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RESUMO – O presente artigo se propõe a analisar quais assuntos/pautas mais geram comentários 
dos leitores e entidades sociais de Ponta Grossa no projeto de extensão de “Portal Comunitário” 
(disponível em http://www.portalcomunitário.jor.br), que teve sua criação em 2008. Tenta explicar a 
participação dos leitores em relação a alguns assuntos divulgados no site. Outro aspecto abordado é 
o porquê de alguns assuntos serem mais comentados que os outros, identificando-se quais são os 
temas presentes, assim como os tipos de comentários: perguntas, críticas ou elogios. Também são 
apresentados gráficos e tabelas com dados dos tipos de comentários e das notícias são mais 
comentadas no site. Desse modo, são levantados elementos para refletir sobre o caráter interativo e 
participativo do site, em sintonia com os princípios da comunicação comunitária e do webjornalismo.   
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Introdução 

 
O Portal Comunitário é um projeto de extensão e jornal-laboratório online que foi criado em 

agosto de 2008 no curso de Jornalismo na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Ele busca, desde 
o principio, aliar ensino e extensão, sendo que seu principal objetivo é realizar uma cobertura 
jornalística baseada nos princípios da comunicação comunitária, abrindo espaço para a tematização 
de assuntos de interesse das comunidades, entidades e movimentos sociais (WOITOWICZ, 2012, p. 
1).  

Atualmente, o projeto é responsável por integrar não somente a participação dos estudantes 
e professores, mas da comunidade: mais de 50 entidades sociais (sindicatos de trabalhadores, 
associação de moradores, movimentos sociais, organizações-não governamentais e outras 
organizações populares da cidade de Ponta Grossa/PR).  

A produção do material noticioso é feita pelos alunos do curso de Jornalismo “– a partir do 
trabalho interdisciplinar desenvolvido nas disciplinas de Comunicação Comunitária, Webjornalismo, 
Telejornalismo II (do terceiro ano) e Redação Jornalística II (do segundo ano) –, junto com a 
comunidade envolvida, produzem e publicam conteúdo jornalístico e prestação de serviços”, 
(WOITOWICZ). Assim, oferece um espaço para o desenvolvimento de práticas dos estudantes para a 
construção de conhecimentos além da sala de aula.  

A comunicação comunitária tem como característica não somente a divulgação de 
informação com base em fontes e atividades dos setores populares, dando mais espaço para o 
cidadão comum e aumentando a sua participação, que é o objeto deste artigo.  O Portal Comunitário, 
com seu objetivo de articular ensino e extensão tendo como foco a participação popular, tem a 
interação entre os grupos sociais como uma de suas principais preocupações. Ao mesmo tempo, 
busca contribuir para a construção de uma sociedade mais justa ao abrir espaço para as opiniões e 
ideias da população.   

O projeto entende a comunicação como um direito cidadão. Pela necessidade de 
expressão, as entidades e comunidades utilizam o espaço na internet como um mecanismo de se 
efetivar no âmbito cultural e contribuir para o fluxo de comunicação. Essa participação dos grupos 
parceiros se mostra muito mais ativa principalmente por que os assuntos colocados têm proximidade 
com  a realidade das pessoas envolvidas. Normalmente por que se situam no ambiente em que as 
pessoas vivem e permitem a construção de identidade cultural.  

  A participação do cidadão na comunicação comunitária é importante por que visa a 
transformar e sensibilizar a sociedade para temas da cidadania. Baseia-se em demandas especificas, 
e acordo com a realidade de cada grupo ou entidade. Isso aumenta a aproximação entre emissor e 

receptor, pois as pessoas mostram mais interesse em tais assuntos.  
 Para compreender a importância dessa participação na sua relação com o interesse público 

e com a cidadania, é necessário verificar os níveis de interatividade presentes no veículo jornalístico. 
Mike Ward (2006, p. 149-150) indica três modelos de interatividade: o unilateral, em que há apenas a 
relação unidirecional entre jornalista e usuário do site; o modelo bilateral, onde a interação entre 
jornalista e usuário é bidirecional , ou seja, o usuário torna-se fornecedor de informações, além de 
consumidor; e o modelo trilateral, que se caracteriza pela colaboração dos usuários com outros 
usuários e com o jornalista, num processo triangular e horizontal. No caso do Portal Comunitário, a 
pesquisa identifica como pertinente a hipótese de estar estabelecido o modelo bilateral, como se verá 
na descrição dos resultados da análise qualitativa da interatividade por meio de comentários.  

 
 

Objetivos 
 
O artigo toma como referência a dinâmica de interatividade do Portal Comunitário, 

apresentando especificamente a modalidade de “comentários”, para evidenciar a importância da 
participação dos leitores no estabelecimento de uma comunicação horizontal. Como objetivos 
específicos se colocam: discutir as perspectivas de interação entre leitores e produtores no veiculo; 
refletir sobre as possibilidades de esses comentários incentivarem outros leitores a também tentarem 
uma participação; e identificar os tipos de assuntos que mais chamam a atenção do leitor para 
participar, ou seja, os assuntos com os quais ele mais se identifica. 
  
 
Metodologia 
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A metodologia usada é a análise quantitativa e qualitativa dos comentários presentes no 
site. Para isso, fez-se a coleta de dados no período de abril de 2011 a abril de 2013.  

A partir de um mapeamento das matérias, seções e categorias a que estão ligadas e 
número de comentários registrados, desenvolve-se a  interatividade da comunidade. Com base nos 
números levantados, passou-se à análise qualitativa das cinco matérias mais comentadas.  Pretende-
se fazer um levantamento e apontar quais são os modelos mais frequentes de comentários presentes 
no site, com base nos princípios da comunicação comunitária e nas perspectivas do webjornalismo.  
 

 
Resultados 
 

Foram analisados 311 comentários. Os números mostram que os artigos com maior número 
de comentários são da seção Espaço Jurídico, com um total de 24 comentários no período analisado. 
Em segundo lugar, aparece a seção Sindicatos, categoria “Vigilantes, com 21 comentários. A seção 
de espaço jurídico é um espaço onde se oferece auxílio gratuito com orientações sobre direitos dos 
trabalhadores, esclarecimentos de dúvidas, explicações sobre leis e outros assuntos relacionados. A 
tabela mostra que, das cinco matérias mais comentadas, a que menos teve participação é o editorial 
que aparece na seção de Entidades Grupos, com nove comentários. No total, a interatividade em 
cinco matérias soma 79 comentários. 

 
Tabela: Número de comentários nas cinco matérias com maior participação (2011-2013) 

 
Título da matéria 

 
Seção 

 
Categoria 

Número de 
comentários 

 

Horas extras compensação e 
banco de horas: conheça os 
direitos dos trabalhadores 
 

 
Geral 

 
Espaço Jurídico 

 
24 

 
Condições de trabalho permitem 
aposentadoria especial para 
vigias 
 

 
Sindicatos 

 
Vigilantes 

 
21 

 
Vereadores de Ponta Grossa 
 

 
Geral 

 
Noticias da Câmara 

 
14 

Sindicato dos Comerciários 
busca esclarecer dúvidas 
trabalhistas 

 

 
Sindicatos 

 
Comerciários 

 
11 

Leis garantem os direitos dos 
deficientes visuais 

 
Entidades e 

Grupos 
 

 
Editorial 

 
9 

Fonte: elaboração própria, com dados da pesquisa no Portal Comunitário 

 
Ao fazer a análise dos tipos de comentários, verifica-se que este mecanismo de 

interatividade tem sido mais usado pelos leitores para tirar duvidas e fazer pedidos de melhorias para 
o bairro do que para emitir opinião sobre os assuntos apresentados na notícia ou artigo. Das mais 
comentadas, segue exemplos: 

1)“Horas extras compensação e banco de horas: conheça os direitos dos trabalhadores”  
No artigo publicado em 15 de abril de 2012, na seção Espaço Jurídico, surgiram muitas 

duvidas sobre direitos dos trabalhadores, entre as quais: 
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2) “Condições de trabalho permitem aposentadoria especial para vigias”: 
Na matéria, publicada em 17 de abril de 2012, na seção Sindicatos, surgiram dúvidas sobre 

como se daria a aposentadoria especial para os vigias, quais critérios são considerados, quem tem 
direito e como obter o benefício, por exemplo: 
 

 
 

3) Vereadores de Ponta Grossa: 
No perfil que o Portal Comunitário fez dos vereadores, apareceu, entre outros pedidos, a 

solução de problemas pessoais e da comunidade, explicitando a relação clientelista muito comum na 
política brasileira, por exemplo: 
 

 
 

4)”Sindicato dos Comerciários busca esclarecer dúvidas trabalhistas” 
Na matéria publicada em 28 de setembro de 2011, na seção Sindicatos, as dúvidas mais 

frequentes apresentadas pelos leitores são sobre as condições de seus respectivos trabalhos e 
recisões de contrato, como no exemplo abaixo: 
 

 
 

5) “Leis garantem os direitos dos deficientes visuais” 
Na matéria publicada em 02 de maio de 2011, na seção Entidades Grupos, os leitores 

postaram perguntas sobre os direitos das pessoas com deficiências visuais, por exemplo: 
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Assim, constata-se que nas cinco matérias mais comentadas predominam as duvidas da 

população nos temas abordados, o que pode ter como motivação o fato de serem situações ainda 
pouco exploradas em reportagens. Por exemplo, o tema “banco de horas”, tratado no artigo do 
advogado no “Espaço Jurídico”, nunca apareceu em matérias noticiosas do Portal. O que fica 
evidente, de acordo com os resultados da análise feita, é que a população tem uma carência de 
informações sobre os seus direitos. Dos 311 comentários que o Portal Comunitário recebeu no 
período estudado, aproximadamente 19% são dúvidas sobre direitos trabalhistas. 

 

 
Conclusões 

 
Segundo o autor o modelo bilateral permite que o jornalista envie algo ao usuário e permite 

que algo retorne do usuário. Para isso existem dois níveis. O primeiro, algo estará voltando do 
usuário, que são as suas escolhas que este fez ao respeito do que ele quer ver e ouvir com base no 
modelo de consumo não linear. Enquanto o segundo nível o usuário começa a contribuir e consumir 
(comentar com as suas opiniões e ideias). Aqui a autora acrescenta que além de ser consumidor o 
usuário torna se fornecedor.  

O projeto de extensão Portal Comunitário tem conseguido manter no ar, há cinco anos, um 
veículo de comunicação avaliado como útil do ponto de vista pedagógico, da relação universidade 
comunidade e, principalmente, do atendimento de necessidades e interesses dos grupos e entidades 
parceiras. Sobre a experiência, por meio de reflexões, questionamentos e debates, é possível chegar 
a uma noção do tamanho do desafio da participação popular/ comunitária nos meios de comunicação, 
principalmente nos meios que almejam incluir esta participação no rol de suas características e 
fundamentos, como é o caso do Portal Comunitário. 
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