1981). A idéia 

de polifonia, desenvolvida por Bakhtin, tem sua origem no romance de 

Dostoievski. Para o desenvolvimento da idéia de polifonia, Bakhtin usa 

como exemplo o romance de Dostoievski, pois considera que o autor 

o utiliza de modo mais perfeito. Para Bakhtin (1981), de acordo com a 

variação discursiva, à fala do autor podem ser adicionadas as palavras do 

outro, interlocutor, conferindo à fala inicial um tom de renovação. O ato 

de selecionar os elementos que fazem parte do enunciado, seguramente 

é definido segundo critérios intencionais.

As palavras do outro, introduzidas na nossa fala, são revestidas inevita-

velmente de algo novo, da nossa compreensão e da nossa avaliação, isto 

é, tornam-se bivocais [...] O nosso discurso da vida prática está cheio de 

palavras de outros. Com algumas delas fundimos inteiramente a nossa voz, 

esquecendo-nos de quem são; com outras, reforçamos as nossas pró-

prias palavras, aceitando aquelas como autorizadas para nós; por último, 

revestimos terceiras das nossas próprias intenções, que são estranhas e 

hostis a elas. (p. 181)

Na obra de Dostoievski, há uma recorrência à repetição de palavras 

atribuídas ao narrador, que estabelece diálogo com seu interlocutor, 

como numa obra epistolar. Para Bakhtin (1981, p. 180), “a repetição das 

palavras se deve ao empenho de reforçar-lhes a aceitabilidade ou dar-lhes 

um novo matiz tendo em vista a possível reação do interlocutor”. Dessa 

forma, o autor prevê a reação de um destinatário presumido.

O interlocutor presumido faz que o autor articule seu discurso com 

base no discurso social que circunda a parte interlocutora.
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É como se no discurso estivesse encravada a réplica do outro, que diga-se 

de passagem, inexiste de fato mas cuja ação provoca uma brusca reestru-

turação acentual e sintática do discurso. A réplica do outro inexiste mas 

projeta sua sombra e deixa vestígios sobre o discurso, e essa sombra e 

esse vestígio são reais. (bakhtin, 1981, p. 181).

O outro se faz presente na fala do autor quando ele articula seu discurso 

e, imediatamente a partir dele, pressupondo a réplica de seu interlocutor, 

adiciona a seu discurso a fala que resulta dessa interlocução presumida. 

E como tréplica, dá seu retorno. Dessa forma, não há um discurso, mas 

uma pluralidade de enunciações, o que, em detrimento de uma narrativa 

monofônica, define o surgimento da polifonia discursiva. Mas, a polifonia 

como resultado da entrada das vozes de outrem na fala do narrador nem 

sempre é harmoniosa. “Continua sendo um discurso entre os discursos. 

Em linhas gerais, a narração se desenvolve entre dois limites: entre o dis-

curso secamente informativo, protocolar, de modo algum representativo, 

e o discurso do herói” 8. (bakhtin, 1981, p. 221).

Ao discurso assentado numa pretensa linearidade entre um enun-

ciador e um destinatário, sobrepõe-se outra realidade que, de forma 

nenhuma, é análoga a uma discursividade linear. A polifonia é marcada 

pela junção de contradições numa mesma fala. “O objeto é precisamente 

a passagem do tema por muitas e diferentes vozes, a polifonia de princípio e, 

por assim dizer, irrevogável, e a dissonância do tema”. (bakhtin, 1981,  

p. 235, grifos do autor).

Para Bakhtin, a obra de Dostoiévski é polifônica por incorporar a voz do 

outro, para o qual o discurso não apenas se dirige, mas um outro que se tor-

na ele também parte constituinte do discurso. Essa relação dialógica pode 

ser entendida a partir da materialização discursiva, quando o enunciado 

expressa o surgimento de um autor, criador de um dado enunciado.

Neste sentido todo enunciado tem uma espécie de autor, que no próprio 

enunciado escutamos como o seu criador. Podemos não saber absolu-

tamente nada sobre o autor real, como ele existe fora do enunciado. As 

formas dessa autoria real podem ser muito diversas. Uma obra qualquer 

pode ser produto de um trabalho de equipe, pode ser interpretado como 

trabalho hereditário de várias gerações, etc., e apesar de tudo, sentimos 
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nela uma vontade criativa única, uma posição determinada diante da 

qual se pode reagir dialogicamente. A reação dialógica personifica toda a 

enunciação à qual ela reage. (bakhtin,1981, p. 159).

O discurso polifônico representa uma forma de organização discursiva, 

que passa a ser visto como uma possibilidade de articulação de distintas 

vozes num mesmo discurso, considerando-se que vários enunciadores 

se fazem presentes nesse espaço entendido como dialógico. Dessa forma, 

toda escolha dos ingredientes de uma mensagem é marcada por essa 

capacidade de selecionar. Até mesmo a palavra, como unidade discur-

siva, é selecionada e empregada dentro de um contexto de comunicação 

dialógica. “A palavra, ele [narrador] a recebe da voz de outro e repleta 

da voz de outro. No contexto dele, a palavra deriva de outro contexto, é 

impregnada de interpretações de outros”. (bakhtin, 1981, p. 176).

Para Bakhtin (1981, p. 178), em toda a obra de Dostoievski é de subs-

tancial importância o discurso do outro para a composição estilística do 

autor. É a presença de múltiplas vozes num texto, a multivocalidade ou 

polifonia, a principal característica desse autor. Ao buscar um paralelo 

entre essa tradição, da literatura, e o texto específico do jornalismo na 

Web, devem surgir algumas questões. No jornalismo, independente-

mente do suporte, como se dá a entrada do outro na narrativa do fato 

jornalístico? À voz de quem narra, no caso, o jornalista, alguma outra 

é adicionada?

O hipertexto Webjornalístico: entre promessas e restrições
Tratar o hipertexto como uma narrativa que se abre a múltiplas vozes, 

que colaboram com sua construção textual, é conferir a essa modalidade 

um papel inovador que, inclusive, marca um afastamento em relação à 

tradição do jornalismo impresso. Na condição de texto longo e aberto à 

construção por parte do leitor, fundamentado na navegação, o hipertexto 

é, sem dúvida, ao mesmo tempo um incentivo e um desafio quando se 

pensa nas possibilidades que abertas a partir dessa constatação.

Para Mielniczuck (2003, p. 100), “ocasionalmente, ocorre uma certa 

confusão no conceito de multivocalidade devido à facilidade de elabo-

ração de textos colaborativos no meio digital, podendo ser interpretado 

também como a possibilidade de co-autoria na redação dos textos”. Logo, 
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a pluralidade de vozes se faz presente no texto à medida que mais autores 

colaboram com a construção da base desse texto.

Quando se fala da polifonia, é preciso reparar que a inclusão do outro 

em um discurso é feita segundo intencionalidades no tocante ao plano 

discursivo do autor. “O autor inclui no seu plano o discurso do outro no 

sentido de suas próprias intenções”. (bakhtin, 1981, p. 167). A polifonia 

é, então, a possibilidade de entrada do outro na fala do autor, de forma 

que esses discursos se harmonizem, de acordo com os objetivos do autor, 

visto ser ele quem define as marcas da enunciação. 

Um elemento que faz pensar a pluralidade de vozes no hipertexto é o 

link, que possibilita a tessitura de um texto por dentro dos textos. Como 

lembram Ferreira e Gouazé (2002, p.  108), “as páginas Web são aquelas de 

um livro escampado da face plana do papel, sem capa nem ordem, cada pá-

gina não estando seguida por uma outra, mas por uma pluralidade de outras 

páginas [...] Não há início, nem fim, nem introdução, nem conclusão”.

O link funciona no hipertexto como a possibilidade de passagem a um 

outro nível no campo da informação apresentada. Ele seria a representa-

ção de uma outra voz que poderia se somar à do narrador. Dessa forma, o 

link representa ainda a outra característica do hipertexto, a intertextua-

lidade, que é a possibilidade de colaboração entre narrativas distintas.

O hipertexto utilizado no ambiente das redes telemáticas vai permitir em uma 

mesma tela a coexistência de textos, sons e imagens, tendo como elemento 

inovador a possibilidade de interconexão quase instantânea através de links, 

não só entre partes de um mesmo texto, mas entre textos fisicamente dis-

persos, localizados em diferentes suportes e arquivos integrantes da teia de 

informação constituída pela Web. (mielniczuck; palacios, 2001, p. 1).

Mais uma vez vale a questão: além da voz do narrador, quais são as 

vozes autorizadas a participar da narrativa jornalística na Web? Embora se 

esteja vivenciando uma fase do Webjornalismo que tem sua base no uso 

das potencialidades deste ambiente, ainda é incipiente o uso das possibi-

lidades do hipertexto para uma redefinição do campo jornalístico.

A produção de conteúdos noticiosos no jornalismo segue algumas 

diretrizes, as chamadas rotinas produtivas, que configuram especifici-

dades desse campo, passando, inclusive, a determinar o modus operandi 
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dessa prática profissional. Aquilo que se chama notícia, na verdade, é o 

resultado de uma filtragem em relação ao que acontece no cotidiano e, 

com base nos chamados valores notícia que, em seu conjunto, definem o 

que será noticiado, ocupar espaço na mídia.

Embora a idéia do hipertexto apresente a possibilidade de ruptura com 

o espaço restrito de uma página e, por meio do link, possibilite a conexão 

com outros espaços da Web, quando essa questão é analisada empirica-

mente, o que se vê é a manutenção de uma lógica de concorrência entre 

os veículos, o que rompe com a idéia de ligação entre textos dispersos. Na 

maioria dos casos, o link permite a navegação por dentro de um mesmo 

produto, o que seria a intratextualidade. (landow, 1995, p. 53).

A ruptura das barreiras entre os produtos, no caso os sites jornalísti-

cos, fica limitada, visto não ser possível ao Webjornal romper de fato a 

“moldura” de seu espaço, agregando a seu discurso outras narrativas, que 

venham acrescentar sentido ao que está sendo proposto. Em estudo sobre 

o Último Segundo (www.ultimosegundo.com.br)9, Mielniczuck e palacios 

(2001, p. 11) evidenciam encontrar uma especificidade de navegação a 

partir daquele site.

A Zona D [divisão do site proposta pelos autores para fins analíticos], 

caracteriza-se pelo uso de links intertextuais, apontado para fora do 

jornal, seja para o portal do iG, para outros sites ou para publicidade. Ela 

está subdividida em várias regiões a depender do nível de navegação e 

da editoria escolhida. Essa zona vai apresentar links de serviços, como 

informações sobre trânsito, cotação do dólar, cotação de bolsa de valores, 

loterias, etc. Também vai oferecer links para sites externos relacionados 

com o material jornalístico. Por exemplo, na editoria Bem-estar, há links 

apontando para sites de revistas científicas, sociedades médicas, conse-

lhos, entre outras opções.

A experiência do Último Segundo evidencia essa realidade no tocante 

ao hipertexto no Webjornal. Nota-se que há um cuidado com aquilo que 

é indicado; a informação é de qualidade, científica, mas não se origina 

do concorrente. Sob esse ponto de vista, por meio dos links, o site ofe-

rece fontes de informação ‘assépticas’, não remetendo a outra empresa 

concorrente.
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Na internet, na forma de escrever (ou disponibilizar) os textos, o link 

representa a possibilidade de conexão entre discursos distintos. Contudo, 

no caso específico do discurso Webjornalístico, o que ainda se vê é a ma-

nutenção de um padrão de concorrência que inviabiliza a exploração da 

capacidade de agregar vozes outras à discursividade, o que seria a mul-

tivocalidade; da mesma forma, a intertextualidade encontra-se ainda 

retraída em decorrência de critérios definidos com base na concorrência 

entre campos discursivos específicos, representantes daquelas vozes 

às vezes discordantes. Nesse caso, o discurso Webjornalístico continua 

monovocal, monofônico.

Com a proposta de trazer as reflexões específicas do campo jornalístico 

para a Web, Dimitrova (2003) realiza uma pesquisa sobre a cobertura onli-

ne da execução do terrorista Timothy McVeigh, presente nos 15 principais 

websites norte-americanos. O envolvimento em relação ao fato se deu em 

função do atentado promovido por McVeigh, em Oklahoma, 19 de abril 

de 1995, e a comoção envolvendo as famílias das vítimas.

Por meio da análise de conteúdo, foram examinados comparativamen-

te os sites, considerando-se questões como a extensão de sua cobertura, 

pela quantificação e intensidade das histórias, bem como o número e o 

tipo dos links que acompanhavam as histórias. Em relação aos links, havia 

especial atenção ao fato de eles serem “internos” ou “externos”, ou seja, 

oferecerem ligação a outros tópicos no próprio site ou conduzirem para 

outros produtos jornalísticos da Web.

Para a autora (dimitrova, 2003, p. 02), “a decisão sobre quais links 

incluir na narrativa da Web e quais não incluir, constitui uma decisão 

adicional de gatekeeping levada a cabo pelos editores da Web”. Posto 

isso, a autora busca mensurar como funciona o papel de gatekeeper dos 

Webjornais durante a cobertura de um evento público de tanto interes-

se.  Como lembra a autora, “no campo da comunicação de massas, todo 

aquele que decide se uma informação é ou não apresentada ao público é 

um gatekeeper”10. (dimitrova, 2003, p. 2).

A execução do terrorista aconteceu no dia 11 de junho de 2001. Nesse 

dia, a pesquisa foi realizada nos Webjornais selecionados, seguindo 

um ordenamento: iniciava-se na homepage e, a partir daí, cada link era 

seguido por até três níveis. O material localizado era impresso e salvo 

para posterior consulta, tendo-se em vista as constantes atualizações. Na 

amostra, foram contabilizados 3.352 links.
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Uma das questões da pesquisa dizia respeito à freqüência em que os 

Webjornais ofereciam links aos leitores para acessar outros Websites. “Os 

resultados mostram que a maioria dos hiperlinks (94.8%) leva o leitor para 

o material relacionado localizado no próprio site do jornal. O destino do 

hiperlink era um outro Website em apenas 137 (4.1%) casos”. Os links 

externos, em sua maioria, conduziam a endereços genéricos, “.com” 

(64.9%). Os demais conduziam a destinos “.org” (29.9%) e “.gov” (3.6%). 

(dimitrova, 2003, p.  07).

Para Dimitrova (2003), a escolha de que links incluir ou não é um exer-

cício da função de gatekeeper do Webjornal. O argumento padrão contrário 

ao fornecimento de links externos diz respeito ao possível fato de que o 

leitor não irá voltar ao Website por onde começou a leitura. “Contudo, com 

a atual tecnologia da Web é possível abrir links em janelas tipo pop-up ou 

em molduras internas na página corrente, isso expandindo a experiência 

do leitor sem necessariamente perdê-lo”. (dimitrova, 2003, p. 09).

O Estadao.com oferece um sistema de navegação intratextual, ampa-

rado pela base de dados. Por exemplo, a matéria “onu inicia investigação 

sobre violência policial no Brasil”, de 02 de novembro de 2007 (Fig. 27), 

que, no corpo do texto, traz os seguintes links: “Arcebispo do Rio critica 

política de segurança de Cabral”, “Alemão: perícia vê execuções e acusa 

polícia” e a proposta de interação: “Participe do fórum e dê a sua opinião”, 

sendo todo o material do próprio Estadao.com. Ao final, por meio das Tags, 

são oferecidas todas as notícias relacionadas à matéria principal, a partir 

das palavras-chave: “violência” (147 registros), “Rio de Janeiro” (90 re-

gistros), “onu” (244 registros), “Segurança Pública” (22 registros).

Salta aos olhos a baixa incidência de registros relativos ao Rio de 

Janeiro, 90 apenas.  A organização da base de dados prevê o uso de 

palavras-chave, possibilitando a associação apenas de conteúdos cujas 

temáticas se cruzem. Uma busca no site do Estadao.com mostra 22.519 re-

gistros para “Rio de Janeiro”, distribuídos entre suas editorias. Da mesma 

forma, as 244 ocorrências para “onu” apresentam conteúdo associado à 

violência que, numa estrutura concêntrica, pode abordar a temática no 

Brasil ou qualquer outro país.
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Figura 27: Página da Web da matéria “onu inicia investigação sobre violência policial no Brasil”, do Estadao.com.
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A função gatekeeper do Webjornal está organizada segundo uma lógica 

de concorrência. Embora já seja possível apresentar o hipertexto de forma 

a oferecer o acesso a outros conteúdos, por meio dos links, sem que o 

leitor deixe o espaço do Website da empresa, o que ainda se vê é uma 

insegurança, visto que o objetivo final é manter o leitor navegando pelo 

próprio endereço, o que gera page views11, bem como possibilita contabi-

lizar o tempo de permanência e o número de cliques de cada usuário no 

Website. Esses números, aferidos por instituições como o ivc, Instituto 

Verificador de Circulação (http://www.ivc.org.br)12 e ibope//NetRatings 

(http://www.ibope.com.br), mostram a audiência dos produtos, o que 

será vendido aos anunciantes.

Com isso, tem-se uma repetição, na Internet, dos ditames quanto à 

capacidade de cada produto se articular com seu público, o que permite 

uma organização do mercado publicitário. Critérios como “tempo de 

permanência” e “page views” passam a acompanhar toda a movimen-

tação do internauta em sua relação com o produto, servindo de base 

para o posicionamento de sites no mercado, definindo a destinação das 

verbas publicitárias.

É possível inferir que a atual organização do jornalismo na Web ainda 

não fez surgir um jornalismo novo, aplicado a esse outro ambiente e de 

acordo com as possibilidades oferecidas pela rede. O que se entende por 

jornalismo ainda vale para o Webjornalismo, visto que a organização textual 

continua submetida a um quadro geral de constrangimentos econômicos.

Em seu cerne, o conceito do hipertexto traz a proposta de uma tex-

tualidade capaz de romper as barreiras impostas por limitações como a 

falta de espaço. Quando aplicado à Web, poderia oferecer um percurso 

por meio do qual o leitor pudesse agregar novas informações, a partir 

de um itinerário estabelecido segundo zonas de interesse pertinentes a 

esse leitor. O que se tem visto, na verdade, é a manutenção de um mo-

delo “monovocal/monofônico” que, em vez de proporcionar uma real 

intertextualidade, opera com a intratextualidade, assegurando ao mesmo 

tempo que o leitor não saia do quadrado proposto e não vá gerar page 

views no espaço do concorrente.

Tempo de permanência e page view passam a ser critérios que im-

pedem, no Webjornalismo, a interação entre blocos de texto distintos, 

originários de outros domínios, visto haver uma busca de manter o leitor 
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naquele espaço. Esse critério, contudo, mostra-se falho, sendo que o mais 

importante é a consolidação de um pacto, ou contrato, com o leitor, para 

que, de fato, ele possa sentir-se vinculado ao material e retornar.

Passada a primeira década do início da proliferação dos Webjornais, a 

questão central diz respeito a questionamentos acerca da consolidação de 

identidades dos produtos da Web, de forma semelhante com o ocorrido 

no jornalismo impresso. Os estudos da Análise do Discurso têm apontado 

a importância da enunciação para que se agreguem marcas capazes de 

acentuar a distinção entre produtos “aparentemente” semelhantes.

Blogosfera - liberação do pólo de emissão?
As indagações da presente pesquisa restringem-se ao jornalismo praticado 

na Internet como negócio, que busca criar estratégias de posicionamento 

de mercado em relação aos concorrentes. Contudo, para problematizar os 

discursos sobre as potencialidades do Webjornalismo, a interação preco-

niza a possibilidade de participação do leitor no processo de construção 

da notícia. O blog e a ação dos blogueiros fazem pensar na materialização 

da idéia de uma comunicação participativa.

Para Lemos (2005, p. 2), a realidade das redes trouxe uma importante 

contribuição para a modificação do processo comunicacional, antes rigi-

damente centrado nos papéis do emissor e receptor. Segundo ele, o que 

atualmente se vê é:

a liberação do pólo da emissão. As diversas manifestações socioculturais con-

temporâneas mostram que o que está em jogo com o excesso e a circulação 

virótica de informação nada mais é do que a emergência de vozes e discursos, 

anteriormente reprimidos pela edição da informação pelos mass media. Aqui 

a máxima é “tem de tudo na internet”, “pode tudo na internet”.

É importante situar os blogs, uma vez que, segundo a lógica da libera-

ção do pólo de emissão tem-se, por meio da blogosfera, a possibilidade de 

que cada um seja partícipe ativo do processo comunicacional. No entanto, 

cabe aí uma questão: qual a validade real das milhares de páginas pessoais 

na rede?13 A maioria dos blogs funciona como uma espécie de diário ínti-

mo, de “escrita do eu” (schittine, 2004), algo muito distinto da escrita 

jornalística e que possa despertar o interesse dos leitores.
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Se os Webjornais não se interlinkam, como se dá essa questão no tocan-

te aos blogs? A grande expectativa era que os blogs pessoais pudessem, por 

meio da interlinkagem, compor a blogosfera, uma alternativa à tradicional 

mediasfera. Numa análise preliminar, o “Blog do Noblat”14 possibilita a 

ruptura das molduras dos Webjornais, visto ser possível a navegação hi-

pertextual, possibilitando uma narrativa intertextual.

A partir de posts no “Blog do Noblat”, é possível linkar com distintos 

jornais, como nos exemplos do dia 02 de novembro de 2007: “O apagão 

é de competência”, que leva ao editorial do Jornal do Brasil; “deu no 

Estadão: Zeca do PT é suspeito de deixar dívidas de R$ 1,1 bi”, remetendo 

ao Estadão; “deu na Folha de S.Paulo: Chinaglia diz que não autorizou 

proposta de reeleição”, linkando com a Folha.

Dessa forma, o “Blog do Noblat” representa uma alternativa aos siste-

mas fechados, sendo que, a partir de sua página, é possível acessar outros 

jornais. Mas é interessante sinalizar que enquanto blogueiro ele não se 

articula com a blogosfera, ou seja, não colabora para a linkagem entre blogs. 

Sobre tal experiência, vale ainda ressaltar que durante a Copa do Mundo de 

2006, o “Blog do Noblat” usou uma estratégia de marketing, um bolão15.

De maneira constante, tem-se observado o crescimento do volume 

informacional, o que envolve sites pessoais, de organizações e blogs. Essa 

é, sem dúvida, uma questão importante e deve ser considerada, mas daí 

devem resultar algumas considerações quanto ao valor informacional real 

de tais “relatos”. Qual a chance que um blogueiro tem de ser lido pela 

manhã? É o tipo de narrativa capaz de oferecer ao cidadão um panorama 

sobre a realidade? Aos olhos do leitor, é confiável? A informação, nesse 

momento, deve ser avaliada de forma quantitativa e qualitativa, pois o 

simples aumento da emissão pode ser apenas um primeiro passo.

O que a hipótese de liberação do pólo de emissão vislumbra é a pos-

sibilidade de participação popular no processo comunicacional, sem 

barreiras. A partir da tradição do jornalismo impresso, são criados me-

canismos para a seleção do que é notícia, como o gatekeeper. Os critérios 

de seleção, que atuam segundo a lógica comercial, regida pela noção de 

concorrência, podem ser vistos como barreiras para questões de interesse 

social. A grande expectativa se dá com as possibilidades de uma narrativa 

mais aberta na Web, com tendências à polifonia. Contudo, os vários blogs 

adicionados aos Webjornais podem ser vistos como tentativa de agregar 
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outros espaços de opinião aos espaços de um jornal. Estadao.com oferece 

apenas blogs de jornalistas. Elpais.com, além da oferta de blogs de pro-

fissionais, permite aos usuários a criação de páginas pessoais. Lemonde.

fr também oferece blogs com a opinião do site e convida seus usuários a 

criar seus blogs. No dia 30 de outubro de 2006, o site francês divulgou 

“A carta dos blogs e as regras de conduta” (Fig. 28), explicitando a ação 

de mediadores, prevendo inclusive a suspensão de blogs com opiniões e 

conteúdos consideradas impróprios.

De forma exaltada, enfatiza-se o potencial democratizador/dialógi-

co dos meios de comunicação de massa e, da mesma forma, se exalta 

hoje a mídia interativa, lamentando-se, contudo, que não tenham sido 

plenamente democratizados. Resulta daí uma questão óbvia: como os 

meios de comunicação poderiam ser democráticos em sociedades nas 

quais ainda não se chegou a uma real democracia? Ou, como os meios 

de comunicação poderiam ser mais democráticos do que as sociedades 

que os abrigam?

Figura 28: Carta dos blogs e as regras de conduta do lemonde.fr.
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Pasqualli (2005, p. 37-8) propõe a distinção necessária entre os con-

ceitos de acesso e participação, geralmente empregados como se fossem 

sinônimos:

Acesso: exercício da capacidade de receber (decodificar, vir a saber, des-

cobrir, investigar, demandar, recuperar, ou colocar no domínio público) 

mensagens de qualquer natureza;

Participação: exercício da capacidade de produzir e transmitir (gerar, 

codificar, fornecer um veículo para disseminar, publicar ou transmitir) 

mensagens de qualquer natureza.

Tal distinção é fundamental para que se estabeleçam as diferenças reais 

entre acesso e participação. Ter acesso a um conteúdo significa simples-

mente o ato de receber uma mensagem, ao passo que participação requer 

do indivíduo a capacidade de interagir com o produto. Se o indivíduo deve 

estar preparado para tal empreendimento, da mesma forma, a mensagem 

deve ser elaborada pressupondo-se a participação efetiva do leitor.

As expectativas associadas às possibilidades de comunicação na 

Internet passam a ser incluídas nos objetivos das empresas de comunica-

ção, compondo suas estratégias. Se a inclusão historicamente é apontada 

como uma necessidade de realização da cidadania, sob o ponto de vista 

empresarial, esta passa a fazer parte do próprio sistema de enunciação. As 

possibilidades de interação e navegação pelo hipertexto, por exemplo, são 

apresentados como novos dispositivos de enunciação. A todo instante o 

leitor é convocado não apenas a “ler” o material disponibilizado, mas a 

participar de um processo. Para as indagações da presente pesquisa, o ima-

ginário, enquanto proposta, é parte constituinte do discurso midiático.

A AÇÃO CRIATIVA DOS CONSTRANGIMENTOS APLICADA AO 
WEbJORNALISMO

No primeiro capítulo do presente trabalho foi abordada a perspectiva 

contratual da comunicação, considerando-se a importância das estra-

tégias para a criação de elos entre as instâncias de produção e de re-
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conhecimento. Para efeito de análise, os pressupostos dos contratos de 

comunicação e de leitura são retomados agora para avaliação de quais 

são as estratégias aplicadas ao universo do Webjornalismo. Interessante 

ressaltar que, mesmo a aplicação de estratagemas oriundos da tradição 

do jornalismo impresso, são renovadas, quando aplicadas a esse novo 

ambiente. Dessa forma, interessa particularmente perceber como se 

processam tais adaptações e, sobremaneira, quais são as novas estraté-

gias, potencializadas pelas características do Webjornalismo: 1) multi-

midialidade, 2) interatividade, 3) hipertextualidade, 4) personalização, 

5) atualização e 6) memória.

Como ressalta Charaudeau (1997, p. 15), todo ato de comunicação 

resulta da troca entre as instâncias de enunciação e de recepção, compre-

endendo-se o jogo de intencionalidades instaurado entre elas. São três os 

lugares desse processo: o lugar das condições de produção (instância de 

produção), o lugar das condições de interpretação (instância de recepção) 

e o lugar de construção do discurso (o texto). A relação de intencionali-

dades é a base para a instauração do ato comunicacional.

Quando tais questões são trazidas para as modalidades do fazer jor-

nalístico na Web, o contrato de comunicação auxilia no entendimento 

dos modos de organização do discurso do Webjornalismo. Entender as 

intencionalidades, a partir de um produto comunicacional, resulta de 

um esforço que, a partir do texto, remete às instâncias de produção e de 

reconhecimento. O texto, enquanto produto acabado (pronto), é portador 

das marcas do processo de sua produção, revelando as intencionalidades 

dos parceiros, na condição de “seres de fala”.

Na base do contrato de comunicação estão os constrangimentos 

discursivos, elementos definidores da finalidade do ato de comunicação 

(charaudeau, 1994, p. 09). Os constrangimentos atuam orientando a 

organização discursiva e, por meio da definição da identidade dos par-

ceiros, bem como de suas expectativas, o sujeito falante se posiciona. A 

materialização do discurso, dessa forma, responde aos anseios da ins-

tância destinatária, que tomam forma no posicionamento do enunciador, 

em ações marcadas pelas circunstâncias materiais, decorrente dos meios 

possíveis e canais de transmissão.

Enquanto estratégias orientadoras dos posicionamentos discursivos, 

no que tange ao Webjornalismo, os constrangimentos podem ser enten-
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didos como novos dispositivos de enunciação, visto que condicionam o 

sentido, ou seja, são estratégias que dão forma ao texto, com implicações 

em sua organização. Os processos de enunciação, na Web, estão organiza-

dos tomando-se por base as possibilidades de materialização discursiva 

daquele ambiente. Tais possibilidades, como ressaltado nos capítulos 

anteriores, oscilam entre as possibilidades efetivamente implementadas 

e as que ficam no campo das possibilidades.

Os constrangimentos despontam como importante fator para a ma-

terialização do sentido do discurso jornalístico. No que diz respeito ao 

jornalismo impresso, vários são os constrangimentos que atuam para 

sua conformação, visto que o produto final diário resulta de critérios 

de seleção e hierarquização das notícias. Nem todos os fatos podem ser 

noticiados, ou, quando um é selecionado, a profundidade do relato é 

controlada pelo espaço disponível, pela possibilidade ou não de uso de 

fotos, gráficos etc.

Esse constrangimento, referente às circunstâncias materiais, passa 

a ser redefinido no contexto da Web. Sobre essa relação, como ressalta 

Palacios (2002), o Webjornalismo modifica tal realidade, posto que o 

espaço é virtualmente ilimitado, o que tem implicações no tocante à 

quantidade de informação que pode ser disponibilizada a seu público.  

Para o autor (p. 07), “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)”.

Se a limitação de espaço atua como elemento relevante para o proces-

so de construção da notícia, esse constrangimento, no caso da Web, atua 

diferentemente. O problema se apresenta de outra forma pois, se o espaço 

é virtualmente ilimitado, deve-se ponderar sobre os critérios para a defi-

nição de notícia e qual a quantidade de informações a ser disponibilizada, 

bem como sua formatação.

Ao se abordar a relação do leitor com o novo instrumental fornecido 

pela Web, ainda é comum questionamentos quanto ao entrosamento do 

leitor-navegador com a notícia disponibilizada nesse novo ambiente. A 

questão principal diz respeito ao possível descompasso entre a novidade 

da Web, bem como suas constantes inovações, e o leitor. Desde o início 

da popularização da Internet, tem havido discussão, por exemplo, para 
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saber se o leitor se adapta às barras de rolagens, visto que o manuseio do 

texto pode necessitar de tal aparato.

A relação dos tipos de interação estabelecidos entre leitores e a Web vem 

sendo estudada desde 1995 por Nielsen, que mantém uma coluna, Alertbox 

(http://www.useit.com/alertbox/), na qual discute os aspectos da usabi-

lidade que os leitores estabelecem com os produtos presentes nos Websites. 

A Alertbox, atualmente, conta com 10 milhões de page views por ano.

Os estudos de Nielsen, por um lado, demonstram a evolução dos 

Websites, que buscam o aprimoramento de linguagens e instrumentos que 

propiciem uma melhor navegabilidade. Nesse mesmo sentido, os estudos 

mostram ainda o que se pode classificar como uma evolução (amadure-

cimento) do público leitor.

Um dos primeiros conceitos desenvolvidos pelo autor é o do leitor 

scanner16. Esse conceito parte de um questionamento sobre os dados: “em 

79 por cento de nossos testes os usuários sempre escaneiam cada nova pá-

gina; apenas 16 por cento lê palavra por palavra”. (nielsen, 1997, grifo do 

autor). Tem-se, com isso, uma outra modalidade de leitura, não-linear, 

focada em palavras-chave destacadas, como os links, com cores e fontes 

diferenciadas.

Nota-se, a partir de tais indicações, que a instância destinatária ofe-

rece indícios de como se deve organizar essa textualidade, transitando 

de uma organização rígida para uma mais flexível. Com base nessas 

‘dicas’, é possível implementar alterações num discurso, buscando-se 

entendê-las como constrangimentos possíveis para a consolidação de 

um contrato de comunicação.

A interação do leitor com o material disponibilizado passa, necessaria-

mente, pela tela. O texto jornalístico apresenta-se estruturado segundo 

a fórmula da pirâmide invertida, cuja organização textual pressupõe a 

apresentação, em primeiro lugar, dos pontos mais relevantes, seguido 

dos pontos mais genéricos. Em suas indagações, Nielsen (1996) aborda 

a relação do leitor com o texto na tela. “Na Web, a pirâmide invertida 

torna-se menos importante desde que se sabe, com base em vários es-

tudos, que os usuários não usam a barra de rolagem, o que faz com que 

leiam, freqüentemente, apenas a parte inicial de um artigo”.

O autor aponta uma resistência que o leitor apresenta em sua inte-

ração com o texto apresentado na rede. É como se cada página da rede 
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fosse vista como uma página impressa, estática, e o leitor estaria apenas 

interessado naquilo que vê de imediato. A falta de hábito com as barras 

de rolagens impediriam que ele chegasse até o fim do texto, que apenas 

aparece por meio do ato de scrolling.

Embasando-se nessa constatação, o autor propõe uma reorganização 

do conceito de pirâmide invertida, o que necessariamente pressupõe uma 

nova organização discursiva para o Webjornalismo.

Portanto, espera-se que os textos para a Web sejam peças menores, para 

evitar longas barras de rolagem. Cada página poderia ser estruturada 

como uma pirâmide invertida, mas o trabalho todo poderia ser visto 

como um conjunto de pirâmides flutuando no ciberespaço, ao invés de 

um tradicional “artigo”. (nielsen, 1996).

Dessa forma, percebe-se a atuação dos constrangimentos quan-

to às expectativas, bem como a resistência do público, atuando na 

configuração da discursividade própria do Webjornalismo. Ao tratar 

da fragilidade do conceito de público alvo que, na verdade, é sempre 

heterogêneo, Charaudeau (1994, p. 11, grifo do autor) diz que “isso 

apresenta o problema da definição deste púbico, não em termos de 

status social real, mas em termos de motivação, ou seja, da relação de 

causa e efeito que pode se estabelecer entre tal identidade social e o 

tipo de acontecimento a transmitir”.

Pensar nas identidades que compõem a relação entre as instâncias de 

produção e de reconhecimento implica pensar as estratégias de trans-

missão e, antes disso, a formatação do material. O interessante é perceber 

que há uma evolução no ato de interação do leitor com o texto da Web. Por 

meio de análise comparativa a partir de pesquisas realizadas por Nielsen 

em 1996 e a atualização dos dados relativos a essa pesquisa em 200317, é 

possível caracterizar tal avanço:

A evolução da Web alterou essa conclusão. Ao passo que os usuários 

tornam-se mais experientes com as barras de rolagem, vários começam 

a usar tal recurso […] Essa continua a ser uma importante diretriz para 

assegurar que a informação mais importante apareça no início e para 

evitar páginas longas.

jornalismo.indb   178 6/12/aaaa   11:20:03



a ação criativa dos constrangimentos aplicada ao webjornalismo | 179

Embora compreendendo o desenvolvimento das habilidades do leitor, 

o que marca uma maior interação entre ele e o texto, Nielsen18 permanece 

enfático quanto à necessidade de se reorganizar essa estrutura, propondo 

uma outra textualidade, em conformidade com esse outro ambiente. Isso 

porque todo texto deve ser visto como resultado de um jogo de intencio-

nalidades. Como ressalta Charaudeau (1983, p. 94, grifo do autor), “essa 

intencionalidade será sempre um processo de intenção relativo à hipótese 

interpretativa que produz um certo sujeito analisante, considerando-se 

uma certa circunstância de discurso”.

O hipertexto representa essa nova modalidade textual, mais flexível, 

exigindo, contudo, na fase atual do Webjornalismo, um reposicionamen-

to, visto que o leitor passa a ver a tela do computador como uma moldura, 

em cujo interior está o conteúdo de que necessita. Esse texto compõe 

as chamadas “células informativas”. (salaverría, 1999). Sobre isso, diz 

Mielniczuck (2002, p. 11),

Cada célula informativa da narrativa jornalística hipertextual pode ser 

constituída por um texto escrito, um som, ou uma imagem, que estão 

em posição de equilíbrio, enquanto células informativas, umas em relação 

às outras. Eles disputam — de forma eqüitativa — com a palavra escrita 

um lugar na hierarquia dos elementos mais importantes dentro da nar-

rativa de um fato jornalístico. Ao contrário do que acontece na Pirâmide 

Invertida, onde o mais importante está no topo, aqui o mais importante 

está lado a lado (ocupando um espaço tridimensional e nem sempre visível 

na tela) com outras informações.

Há, dessa forma, uma reorganização conceitual da noção de texto 

jornalístico que, agora, propõe uma reorganização espacial da informa-

ção, transitando de uma organização vertical, por meio de uma estrutura 

linear, segundo a metáfora da pirâmide invertida, passando para uma 

estrutura horizontal, o que permite a “fragmentação hipertextual de uma 

notícia” (salaverría, 2005, p. 73), respondendo-se às cinco perguntas 

clássicas do lead de forma fragmentada, cada um dos aspectos tratados 

conforme sua peculiaridade. Num texto seminal, ressalta o autor (1999),

De maneira definitiva, o hipertexto põe pela primeira vez nas mãos do 

leitor — não do jornalista — a possibilidade de ampliar até onde deseje a 
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contextualização documental de cada informação e, ao mesmo tempo, 

o libera de ler passagens documentais indesejados que tornam a leitura 

lenta e obscurecida.

O hipertexto oferece uma possibilidade de organização textual ino-

vadora, segundo sua origem — blocos de texto unidos por links, o que 

permite uma escrita marcada pela convergência de modalidades co-

municacionais — texto, vídeo, fotos, integrando um mesmo ambiente. 

Cabe ao jornalista, segundo Salaverría, o discernimento sobre o tipo de 

informação a ser priorizada, definindo a partir daí o suporte mais apro-

priado: “Textual, gráfico ou sonoro [...] Definitivamente, a organização 

hipertextual da informação obriga o jornalista a realizar um maior esforço 

de seleção e hierarquia dos elementos da informação, tarefas radicalmen-

te jornalísticas”. (1999).

Charaudeau (1997, p. 69), ao tratar dos dados externos que atuam na 

consolidação do contrato de comunicação, ressalta os constrangimentos 

situacionais, como no tocante à identidade dos parceiros engajados na 

troca, definindo-os por meio da resposta às questões “quem troca com 

quem?”, ou “quem fala com quem?”, ou “quem se dirige a quem?”. A 

identidade, para o autor, “é determinada por uma convergência de traços 

pessoais de idade, de sexo, de etnia, etc., de traços reveladores do status 

social, econômico, cultural, etc., de traços reveladores da natureza ou do 

estado (suposto) psicológico dos parceiros”. De forma convergente, esses 

fatores atuam na definição de constrangimentos discursivos que atuam 

na conformação de conceitos acerca do leitor.

Em seus postulados, o contrato de comunicação apresenta a idéia de 

interação entre as instâncias, em especial por meio dos constrangimentos 

discursivos, o que torna o processo altamente criativo, permitido uma maior 

adaptação a novas demandas, como as implementadas pelas tecnologias. 

No geral, a contribuição da Análise do Discurso para entender o panora-

ma atual do Webjornalismo, em especial seu posicionamento discursivo, 

mostra-se relevante para que se compreenda o conjunto de modificações 

que dizem respeito à nova forma de pensar e produzir o jornalismo.

Nessa conjuntura, o dispositivo “constitui o quadro de circunstâncias 

topológicas e materiais nas quais se desenrola a troca [...] O dispositivo 

é o que determina as variáveis de realização no interior de um mesmo 
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contrato de comunicação”. (charaudeau, 1997, p. 70). O hipertexto 

constitui-se, então, como um elemento desse dispositivo implementado 

pelo Webjornalismo, visto ser o resultado do encontro entre uma possi-

bilidade tecnológica e a proeminência de adaptação a essa inovação, de 

forma a consolidar uma nova tessitura da narrativa jornalística.  Segundo 

Salaverria (1999),

No que diz respeito aos redatores, a assimilação da escrita hipertextual 

exige uma renovação nos modos de estruturar e escrever a informação. 

A novidade principal que acarreta o hipertexto é que, na hora de redigir 

a notícia, o jornalista deve ser muito mais consciente dos elementos in-

formativos que a conformam. Deve discernir melhor entre a informação 

de última hora e a informação documental contextualizadora; deve dife-

renciar entre a explicação dos dados, a descrição de lugares e o relato de 

acontecimentos; deve identificar com que suporte — textual, gráfico ou 

sonoro — se informa melhor sobre cada um dos aspectos da notícia.

Em seu conjunto, esses critérios são constrangimentos discursivos a 

respeito de uma realidade tecnológica que apresenta tendências ‘impe-

rativas’ ao seu uso. Quanto ao leitor, aos poucos ele vai se aproximando 

e se adaptando a esse novo ambiente e, ao entender as possibilidades 

que estão sendo abertas, passa a esperar uma organização discursiva 

coerente entre as inovações e o que passa a ser uma demanda pessoal. 

Para a instância de produção, a observação desses constrangimentos pode 

configurar-se como uma força motriz para a efetivação de um contrato 

de comunicação com esse leitor.

WEbJORNALISMO E POSICIONAMENTO DISCuRSIVO

O contrato de leitura aborda a criação de identidades no tocante ao pro-

cesso comunicacional. O enunciador, ao assumir seu lugar de fala, o faz 

respeitando estratégias que visam seu reconhecimento por parte de seus 

destinatários. Para tanto, a explicitação de suas intenções transparece, 

por exemplo, na linguagem usada, vista como elemento capaz de aproxi-

mar as instâncias enunciadora e destinatária. Como ressalta Verón (1985,  
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p. 211), vários são os elementos que contribuem para que a imprensa cons-

trua elos com o universo da recepção. Os elementos gráficos, por exemplo, 

que são mantidos e jamais alterados sem um aviso prévio, representam 

estratégias facilitadoras do reconhecimento por parte dos leitores.

A observação destas questões podem ser verificadas no francês  

Lemonde.fr, que se mostra atento à relevância da tradição, desde o impres-

so e que a partir de 1995 encontra-se na rede. Em sua tradição impressa, 

há uma evidente preocupação com a construção de identidades que per-

mitam a aproximação com o público leitor. Esta questão é evidenciada 

pela explicitação do “Contrat de lecture” (le monde, 2002, p. 48-49), 

documento que aborda as estratégias do veículo impresso na construção 

de um contrato de leitura.

Partindo-se das indagações da presente pesquisa acerca da preocupa-

ção dos produtos Webjornalísticos na criação de identidades, o Lemonde.

fr revela-se paradigmático, sob o ponto de vista das estratégias desen-

volvidas. A ação vinculante, proposta pelo posicionamento discursivo, 

aplicada à Web, é reveladora de dispositivos de enunciação recriados para 

este ambiente, ou inovadores. Para exemplificar, torna-se necessário 

avaliar a primeira página do periódico em três momentos.

O Le Monde é lançado em 19 de dezembro de 1944 (Fig. 29). O título 

do periódico aparece em letras góticas.  Quando é criado o site, em 1995, 

embora na Web, o título aparece no mesmo estilo de letras, o que se man-

tém inalterado por um longo período (Fig. 30).

A permanência do mesmo elemento gráfico resulta do interesse de 

manutenção de vínculos com o tradicional leitor do periódico. Não é 

apenas mais um produto num novo ambiente. Como estratégia de enun-

ciação, apresenta-se um produto inovador para a época que, por meio de 

seu título, explicita toda a bagagem do tradicional periódico. Numa lógica 

contratual, o site coloca-se em contato com novos leitores, num novo 

ambiente, sem se esquecer de evidenciar o peso de uma tradição.

Importante alteração no site do Le Monde acontece em 2001. Como 

ressalta seu diretor, Patino (2001), a logomarca do site é modificada, 

agregando-se à tradicional inscrição gótica o “.fr”, referência ao universo 

Web (Figuras 31 e 32).
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Figura 29: Primeira edição do Le Monde, 19 de dezembro de 1944.
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Figura 30: Página do Lemonde, em 19 de outubro de 1996.

Figura 31: Home do site Lemonde.fr.

jornalismo.indb   184 6/12/aaaa   11:20:06



a enunciação das potencialidades na estrutura paratextual | 185

Tal medida revela o desejo de explicitar a vinculação entre a tradição 

do periódico e as possibilidades inovadoras da Web. Numa lógica contra-

tual, está sendo apresentado ao leitor um produto resultante de uma fu-

são entre a tradição e a modernidade. A tradição, de forma retrospectiva, 

situa o leitor no contexto histórico do Le Monde; a modernidade não é o 

site apenas, mas a lógica do amálgama gerado pelo cruzamento criativo 

entre o passado e as possibilidades do presente. Tudo isso está implícito 

num contrato firmado por meio da nova marca. A promessa feita pelo site 

é oferecer a seu leitor informações com toda a tradição do periódico e as 

novas possibilidades de acesso à informação num ambiente marcado por 

novas possibilidades. Como ressalta Patino (2001), o objetivo é o trata-

mento da informação em profundidade.

A ENuNCIAÇÃO DAS POTENCIALIDADES NA ESTRuTuRA 
PARATEXTuAL

Ao abordar a perspectiva contratual da comunicação, os mecanismos 

de enunciação configuram-se como basilares para a consolidação de 

identidades de produtos e o conseqüente reconhecimento por parte do 

público e sua fidelização. É preciso estar atento para os novos dispositi-

vos de enunciação por meio dos quais cada site procura se posicionar em 

relação a seus concorrentes.

Dessa forma, as modalidades do dizer, ou os posicionamentos enun-

ciativos, estão presentes na estrutura paratextual do site e não apenas em 

seus “textos jornalísticos”. A posição que o Webjornal pretende ocupar 

será explicitada, por exemplo, em suas chamadas de cunho publicitário, 

reveladoras de suas potencialidades. Na verdade, o que é revelado, em 

tais posições, reflete as expectativas quanto ao produto jornalístico na 

Internet. Os posicionamentos dizem respeito a notícias atualizadas, atu-

alização, possibilidade de emitir opinião etc.

Figura 32: Detalhe da logomarca do Le Monde.
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A partir da noção de dispositivo, na qual o material condiciona o 

imaterial, ou seja, as expectativas, é possível ter uma chave de compre-

ensão para as reais modificações que podem ser implementadas pelo 

Webjornalismo, na consolidação de uma organização discursiva capaz de 

estabelecer uma perspectiva contratual com o leitor.

Alguns exemplos podem ilustrar a busca por um dispositivo de enun-

ciação característico da Web. O Webjornal www.estadao.com.br e toda 

a sua produção está balizada pelos recursos de interação e atualização, 

como se pode ver na publicidade da Agência Estado:

O conteúdo certo e na medida exata de suas necessidades e interesses 

está na Agência Estado. É só você escolher.

Numa economia globalizada, sai na frente quem tem informação precisa, 

antecipada, confiável e com credibilidade. (agência estado, 2007).

Outro exemplo é o francês www.lemonde.fr. Toda a ênfase é colocada 

no uso das potencialidades características do Webjornalismo. A proposta 

de conteúdos está focada, sobretudo, na dinâmica da interação e atuali-

zação contínua, o que fica evidente em sua publicidade:

Descubra em alguns cliques o conjunto de conteúdos e serviços do Monde.fr.

Entre no Le Monde.fr e siga a informação em contínuo.

Uma redação mobilizada permanentemente 24h/24 e 7 dias/7.

Toda a atualidade no momento da conexão.

Um tratamento multimídia da informação: fotos, vídeos,  

sons, animações...

A cada dia, por e-mail, os principais títulos da atualidade.

Mais: as Bolsas de Paris e Nova York...
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Integre-se à grande comunidade dos assinantes do Monde.fr.

Fóruns

Reaja e partilhe seu ponto de vista sobre a atualidade, através de uma 

multiplicidade de fóruns.

blogs

Crie seu próprio diário no LeMonde.fr, dê sua opinião e partilhe suas 

paixões com o conjunto dos internautas.

Reação aos artigos do Monde.fr.

Reaja aos artigos que você acaba de ler.19 (le monde, 2006,  

grifos nossos).

A partir dessa proposta, o leitor não é convocado apenas a se infor-

mar num órgão específico (charaudeau, 1994, p. 12), mas num órgão 

que propõe uma comunicação contratual em outra esfera, centrada nas 

características da Web. A nova relação contratual, dessa forma, propõe 

interação. É “o conteúdo certo e na medida exata de suas necessidades 

e interesses [...] É só você escolher”. (agência estado, 2007). É asse-

gurada, ao indivíduo, a possibilidade de escolha de conteúdos realmente 

necessários.

Nesse mesmo sentido, o Lemonde.fr apresenta uma estrutura de 

enunciação que a todo tempo convoca o leitor a seguir a informação em 

contínuo, oferecendo-lhe a certeza de que a redação está mobilizada o 

tempo todo. É assegurada “toda a atualidade no momento da conexão”. 

O indivíduo é convocado a reagir e partilhar “seu ponto de vista sobre 

a atualidade, através de uma multiplicidade de fóruns”. O Webjornal 

posiciona-se como articulador de um espaço onde o leitor se informa, 

mas também pode expor sua opinião e partilhar “suas paixões com o 

conjunto dos internautas”.

Os dispositivos da enunciação não se mostram apenas no texto, 

produto final. É possível, agora, localizar um posicionamento de uma 

instância enunciadora em seu enunciado (dubois, 1970), que se apre-

senta numa esfera paratextual. Tão importante quanto o enunciado, o 
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dispositivo de enunciação passa a configurar uma nova relação com a 

instância destinatária. Tanto o leitor quanto suas expectativas são inclu-

ídos no processo, pois é oferecida a possibilidade de acompanhar os fatos 

do mundo continuadamente; emitir opinião; reagir.

Como ressalta Fausto Neto (2007, p. 04), o contrato de comunicação 

é visto como uma possibilidade de ação vinculante, estando em estreita 

relação com as rotinas de produção. Os ‘modos de dizer’ expressam a ma-

neira como o enunciador quer falar com seu leitor. Essa questão resulta, 

para o autor, dos “procedimentos pelos quais o jornal apresenta-se e fala 

ao receptor, segundo regularidades de marcas enunciativas e através das 

quais busca a construção de um espaço interacional”.

A todo instante, o posicionamento discursivo remete às capacidades 

de estabelecimento de diálogo com um público interessado nas potencia-

lidades do ambiente Web. Os Webjornais não apenas oferecem seu material 

informativo, mas continuamente convocam seus leitores a participar de 

uma narrativa que se desenvolve ao longo do dia, que é sempre atualizada. 

A notícia e sua feitura são noticiáveis.

Sobre esta forma de organização da realidade midiática, Luhmann 

(2005, p. 26-33) contrasta duas modalidades de construção discursiva: 

heterorreferência e auto-referência. Por heterorreferência o autor en-

tende o modo da mídia falar sobre o mundo, relatar questões de outras 

esferas ou as formas de construção da realidade. A auto-referência, por 

sua vez, diz respeito ao processo de narrar a si, enquanto narra o mundo, 

ou a descrição da realidade de sua construção da realidade.

A auto-referência passa a constituir os posicionamentos discursivos, 

atuando decisivamente em sua enunciação pois, tão importante quanto 

manter-se atualizado, para o Webjornal torna-se imperativo anunciar 

tal posicionamento: “Uma redação mobilizada permanentemente 

24h/24 e 7 dias/7” (le monde, 2006); “O primeiro jornal em tempo 

real em língua portuguesa” (folha online, 2007). Sobre tal relação, 

diz Fausto Neto (2007, p. 14):

Neste caso, o ‘contrato’ visa produzir, pelo menos dois efeitos: chamar 

atenção para seu trabalho produtivo, numa espécie de celebração de sua 

iniciativa. E, em segundo lugar, produzir a própria existência do ambiente 

midiático, o qual não poderia se constituir, de outra maneira a não ser 
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pela evocação de sua referência. Nesses termos, o acontecimento a ser 

produzido está diretamente associado às suas condições de enunciação.

Além de oferecer a notícia atual, ou a idéia de atualização, o Webjornal 

oferece a sua própria capacidade de manter-se atualizado. Numa estrutu-

ra auto-referenciável, são acionados dispositivos de enunciação por meio 

dos quais se caracterizam promessas, que marcam um contrato de inte-

ração com o destinatário. O leitor não é convocado apenas a se informar 

num site específico, “aqui, neste órgão de informação” (charaudeau, 

1994, p. 12), mas a se informar num Webjornal que está mobilizado 24 

horas por dia. Dessa forma, o discurso do jornal pode ser desdobrado 

em dois: a notícia, sempre atualizável, e a possibilidade de atualização 

constante, que também é narrada.

Simulação do contato e legitimação do discurso
Na extrutura paratextual acontece a organização de uma textualidade 

condizente com as possibilidades abertas pelos recursos da Web. O limite 

estrito entre o texto e a produção que o circunda, tanto como peritexto 

(produção textual sob responsabilidade direta do sistema de produção) 

como epitexto (produção textual que circunda um texto, sem estar mate-

rialmente ligado a ele), em alguns casos praticamente inexiste. A exemplo 

disso, a reportagem “La muerte de Josefina”, publicada por Elpais.com 

(Fig. 33), em 03/02/2008, discute a eutanásia a partir do relato de um 

dos filhos de Josefina, acometida por um câncer terminal.

A descrição do processo que levou à opção pela eutanásia, envolvendo 

a mãe e os seis filhos, tem o intuito de tornar pública uma história que 

ficou por alguns anos restrita à intimidade daquela família. Ao tornar tal 

relato público, a família teve a intenção de promover a discussão refe-

rente à possibilidade de o cidadão optar por tal medida. Fica evidente 

a capacidade de mobilização do tema, visto que, ao longo do dia de sua 

publicação, a reportagem recebeu 969 votos e 232 comentários.

Dentre os comentários, podem ser vistas opiniões favoráveis e con-

trárias à eutanásia. Concebendo-se a página do Elpais.com como uma 

textualidade única, o que compreende a reportagem e os comentários 

que recebe, o texto do Webjornal já não se resume ao material jorna-

lístico. Além do interesse público do tema, a carga dramática convoca 
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os leitores a avaliar também os comentários postados, oscilando entre 

apoio e reprovação. Chama a atenção a quantidade de relatos de situa-

ções parecidas, igualmente dramáticas. Alguns comentários ilustram tais 

posicionamentos:

Jose — 03-02-2008 — 15:31:06h

Nossa história é similar. Péssimo diagnóstico de um médico de entidade 

privada e sofrimento durante um ano para concluir com a morte. Nunca 

queremos que chegue o momento, mas desejamos que se produza o antes 

possível. Que surpreendentes sentimentos encontrados. Onde estiveres, 

seguiremos com saudade mamãe.

Eladio — 03-02-2008 — 15:07:51h

Uma dúvida: Pensam fazer com a eutanásia o mesmo que fizeram com 

o aborto? Ou seja, tentar aprovar a lei com base em comoventes relatos, 

para que uma vez aprovado [...], acabar por aplicar tão “nobre” método a 

torto e a direito (inclusive violando a lei).

Figura 33: Reportagem sobre caso de eutanásia.
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Juntos, o texto jornalístico e os depoimentos passam a compor uma 

nova textualidade, fazendo surgir um paratexto novo. A inovação fica 

a cargo da organização espacial na qual figuram os elementos. Os de-

poimentos são considerados epitexto, visto estarem distanciados da 

peça principal. Mas, no caso em questão, o distanciamento é apenas por 

serem oriundos de outros autores, desconhecidos. De forma contrária ao 

conceito original, todos os elementos estão numa mesma tela, como se 

fossem elementos peritextuais, embora originado de fontes distintas.

A partir da reportagem, cria-se uma comunidade de experiência, 

na qual todos os leitores têm a chance de participar. Se a dimensão dos 

textos, principal e comentários, for avaliada comparativamente numa 

perspectiva quantitativa, fica patente o potencial que se abre ao indivíduo, 

visto que o paratexto é bem maior, se comparado ao texto original, que 

permanece estático. No tocante aos possíveis papéis ocupados pelo leitor, 

alguns elementos podem ser destacados:

dimensão do leitor: enquanto leitor, o indivíduo não precisa se deter 

apenas ao que é dito no texto principal, mas tem a chance de navegar por 

uma textualidade que se amplia, em função da repercussão do conteúdo. 

Tanto maior será a produção associada a um texto quanto for manifesta a 

capacidade de atrair a atenção da sociedade.

dimensão do colaborador: na esfera epitextual, a produção fica a cargo do 

leitor comum, por vezes identificado com pseudônimo. De leitor, o indiví-

duo pode passar a colaborar com a narrativa. No contexto das comunidades 

de experiência, além da opinião explicitada na matéria, interessa também 

a opinião partilhada pelos internautas. É nessa esfera, nos entornos do 

texto, que o texto é ampliado pela participação do leitor-colaborador.

dimensão dialógico-relacional: o recurso da interatividade permite que o 

indivíduo estabeleça um diálogo com o produto e com a comunidade de 

leitores. Na condição de bem de experiência, o produto Webjornalístico 

permite a partilha de pontos de vista e propicia a sensação de contato. 

Como sugere Verón (2004, p. 95), a partir do momento em que o telejor-

nalismo estabelece seu plano narrativo com base no eixo “olho-no-olho”, 

cria-se a simulação do contato entre o apresentador e o telespectador. 

1.

2.

3.
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No Webjornalismo, de maneira similar, acontece a simulação do contato 

quando o texto jornalístico e o texto do leitor se encontram numa mesma 

plataforma. O texto do leitor vem em continuidade à reportagem; é con-

seqüência dele, mas pode refletir uma opinião distinta. Ao criar a possi-

bilidade de interação texto-leitor e leitor-leitor, a instância de produção 

abre espaço para o contato com a instância de reconhecimento.

No contexto das novas mídias, considerando-se a inovação das estra-

tégias discursivas, o que interessa efetivamente é a simulação do contato 

entre as instâncias de produção e de reconhecimento. O conceito de bem 

de experiência, quanto atrelado ao Webjornalismo, permite compreender 

o pólo da recepção com base nas condições de reconhecimento que são 

explicitadas. Ao tornar pública sua opinião, que passa a integrar a mesma 

espacialidade do texto oficial/original, o leitor trava um diálogo com outros 

leitores, formando uma comunidade de experiência. Tal comunidade passa 

a ser a base para a ampliação daquele texto, na condição de paratexto.

A simulação do contato permite criar a sensação de que enunciador 

e co-enunciador estão aptos a produzir conteúdos na cena midiática. A 

mensagem não é enviada a um leitor qualquer, mas a um leitor que tem 

a chance de se pronunciar, assumindo uma postura dialógica. Da mes-

ma forma que na estrutura do telejornal (eixo olho-no-olho), o leitor-

internauta tem a sensação de estar num eixo similar, marcado por uma 

proximidade ainda maior, pois ambos os textos (original e comentário) 

podem dividir um mesmo espaço. Seguindo-se essa lógica, o contato é de 

ordem física, pois os textos estão num mesmo plano visual.

Por meio da simulação do contato, é assegurada a legitimidade ao 

produto jornalístico. O discurso elaborado segundo esta perspectiva, ao 

prever a participação do leitor, coloca ênfase nas ferramentas de inte-

ração: texto-leitor, leitor-leitor. O discurso que se abre à participação 

dos indivíduos, em detrimento de textos estáticos, marca uma maior 

aproximação da realidade vivida e partilhada pelas pessoas. Os leitores 

não emitem apenas opiniões, mas acrescentam novas facetas a um recorte 

do real. No cerne de tal empreitada está a estratégia de que tanto mais real 

será um discurso que se abrir à realidade vivida por seus leitores.
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INTERAÇÃO COMO EFEITO DE REAL

Considerando-se as estratégias usadas para que o discurso do 

Webjornalismo estabeleça vínculos com seus leitores, a idéia de efeito 

de real agrega ao discurso outras possibilidades de aproximação com 

seu público. Além dos elementos já tradicionais no jornalismo impresso, 

como citações diretas, fotos e outras referências que ancoram o discurso 

no real, a interação desponta como importante fator, visto que o leitor 

pode “colaborar” com a feitura da notícia.

As possibilidades de aparecimento do indivíduo no espaço do 

Webjornal não se restringem ao papel de leitor, pois ele surge agora in-

vestido de outras capacidades. Numa nova proposta contratual, o leitor 

é convocado a emitir sua opinião. Ele não é apenas um destinatário, 

mas desponta no processo de enunciação como parceiro no método de 

construção do próprio discurso do jornal. Vários Webjornais oferecem os 

recursos de interação, convocando o leitor a comentar as notícias. Mais 

que comentar, o leitor é convidado a “reagir”, “partilhar seu ponto de 

vista”. (le monde, 2006).

A efetiva participação do leitor, ou a possibilidade de participação, 

desempenham importante papel para o desenvolvimento do efeito de 

real, pois as notícias não estão distantes, dispersas no mundo virtual. Ao 

interagir com um produto jornalístico, o leitor agrega àquela peça infor-

mativa não apenas suas impressões, mas seus dados pessoais. O recurso 

jornalístico de uso de personagens20 é ampliado, pois além das fontes 

selecionadas para a composição do texto, outras vozes são agregadas, 

fazendo que a matéria se torne mais polifônica. Sob a perspectiva de 

diversos olhares, vai além da instância de produção.

Para o estabelecimento de novos contratos comunicacionais, torna-se 

imprescin dível a interpelação desse leitor-participante. A articulação en-

tre os contratos de comunicação e leitura, pelo viés dos novos dispositivos 

de enunciação, permite avançar na compreensão das atuais estratégias 

para o estabelecimento e manutenção de canais de diálogo entre as ins-

tâncias de produção e reconhecimento.

A partir dos constrangimentos, o Webjornal se vê impulsionado a 

abrir espaços de fala para seus leitores. O Lemonde.fr (Fig. 34) na se-

ção “Perspectivas”, oferece “Opinions”, “Blogs”, “Foruns”, “Chats” e 
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“Sondages”. Neste local, os internautas podem propor blogs, participar de 

chats e fóruns e comentar os textos, a partir do link “Reagir a este artigo”.

Os fóruns possibilitam a participação dos internautas, que agregam 

suas opiniões ao tema proposto, fazendo com que um mesmo assunto 

permaneça em discussão por dias. Esta é uma ação que possibilita a atu-

alização constante dos fatos. Na planilha de contribuições do Lemonde.fr 

é possível observar o emprego dessa ferramenta. No dia 12 de novembro 

de 2007, sobre o presidente francês Sarkozy, são 1.857 comentários; 

Guerra do Iraque, 2.969, sendo que até dia oito de dezembro passam a 

2.283 e 2.990 comentários, respectivamente. Tais números representam 

o enriquecimento ou complexificação da base de dados do site Lemonde.fr, 

 graças à participação do leitor.

A possibilidade de interação por meio das reações é um dos elementos 

que, de certa forma, permitem a inserção do leitor no conteúdo jornalís-

tico. O sentido de participação é ampliado quando o sistema de produção 

abre espaço para produções dos leitores. Esse é o conceito de “jornalismo 

colaborativo” ou “jornalismo cidadão”, tradução do “citzen reporter”, 

repórter cidadão.

O início das experiências com a abertura de espaço para publicação de 

matérias feitas por não jornalistas foi com OhmyNews21, site Sul-coreano, 

que estreou em fevereiro de 2000. Com o slogan “cada cidadão é um 

repórter” e tendo em seu quadro apenas alguns jornalistas, começou a 

publicar a contribuição de “cidadãos repórteres”. Numa fase posterior, 

passou a disponibilizar seu material em japonês e inglês, formando a 

OhmyNews Internacional22. Outros exemplos são o britânico Southport 

Repórter 23 e o francês AgoraVox 24. Todos lançam aos leitores o convite para 

que se tornem redatores, como o AgoraVox:

Todo mundo pode se tornar redator do AgoraVox. Não é necessário saber 

escrever com um estilo jornalístico afirmado. Cada um de nós pode se 

tornar um tipo de “captador em tempo real” daquilo que se passa em 

nosso entorno, fornecendo artigos, imagens, vídeo e áudio. Por acaso ou 

não, todos nós assistimos a acontecimentos que merecem ser relatados, 

os quais não interessam à mídia tradicional. O mais importante é poder 

testemunhar um acontecimento o qual você assistiu ou que você des-

cobriu pesquisando (na Internet ou fora dela). AgoraVox não reivindica 
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nenhuma ligação ou orientação política, social, econômica, cultural ou 

religiosa. Nossa única finalidade é reportar, ou comunicar o mais fidedigno 

possível, fatos constatados objetivamente e que na medida do possível 

não podem ser contestados. (agoravox, 2007, grifos nossos).

Para a presente pesquisa, os pressupostos do jornalismo cidadão in-

teressam quando estão presentes em Webjornais que operam no formato 

empresarial tradicional. A abertura para a participação no sistema de 

produção de conteúdos é vista como fazendo parte dos novos dispositivos 

de enunciação, refletindo o objetivo de aumento do efeito de real.

Em O Globo Online 26 há uma seção, “eu-repórter”, aberta a receber a 

colaboração dos leitores, como explicado no próprio site: “eu-repórter 

é a seção de jornalismo participativo do Globo Online. Aqui, os leitores 

são os repórteres e poderão ter publicados seus textos, fotografias, vídeos 

ou áudios de caráter noticioso”. O leitor não é convocado apenas a se 

informar, mas a colaborar com o sistema informativo.

No dia 12 de novembro de 2007, O Globo Online traz duas situações que 

demonstram esse posicionamento (Fig. 36). A legenda de uma fotorrepor-

tagem: “Em chamas. Gabriel Borges flagrou o caminhão da Comlurb que 

pegou fogo na Avenida Atlântica, em Copacabana”. E o título de uma notí-

cia: “Leitores registram transtornos causados pelo vento” (o globo..., 2007, 

grifos nossos). Os leitores flagram e registram situações sem as mediações 

de repórteres. São as testemunhas que reportam os acontecimentos.

Elpais.com, na seção “Participa”, convida os leitores ao “Yo, periodis-

ta”26: “Ajude-nos a construir elpais.com. Caso tenha sido testemunha 

de alguma notícia, envie e nós a publicamos. Você pode nos mandar 

textos, fotos, vídeos ou documentos. Agora os leitores de elpais.com se 

convertem em jornalistas” (elpaís.com, 2007, grifos nossos). O material 

pode ser enviado pela Internet ou por um celular. Por meio do link: “Envía 

tu noticia”, é franqueada a palavra ao leitor. As contribuições vêm de 

várias partes do mundo e, são enviadas por testemunhas de fatos que, na 

maioria das vezes, apenas seriam reportados por agências de notícias. 

O Estadão.com apresenta o Foto repórter, dizendo que: “Suas fotos 

podem ser publicadas no jornal”. Na proposta, o leitor pode enviar fotos, 

que poderão ser publicadas em qualquer veículo do grupo, ou até mesmo 

vendidas para empresas de outros países.
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Figura 35: Fóruns, lemonde.fr.

Figura 34: Seção aberta à participação dos leitores do lemonde.fr.
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Mande fotos do seu celular ou da sua câmera digital para o Estadão.

Se você tem um celular com máquina fotográfica embutida, ou vive com 

uma câmera digital a tiracolo, abra os olhos e fique esperto. A partir de 

agora suas fotos podem ser publicadas no Estadão, no Jornal da Tarde, no 

portal www.estadao.com.br ou vendidas pela Agência Estado para jornais 

e revistas de todo o planeta. E você pode até ganhar por isso, como se 

fosse um repórter fotográfico profissional.

Numa iniciativa pioneira no País, os veículos do Grupo Estado lançam o 

FotoRepórter. Um canal para receber fotos de interesse jornalístico envia-

das por qualquer pessoa, através de telefones celulares ou computadores 

via e-mail. (foto..., 2007).

Os exemplos acima ilustram o uso das potencialidades de participa-

ção do leitor na configuração do produto jornalístico. De leitor que pode 

postar comentários a autor de textos. A questão da utopia aparece perme-

ando o sistema de construção das notícias. Partindo-se das expectativas 

Figura 36: Seção Eu-repóter, O Globo Online.

jornalismo.indb   197 6/12/aaaa   11:20:09



198 | webjornalismo: das inovações tecnológicas às inovações discursivas

abertas pelas possibilidades tecnológicas, os sites se vêem constrangidos 

a oferecer recursos interativos. Com uma maior sofisticação, a partir do 

conceito de “jornalismo cidadão”, o leitor é inserido na cadeia produti-

va; ele é um novo jornalista, que nem precisa dominar o tipo de escrita 

jornalística: “Não é necessário saber escrever com um estilo jornalístico 

afirmado”. (agoravox, 2007).

Mas, para os sites empresariais, que disputam espaço no mercado, a 

inserção de contribuições de leitores possibilita articular novas ferra-

mentas conceituais, pois a produção deste leitor confere ao material uma 

maior dimensão de veracidade. Não é um leitor qualquer opinando sobre 

um texto. É uma testemunha que dá seu depoimento; o fato é algo que foi 

vivido e que é partilhado. Por meio dessa ação, é como se o site estivesse 

rompendo com a moldura por onde circula o hipertexto; cria-se a expec-

tativa de que o texto pode ser produzido em todos os lugares. Dessa forma, 

articula-se a idéia de que não é preciso enviar um repórter para cobrir um 

acontecimento. Alguém envolvido diretamente no ocorrido pode relatar 

com maior propriedade.

No que diz respeito a um outro processo de contato entre as partes 

emissora e receptora, no contexto das novas tecnologias da comunica-

ção, vale ressaltar a visão antecipadora do neoconcretista Hélio Oiticica 

(1937-1980), conhecido internacionalmente, por exemplo, pela obra 

“Parangolé”, uma “escultura móvel”, que só se mostra quando em in-

teração com o espectador, previsto pela obra como participante, ou 

“participador”. Como aponta Oiticica (1966): “compreensão e razão de 

ser do artista não mais como um criador para a contemplação mas como 

um motivador para a criação — a criação como tal se completa pela parti-

cipação dinâmica do ‘expectador’, agora considerado ‘participador’”. Em 

tom de protesto, são questionados os lugares do artista e do espectador e 

o objetivo é permitir que ambos colaborem com a construção de sentido, 

mediante uma nova estética artística27. Da mesma forma, quando se fala 

do leitor-participante contemporaneamente, apresenta-se o novo status 

do leitor, convocado a participar de uma nova modalidade textual.

Ao lançar mão desses novos dispositivos, o Webjornalismo cria uma 

estrutura de enunciação propondo que o fato está sob observação de to-

dos, o que reforça a idéia da onipresença midiática. O real é apresentado 

a partir de quem viu e registrou um acontecimento. Esta passa a ser uma 
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estratégia de articulação do efeito de real. A entrada do “jornalista cida-

dão” desempenha o papel de articulador do efeito de real mais no nível 

conceitual, visto que, para fins práticos, não há um impacto no sistema 

tradicional de produção, que continua a cargo dos profissionais.

Usando as categorias de auto-referência e heterorreferência, nota-se 

que os Webjornais, quando adotam o discurso do outro, o leitor, para falar 

do mundo (heterorreferência), na verdade estão falando de si, pois numa 

alusão à auto-referencialidade, em última instância falam a respeito de 

suas capacidades de se abrirem aos discursos do mundo sobre o mundo.  

Esta é uma nova proposta contratual: “eis o que se passa no mundo, sob 

a ótica de quem testemunha os fatos”. Ao abrir a possibilidade de par-

ticipação do cidadão, todos, em potencial, têm a chance de participar 

daquele espaço. Dessa forma, simula-se o contato, base sobre a qual se 

consolida um novo posicionamento discursivo.

“EM CIMA DA HORA”: AS PROMESSAS DO “TEMPO REAL”

A dimensão temporal é um importante fator na organização do 

Webjornalismo. A grande promessa gira em torno da possibilidade de 

oferta de notícias em tempo real. De maneira precursora, o rádio, seguido 

da televisão, conseguiram romper com a noção de periodicidade rígida, 

como é o caso do impresso, e apresentar fatos considerados relevantes 

fora de sua grade de programação. Importante inovação acontece com a 

Internet, que permite a divulgação a qualquer instante e a permanência 

do conteúdo, para acesso posterior, via base de dados.

Os Webjornais adotam slogans que afirmam a posição de produtores 

e divulgadores de notícias ininterruptamente. Exemplo do slogan-pro-

messa, o Último Segundo 28 (criado em 2000) traz: “Notícias de economia, 

política, esportes e cultura em tempo real”. Como ressalta Santos (2002, 

p. 88), a proposta era a disponibilização de uma nova notícia a cada no-

venta segundos. Por vezes, o intervalo era menor, chegando a publicar 

cerca de mil por dia29.

O Globo Online apresenta “Plantão”, onde são disponibilizadas notícias 

a cada minuto, em média, em editorias. Além do material disponibiliza-

do via site, é possível ter acesso remoto ao material: “Que assunto mais 

jornalismo.indb   199 6/12/aaaa   11:20:10



200 | webjornalismo: das inovações tecnológicas às inovações discursivas

interessa a você? Qual o seu blog preferido? Através do rss30 você tem 

acesso direto ao conteúdo que escolher atualizado automaticamente”. O 

leitor é convidado a escolher entre listas de conteúdos, totalizando 107 

opções (Fig. 37).

Folha Online disponibiliza “Em cima da hora”; Estadao.com, “Últimas 

notícias”; Elpais.com, “Lo último”. Em todos esses exemplos, a notícia 

postada geralmente é apenas um breve relato de algo ocorrido instantes 

atrás. Em sua maioria, é material de agência de notícias. Essas seções fun-

cionam como painéis informativos, que situam os leitores na atualidade 

de fatos que acabaram de ocorrer.

A proposta do Webjornalismo é uma mudança na perspectiva tempo-

ral, situando leitor e acontecimento num mesmo plano narrativo. Tem-se 

aí a idéia do dispositivo, não apenas atrelado às questões de ordem física, 

tais como suporte material, mas indo além, atingindo as expectativas 

decorrentes das potencialidades atreladas ao próprio suporte. Como 

expectativa, há uma mudança naquilo que significa a temporalidade 

para o Webjornalismo.

Figura 37: Central rss – O Globo Online.
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Para Franciscato (2004, p.  2), “o termo ‘tempo real’ surge não so-

mente para afirmar que ações e interações podem se realizar sem dis-

pêndio de tempo, mas para marcar que esta não é apenas uma conquista 

tecnológica, mas um redefinidor de práticas sociais”. Há, dessa forma, 

uma ressignificação das práticas sociais, o que gera expectativas reais, 

que podem ser supridas “ideologicamente”. Essa noção de temporalidade 

quase nula entre os fatos e a veiculação de sua narrativa passa a ser uma 

das facetas de um dispositivo de enunciação.

Dentro do quadro de redefinições, como ressalta Adghirni (2002, 

p. 02), seria mais pertinente o uso da expressão “fluxo contínuo”, para 

caracterizar o turbilhão de material canalizado pelos jornalistas. Há um 

novo processo de hierarquização das notícias, cujo elemento principal 

passa a ser a cronologia, em detrimento de valores sociais ou políticos. 

Alguns jornais, como o Lemonde.fr, adotam o sistema de atualização 

em três turnos — manhã, meio-dia e noite, sendo reservado um espaço 

para as notícias de plantão. O interessante é que as notícias, na pressa da 

divulgação, tenham tempo para um devido tratamento, evitando-se a 

divulgação de erros.

Exemplo da relação dos Webjornais com a publicação de inconsis-

tências é o link “Comunicar erros”, da Folha Online. A divulgação da 

morte do Papa João Paulo ii apresenta dois erros sucessivos, com se vê 

na seqüência:

02/04/2005 - 16h57 

Papa João Paulo 2º morre aos 84 anos em Roma.

03/04/2005 - 12h05 

Erramos: Papa João Paulo 2º morre aos 84 anos em Roma 

Diferentemente do publicado na reportagem “Papa João Paulo 2º morre 

aos 84 anos em Roma” (Mundo - 03/04/2005 - 16h57), o papa nasceu 

antes do período da Polônia comunista, não durante.

03/04/2005 - 15h59 

Erramos: Papa João Paulo 2º morre aos 84 anos em Roma 

Diferentemente do publicado na reportagem “Papa João Paulo 2º morre 

aos 84 anos em Roma” (Mundo - 02/04/2005 - 16h57), o papa viajou por 

129 países, não por 125. O texto já foi corrigido.
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A ocorrência chama a atenção tendo-se em vista que o acontecimento 

não tenha sido algo inesperado, considerando-se que o Papa agonizava 

havia dias. A celerização dos processos de produção e divulgação pode 

levar a muitos erros de apuração, tentando aproximar a publicação do fato 

de sua ocorrência. Mas, a possibilidade do Webjornalismo estar constan-

temente atualizando seu conteúdo informativo tem uma repercussão no 

modo de interação entre as instâncias de enunciação e destinatária. 

Os Webjornais se apresentam como capazes de colocar o indivíduo em 

contato direto com os acontecimentos. Na concepção tradicional do contra-

to de comunicação, o jornal apresenta-se como agente habilitado a oferecer 

ao leitor aquilo que se passa na atualidade, sendo que o presente do impres-

so é uma convenção, remetendo a um passado recente, compreendendo-se 

o ciclo de 24 horas de sua periodicidade. Com a Web, essa noção altera-se 

e é proposta uma estratégia de enunciação, pois o Webjornal consegue 

trabalhar com algumas edições diárias e notícias em fluxo contínuo.

A notícia, de sua ocorrência à midiatização, deve ser vista, segundo 

lembra Charaudeau (1994, p. 11), como ‘aquilo que acontece hoje’. Para 

a nova proposta do Webjornalismo, a atualidade é aquilo que acontece 

agora. É com base na promessa de colocar o leitor em contato direto como 

os fatos, 24 horas por dia, que se busca estabelecer os novos posiciona-

mentos discursivos.

Por meio das estratégias concernentes à apresentação de notícias em 

tempo real, o Webjornalismo propõe uma estrutura narrativa que busca 

ser portadora da realidade. Além dos recursos para promover o efeito de 

real, a inovação fica a cargo do desejo de apagamento da membrana que 

se coloca entre o fato e a notícia, que distingue a realidade e sua represen-

tação. Como plataforma na qual se inscreve a cena midiática, o Webjornal 

oferece inúmeros recursos por meio dos quais a realidade é apresentada, 

por vezes, em seqüências sem edição, como nos vídeos disponibilizados. 

Cria-se a sensação de que o portal Webjornalístico tem uma redução 

dos filtros que, numa situação de porosidade, permitem a passagem do 

acontecimento à categoria de notícia. Em comparação a estruturas rígidas 

de grades de horários que restringem a apresentação do material jornalís-

tico, como no rádio e televisão (embora havendo espaço para plantões), 

ou no impresso, a notícia na Web não tem restrição temporal, podendo 

ser disponibilizada e acessada a qualquer instante (Fig. 38).
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Ao prometer as notícias em tempo real — o presente no momento 

da conexão —, o Webjornalismo situa o leitor diante do “presenteísmo”, 

do “atualismo”. Considerando-se a importância atribuída às capacidades 

de produção do discurso jornalístico e sua veiculação dentro do que se 

chama “atual”, o presente se firma como valor máximo do jornalismo.

Contudo, quando o material Webjornalístico é avaliado atentamente, 

logo se percebe que a capacidade informativa das matérias “presenteístas” 

é limitada. A seção “Em cima da hora”, da Folha Online traz a notícia “Fogo 

consome áreas em 3 municípios na Chapada Diamantina (ba)”, postada 

às 23:19h, no dia 13 de novembro de 2007. Ao final do texto, por meio do 

link “Leia o que já foi publicado sobre incêndios”, o leitor é remetido a 

6.575 textos da base de dados, remetendo a todas as notícias relacionadas 

ao tema incêndio, no Brasil e exterior.

O Estadao.com de 13 de novembro de 2007, 22:28h (Fig. 39), traz: “Veja 

especial sobre a cpmf”, que remete à seguinte notícia:

brasília - Por 12 a 9, o governo conseguiu aprovar o relatório favorável 

à cpmf na Comissão de Constituição e Justiça (ccj) no Senado. Agora a 

proposta de emenda à constituição que prorroga a contribuição até 2011 

Figura 38: Galeria de vídeos do lemonde.fr.
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segue para votação em plenário. A data ainda não foi marcada, mas a 

previsão é de que ocorra na primeira quinzena de dezembro.  Pouco an-

tes, com o mesmo placar, os senadores da base derrubaram o relatório 

contrário à cpmf da senadora Kátia Abreu (dem-to).

Na verdade, o especial a que se refere o Estadao.com se constitui de um 

lead com as informações básicas sobre a aprovação da prorrogação da cpmf 

na Comissão de Constituição e Justiça no Senado, que se complementa por 

meio dos tópicos relacionados ao final do texto. Os referidos tópicos são 

peças informativas disponibilizadas anteriormente, como se vê:

Entenda como é a cobrança da cpmf [Segunda-feira, 29 de Outubro 2007, 

22h19]

Veja quem votou a favor e contra a cpmf na ccj [terça-feira, 13 de no-

vembro de 2007, 22:15]

Governo e aliados fecham acordo para aprovar a cpmf na ccj [terça-feira, 

13 de novembro de 2007, 13:43]

Após Mozarildo, Simon vira novo ‘alvo’ e sai da ccj [terça-feira, 13 de 

novembro de 2007, 16:41]

Com acordo, líder prevê votação da cpmf em dezembro [terça-feira, 13 de 

novembro de 2007, 14:33]

A idéia do “presenteísmo” associada ao Webjornalismo como instân-

cia capaz de colocar o leitor em contato direto com os fatos, à medida 

que acontecem, mostra-se ineficaz, visto que o presente relatado não 

tem densidade. A passagem de um fato à categoria de informação re-

quer a identificação das circunstâncias, duração, atores envolvidos etc. 

Conforme Garcin-Marrou (1996, p. 50), para que se estabeleça a narrativa 

jornalística, o jornalista deve ter conhecimento da situação sócio-política, 

tendo por referência a história e memória, o que só é possível mediante 

um afastamento mínimo entre o acontecido e seu relato.

jornalismo.indb   204 6/12/aaaa   11:20:12



“em cima da hora”: as promessas do “tempo real” | 205

Numa lógica temporal, a base da narrativa jornalística é o “triplo pre-

sente”: o presente das coisas passadas, o presente das coisas presentes e o 

presente das coisas futuras, segundo as reflexões de Agostinho (2006), reto-

madas por Ricoeur (1994). O presente das coisas presentes é o fato em si; é o 

anúncio ou apresentação de um acontecimento. O presente das coisas futuras 

refere-se aos desdobramentos que o acontecimento narrado pode apresentar. 

Aquilo que é antecipado pode ou não se efetivar, mas, a previsibilidade coloca 

o leitor numa situação de espera. Os fatos reportados nos plantões, dada a sua 

limitação de conteúdo, pois no geral são notícias curtas, criam a expectativa 

do surgimento de matérias mais elaboradas, fazendo repercutir a dimensão 

presente-futuro. Caso seja de seu interesse, o leitor vai voltar ao site para 

acompanhar o desdobramento daquilo que fora apenas indicado.

O presente das coisas passadas refere-se à concepção histórica, que, 

em sentido amplo, deve ser revisitada, pois é a historicidade dos fatos 

que agrega sentido, recuperando e atualizando o ocorrido, que pode ser 

apresentado reinvestido de significados. O uso das bases de dados cumpre 

a função “automatizada” de recuperar as informações passadas, o que 

confere densidade ao presente. Por vezes as notícias são “telegráficas”, 

apenas anunciando o ocorrido, ficando a cargo das “notícias relacionadas” 

situar o fato numa perspectiva histórica, pela recuperação de notícias 

anteriormente publicadas, indo do mais atual ao mais antigo. 

Figura 39: Especial sobre a cpmf.
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Sob a perspectiva do triplo presente, o Webjornalismo apresenta-se 

como um ambiente facilitador do cruzamento dessa presentificação, 

configurando-se numa discursi vidade que permite ao leitor, desde uma 

breve notícia, ter acesso a uma vasta gama de informações, indo do mais 

atual ao mais antigo, bem como acessar prognósticos (presente-futuro). 

É nesse ínterim que as bases de dados desempenham papel crucial, pos-

sibilitando que se constituam hipertextos, com base na navegação intra-

textual, marcando a pertinência da recuperação dos fatos passados para 

dar “sustentação” ao atual. Essa lógica de disponibilização dos conteúdos 

está no âmago da organização discursiva do Webjornalismo.

O aporte conceitual oriundo do contrato de comunicação (charau-

deau) e contrato de leitura (verón) permite a avaliação das estratégias 

implementadas para a aproximação entre as instâncias de enunciação e 

reconhecimento. Por meio do elemento comum entre os contratos de 

comunicação e leitura — a enunciação, a mídia, no caso o Webjornalismo, 

estabelece uma proposta de diálogo com seu leitor, simulando o contato. 

O posicionamento discursivo do Webjornalismo resulta da aplicação de 

estratégias discursivas focadas no potencial de participação do leitor no 

processo comunicacional.

Todas as promessas são feitas tomando por base o conjunto das ex-

pectativas suscitadas, por vezes, por visões utópicas quanto às possibi-

lidades de participação do leitor no processo de construção da notícia. 

Do mesmo modo, a relevância da concepção temporal trabalhada pelo 

Webjornalismo como oferta do “atual”, notícias em “tempo real”, passa a 

ser uma importante promessa que, no conjunto das performances, visa à 

consolidação de posicionamentos discursivos. Seguindo-se a lógica para-

textual, as promessas são enunciadas em toda a estrutura do Webjornal.
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