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RESUMO 

 

Este artigo pretende iniciar um registro da história recente da imprensa macaense, a 

partir do monitoramento do ingresso dos jornais impressos locais no ambiente virtual. O 

principal objetivo foi verificar como o periódico diário O Debate está utilizando os 

recursos potenciais da web em seu site O Debate On. O estudo apresenta os primeiros 

resultados obtidos pela pesquisa realizada por bolsistas de Iniciação Científica do curso 

de Jornalismo da FSMA (Macaé/RJ), durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 

2014. Possui um caráter exploratório e preliminar, representando uma tentativa de 

mapear as tendências do jornalismo online praticado em Macaé. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Apesar da imprensa escrita macaense ter completado seu sesquicentenário em 

2012, a prática jornalística voltada para a web ainda é uma realidade em construção na 

cidade. O processo de migração dos jornais impressos de Macaé para a internet 

começou a acontecer apenas na última década, em especial, a partir de 2005.       

 Hoje, pode-se constatar que os veículos da mídia impressa local, quase em sua 

totalidade, estão presentes na rede, através, principalmente, de sites. Mas, será que é 

possível afirmar que a atuação deles pode ser considerada, de fato, um jornalismo online 

legítimo?  

 No intuito de acompanhar e registrar o novo capítulo da história do jornalismo 

macaense que se desenha, este trabalho consiste numa tentativa de mapear as tendências 

e aspectos assumidos pelo jornalismo online produzido pela imprensa de Macaé nos 

dias atuais.  

                                                 
1 Trabalho apresentado no IJ 1 – Jornalismo do XIX Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste, 

realizado de 22 a 24 de maio de 2014. 
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 É importante explicar que os dados que serão apresentados são os resultados 

preliminares de uma pesquisa a ser realizada no decorrer de 2014, pelos bolsistas de 

Iniciação Científica do curso de Jornalismo da FSMA (Macaé/RJ). Tem um caráter 

exploratório e descritivo, de fundamental relevância para as etapas posteriores do 

trabalho, que terão maior aprofundamento e abrangência.  

 A escolha do objeto de estudo teve como base a metodologia elaborada pelo 

Grupo de Pesquisa em Jornalismo Online (GJOL) da UFBA, porém, com algumas 

adaptações decorrentes das especificidades do mercado regional. Somente dois sites 

atenderam aos critérios estabelecidos: O Debate On e Clique Diário. Cabe a esse artigo 

relatar as observações relativas ao O Debate On, o pioneiro na rede entre os 

selecionados. 

  

A EVOLUÇÂO DO JORNALISMO NA REDE 

 

 Conforme Mielniczuck (2001, p. 02-03), em aproximadamente duas décadas de 

jornalismo na web, podem ser identificadas três fases primordiais. A primeira delas foi 

caracterizada pelo “modelo transpositivo”, onde as matérias veiculadas nos impressos 

eram reproduzidas na internet, sem qualquer alteração. “O que era chamado então de 

jornal online na web não passava de transposição de uma ou duas das principais 

matérias de algumas editorias. Este parco material era atualizado a cada 24 horas, de 

acordo com o fechamento das edições do impresso”.  

 A partir da evolução da estrutura técnica da internet, pode-se considerar a 

entrada em uma nova etapa, a da metáfora. De acordo com Palacios et. al. (2002), foi 

quando mesmo atrelado ao modelo do jornal impresso, começaram a realizar 

experiências buscando explorar os recursos oferecidos pela rede. 

 Embora grande parte do conteúdo ainda continuasse sendo retirado dos 

periódicos, novas seções e editorias surgiram para abrigar notícias de fatos que 

ocorressem após o fechamento da edição impressa. Além disso, o e-mail passou a 

representar um canal de comunicação entre jornalista e leitor e o hipertexto, mesmo que 

de forma limitada, ganhou notoriedade. A tendência dos sites era não só estarem 

vinculados aos jornais escritos, mas também às empresas jornalísticas cuja credibilidade 

e rentabilidade estavam associadas ao jornalismo impresso. 

 O cenário só começou a modificar-se com o surgimento de iniciativas tanto 

empresariais quanto editoriais destinadas exclusivamente à internet, bem como com o 
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aprimoramento das redes telemáticas e do crescimento do número de computadores 

pessoais, capazes de transmitir sons e imagens com maior velocidade. A partir de então, 

mais uma etapa se iniciou, e permanece em processo até os dias de hoje. 

 Para Palacios et. al. (2002), a internet oferece, em especial, cinco potencialidades 

ao jornalismo na web. No entanto, nem sempre elas serão exploradas pelos sites 

jornalísticos, seja por questões técnicas, de conveniência, de adequação ou de aceitação 

do mercado consumidor. São elas: interatividade, isto é, a capacidade de fazer com que 

o leitor/usuário participe do processo de comunicação; hipertextualidade, que é a 

possibilidade de interconectar textos através de links; convergência, que refere-se à 

utilização de multiplataformas na narração do fato jornalístico; customização, que 

consiste na opção oferecida ao usuário para configurar os produtos jornalísticos de 

acordo com os interesses individuais; memória, ou seja, a capacidade de acumular 

informações. 

 

O DEBATE INVADE A WEB: O DEBATE ON (metodologia e amostra)   

 

 Com a intenção de verificar as tendências do jornalismo online macaense 

recorreu-se à experiência do GJOL da UFBA para construir a sistemática de pesquisa a 

ser aplicada. Porém, foram necessárias algumas adaptações, a fim de atender às 

particularidades do universo pesquisado.  

 A escolha do site obedeceu aos seguintes critérios: o conteúdo destes ser 

produzido por empresas locais de comunicação; possuírem edições diárias, com acesso 

livre na internet; e terem versão impressa correlata. Pois, assim, segundo Palacios et. al. 

(2002), consegue-se eliminar publicações amadoras e não profissionais e os webjornais, 

que apesar de produzidos por empresas idôneas, não possuem produtos impressos.  

 Primeiro, foi realizada uma navegação preliminar no site O Debate On, durante 

os meses de janeiro, fevereiro e março de 2014, na intenção de identificar o 

funcionamento do mesmo. A partir daí, buscou-se verificar em qual etapa evolutiva os 

jornais encontram-se e as características da prática jornalística desenvolvida por eles na 

internet. 

 Em seguida, foi elaborado um relatório de observação composto por 14 

questões, divididas em cinco categorias de análise (interatividade, hipertextualidade, 

convergência, customização e memória). A coleta dos dados aconteceu no decorrer do 

mês de março, em dias definidos aleatoriamente, a partir de um monitoramento 
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realizado de hora em hora, sempre em comparação com o conteúdo da versão impressa 

de data correspondente. 

   

Levantando dados  

  

 O periódico O Debate foi fundado em 1976. Atualmente, possui uma tiragem de 

8 mil exemplares e circula em Macaé, Quissamã, Conceição de Macabu, Carapebus, Rio 

das Ostras, Campos dos Goytacazes e Casimiro de Abreu. Sua versão online, O Debate 

On, entrou no ar em 2007, mas ainda é o jornal impresso o principal produto da 

empresa. 

 Antes de dedicar-se à observação dos critérios de análise, considerou-se 

pertinente a elaboração de um breve comentário sobre a usabilidade, a navegabilidade e 

o layout apresentados pelo site. Isso porque estes são elementos que podem facilitar, ou 

complicar, o entendimento das informações.  

 Pode-se afirmar que a página possui um nível satisfatório de usabilidade e 

navegabilidade, o que quer dizer que, respectivamente, a organização da informação 

atende às necessidades do usuário e permite uma navegação facilitada, intuitiva. É 

possível chegar às seções com poucos cliques, as informações indispensáveis estão 

sempre visíveis e em uma sequência lógica. É preciso ser feita somente uma ressalva no 

que se refere ao longo tempo de carregamento do O Debate On. Em uma internet banda 

larga, com velocidade de conexão de 10MB, são necessários, aproximadamente, 20 

segundos para que todo o conteúdo seja exibido. Tempo considerado muito elevado. A 

página inicial do G1, por exemplo, leva 5 segundos para carregar-se completamente, 

sendo que seu volume de conteúdo e arquivos multimídia são bem mais extensos. 

 Há uma identidade visual, que se mantém em todas as páginas. O layout é 

inteligível, sem elementos visuais e textuais conflitantes. Possui um cabeçalho contendo 

os logotipos do jornal impresso e do site, um banner publicitário, com anúncios do 

Google, e uma ferramenta de busca.  

 Em seguida, aparecem, em destaque, os títulos das editorias principais (Notícias, 

Entretenimento, Macaé, Vídeos, Eventos e Blogs). Logo abaixo, tem-se a listagem das 

secundárias (Assine, Anuncie, Fale Conosco, Expediente, Fique por dentro, Trabalhe 

Conosco, Telefones Úteis, Loja e ícones das redes sociais). As cores predominantes são 

azul, cinza, branco e laranja.  
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 A construção da página inicial se dá, basicamente em duas colunas. Do lado 

esquerdo, concentram-se as manchetes. As principais são cinco, duas delas com fotos. 

Além de negritadas, são acompanhadas de um subtítulo ou do trecho introdutório da 

matéria a que se referem. As editorias as quais pertencem ficam em destaque, antes de 

cada manchete, em um pequeno retângulo azul. Política, economia e cidade são os 

assuntos mais recorrentes como manchetes. 

  Um banner publicitário do próprio jornal serve de divisória entre as manchetes 

de mais e menos relevância. As manchetes secundárias são oito. Apresentam-se também 

negritadas, no entanto, nenhuma conta com subtítulo ou introdução das matérias. 

Mantém-se o padrão de duas delas com fotos. Na sequência, são realçados os blogs, os 

eventos e as edições digitais do jornal, bem como seus suplementos. 

 Do lado direito tem-se um banner publicitário, com anúncios do Google, um 

widget (quadro com informações) do Facebook, um espaço dedicado aos vídeos, a seção 

Eu, leitor, o repórter e a enquete. No caso da enquete, há apenas o título da seção, pois 

nenhuma pergunta foi lançada. Fechando a página, um rodapé traz, mais uma vez, os 

títulos de todas as editorias. 

 Nas demais páginas o padrão respeitado é: cabeçalho, duas colunas e rodapé. A 

coluna da esquerda é dedicada às notícias ou textos diversos e a da direita é constituída 

de um espaço publicitário, um quadro com os títulos das últimas notícias (exceto nas 

páginas com matérias) e um widget (quadro com informações) do Facebook. 

 No que se refere às categorias de análise, no quesito interatividade procurou-se 

checar as possibilidades de interação do leitor/usuário tanto com o conteúdo quanto com 

a equipe do site. Assim sendo, pretendeu-se verificar a ocorrência de divulgação do e-

mail dos repórteres, a presença de enquetes com resultados, chats e fóruns de discussão, 

bem como a viabilidade de envio de notícias para a redação.  

 No site O Debate On foram encontrados dispositivos que sugerem uma interação 

com o leitor/usuário. Após as notícias veiculadas, por exemplo, existe um espaço 

destinado aos comentários. Porém, o recurso parece não estar conquistando adeptos 

entre os leitores. Nas edições analisadas não havia qualquer anotação registrada. Como 

a página apresentava um link para o Facebook, foi feito o acesso a esta rede social, onde 

pode ser visto, novamente, a ausência de comentários dos usuários.   

 Todas as matérias são assinadas, no entanto, nem sempre são produzidas pelos 

repórteres da empresa. Somente as que possuem o nome do autor seguido de seu e-mail 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XIX Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste – Vila Velha - ES – 22 a 24/05/2014 

 6 

institucional foram elaboradas pelos jornalistas de O Debate On. As demais foram 

desenvolvidas, e/ou enviadas, por colaboradores, estagiários ou assessorias de imprensa. 

 Não existem chats, enquetes ou fóruns de discussão. Mas há a seção Eu, leitor, o 

repórter, um espaço onde os leitores cadastrados podem participar de promoções e 

enviar mensagens para a redação. Porém, não tem qualquer indício de que o recurso 

esteja sendo utilizado. Pode-se considerar que o site disponibiliza outros dois canais de 

contato do jornal com o leitor nos itens Fale Conosco e Trabalhe Conosco, onde é 

possível, através do preenchimento de um formulário online, comunicar-se com a 

empresa. 

 Em se tratando de hipertextualidade, a investigação foi feita no sentido de 

identificar a existência de links que remetam as matérias exibidas a outros textos ou 

informações no próprio site ou a links externos. E, também, se os links interferem na 

narrativa da notícia.  

 O O Debate On não usa o recurso do link em suas notícias, desprezando uma das 

características mais marcantes do jornalismo online. Como os textos são reproduzidos 

do jornal impresso, são estruturados de forma linear, sem qualquer possibilidade de 

acesso a informações adicionais relacionadas ao assunto em questão, nem interna nem 

externamente aos sites. 

 Para observar a convergência, levou-se em consideração o potencial de 

multimidialidade do site, isto é, a utilização e a combinação de formatos das mídias 

tradicionais (som, imagem e vídeo) no relato do fato jornalístico. 

 Apesar de ser um dos diferenciais mais importantes e inovadores do jornalismo 

feito na rede, por complementarem as informações por meio, por exemplo, de áudios, 

imagens, vídeos, animações e infográficos, o site ainda não consegue explorar esses 

recursos com primazia. O O Debate On, quase que integralmente, conta somente com 

imagens e textos.  Há um único espaço destinado aos vídeos, sejam estes de conteúdo 

jornalístico ou promocional. Mas, apenas três vídeos estão disponíveis, dois 

informativos, antigos, e um promocional do próprio veículo. Pode-se perceber que as 

atualizações não são executadas com frequência. 

 Nota-se um padrão pré-determinado, tanto no conteúdo jornalístico quanto no 

publicitário. Apenas fotos ilustram as matérias e anúncios estáticos configuram as 

publicidades, o que acaba por minimizar a relevância do impacto visual na internet.  

 A análise da customização apoiou-se na possibilidade de configuração dos 

produtos jornalísticos de acordo com interesses individuais do leitor/usuário. Nesse 
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sentido, nenhuma ferramenta específica, que permita a configuração personalizada do 

conteúdo, foi encontrada.  

 O último item avaliado foi a memória, isto é, a capacidade de armazenamento de 

dados produzidos anteriormente para consultas posteriores, em uma espécie de memória 

múltipla, instantânea e cumulativa. 

 O O Debate On conta com um sistema de busca eficaz. Através da digitação de 

uma palavra-chave no local determinado para consultas, localizado no cabeçalho do 

site, o leitor é direcionado para uma página onde aparecem listadas todas as notícias do 

arquivo digital que possuem o termo escolhido.   

   

Considerações 

 

 Os dados coletados permitem que sejam feitas algumas constatações sobre a 

situação do O Debate On. Pode-se dizer que o site ainda está preso no modelo 

transpositivo. Pois, as matérias exibidas na web são reproduzidas do jornal impresso O 

Debate. Detalhe que apenas parte delas vai para a rede. Ou seja, ironicamente, é 

possível ter acesso a mais informações na versão impressa ao invés da versão digital. 

Essa é uma situação que precisa ser mudada com urgência. Afinal, uma das grandes 

vantagens da rede é o espaço ilimitado para as informações.  

 Além disso, fica evidente o receio dos anunciantes locais em migrarem para o 

site do jornal. Os espaços publicitários, que não estão ocupados pelos anúncios do 

Google, estão ociosos. Isso significa que, por enquanto, os anunciantes locais confiam 

apenas na mídia impressa.  

 Outro aspecto que deixa a desejar é a frequência da atualização do conteúdo. 

Conforme o monitoramento realizado, percebeu-se que as atualizações começam, 

geralmente, às 9h. A partir de então, as notícias se renovam de hora em hora. Contudo, 

há uma interrupção no horário do almoço e ao fim do horário comercial, isto é, 

aproximadamente às 17h.  

 Embora tenham atingido um nível satisfatório de usabilidade e navegabilidade, 

muito ainda tem-se a evoluir. De imediato, é essencial que O Debate On invista no 

aprimoramento da estrutura técnica do site. O tempo de carregamento das páginas 

precisa ser reduzido, os recursos visuais devem ser explorados de modo mais 

profissional e eficiente, e o conteúdo deve ter uma linguagem mais dinâmica 

(apropriada para a internet). 
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 É fundamental que se perceba que fazer jornalismo online é bem diferente de 

fazer jornalismo impresso e se reconheça a necessidade de se deixar guiar pelas 

tendências já constatadas desse novo tipo de jornalismo: a interatividade, a 

hipertextualidade, a convergência, a customização e a memória. É preciso cativar o 

leitor/usuário para que ele participe efetivamente da construção do site, ampliar as 

possibilidades de leitura, integrar as multiplataformas disponíveis, atender às 

individualidades dos leitores/usuários e armazenar e disponibilizar com rapidez e 

presteza informações recentes e antigas, diversas e específicas. 

  Apesar de estar num estágio bastante primário de jornalismo na web, a criação 

do site        O Debate On representa um primeiro, mas importante, passo rumo à 

produção de um autêntico jornalismo online. 
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