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Resumo 

 

O artigo aborda o ambiente de comentários online das matérias jornalísticas publicadas em 

sites e portais de notícias, buscando discutir a potencialidade conversacional desse espaço. 

Para tanto, o texto trata de aspectos relacionados ao jornalismo praticado na web, 

destacando o caráter interacional desse formato, e dos elementos que caracterizam a 

conversação, bem como das evidências que levam a acreditar na existência de uma 

interação conversacional empreendida entre os leitores da página jornalística no ambiente 

de comentários online. 
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Introdução 

 

 No final dos anos sessenta, do século XX, o mundo iniciou um grande processo de 

transformação da comunicação, a partir da criação da Internet. O estopim para essa 

mudança chegou mais tarde, na década de 1990, com o desenvolvimento da World Wide 

Web
3
 (WWW) e a criação de mecanismos que facilitaram o acesso da população, bem como 

das empresas jornalísticas e de entretenimento, às tecnologias que envolvem a Internet. À 

medida que essas ferramentas passaram a fazer parte da vida das pessoas, elas modificaram 

as relações sociais, reconfigurando, também, as relações interativas entre o receptor e os 

veículos de comunicação e, até mesmo, tornando possível a interação entre os receptores de 

um mesmo produto jornalístico. 

 Com o advento da Internet, o jornalismo ganha, também, um novo formato e uma 

maneira diferente de perceber emissor e receptor, pois este último passa a ser mais 

interativo no processo comunicacional. Neste contexto, o artigo aqui desenvolvido 
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 Sistema de informação e de comunicação utilizado na Internet que permite a transmissão de dados em hipermídia 

(documentos em forma de vídeos, sons, imagens, hipertextos e figuras). Antes da WWW, a capacidade de transmissão de 

gráficos na rede ainda era bastante limitada e havia uma grande dificuldade para localizar e receber informação, 

especialmente para quem não tinha conhecimentos de informática. A World Wide Web ou teia mundial organizou o teor 

dos sites da Internet por informação, oferecendo aos usuários um sistema fácil de pesquisa (CASTELLS, 2005).  
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compreende os receptores do jornalismo praticado na web como leitores ativos, que se 

apropriam das ferramentas e recursos disponibilizados pelo produto jornalísticos e pelo 

meio no qual este está inserido, para participar, apresentar outros pontos de vista sobre a 

notícia ou o tema tratado por ela e, ainda, interagir com os demais leitores. 

 Nesse sentido, o presente artigo busca responder à seguinte indagação: É possível 

discutir a existência de processos dinâmicos como a conversação no ambiente de 

comentários online das matérias jornalísticos publicadas em sites e portais de notícias? 

Assim, o texto procura oferecer subsídios para evidenciar a presença desse tipo de interação 

no webjornalismo, em especial nos portais Universo Online (UOL)
4
 e G1

5
, porém, sem 

apresentar ainda resultados de pesquisa ou conclusões, visto que trata-se de investigações 

preliminares de um estudo que encontra-se em processo. 

 Para tanto, a trajetória aqui desenvolvida abordará aspectos relacionados ao 

jornalismo praticado na web, tendo em vista que sem a existência desse formato não seria 

possível tratar da interação entre os leitores/comentadores do webjornalismo do modo como 

será discutido neste artigo. Em seguida, será apresentada uma discussão a fim de conhecer 

os elementos que caracterizam uma conversação, bem como os traços que levam acreditar 

na existência de uma interação conversacional no ambiente de comentários das matérias 

jornalísticas publicadas na web. 

 

O leitor em meio a um novo formato de jornalismo 

 

 O jornalismo, como atividade profissional da área de comunicação social, não se 

manteve isolado das inovações científicas e tecnológicas que vêm tomando força nos 

últimos vinte anos com o crescimento da Internet e o surgimento da web. Assim como 

aconteceu com o rádio e com a televisão, o jornalismo adaptou-se também ao ambiente 

digital, iniciando a sua inserção na rede a partir de 1992, com o primeiro site de notícias em 

operação, o Chicago Tribune. No Brasil, a atividade começa a fazer parte da rede em 1995
6
, 

quando foi iniciada no País a fase comercial da Internet. 

 Apesar de quase duas décadas de jornalismo na Internet, o estudo desse fenômeno 

ainda não é um produto acabado. Do mesmo modo que as tecnologias associadas ao 

                                                 
4
   www.uol.com.br. 

 
5
   www.g1.com. 

 
6
  O primeiro site jornalístico brasileiro foi o do Jornal do Brasil, lançado em 1995, seguido pela versão digital do jornal O 

Globo e pelo site da Agência Estado (TEIXEIRA, 2002). 

http://www.uol.com.br/
http://www.g1.com/
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desenvolvimento da rede, o jornalismo vivencia mudanças rápidas e constantes tanto no seu 

formato como na distribuição do conteúdo. Entre as questões inacabadas presentes na 

discussão acerca do jornalismo praticado na Internet estão as terminologias atribuídas a essa 

prática. Ora este formato é chamado de jornalismo eletrônico, ora de jornalismo digital, 

ciberjornalismo, jornalismo online ou, ainda, webjornalismo, termo que será aplicado para 

efeito deste artigo. 

 Baseando-se em Murad, João Canavilhas (2014) diz que o conceito de jornalismo 

encontra-se relacionado com o suporte técnico e com o meio que permite a difusão das 

notícias, ou seja, se no caso do jornalismo praticado em papel, resulta o jornalismo 

impresso, na TV o telejornalismo, e no rádio o radiojornalismo, nada mais natural do que 

usar o termo webjornalismo para o jornalismo praticado na web. Essa nomenclatura, 

segundo Luciana Mielniczuk (2003), diz respeito a uma parte específica da Internet, que 

disponibiliza interfaces gráficas de maneira acessível a usuários de todos os tipos. 

 Nessa perspectiva, o termo webjornalismo é utilizado para designar um tipo de 

jornalismo que é feito especificamente para a web e não somente para a rede. Canavilhas 

(2007) explica esse novo formato como o jornalismo que utiliza as ferramentas de internet 

para investigar e produzir o conteúdo jornalístico difundido pela web, com uma linguagem 

própria, composta por textos, sons, imagens e animações conectados entre si, através de 

links. Um formato que tem como uma de suas principais propriedades, a interatividade. 

Característica referente à capacidade do usuário de interagir com o conteúdo e seus autores. 

Citando Bardoel e Deuze (2000), Marcos Palacios esclarece: 

 

A notícia online possui a capacidade de fazer com que o leitor/utente sinta-se 

mais diretamente parte do processo jornalístico. Isto pode acontecer de diversas 

maneiras: pela troca de emails entre leitores e jornalistas, através da 

disponibilização da opinião dos leitores, como é feito em sites que abrigam 

fóruns de discussões, através de chats com jornalistas, etc (PALACIOS, 2004, 

p.2). 

 

A partir dessa característica, as redes instauram, segundo Maria Leoneire C. Oliveira 

(1997), uma nova maneira de se perceber o emissor e o receptor, pois, através da internet, 

os dois sujeitos passam a ser interativos no processo comunicacional. Assim, evocando as 

ideias de Dan Gillmor, Primo e Träsel (2006, p.39) enfatizam ainda mais essa configuração 

ao dizer que "Na nova era das comunicações digitais, com múltiplas direções, o público 

pode tornar-se parte integral do processo [de produção de notícias]", e destacam algumas 

condições que favoreceram o desenvolvimento do jornalismo na web e viabilizaram a 
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participação mais efetiva do público: 

 

Aponta-se aqui algumas delas [das condições]: maior acesso à Internet e 

interfaces simplificadas para publicação e cooperação online; popularização e 

miniaturização de câmeras digitais e celulares; a filosofia do "hacker" como 

espírito de época; insatisfação com os veículos jornalísticos e herança da 

imprensa alternativa (PRIMO; TRÄSEL, 2006, p.39).  

 

 Somadas a outras características desse formato de jornalismo
7
, essas condições 

contribuíram para potencializar os espaços de participação do público na web em várias 

perspectivas, possibilitando, inclusive, a manifestação imediata do leitor. A interferência 

vai desde as enquetes, como o recurso mais básico; passando pelo fórum, que permite uma 

interação dialogal com debates que, em alguns periódicos na web, chegam a ser mais 

informativos que a matéria; até os projetos de jornalismo participativo, com a abertura do 

sistema hipertextual
8
 à escrita de links e textos, permitindo que o internauta possa escrever, 

anotar, revisar e discutir documentos, vídeos, fotos, etc (PRIMO; TRÄSEL, 2006). 

 À medida que promove essa abertura para o exercício de práticas colaborativas na 

produção da informação e para o debate da notícia, o webjornalismo fornece condições 

necessárias para que, dentro da estrutura do produto jornalístico, os leitores possam 

interagir entre si e com a produção e, ainda, construir um espaço de conhecimento atrelado 

àquele já constituído pela publicação. É nesse sentido que este trabalho aborda o ambiente 

de comentários que se forma nas matérias jornalísticas publicadas nos portais G1 e UOL, 

entendendo esse espaço como um ambiente que viabiliza a conversação entre leitores. 

 

Da conversação face a face à conversação digital 

 

 Ao refletir sobre a definição do termo comunicação, é inevitável que, 

intuitivamente, a resposta tenha como referência a situação de diálogo. O termo remete 

imediatamente à ação de estar em contato ou em interação com o outro, seja esta uma 

relação entre indivíduos, animais ou coisas, e seja esta relação verbal ou não-verbal. Neste 

sentido, compreende-se a comunicação como um processo que implica, normalmente, a 

existência de pelo menos duas partes em contato e fisicamente distintas. Um emissor 

(aquele que emite a mensagem) e um receptor (aquele que a recebe). 

                                                 
7
  Hipertextualidade, multimidialidade, personalização do conteúdo, memória e instantaneidade. 

  
8
 O hipertexto é entendido como a “posibilidad de, através de enlaces, conectar signos o grupos de signos de um 

documento digital com otros documentos digitales” (CANAVILHAS, 2007, p.52).    
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Diante, ainda, da definição espontânea de comunicação imaginada a partir da 

visualização de uma situação de diálogo, é possível dizer que a conversação é a primeira 

atividade comunicacional na qual, de fato, o indivíduo interage com o outro e inicia o seu 

aprendizado sobre o mundo. Assim, a interação conversacional é “a primeira das formas de 

linguagem a que estamos expostos e provavelmente a única da qual nunca abdicamos pela 

vida afora” (MARCUSCHI, 2007, p. 14). 

 A conversação é, segundo apresenta Luiz Antônio Marcuschi (2007, p.5), “a prática 

social mais comum no dia a dia do ser humano”. Associada, principalmente, às interações 

orais, nada impede que aconteça também em outros tipos de interação, desde que ocorra 

entre atores, em um determinado contexto e com alternância na tomada dos turnos de fala
9
. 

Trata-se de um fenômeno no qual os atores, por intermédio de interações verbais, 

negociam, constroem relações sociais e dividem informações e valores (MARCUSCHI, 

2007; KERBRAT-ORECCIONI, 2006; RECUERO, 2013). 

No que diz respeito à organização elementar da conversação, cinco características 

básicas são utilizadas para defini-la: interação entre pelo menos dois participantes; a 

ocorrência de pelo menos uma troca de mensagens entre eles, com alternância da posição 

dos falantes; presença de uma sequência de ações coordenadas; o envolvimento dos 

participantes numa interação centrada; e a execução numa identidade temporal (Marcuschi, 

2007). Esta última característica, contudo, pode ser revista na perspectiva da conversação 

em ambiente digital, visto que no ambiente online a conversação transcende a relação de 

espaço e tempo e a interação pode acontecer mesmo que a troca de mensagens não aconteça 

simultaneamente. 

 O que marca de fato uma conversação é a interação centrada, na qual ambas as 

partes do diálogo reconhecem o tema em discussão e se compreendem entre si, em um jogo 

de alternância de posições, dado pela troca de turnos na conversação. Essa alternância de 

turnos é apresentada nos estudos dos precursores da análise da conversação, Harvey Sacks, 

Emanuel A. Scheglof e Gail Jefferson (1974), como elemento fundamental da conversação, 

responsável pela formação de sequências chamadas de pares adjacentes ou 

conversacionais
10

. São tais sequências, bem como as características já citadas, que irão 

                                                 
9
  O turno “é a produção de um falante enquanto ele está com a palavra”, assim, a tomada de turno constitui-se como o ato 

de tomar a palavra (MARCUSCHI, 2007, p.89). 
10

 Os pares adjacentes ou conversacionais são definidos como “uma sequência de dois turnos que coocorrem e servem de 

organização local para a conversação” (Marcuschi, 2007, p.35). 
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determinar o caráter de conversação das interações, a partir da compreensão que um falante 

tem da fala do outro. 

 Assim como a fala, no caso da conversação oral, implica a existência de um 

destinatário fisicamente distinto do falante, a conversação empreendida no ambiente 

dedicado aos comentários de leitores no webjornalismo, também implica a participação de 

leitores/comentadores diversos. No entanto, é preciso mais do que isso para definir esta 

situação como uma conversação. É necessária uma troca de mensagens na qual os 

participantes se compreendam mutuamente. De outra maneira, Catherine Kerbrat-

Orecchioni (2006, p.8) explica: “Para que haja troca comunicativa, não basta que dois 

falantes (ou mais) se falem alternadamente, é preciso ainda que eles se falem, ou seja, que 

estejam, ambos, 'engajados' na troca”.  

 Daí também a importância da observação das sequências formadas pela alternância 

de turnos na interação, em especial no ambiente de comentários online dos portais de 

notícias, visto que nem todos os comentários postos em sequência podem ser identificados 

como pares conversacionais. Neste espaço, a análise do par adjacente consiste em um 

recurso metodológico central para a investigação da conversa. 

 É importante observar também que a situação face a face não é condição necessária 

para a interação conversacional. Além da conversação que acontece face a face e 

presencialmente, é possível apontar também outros tipos de interação que se configuram 

como conversação
11

. O advento da Internet e o desenvolvimento da tecnologia informática, 

por exemplo, fizeram surgir uma nova forma de interação e, com ela, recursos e ferramentas 

digitais capazes não apenas de proporcionar a conversação, mas de criar possibilidades que 

aproximam cada vez mais a conversação online, da conversação face a face. 

 Dentro do universo digital, alguns desses mecanismos são mais propícios à 

conversação. Aplicativos para bate-papo (Modesto, 2011) e as redes sociais digitais 

(Recuero, 2013), por exemplo, permitem esse tipo de interação com mais eficiência e de 

forma síncrona, possibilitando a troca de mensagens em tempo real. Contudo, ambientes 

assíncronos construídos na web, onde os usuários não estão conectados ao mesmo tempo, 

também podem abarcar esse tipo de interação. Amostra disso são os comentários dos blogs 

(Consoni, 2013; Primo, Smaniotto, 2006) e por que não dizer também os comentários 

online dos sites jornalísticos.  

                                                 
11

 A conversação telefônica, por exemplo, é mencionada por Luiz Antônio Marcuschi (2007) como uma forma de 

conversação que não acontece em uma situação face a face. 
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 Os blogs e os sites jornalísticos oferecem, hoje, uma série de recursos que 

facilitam a interação. Entre recursos, a ferramenta de comentários online é uma das mais 

importantes para o desenvolvimento da conversação nesses espaços. No ambiente de 

comentários que se forma ao final de cada matéria
12

, cria-se, muitas vezes, um debate entre 

leitores/comentadores de modo semelhante ao que acontece nos fóruns de discussão online, 

permitindo, assim, a conversação entre esses atores. 

 As conversações naturais em situação face a face acontecem por meio de perguntas 

e respostas, asserções e réplicas (Marcuschi, 2007). Transpondo essa interação para o 

ambiente digital – em especial dos blogs, que se aproximam mais da realidade do 

webjonalismo no que diz respeito ao espaço de comentários online – observa-se a postagem 

de um blog (Consoni, 2013) como uma declaração e os comentários feitos pelos leitores 

como as respostas, formando as duas partes do par conversacional, caso identificada uma 

relevância condicional entre eles. 

 Gilberto Balbela Consoni (2013) utiliza, neste sentido, a abordagem sistêmico-

relacional de Primo (2003) para identificar a relevância condicional entre os turnos, 

atentando para a questão da recursividade entre os falantes em uma perspectiva de interação 

mútua. Um tipo de interação que é definido por Alex Primo (2003, p.62) como “aquela 

caracterizada por relações interdependente e processos de negociação, em que cada 

interagente participa da construção inventiva e cooperada da relação, afetando-se 

mutuamente”. Esta é a ótica adotada por Consoni para a identificação da conversação, a 

partir do engajamento entre os falantes e da projetabilidade que o comentário de um exerce 

sobre o do outro. 

 Tal concepção remete à uma das principais características da conversação, a 

interação centrada e também ao principal ponto de divergência entre a conversação face a 

face e àquela realizada nos blogs e no webjornalismo, a identidade temporal. No ambiente 

de comentários online a identidade temporal não é um ponto essencial a ser observado. A 

evidência da interação centrada, demonstrando o envolvimento dos leitores/comentadores 

em uma tarefa cognitiva comum, e a alternância de turnos entre eles, bem como verificação 

de um entendimento mútuo na formação dos pares adjacentes, já atestam a existência da 

conversação. 

 Neste sentido, discorda-se que a identidade temporal seja condição necessária para 

comprovar a conversação, visto que “pode haver uma interação centrada em espaços de 

                                                 
12

  Tomando-se como referência aqui o webjornalismo. 
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tempos diferentes e que esta é uma das principais características da conversação online”. A 

interação conversacional pode, portanto, acontecer no ambiente digital, em espaços como 

fóruns, sites de redes sociais e nos comentários online dos blogs e sites noticiosos, como se 

seus participantes estivesse frente a frente (CONSONI, 2013, p. 116). 

   

Ambiente de comentários online: um espaço possível para a conversação 

 

 Concentrado-se na investigação de experiências conversacionais, este artigo busca 

discutir a existência desse tipo de interação no ambiente de comentários online das matérias 

jornalísticas publicadas em sites e portais de notícias. É uma tentativa de encontrar nesse 

espaço um lugar possível para os processos dinâmicos de conversação, identificando na 

ferramenta e no ambiente de comentários online, subsídios que contribuam para validar a 

sua presença no webjornalismo. 

 A ferramenta de comentários online disponibilizada por diversos blogs, sites de 

entretenimento e de notícias aparece, normalmente, ao final de cada matéria ou postagem 

publicada, permitindo a interação dos leitores/comentadores com a página da web e entre si. 

Contudo, a tarefa de tecer um comentário nos sites UOL e G1 não é tão simples quanto 

parece. E, por isso mesmo, exige certa disposição por parte do leitor.  

 Para comentar não basta apenas querer fazê-lo, o usuário
13

 precisa ter permissão. 

Assim, ao expressar a vontade de comentar, ele deve acessar a ferramenta de comentário, 

localizada abaixo da matéria. Então, uma janela é aberta solicitando ao leitor que realize o 

seu login ou cadastre-se no site, caso ainda não seja usuário do mesmo, para adquirir  a 

permissão para participar desse ambiente. Caso não tenha ainda um login, o comentador 

deve preencher um cadastro, contendo nome completo, e-mail, senha de acesso e, no caso 

do G1, ainda data de nascimento e sexo. Após esse procedimento, uma mensagem é 

encaminhada ao endereço eletrônico do usuário, para que o seu acesso à publicação dos 

comentários seja liberado. 

 No momento do cadastro, os leitores precisam ainda aceitar os termos de utilização
14

 

das ferramentas interativas dos referidos sites para concluir a inscrição. Esses termos 

funcionam como regras para a participação no espaço e versam, tanto sobre o 

                                                 
13

  O termo usuário será utilizado aqui como sinônimo para leitor/comentador. 

 
14

  No caso do site G1, o Termo de Uso só fica à disposição do usuário no momento do cadastro. Já o UOL disponibiliza 

as suas normas a qualquer tempo, por meio do link: http://regras.uol.com.br/. 

 

http://regras.uol.com.br/
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funcionamento da ferramenta de comentários, como a respeito das normas que devem ser 

seguidas pelos usuários. Entre as regras, os sites alertam os leitores a não utilizar 

mensagens difamatórias, pornográficas, degradantes, que induza ou incite práticas 

perigosas, violentas, etc. Assim, ao confirmar o seu cadastro e publicar uma mensagem no 

ambiente de comentários é como se o leitor fizesse também uma adesão ao debate, pois 

suas opiniões ficarão disponíveis para a visualização nas páginas e os sites dispõem de 

recursos que permitem aos demais usuários responderem, curtirem ou descurtirem essas 

opiniões. 

 Do ponto de vista do funcionamento, a ferramenta de comentários é simples e 

acessível. No site G1, a janela é bem clara. Além do espaço em branco para inserção da 

mensagem, contém o nome do usuário, um contador que informa o número de caracteres 

limite
15

 para o comentário, um botão de saída e um botão para o envio da mensagem. Já o 

UOL acrescenta ainda, na mesma janela, opções para compartilhar o comentário em redes 

sociais digitais
16

. Botões para curtir ou descurtir os comentários completam o cenário. 

Enviado o comentário, este passa pelo crivo de um moderador e, após um período de 5 a 10 

minutos, pode ser visualizado na página. 

 Outro recurso importante que precisa ser levando em consideração nesse ambiente é 

a possibilidade do leitor responder ao comentário de outro leitor. Neste ponto, o UOL 

apresenta um diferencial. Ao fazer o seu comentário neste site, o usuário pode escolher uma 

opção que lhe permite, além de ver as respostas à mensagem no ambiente de comentários, 

recebê-la também por e-mail, no endereço eletrônico cadastrado. Esse é um recurso que 

potencializa ainda mais a conversação nesse ambiente, visto que garante a visualização das 

mensagens de resposta, validando a segunda parte do par conversacional. 

    Em geral, os comentários online aos quais se referem este trabalho são motivados 

pela matéria jornalística. É fato que eles surgem como uma reação a essa publicação, no 

entanto, ao integrarem a página oferecem outros pontos de vista sobre a notícia ou o tema 

tratado por ela e, também, a possibilidade dos leitores interagirem entre si e não apenas com 

a publicação. É essa característica que torna viável o desenvolvimento de uma interação 

conversacional nesse espaço, visto que no ambiente de comentários do webjornalismo, 

                                                 
15

  O número de caracteres disponíveis para o comentário varia de um site para outro. Enquanto o G1 disponibiliza 600, o 

usuário do UOL tem acesso a 960 caracteres, incluindo os espaços. 

  
16

 A opção de compartilhamento do comentário nas redes sociais digitais também está disponível no Portal G1, mas não 

aparece na janela de comentários e sim abaixo de cada publicação. 
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diferente dos blogs, não é possível verificar uma interação conversacional entre os 

leitores/comentadores e o produtor da notícia. 

 No ambiente de comentários online dos sites de notícias, os turnos apresentados 

pelos leitores são compostos, em sua grande parte, por declarações abertas relacionadas ao 

contexto dado pela matéria jornalística publicada na página onde o ambiente de 

comentários se forma. Ao se colocar nesse espaço, o leitor se abre para a conversação, 

permitindo que outras pessoas vejam o seu depoimento e respondam às questões 

apresentadas por ele, em uma conversação que se dá de forma simétrica
17

. Esse movimento 

coloca a participação dos comentadores no webjornalismo como um elemento que pode 

ampliar a leitura da matéria jornalística, fornecendo aos leitores outras interpretações, 

julgamentos e pontos de vista acerca dos temas tratados na página. 

 

 

 

Figura 1: imagem extraída do ambiente de comentários online da matéria “Estudante é morto com tiro na cabeça durante 

assalto em SP”, publicada no portal G1, no dia 10/04/2013. 

                                                 
17

 Luiz Antônio Marcuschi fala de um diálogo simétrico, referindo-se àquele em que “vários participantes têm 

supostamente o mesmo direito à auto-escolha da palavra, do tema a tratar e de decidir sobre o seu tempo”, Segundo ele, as 

conversações do dia a dia são exemplos dessa modalidade, contudo, no ambiente de comentários, respeitando as suas 

especificidades, também é possível manter uma conversação simétrica, quando esta acontece entre leitores 

(MARCUSCHI, 2007, p.16). 
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 A figura acima apresenta um exemplo do tipo de conversação que pode ocorrer no 

ambiente de comentários das matérias no webjornalismo. Daí pode-se observar um primeiro 

falante “Marcio Sarabando”, um segundo falante “wanderley coelho” e a troca de 

mensagens entre eles. Percebe-se que há um entendimento mútuo entre os falantes em uma 

interação centrada, demonstrado pela coerência das mensagens trocadas. 

 Outro ponto importante a ser observado refere-se às condições de conversação no 

meio digital. Por se tratar de uma conversação que não acontece em uma situação face a 

face é preciso haver um sinal que os falantes estão se entendendo, além da interação 

centrada. Explicando de outro modo, ao completar-se a segunda parte do par 

conversacional, o primeiro falante precisa estar ciente da fala do segundo. Isso pode 

acontecer apenas pela visualização do comentário ou pela publicação de um novo 

comentário do primeiro falante, dando a entender que o mesmo compreendeu a fala do 

segundo. Seria como uma sequência ABA, na a letra A representa o primeiro falante e a 

letra B o seu par na conversação. 

 No ambiente de comentários, alguns recursos disponibilizados também ajudam a 

evidenciar a conversação. A ferramenta de resposta, por exemplo, possibilita a criação de 

blocos nos quais a conversação é desenvolvida. Ao responder um comentário, o 

leitor/comentador, que pode se tornar a segunda parte de um par conversacional, tem a sua 

resposta agrupada ao comentário que lhe deu origem, facilitando, assim, a investigação da 

conversação. Contudo, esta não é uma regra. Um leitor/comentador pode também responder 

a um comentário anterior sem fazê-lo a partir da ferramenta citada. 

 Tais sinais foram algumas das evidências analisadas a fim de investigar no ambiente 

de comentários online que se forma atrelado às matérias publicadas no webjornalismo a 

existência de processos dinâmicos de interação, como a conversação, nos portais UOL e 

G1. Constatação que amplia o debate em torno desse ambiente e das suas potencialidades 

aplicadas ao jornalismo. 

 

Considerações finais 

 

 Profundamente relacionada a situações naturais de conversação e partindo da análise 

de dados empíricos extraídos desses encontros reais, a Análise da Conversação utiliza, de 

certa maneira, a estrutura organizacional da conversa para responder questões qualitativas. 

A partir da análise das conversas empreendidas no ambiente de comentários online das 
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matérias publicadas nos sites e portais de notícias pode ser possível, portanto, encontrar 

respostas para perguntas do tipo: como as pessoas se entendem ao conversar nesse 

ambiente? Como sabem que estão se entendendo? Como sabem que estão agindo 

coordenada e cooperativamente? Como usam seus conhecimentos linguísticos, os recursos 

disponíveis nos sites e outros conhecimentos para criar condições adequadas à compreensão 

mútua? Como criam, desenvolvem e resolvem conflitos interacionais? E como podem 

construir conhecimentos e visões de mundo a partir dessa relação?  

 Diferente dos blogs, onde o produtor das postagens tem acesso direto aos 

comentários da audiência e interage com os leitores/comentadores (Consoni, 2013), no 

ambiente de comentários das matérias jornalísticas nos portais Uol e G1 apenas os leitores 

participam. Nesse espaço, eles criam o seu próprio debate acerca do contexto tratado na 

matéria, abordando muito mais o tema abordado que os aspectos técnicos da notícia ou 

sugestões aos veículos.  

 Mesmo tratando-se de um trabalho em processo, é possível verificar neste artigo que 

no ambiente de comentários tratado aqui as conversas acontecem topicamente e há uma 

tendência das respostas dos usuários concordarem ou discordarem dos comentários  e 

publicações. Por exemplo, um usuário apresenta o seu ponto de vista sobre determinado 

assunto tratado na matéria e um outro leitor responde ao seu comentário concordando, 

discordando ou apresentando um novo argumento. Quanto à duração, as conversas não 

costumam se estender muito mais que uma sequência ABAB e, dada a velocidade do 

jornalismo praticado na web, os comentários não demoram a ser respondidos. Em geral, 

esse processo de publicação do comentário e resposta não excede 24 horas. 

 Conforme já mencionado, este texto não pretende ser conclusivo. A intenção de 

discutir a existência de processos dinâmicos como a conversação no ambiente de 

comentários online das matérias publicadas nos sites e portais de notícia é despertar 

discussões relevantes acerca desse espaço ainda pouco estudado no âmbito do jornalismo, 

tanto no que diz respeito à plataforma na qual está inserido, como do seu potencial 

interativo e, ainda, das consequências e contribuições que podem surgir a partir do seu 

estudo e das relações traçadas ali.  
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