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O avanço tecnológico, a convergência de informações, a pluralidade nos fluxos 

comunicacionais e o rompimento da preponderância do polo de emissão são 

algumas características do processo de mutação pelo qual passa o jornalismo 

atualmente. Frente a esse cenário de mudanças, impulsionadas pela 

midiatização da sociedade, há um notável movimento dos jornais impressos de 

adaptação tanto em suas rotinas produtivas como na oferta de seus conteúdos. 

O fenômeno da midiatização, que afeta e redimensiona as práticas 

sociais, é um conceito-chave para compreendermos esse momento de 

transformações sociais e culturais. Ainda em construção, este conceito se 

apresenta através de diferentes abordagens teóricas (SODRÉ, 2002; FAUSTO 
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NETO, 2008; VERÓN, 1997 e 2012; BRAGA, 2012; HJARVARD, 2012). Neste 

trabalho, entendemos a midiatização como um processo ainda em curso e 

incompleto (VERÓN, 1997), como um fenômeno cultural complexo que se 

efetiva a partir das operações técnicas, simbólicas e discursivas empreendidas 

pelos dispositivos midiáticos, que agem sobre outros campos sociais. 

O intenso processo de midiatização também “afeta de modo peculiar a 

cultura jornalística, seu ambiente produtivo, suas rotinas e a própria identidade 

dos seus atores” (FAUSTO NETO, 2009a, p. 19). Assim, as novas 

configurações do jornalismo atual são também provenientes deste processo, 

pois a exemplo de outras práticas sociais como a política e a religião, a prática 

jornalística também é afetada pelo processo de midiatização da sociedade.  

Para este artigo, interessa-nos especificamente a problemática da 

circulação de sentidos. O conceito de circulação refere-se ao momento 

posterior à recepção, sempre em “fluxo adiante”. Ao contrário das teorias 

funcionalistas, o receptor é visto como ativo no processo comunicacional e “a 

circulação passa a ser vista como o espaço do reconhecimento e dos desvios 

produzidos pela apropriação” (BRAGA, 2012, p. 38). A circulação sai da zona 

do invisível, deixa de ser uma problemática de intervalos entre determinados 

elementos para se constituir em um dispositivo central (FAUSTO NETO, 

2009b). 

A partir dessa problemática, o artigo pretende investigar como ocorre a 

circulação das notícias produzidas por sete jornais do interior do Rio Grande do 

Sul: Diário de Santa Maria, Pioneiro, Gazeta do Sul, A Plateia, O Nacional, A 

Razão e Diário Popular em seus ambientes digitais.  A escolha desses jornais 

deve-se às diferentes épocas em que foram criados, aos modos através dos 

quais cada um deles busca contatar o seu leitor, pela circulação que têm nas 

regiões que abrangem e pelo acesso aos dados. 

Buscamos analisar, durante um mês (de 12 de maio a 12 de junho de 

2014), a circulação das notícias nos sites, portais e páginas do Facebook dos 

jornais supracitados. Foi realizada uma observação sistemática (GIL, 2008) 

desses ambientes digitais com o objetivo de perceber as estratégias de 

interação entre jornal e leitor, bem como os diferentes modos de oferta e 

disseminação das notícias, ou seja, a maneira como a notícia migra para 
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diferentes plataformas midiáticas, hoje, em meio à cultura da convergência 

(JENKINS, 2009). 

Com a análise, conseguimos perceber que os jornais criam cada vez 

mais espaços de interação com seus leitores, principalmente nos sites de redes 

sociais, sendo este um espaço que permite não só a interação jornal-leitor, mas 

também a interação leitor-leitor. Ao apropriarem-se dos conteúdos, os leitores 

comentam, avaliam e compartilham as matérias, ampliando ainda mais o 

destino das notícias produzidas pelos jornais. 

O trabalho desenvolvido neste artigo faz parte de um projeto de 

pesquisa mais amplo que investiga os modos através dos quais jornais e 

leitores interagem, como ocorre a circulação das notícias nos ambientes 

digitais criados pelos jornais, que tipo de fluxos são criados e construídos entre 

os agentes envolvidos nesse processo. Em etapa posterior do projeto de 

pesquisa “Produção e circulação da notícia: as interações entre jornais e 

leitores”8, busca-se estabelecer tipologias para a forma de participação dos 

leitores para compreender se e em que medida os jornais codeterminam a 

produção da notícia. 
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