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The art of storytelling has always been subject to change.  

Through the process of digitalization and the accompanying  

media convergence, we’re now on the verge of a quantum leap.  

We are no longer viewers, listeners, readers, users, or players. 

Today, we are “experiencers”, whose roles and behaviors  

change based on how we use and approach media. 

 

 

Manifesto Transmídia, 2013 



7 
 

NORMANDE, Naara Lima. Estado da arte das narrativas multimídias: análise de 

produções premiadas e casos ilustrativos. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de 

Comunicação, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2014.  

 

 

 

 

RESUMO 

 

 

No processo da convergência jornalística nos âmbitos tecnológico, empresarial profissional e 

editorial, nos concentraremos no aspecto do conteúdo, uma vez que esse só é possível a partir 

do desenvolvimento da convergência nos níveis anteriores. Defendemos que a plataforma web 

atua como um catalisador da integração de mídias na narração de uma história. De maneira 

justaposta, talvez fossem meras continuações dos suportes anteriores. De maneira integrada, 

contudo, destacam a representatividade de cada elemento. Entre nossos objetivos, buscamos 

identificar e analisar as narrativas jornalísticas na web que se destacaram nos últimos anos 

como referências – seis exemplos de premiações nacionais e três casos ilustrativos 

internacionais e nacionais - para, então, estabelecer um estado da arte dessas produções. 

Partimos da hipótese de que essas publicações não exploram, de modo satisfatório, as 

características oferecidas pela plataforma; e que ainda há, apesar de não ser um fenômeno 

novo no jornalismo nas redes digitais, um mercado interessado em produzir, publicar, 

distribuir, circular e recircular esse tipo de publicação. Na análise do nosso corpus, 

relacionado às matérias vencedoras de 2013, 2012 e 2011 dos Prêmios Esso de Jornalismo e 

Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos, verificamos que ainda havia muito a ser 

explorado, apesar das experimentações atrativas realizadas pelo grupo pernambucano JC 

Online. Contudo, a publicação de “Snow Fall: The avalanche at Tunnel Creek”, do The New 

York Times, se revelou como um caso paradigmático sobre a forma de produção e 

apresentação dos conteúdos na rede, influenciando as demais e estabelecendo um padrão 

constituído por uma narrativa verticalizada, com intensa densidade informativa, menus de 

navegação, integração de elementos multimídias e compartilhamento para as redes sociais.  

 

 

 

Palavras-chave: Narrativas. Convergência jornalística. Webjornalismo. Multimídia. 

Premiações. Casos paradigmáticos.  
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ABSTRACT 

 

 

In the process of journalistic convergence under technologic, business, occupational and 

editorial basis, this research will focus on the aspect of the content since it is only possible 

through the convergence of the previous levels. It defends that the web platform acts like a 

media integrator catalyser when narrating a story. Juxtaposed manner, maybe they were only 

continuations of previous media. In an integrated manner, however, they highlight the 

representativeness of each element. Among other aims, the research seeks to identify and 

analize journalistic narratives on the web which were stood as a reference – six examples of 

national awards and three illustrative national and international cases – to, after that, establish 

the state of the art of these productions. We based on a hypothesis that these publications do 

not explore, in a satisfactory way, the characteristics offered by the platform; and there still is, 

although it is not a new phenomenon in the digital web journalism, a market interested in 

producing, publishing, circulating and recirculating this kind of production. As 

methodological procedures, we applied a form based on previous researches and, after that we 

crossed data trying to find a model that could guide the elaboration of future narratives. When 

analysing our corpus, related to winning stories from Prêmio Esso de Jornalismo and Prêmio 

Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos (2013, 2012 and 2011), we noticed an 

underutilization of resources, despite the attractive trials done by JC Online group from 

Pernambuco. The publication of  “Snow Fall: The avalanche at Tunnel Creek” from New 

York Times however, revealed like a paradigmatic case on how to produce and present the 

contents in the network, influencing the other ones and establishing a pattern, formed by a 

vertical narrative, with a high density amount of information, navigation menus, multimedia 

elements integration and sharing on social networks. 

 

 

 

Keywords: Narratives. Journalistc convergence. Webjournalism. Multimedia. Awards. 

Paradigmatic cases.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

  O jornalismo em redes digitais, na plataforma web ou nos dispositivos móveis – 

smartphones e tablets – é resultado de um processo em contínua evolução, caracterizado por 

fases, gerações e estágios. A convergência foi o contexto que possibilitou esse 

desenvolvimento e ganhou destaque quando Ithiel de Sola Pool (1983) ressaltou que essa 

estaria rompendo as fronteiras entre os meios de comunicação, de forma que a liberdade seria 

representada na dispersão, descentralização e facilidade de acesso. A busca por uma atuação 

de maneira convergente resultou em uma série de formulações (DAILEY et al., 2005; 

GORDON, 2003; LAWSON-BORDERS, 2003), porém, a complexidade do fenômeno exigiu 

uma ampliação para além do âmbito tecnológico, deslocando, assim, a atenção para o aspecto 

cultural como o grande diferenciador do processo (JENKINS, 2008).  

A proclamada convergência jornalística, que integra ferramentas, espaços, métodos de 

trabalho e linguagens, influencia diretamente nas dimensões tecnológica, empresarial, 

profissional e editorial dos meios de comunicação (SALAVERRIA et al., 2010). Entretanto, 

João Canavilhas (2012) ressalta que a convergência de conteúdos é o elemento fundamental 

de todo esse processo, pois a adaptação das linguagens aos meios só é possível a partir do 

alcance prévio da convergência nos outros níveis. É justamente esse âmbito - o editorial - que 

nos interessa para a problematização dessa pesquisa.  

Empresas jornalísticas de todo o mundo, sejam pequenas, médias ou grandes e do 

mainstream ou não, produzem narrativas específicas para a web a partir de critérios próprios 

para a elaboração e apresentação de conteúdos jornalísticos, sem a existência de qualquer 

uniformidade. Ao sugerirmos um “padrão” para essas narrativas não pretendemos generalizá-

las, pois acreditamos que diante das características do webjornalismo - a hipertextualidade, a 

interatividade, a multimidialidade, a atualização contínua, a memória e a personalização 

(BARBOSA, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013; CANAVILHAS, 2007, 2012; DIAZ NOCI, 

2012; DIAZ NOCI; LARRONDO URETA, 2013; LOPÉZ GARCIA et al., 2013; MASIP et 

al., 2013; MASIP; MICÓ, 2013; MIELNICZUK, 2003, 2005, 2008; PALACIOS, 1999, 2002, 

2003, 2010; PAVLIK, 2001; RIBAS, 2012; ROST, 2006) - as experimentações sobre as 

formas de se contar histórias são múltiplas e ilimitadas.  

Há dez anos, o pesquisador Marcos Palacios já defendia que todas essas características 

representavam continuidades e potencializações na web, e não rupturas em relação ao 

jornalismo praticado nos suportes anteriores. O autor exemplifica que a multimidialidade, por 

exemplo, é potencializada na web, mas essa foi consequência da continuidade da TV 
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(imagem, áudio e texto) e reforça também a existência da hipertextualidade e da 

personalização antes da rede. Contudo, a principal ruptura, segundo Palacios (2003), foi a 

dissolução dos limites de espaço e tempo para a prática da atividade jornalística. Na mesma 

linha de raciocínio, João Canavilhas (2012) defende uma linguagem própria para a web com 

características únicas e diferenciadoras em relação aos outros meios e, diante disso, definimos 

nossa pergunta norteadora: como produzir narrativas jornalísticas que explorem todos os 

recursos proporcionados pela rede?  

Defendemos nesta dissertação que a web atua como um catalisador de 

potencializações, possível, somente, graças à integração de mídias na narração de uma 

história. De maneira justaposta, talvez fossem meras continuações dos suportes anteriores. De 

maneira integrada, contudo, destacam cada detalhe de uma narrativa a partir de seus 

elementos mais representativos. Outros questionamentos são elencados como objetivos desta 

pesquisa. Inicialmente, propomos identificar e analisar as narrativas jornalísticas na web que 

se destacaram nos últimos anos como referências para o mercado jornalístico.  

Deste modo, selecionamos como corpus as publicações vencedoras nas três últimas 

edições (2013, 2012 e 2011) dos Prêmios Esso de Jornalismo e Vladimir Herzog de Anistia e 

Direitos Humanos, devido à relevância e credibilidade que essas premiações possuem no 

mercado jornalístico, visto que a quantidade de empresas promotoras desse tipo de distinção 

se proliferou enormemente nos últimos anos. Ainda assim, ressaltamos que o prêmio mais 

tradicional do país, Esso de Jornalismo, não possui um item específico para as produções 

digitais e, por isso, analisaremos a versão web da categoria “Esso de Reportagem”.  

Não suficiente para percebermos os avanços em tais narrativas, agregamos casos 

ilustrativos relevantes que, inclusive, se tornaram paradigmáticos na produção multimídia 

para a web: “Snow Fall – The avalanche at Tunnel Creek”, do grupo americano The New York 

Times e “NSA Files Decoded – What the revelations means for you” do grupo britânico The 

Guardian. E, quase no término da redação desta dissertação, nos deparamos com a narrativa 

“A batalha de Belo Monte” da Folha de São Paulo, publicada em 16/12/2013. Não 

poderíamos perder a oportunidade de acrescentar um caso ilustrativo brasileiro de referência, 

então a incluímos em nossa análise.  

Posteriormente, nosso objetivo foi identificar padrões para as narrativas na web a 

partir da investigação sobre os elementos mais representativos e diferenciadores do corpus. 

Não nos limitamos à diversidade e quantidade de mídias dessas histórias, mas buscamos 

avaliar também o perfil, o design e a interatividade. Partimos da hipótese de que as narrativas 

produzidas para a web não exploram, de modo satisfatório, as características oferecidas pela 
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plataforma; e que há, apesar de não ser um fenômeno novo no jornalismo nas redes digitais, 

um mercado interessado em produzir, publicar, distribuir, circular e recircular esse tipo de 

publicação.  

Como procedimento metodológico, consideramos os princípios elencados por 

Bertocchi (2006) para a constituição de narrativas ciberjornalísticas: conexão 

(hipertextualidade), coesão (multimidialidade) e liberdade aparente (interatividade), e também 

o conceito da web como a matriz da convergência jornalística (BARBOSA et al., 2012), para 

então desenvolvemos a ficha “Padrão de Narrativas Web” a partir das fichas de Análises de 

Convergência de Conteúdos (BARBOSA et al., 2012), de Design (PALOMO et al., 2012), da 

Hipertextualidade em Cibermeios (BARBOSA; MIELNICZUK, 2011) e da Multimidialidade 

em Cibermeios (MASIP et al., 2011).  

Ressaltamos que essa fusão resultou em uma ficha que serviu de guia para a análise, e 

que no decorrer da pesquisa consideramos também os elementos que não estavam 

previamente no roteiro, mas que se tornaram relevantes. Nosso roteiro se detém na plataforma 

web e é composto pelos seguintes tópicos estruturantes:  

1. Informações gerais sobre a empresa - Identificar se a empresa responsável pela 

publicação da narrativa é do mainstream, quando a mesma ingressou na plataforma 

web ou se é nativa, se o grupo recebeu premiações anteriores e quais os profissionais 

responsáveis pela produção do conteúdo em análise; 

2. Perfil – Verificar a temática principal da narrativa (política, econômica, ambiental, 

jurídica, social, etc.), além da data de publicação, da abrangência geográfica (local, 

nacional ou internacional) e das fontes presentes na matéria; 

3. Design – Analisar alguns aspectos gráficos, como a dimensão da página, a localização 

e identificação de menus, o sentido da navegação (barra de rolagem ou capítulos), se 

há publicidade e como a mesma é distribuída, e se existem notícias relacionadas à 

temática da história; 

4. Multimidialidade – Mapear e quantificar os recursos utilizados para a construção da 

narrativa, os efeitos provocados por cada formato, as condições de reprodução de 

vídeos e áudios, entre outros;  

5. Interatividade – Acompanhar se há participação do público na produção da narrativa, 

se o usuário pode personalizar a experiência, se há compartilhamento para redes 

sociais e se há espaço para comentários entre leitores e também com a equipe 

responsável pelo conteúdo.  
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A dissertação está dividida em três capítulos. No primeiro, apresentamos o processo 

continuum da convergência jornalística, considerando a web como a matriz da convergência, 

o desenvolvimento do jornalismo nas redes digitais e suas características, bem como a 

expansão dos dispositivos móveis como uma etapa importante nos estágios de evolução 

(BARBOSA, 2013). No segundo capítulo, focalizamos os conceitos, especificidades, modelos 

e exemplos dos distintos tipos de narrativas jornalísticas digitais: multimídia, crossmedia e 

transmídia. No último capítulo, apresentamos a análise empregada nas publicações que são 

referências para o mercado jornalístico, totalizando seis produções premiadas e três casos 

ilustrativos, esses últimos com maior destaque durante o tempo de realização desta pesquisa.  
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2. O PROCESSO DA CONVERGÊNCIA JORNALÍSTICA 

 

 Um dossiê publicado pelo Tow Center for Digital Journalism, da Escola de Jornalismo 

da Universidade de Columbia, uma das mais tradicionais de todo o mundo, no final de 2012 e 

que teve repercussões ao longo de 2013, sintetiza os últimos dez anos no ecossistema 

jornalístico como aquele em que as pessoas, de uma hora para outra, conquistaram muito mais 

liberdade. Segundo o documento intitulado Post-Journalism: Adapting to the Present, não há 

mais uma indústria de mídia constituída por grupos pequenos e uniformes de maneira isolada, 

pois existe a constante presença de um concorrente externo com qualidade equivalente ao 

produto jornalístico desses conglomerados.  

Com a eliminação dos antigos limites do sistema industrial de mídia, todos os atores 

interessados no processo comunicacional hoje podem se comunicar de maneira irrestrita. 

Conforme o dossiê, que focaliza a realidade norte-americana, as transformações no 

ecossistema jornalístico afetaram a qualidade da cobertura, e uma alternativa pode ser a 

produção de um jornalismo de utilidade pública com ferramentas e técnicas específicas. Os 

autores do documento, C.W. Anderson, Emily Bell e Clay Shirky, desenvolveram cinco 

convicções: o jornalismo é essencial; o bom jornalismo sempre foi subsidiado; a internet 

acaba com o subsídio da publicidade; a reestruturação se faz, portanto, obrigatória; e há 

muitas oportunidades de se fazer um bom trabalho de novas maneiras. Essa última 

consideração nos interessa diretamente, pois pretendemos ao final desta dissertação avaliar se 

as oportunidades estão, de fato, resultando em narrativas diferenciadas, o que poderá 

evidenciar mudanças realmente importantes quanto a possíveis novas formas de se fazer 

jornalismo. 

Diante da liberdade do cenário pós-industrial que envolve jornalistas, instituições e 

ecossistema midiático, os profissionais atuam em paralelo a grupos de pessoas que exercem a 

profissão fora de uma redação tradicional e livre das pressões editoriais. Entretanto, a 

presença dos jornalistas é justificada pela necessidade da sociedade em saber o quê e o porquê 

de um acontecimento. Os pesquisadores reforçam que nesse novo ecossistema é imperativa a 

colaboração de amadores, multidões e máquinas para a produção, circulação e recirculação de 

informações, pois as funções exigidas dos jornalistas crescem a cada dia, assim como as 

tecnologias da comunicação que, por consequência, promovem mudanças nas capacidades de 

reportar um acontecimento e também no comportamento do público. E então, questionam: o 

que os novos atores podem fazer melhor que os jornalistas?  Qual papel o jornalista pode 

exercer melhor do que ninguém? 
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De acordo com o dossiê, os amadores e as multidões estão diretamente relacionados à 

expansão das redes sociais. O jornalista, contudo, foi deslocado para uma função que enfatiza 

a verificação e a interpretação das informações reunidas a partir de textos, áudios, fotos e 

vídeos produzidos pelo público. Um caso interessante é o do jornalista Andy Carvin1, da 

National Public Radio2, dos Estados Unidos, sobre o evento da Primavera Árabe. Atuando 

como um curador de notícias, Andy conhecia diversas fontes na região graças ao Twitter, e as 

utilizou para fazer contato, verificar informações, selecionar e recircular todos os tipos de 

conteúdos. Para esse profissional, o uso dessa rede social não é para a elaboração de produtos 

noticiosos, mas como uma abertura do processo comunicacional para as pessoas. “Eu admito 

que não sei as respostas para as coisas e vejo os usuários como potenciais especialistas e 

testemunhas oculares” (CARVIN apud KOLODZY, 2013, p. 146).   

 O avanço no processamento das máquinas e sistemas de dados, por sua vez, auxilia na 

criação de conteúdo em alta velocidade a partir de grandes volumes de dados. O relatório cita 

a empresa Narrative Science3, que desenvolveu um algoritmo de inteligência artificial capaz 

de escrever histórias ao importar dados, extraí-los e organizá-los. Os autores argumentam que, 

dessa forma, ao invés de produzir textos simples, o jornalista estaria mais disponível para a 

interpretação e a realização de atividades complexas.  

 Neste primeiro capítulo, iremos abordar o contexto que propiciou o surgimento do 

proclamado jornalismo pós-industrial, resultado de uma série de transformações nos modos de 

produzir, publicar, distribuir, circular, recircular e consumir os conteúdos jornalísticos. 

Partiremos, portanto, da discussão sobre o fenômeno da convergência em sentido amplo e, 

principalmente, de sua aplicação no campo jornalístico. Em seguida, iremos problematizar a 

plataforma web como a matriz da convergência jornalística e ampliaremos o debate com a 

expansão dos dispositivos móveis como uma das potenciais plataformas. 

Um aspecto importante para a compreensão do jornalismo pós-industrial é a 

concepção sobre a convergência, em debate desde a década de 70. Um dos primeiros teóricos 

a se interessar pelo tema foi Nicholas Negroponte, que previa uma fusão das indústrias gráfica 

e editorial, da computação e da difusão (rádio/TV/cinema). Contudo, a popularização do 

termo ficou a cargo do pesquisador do Massachusetts Institute of Technology, Ithiel de Sola 

Pool, no livro Technologies of Freedom (1983), ao ressaltar que a convergência estaria 

rompendo as fronteiras entre os meios de comunicação, de forma que a liberdade dos meios 

                                                           
1 Disponível em: http://migre.me/gAmfq. Acesso em: 16/09/2013. 
2 Disponível em: http://www.npr.org/. Acesso em: 16/09/2013.  
3 Disponível em: http://migre.me/gWlCp. Acesso em: 16/09/2013.  

http://migre.me/gAmfq
http://www.npr.org/
http://migre.me/gWlCp
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seria representada na dispersão, descentralização e facilidade de acesso, citando como 

exemplo as impressoras e os microcomputadores. 

Em publicação posterior, Pool (1993) alertava que a distância não era mais uma 

barreira ao processo comunicacional, pois áudios, textos e imagens já eram enviados de 

maneira digital, ou seja, em uma convergência a partir da comunicação eletrônica. O autor 

indicava que as áreas da computação e da comunicação haviam se integrado, uma vez que as 

mensagens eram transformadas em bits e, deste modo, tornavam-se facilmente modificadas.  

Em 2001, Lev Manovich buscou caracterizar o surgimento da nova mídia a partir da 

história da arte, fotografia, design e, principalmente, do cinema. Conforme o teórico, a 

revolução do computador afetou todos os estágios da comunicação, da captura à distribuição, 

bem como todos os tipos de mídia, dos textos às construções espaciais. Deste modo, 

Manovich (2001) propôs os princípios dessa nova mídia e os elencou como tendências gerais 

da cultura da informatização: 

 

* Representação numérica - Todos os objetos dessa nova mídia são compostos por um código 

digital que permitem ser programados e quantificados; 

* Modularidade – Refere-se à combinação dos vários elementos de mídia sem a perda de sua 

autonomia como objeto;  

* Automação – Os dois princípios anteriores permitem a automação da criação, manipulação 

e acesso da mídia, o que pode gerar uma remoção parcial da intencionalidade humana;  

* Variabilidade – Um objeto da nova mídia pode existir de diferentes maneiras;  

* Transcodificação – É a mudança de formato, ou seja, os computadores transformam as 

mídias em dados.    

 

Refletindo sobre os próprios princípios, Manovich (2005) insere a nova mídia no 

campo cultural e da computação, já que essa se reduz a dados digitais que podem ser 

manipulados por software como quaisquer outros dados. Ao diferenciá-la das tradicionais, o 

autor afirma que houve uma transição da mídia para o software, onde os dados antigos 

estariam representados na realidade visual e na experiência humana, ou seja, nas imagens 

narrativas baseadas em texto e audiovisuais, enquanto os dados recentes seriam os digitais. 

Acrescenta ainda, de modo geral, que os dados simples são cada vez menos comuns, pois 

esses adquiriram resolução semântica.  

A digitalização, portanto, ofereceu as condições iniciais necessárias para a 

convergência. Diante da complexidade da mesma, foram propostos modelos com a finalidade 
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de compreender o tão desejado nível convergente. Baseando-se em um discurso tecnológico, 

Lawson-Borders (2003) descreveu a convergência como a distribuição de conteúdo por meio 

da combinação de meios de comunicação tradicionais e novos. Segundo a autora, a 

convergência é um conceito e um processo guiado por observações – comunicação, 

compromisso, cooperação, compensação, cultura, concorrência e clientela - que podem ser 

utilizadas como estratégias pelas empresas jornalísticas. O esquema privilegia o envio de 

conteúdos a partir de computadores e da internet como um núcleo de cruzamento de dados 

resultante da cooperação de mídias impressas e de radiodifusão.  

 

 Figura 1 - Modelo de Definição de Convergência.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Lawson-Borders (2003). 
  

Buscando identificar os futuros desenvolvimentos tecnológicos, Rich Gordon (2003) 

destacou a proliferação do acesso à internet pelo wireless; a transformação da TV para uma 

plataforma com mais atributos dos computadores; o surgimento de dispositivos móveis e, 

também, a criação e difusão de sistemas de gerenciamento de conteúdos. O autor propôs cinco 

níveis que auxiliam na compreensão sobre a convergência: 1) como uma propriedade de 

múltiplos conteúdos distribuídos por diferentes canais; 2) como estratégia para conteúdos, 

marketing e aumento da receita; 3) como uma estrutura organizacional; 4) como coleta de 

informações; e 5) como apresentação dos conteúdos. Segundo o pesquisador, novas formas de 

se contar histórias iriam surgir a partir dos computadores, dispositivos móveis e TV interativa, 

e as principais características seriam o potencial ilimitado de espaço e tempo, a publicação 

imediata, a diversidade de formatos - vídeos, áudios, animações - e, principalmente, o aspecto 

interativo.   
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As propriedades e as estratégias de convergência podem ser implementadas 

sem grandes transformações na cultura da organização jornalística, mas será 

mais bem sucedida com as mudanças. Porém, para que a recolha das 

informações e apresentações se tornem comum, será preciso a criação de 

novas funções e o auxílio de ferramentas (GORDON, 2003). 

 

Em 2005, Dailey et al. propuseram o esquema Convergence Continuum o qual a 

organização jornalística precisaria enfrentar quatro diferentes estágios – promoção cruzada; 

clonagem ou transposição de conteúdos; coopetition, ou seja, um híbrido de competição e 

cooperação; e compartilhamento de informações – para, então, obter o nível pleno de 

convergência. Cada etapa possui comportamentos específicos que podem ser sobrepostos aos 

outros conforme o aumento da cooperação e interação entre os distintos estágios. O nível 

convergente é aquele em que os meios de comunicação parceiros possuem uma atribuição 

compartilhada, pois trabalham juntos na apuração e publicação das informações, entretanto, 

identificam os pontos fortes de cada meio para contar a história da maneira mais eficaz.  

 

Figura 2 - Modelo Convergence Continuum  

  

Fonte: Dailey et al. (2005). 
  

Apesar da ampliação do interesse sobre a convergência, outros âmbitos ainda faltavam 

ser agregados à discussão. Henry Jenkins (2008) destacou o aspecto cultural como o grande 

diferenciador da convergência, pois tal cenário exigia não apenas a integração dos meios, mas 

principalmente uma nova postura dos consumidores que exerceriam maior participação e 

colaboração na experiência comunicacional. Para visualizar esse pensamento convergente, 

Jenkins buscou compreender a mudança das relações entre públicos, produtores e conteúdos 

de mídia ao analisar distintas franquias midiáticas, como Matrix, American Idol e Guerra nas 

Estrelas. O autor fez questão de enfatizar que não haverá uma “caixa preta” com o controle do 

fluxo de informação, mas sim a proliferação de mídias em todos os lugares com conteúdos 

para serem apropriados e recriados pelo público. 

 



23 
 

Bem-vindo à cultura da convergência onde velhas e novas mídias colidem, 

onde a mídia corporativa e a alternativa se cruzam, onde o poder do produtor 

e o poder do consumidor interagem de maneiras imprevisíveis. A cultura da 

convergência é o futuro, mas está sendo moldada hoje. Os consumidores 

terão mais poder na cultura da convergência – mas somente se reconhecerem 

e utilizarem esse poder tanto como consumidores quanto como cidadãos, 

como plenos participantes de nossa cultura (JENKINS, 2008, p. 343).   

 

  

 É preciso esclarecer que o interesse desse autor norte-americano residiu na indústria 

midiática como um todo, especificamente nos aspectos relacionados à cultura do 

entretenimento, tema que retomou no livro Spreadable Media: creating value and meaning in 

a networked culture (2013) em coautoria com Sam Ford e Joshua Green, que será discutido 

no segundo capítulo desta dissertação. Em um paralelo curioso, Ester Appelgren (2007) 

afirma que apesar da divergência ser vista como um conceito oposto à convergência, os dois 

fenômenos podem caminhar juntos dependendo do enquadramento realizado pelo usuário. 

Segundo a pesquisadora, o consumo de informações no jornal impresso, TV e web, por 

exemplo, de um lado pode ser visto como uma divergência de canais de publicação e, de 

outro, pode ser visto como uma convergência de conteúdos acessados simultaneamente.  

Analisando a convergência jornalística, Salaverría, García Avilés e Masip (2010), a 

propuseram como um conceito poliédrico e dinâmico, apesar de reconhecerem que não há 

uma definição consensual devido aos múltiplos significados terminológicos, aos diversos 

modelos de convergência que podem ser implantados nas empresas de comunicação, a 

complexidade do fenômeno, ao aspecto evolutivo do processo e também por causa das 

limitações teóricas consequentes da proximidade com o objeto em estudo.  

 Como forma de sistematização da teoria existente, os pesquisadores espanhóis 

diferenciam o conceito a partir de três grandes linhas de pensamento: 1) como produto, 

centralizado na confluência de tecnologias propiciadas pela digitalização, ou seja, com forte 

influência do determinismo tecnológico; 2) como sistema, com a ponderação não exclusiva 

dos aspectos instrumentais, mas igualmente daqueles relacionados à produção e consumo dos 

meios de comunicação; e 3) como processo, reunindo etapas horizontalizadas que visam à 

integração.  

 Na abordagem processual, a convergência está sujeita à evolução, resultado de uma 

realidade em continuum, onde cada um dos mercados jornalísticos, empresas de informação e 

meios alcançariam um determinado nível de convergência. Esse é o aporte-teórico desta 

dissertação que utiliza os pesquisadores espanhóis como referência para a conceituação de 

convergência jornalística.  
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A convergência jornalística é um processo multidimensional que, facilitado 

pela implantação generalizada das tecnologias digitais de telecomunicação, 

afeta o âmbito tecnológico, empresarial, profissional e editorial dos meios de 

comunicação, propiciando uma integração de ferramentas, espaços, métodos 

de trabalho e linguagem anteriormente separados, de forma que os jornalistas 

elaboram conteúdos que se distribuem através de múltiplas plataformas, 

mediante as linguagens próprias de cada uma. (SALAVERRIA et al., 2010, 

p. 59).  

 

  Os autores defendem que o processo de convergência afeta os âmbitos tecnológico, 

empresarial, profissional e de conteúdos nas fases de produção, distribuição, consumo, 

circulação e recirculação. O aspecto tecnológico permite que os conteúdos digitais sejam 

distribuídos em diferentes plataformas, portanto, necessária a qualquer tipo de convergência 

(MASIP; MICÓ, 2009). A convergência empresarial preocupa-se com a criação de alianças, 

fusão de redações e absorção de novos grupos provocando modificações também em 

empresas informáticas e de telecomunicações.  

A mudança do perfil profissional pode implicar na formação do jornalista polivalente, 

com capacidade de criação de conteúdos para diferentes suportes. As habilidades profissionais 

e a expansão das informações de maneira cada vez mais multiplataforma exigem a elaboração 

de uma pauta integrada. No caso do grupo Zero Hora, por exemplo, Belochio (2012) 

identificou que essa é uma estratégia da empresa relacionada não a questões de implantação 

da convergência jornalística, nem por uma necessidade de atender às expectativas dos leitores, 

mas por um interesse comercial já que não há contratação de jornalistas exclusivos para cada 

plataforma (jornal, web e dispositivos móveis).  

Ainda sobre essa perspectiva profissional, Janet Kolodzy (2013) destaca que os 

jornalistas devem fazer um planejamento centrado no interesse da audiência aliado à 

neutralidade e eficiência. A autora argumenta que os jornalistas precisam articular os 

melhores caminhos para fornecer as informações e suprir as carências da sociedade, de 

maneira imediata ou aprofundada, através, por exemplo, de ferramentas de Search Engine 

Optimization (SEO), Social Media Optimization (SMO) e da Curadoria. 

O SEO envolve os melhores caminhos para ter o conteúdo noticioso no ranking de 

buscadores, como o Google, e exige que o jornalista leve em consideração a localização, o 

gancho da notícia e nomes conhecidos na elaboração de títulos, subtítulos, palavras-chave, 

legendas de fotografias e outros. O SMO diz respeito à utilização das redes sociais para 

circulação e recirculação das informações, incentivando, inclusive, a apropriação e recriação 

de conteúdo pelo público.  
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Em relação à curadoria, apesar de não ser um fenômeno novo e de existir em outras 

áreas do conhecimento, ela adquire um novo status ao ser inserida no contexto da web, devido 

a grande quantidade de dados disponíveis na rede. Beiguelman (2011), citado por Saad Corrêa 

e Bertocchi (2012), identificou três modelos de curadoria online combinando elementos 

humanos e não-humanos: o curador como filtrador, representado pela frase “eu sou o que eu 

linko”; o curador como agenciador, resumido na expressão “as coisas são como eu as linko”; 

e o curador como plataforma, a partir da ideia que “as coisas são como você linka”. Saad 

Corrêa e Bertocchi avaliam que diante da relação entre algoritmos – procedimento criado para 

cumprir uma tarefa específica - e profissionais, há um novo campo de atuação para o 

comunicador que deve ser responsável também pela curadoria da informação em rede.  

Em pesquisa realizada a partir de entrevistas com pessoas que agregam notícias na 

web, C.W. Anderson (2013) buscou compreender, entre outros objetivos, as nuances entre as 

retóricas dos repórteres e dos agregadores, esses últimos considerados pelo pesquisador como 

aqueles profissionais que promovem a hierarquização, a interlinkagem, o agrupamento, a 

reescrita e a ilustração de conteúdos na web. A função principal desse grupo é estabelecer as 

relações entre as notícias produzidas de forma independente e classificá-las de acordo com a 

relevância, popularidade e noticiabilidade. Em muitos casos, os responsáveis por esse 

processo não fazem parte das instituições que produzem as notícias. Anderson (2013) avalia, 

entretanto, que o conflito entre agregação e jornalismo não reside no trabalho e nem na forma 

como um avalia o outro, mas sim no tipo de objeto sobre os quais eles constroem suas 

histórias e em quais evidências se baseiam.  

 

Os agregadores aceitaram o website, o link e as categorias de evidências 

digitais, de uma maneira mais ampla, como itens válidos que podem ser 

racionalmente processados através dos sistemas de notícias. Por outro lado, 

os jornalistas permanecem atrelados às provas analógicas – citações, fontes 

oficiais, observações de primeira pessoa, documentos e arquivos – como a 

principal matéria-prima para construir suas histórias (ANDERSON, 2013, p. 

1022).  
 

Na perspectiva proposta pelos pesquisadores espanhóis, a convergência de conteúdos é 

a que mais nos interessa nesta dissertação. É considerada por João Canavilhas (2012) como o 

elemento fundamental de todo o processo, pois a adaptação das linguagens aos meios só é 

possível a partir do alcance da convergência nos outros níveis. Contudo, o pesquisador avalia 

que a multimidialidade está atrasada em relação ao desenvolvimento atingido pelas 

convergências tecnológica (multiplataforma), empresarial (concentração) e profissional 

(polivalência).  
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A atual multimedialidade por acumulação é uma mera remediação e não 

pode ser vista como um fenômeno de convergência de conteúdos: 

defendemos que isso apenas acontece quando é utilizada uma linguagem 

própria com características únicas e diferenciadoras em relação aos restantes 

meios (CANAVILHAS, 2012, p. 17).  

 

 Etimologicamente, remediação vem do latim remederi, que significa restaurar. Media, 

por sua vez, é plural de medium (meio) que é o espaço onde se realiza a intervenção. E a 

mídia é o conjunto dos meios de comunicação. A remediação mencionada pelo autor 

português refere-se ao conceito desenvolvido por Bolter e Grusin no final da década de 90. 

Remediation pressupõe a existência de que não há algo totalmente novo, pois esse é sempre 

referendado pelo meio antigo, de forma mais ou menos visível.  Os pesquisadores defendem 

que a novidade é o caminho particular que cada inovação rearranja e reconstitui o significado 

de elementos antigos, justificando que o novo sobre a nova mídia é também antigo e familiar: 

que eles prometem o novo ao remediar o que aconteceu antes. Entre os vários casos elencados 

por Bolter e Grusin (1999) sobre arte digital, filmes, realidade virtual, TV, espaços mediados 

e outros, a Disneylândia, por exemplo, ilustra a compreensão dessa empresa sobre como fazer 

um parque temático remediar outros meios, pois esse se tornou o campo físico onde a 

televisão e os filmes podem se encontrar. Os autores consideram, ainda, que a remediação e a 

convergência são sinônimos. 

 Dez anos depois, Richard Grusin propôs o termo Premediation para refletir sobre o 

novo cenário das mídias, ou seja, as formas quotidianas de interação nas redes sociais digitais, 

principalmente após os atentados de 11/09 nos Estados Unidos. Segundo o autor, a ênfase 

nessa era reside menos nas novas formas de mediação e muito mais na conectividade, 

ubiquidade, mobilidade e afetividade. Premediation trata do futuro que já foi mediado antes 

mesmo de existir. Em entrevista para a professora Elisabeth Saad Corrêa, publicada na revista 

Matrizes, Grusin (2013) afirma que a antecipação é o que melhor caracteriza o estado de 

premediação, assim como a afetividade gerada pelas redes sociais, por tecnologias GPS e 

etiquetas RFID, e também por locais e objetos. “Essa temporalidade antecipatória cria, 

algumas vezes, um elevado senso de alerta, enquanto que em outras (talvez em muitas) gera 

um sentimento mudo e tímido de espera ou de passagem do tempo”. (GRUSIN, 2013, p. 167).  

 Em oposição à ideia de remediação e convergência como sinônimos, João Canavilhas 

(2012) adverte para uma grande diferença no âmbito do conteúdo, pois a convergência 

implica necessariamente o estabelecimento de uma nova linguagem que integre os conteúdos, 

enquanto a remediação pode acumulá-los em uma mesma plataforma provindos de diferentes 

origens.  “Nesse sentido, a convergência é sempre uma remediação, mas nem todas as 
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remediações podem ser consideradas uma convergência porque esta última implica integração 

e não uma mera acumulação de conteúdos” (CANAVILHAS, 2012, p. 10).  

 Precisamos ressaltar, contudo, que tais propostas estão sujeitas ao continuum desse 

processo de convergência jornalística, pois a sequência evolutiva de suportes tecnológicos, 

como os smartphones e tablets, as novas capacidades exigidas dos profissionais e o 

aparecimento de ferramentas inovadoras e gratuitas na criação de formatos jornalísticos faz 

ressurgir, constantemente, o aprimoramento da discussão. A pesquisadora Thais de Mendonça 

Jorge, da Universidade de Brasília, propõe a hipótese da mutação da notícia que refere-se ao 

processo evolutivo do produto jornalismo, com as mudanças necessárias para adaptar-se ao 

meio e também influenciá-lo.   

 

A mutação se caracterizaria por uma repentina mudança no estado de 

percepção, captação e processamento dos fatos, o que provocaria diferenças 

nas rotinas, nos produtos e subprodutos jornalísticos. A apresentação da 

notícia adquiriria assim nova forma a qual, mesmo que tenha algumas 

características da matriz, já mostraria características próprias, indicando que 

ela poderia ser encarada como um ser mutante, ou seja, em constante 

mutação (JORGE, 2012, p. 151). 
 

  

2.1 A WEB COMO MATRIZ DA CONVERGÊNCIA  

 

 Em pesquisa exploratória realizada no âmbito do Projeto Laboratório de Jornalismo 

Convergente (FAPESB/CNPq)4, coordenado pela professora Dra. Suzana Barbosa, da 

Facom/UFBA, objetivou-se caracterizar o processo de convergência de conteúdos a partir da 

análise multiplataforma para a identificação de padrões e variações da narrativa tendo a web 

como referência. O pré-teste foi realizado com os casos do The New York Times5 e Folha de 

São Paulo6 no site web e nos aplicativos de smartphones e tablets dos sistemas operacionais 

Android e iOS. Os resultados iniciais desta pesquisa comprovaram que a distribuição de 

conteúdos ocorreu de modo transpositivo, e que a dinamização da convergência é centralizada 

na web, visto que a multimidialidade nos dispositivos móveis foi propagada de maneira 

bastante limitada, conforme figura abaixo. (BARBOSA et al., 2013).    

 

Figura 3 - Estrutura da narrativa jornalística em contexto de convergência no The New York Times  

                                                           
4 Disponível em: http://migre.me/gAnXG. Acesso em: 10/11/2013. 
5 Disponível em: http://migre.me/gAo3d. Acesso em: 10/11/2013. 
6 Disponível em: http://migre.me/gAo2i. Acesso em: 10/11/2013. 

http://migre.me/gAnXG
http://migre.me/gAo3d
http://migre.me/gAo2i
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Fonte: Barbosa et al. (2013). 

 Essas considerações, apesar de serem elaboradas por um estudo exploratório, 

confirmam que a web, mesmo com a presença crescente de dispositivos móveis, ainda é a 

matriz da convergência jornalística. Em 2013, uma pesquisa realizada pelo Reynolds 

Journalism Institute (RJI)7, vinculado à Escola de Jornalismo da Universidade de Missouri 

(EUA), constatou uma preferência no acesso de conteúdos jornalísticos pelos navegadores 

web sobre os aplicativos de smartphones. Segundo dados do RJI, a preferência foi verificada 

em diferentes faixas etárias. No grupo correspondente de 18 a 34 anos a escolha pelo browser 

representou 55%, no aplicativo 35%, e 11% indicaram ser indiferentes ao tipo de acesso.  

Outra fonte de pesquisa, a Pew Research Center (2013)8, também americana e com 

grande credibilidade na área, revelou que 50% dos americanos consideram a internet como a 

principal forma de acesso a informações nacionais e internacionais. Para muitos dos 

entrevistados, os dispositivos móveis representaram um aumento do consumo por notícias, 

porém, fazem essa obtenção a partir dos navegadores, conforme visualizado na figura abaixo.    

 

Figura 4 - Gráficos sobre consumo de notícias e informações 

Fonte: pewinternet.org (2013). 

  

                                                           
7 Disponível em: http://migre.me/gAo6s. Acesso em: 10/11/2013. 
8 Disponível em: http://migre.me/gAobH. Acesso em: 10/11/2013. 

http://migre.me/gAo6s
http://migre.me/gAobH
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Diante dessas pesquisas, todas compreendidas entre 2012 e 2013, justificamos nossa 

análise centrada na plataforma web, pois a consideramos como a matriz da convergência 

jornalística. Entretanto, ao longo do trabalho verificamos a presença do conteúdo de algumas 

narrativas do nosso corpus em outros suportes, como impressos, TV ou dispositivos móveis, 

ainda que não tenhamos aplicado nossas fichas de análise sobre esses. Mas, consideramos que 

a compreensão sobre a existência (ou não) de um contexto multiplataforma dessas produções 

multimídias é um passo importante, inclusive, para pesquisas futuras.   

Apesar de defendermos que a web é a matriz da convergência jornalística, o que de 

certa forma prioriza o aspecto tecnológico da questão, a abordagem do italiano Piero Macri 

nos parece bastante oportuna para essa discussão. O autor propõe a metáfora da galáxia e 

argumenta que os sites não devem constituir o centro desse universo, pois quem deve assumir 

o núcleo central é o conteúdo. Na teoria de Nicolau Copérnico, o Sol era o elemento central 

do sistema solar, contrariando, assim, a ideia de que a Terra ocupava o centro. Na metáfora da 

galáxia, o conteúdo é o centro e as diferentes plataformas (jornal, rádio, TV, web e 

dispositivos móveis) são estruturadas como satélites.  

Figura 5 - Desenho da metáfora da Galáxia proposta por Piero Macri 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

2.2. O DESENVOLVIMENTO DO JORNALISMO EM REDES DIGITAIS  

 

 Em qualquer área do conhecimento, estudar um processo que está em constante 

evolução é um desafio. Ao se tratar das redes digitais, esse se torna ainda mais complexo 

devido à velocidade com que as transformações ocorrem, e no caso da atividade jornalística, 

de natureza essencialmente dinâmica, os obstáculos são ainda maiores. Pesquisadores vêm se 

dedicando ao estudo das fases (PAVLIK, 2001), gerações (MIELNICZUK, 2003) e estágios 

do jornalismo em redes digitais (BARBOSA, 2007, 2008, 2009, 2013). A primeira foi 

caracterizada pela transposição de conteúdos dos meios impressos para a web, fenômeno 
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também conhecido como shovelware, com atualizações a cada 24 horas, seguindo a rotina 

produtiva dos jornais, e sem quaisquer preocupações em relação a novos formatos de 

narrativas. A seguinte apresentou um interesse maior na exploração das potencialidades da 

web e passou a utilizar a linguagem hipertextual através dos links, além de e-mails como uma 

ferramenta de interação. A terceira fase, a do webjornalismo, refletiu interesses empresariais e 

editoriais, e possibilitou a criação de produtos jornalísticos com recursos multimídias (sons e 

animações), interativos (chats, enquetes, fóruns), personalizados e com o uso do hipertexto 

como instrumento de navegação nas narrativas.  

 Com a consolidação da prática jornalística nas redes digitais foram identificadas 

características como a hipertextualidade, a interatividade, a multimidialidade, a atualização 

contínua, a memória e a personalização. Em Tese Cátedra, Javier Díaz Noci (2012) afirma 

que ao tratarmos das tendências narrativas na internet e nas novas mídias devemos nos referir 

aos estudos sobre hipertexto. Proposto por Ted Nelson, a definição canônica refere-se a uma 

escrita não sequencial a partir de links que são controlados pelo leitor. Contudo, na opinião do 

pesquisador espanhol uma melhor definição foi proposta por Vilariño e Abuín González: “É 

um tipo de texto interativo, não-sequencial, não-linear (ou multi-linear), ou seja, aquele que 

não se baseia em uma sequência fixa, pois essa pode variar consideravelmente no decorrer da 

leitura” (VILARIÑO; ABUÍN apud DIAZ NOCI, 2012, p. 227).  

 De acordo com o professor da Universidade Pompeu Fabra, a virada do século 

permitiu a relação dos estudos do hipertexto com a informação jornalística. Muitas pesquisas 

se dedicaram a compreender as estruturas hipertextuais e suas potencialidades, os links e seus 

tipos, entre outros aspectos. A pesquisadora Luciana Mielniczuk (2003, 2005, 2008) propôs 

uma tipologia dos links a partir da navegação do produto (conjuntivo e disjuntivo), do 

universo de abrangência (se internos ou externos), e da organização da publicação (se 

editorial, de serviço ou publicitário). Segundo a autora, os links editoriais narrativos - 

referências para a navegação no conteúdo - podem ser classificados da seguinte maneira: 1) 

acontecimento; 2) detalhamento; 3) oposição; 4) exemplificação ou particularização; 5) 

complementação ou ilustração; e 6) memória. Ela destaca, entretanto, que é preciso pensar o 

hipertexto a partir de sites estáticos e dinâmicos. No primeiro caso, o funcionamento é 

relacionado à estrutura de organização, acréscimo de informações e interface de acesso. Já nos 

sites dinâmicos, as bases de dados substituem o hipertexto na função de estruturar e 

acrescentar informações, mas a interface de acesso é realizada pelo hipertexto de forma 

dinâmica respondendo aos comandos dos usuários.  
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Em trabalho escrito em coautoria com Ainara Larrondo Ureta, disponível no livro 

Evolución de los cibermedios: de la convergencia digital a la distribuición multiplataforma, 

Díaz Noci (2013) sugeriu um procedimento de análise do hipertexto que contempla nove 

critérios: percurso (se sequencial ou não); princípio lógico (links estruturais ou semânticos); 

modo de exploração (links embutidos ou superpostos); destino (links internos ou externos); 

grau; propósito discursivo (se links relacionados, de contextualização ou outros); morfologia 

(links de texto, de áudio, de imagem, etc.); interatividade (links de comentários, fóruns, blogs 

ou outros) e autoria (links do autor e de usuários). Em análise de sites jornalísticos espanhóis, 

Díaz Noci e Larrondo Ureta (2013) concluíram que a hipertextualidade foi explorada como 

um recurso que oferece informações quantitativas e qualitativas.  

 A hipertextualidade, portanto, ampliou exponencialmente as formas de narração de um 

evento jornalístico na web. Consequentemente, foram propostos modelos para abarcar as 

diversas possibilidades do tratamento hipertextual. No segundo capítulo desta dissertação 

comentaremos os modelos da Pirâmide Deitada, proposto por João Canavilhas (2007), e 

também os três níveis da Pirâmide Invertida, defendidos por Guillermo Franco (2008).  

 Outro atributo do jornalismo nas redes digitais e que está estritamente relacionado à 

hipertextualidade é a interatividade. No que concerne às primeiras pesquisas sobre o tema, a 

referência aos autores Bardoel & Deuze (2000) é comum, pois os pesquisadores consideram 

que a interatividade permite ao usuário sentir-se parte do processo jornalístico, a partir da 

troca de e-mails, fóruns ou chats. Em 2003, Mark Deuze propôs três tipos de interatividade: 

na navegação, onde seria permitido ao usuário navegar em um conteúdo mais ou menos 

estruturado; na funcionalidade, a qual possibilitaria a participação no processo produtivo; e na 

adaptação, onde cada ação do usuário resultaria em transformações no conteúdo do site.  

Alejandro Rost (2006) conceituou esse atributo como uma capacidade gradual que um 

meio de comunicação possui para dar mais poder aos leitores e usuários na construção da 

atualidade oferecendo tanto possibilidades de seleção como de expressão e comunicação. O 

professor da Universidade Nacional de Comahue, na Argentina, argumenta que um site 

jornalístico será mais interativo em relação à seleção quando oferecer um menu que permita a 

livre navegação, mas com uma coerência temática, principalmente com o apoio do hipertexto. 

E será interativo no aspecto comunicativo se favorecer a participação ativa e crítica dos 

leitores na construção do relato da atualidade, onde esse assumiria, assim, distintas funções e 

espaços.  

Ainda na discussão sobre as características da prática desse jornalismo digital, uma 

abordagem que também se consolidou foi o jornalismo participativo, o qual um cidadão ou 
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grupo de cidadãos assume a responsabilidade de coletar, reportar, analisar e disseminar 

informações (BOWMAN; WILLIS, 2003). Segundo Masip et al. (2013), os comentários se 

converteram em um dos recursos de participação mais populares dos meios digitais. Os 

pesquisadores ainda defendem que o jornalismo participativo encontra seu local de atuação 

nos próprios meios e surge como uma alternativa à prática tradicional, pois essa estaria 

atrelada a uma lógica de mercado. “Inclui qualquer forma de interação que um cidadão 

estabelece com o meio de comunicação no ambiente digital, sempre e quando, no marco desta 

relação, o cidadão insere algum tipo de conteúdo que o meio pode publicar na web”. (MASIP 

et al, 2013, p. 273). Ressaltam também o papel mais ativo da audiência e avaliam que a 

disponibilização de espaços colaborativos nas empresas jornalísticas se deve a uma questão 

econômica, pois assim é possível reforçar a marca, fidelizar a audiência e gerar tráfego para o 

site.  

O atributo da multimidialidade, fundamental para a análise do corpus desta 

dissertação, consiste na combinação de diferentes códigos comunicativos – texto, imagem, 

som – em um discurso informativo (DÍAZ NOCI, 2012). O autor considera que a estratégia 

multimídia das empresas jornalísticas é, na grande maioria, representada pela elaboração de 

vídeos e, em menor grau, por áudios, gráficos e infografias interativas. Esses ficam dispostos 

em seções denominadas “Multimídia” ou “Especiais” e são apresentados, principalmente, a 

partir de links relacionados, resultando, dessa forma, em uma justaposição de elementos. O 

pesquisador afirma ainda que nesses especiais não há elaboração de peças multimídias 

específicas, mas a união de outras já previamente publicadas. Além dessas seções, Díaz Noci 

(2012) acrescenta que a transmissão ao vivo deve ser destacada e que está conquistando um 

espaço cada vez maior na plataforma.  

 Com o objetivo de verificar a presença de elementos multimídias em seis sites 

jornalísticos espanhóis (El Pais, El Mundo, La Vanguardia, El Correo, Radio Televisión 

Espanhola e La Información), Masip e Micó (2013) concluíram que a produção multimídia 

foi muito escassa em todos os meios e que esses recursos desempenharam, de fato, uma mera 

complementação e apareceram publicados em áreas separadas. No estudo, foi verificado que a 

fotografia é o elemento multimídia mais comum, já as galerias, infografias e áudios foram 

meramente testemunhais, relacionado à origem do site (se de uma empresa de TV ou jornal 

impresso). Identificaram, ainda, que a autoria do texto e dos recursos multimídia foi diferente.  

 É preciso também destacar a propriedade da instantaneidade ou atualização contínua. 

Apesar de parecer tão intrínseca à prática jornalística desenvolvida na web e nos dispositivos 

móveis, houve uma época em que o diferencial era o fornecimento das informações de 
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maneira mais rápida possível. Existiam, portanto, diferentes espaços para a publicação dos 

conteúdos, como últimas notícias, cobertura cotidiana e especiais. (MIELNICZUK, 2003).  

 Conforme vimos no dossiê referido no início do capítulo, as máquinas vêm agregando 

ainda mais velocidade à atualização contínua de informações. Na conferência The Story & 

The Algorithm9, promovida pelo MIT Knight Science Journalism, em 2012, foi argumentado 

que o futuro das notícias reside na interseção entre histórias e algoritmos, o lugar onde os 

novos dados encontram narrativas atraentes. E esse lugar já foi descoberto por empresas 

norte-americanas que vêm investindo na produção de algoritmos que produzem narrativas 

jornalísticas coerentes e compreensíveis por humanos.   

 Um exemplo interessante foi elaborado pelo Los Angeles Times no projeto LAT 

Homicide Report10, criado em 2007, mas reestruturado em 2010 a partir de bases de dados e 

mapas interativos. O passo inicial foi a procura por dados simples, repetitivos e 

dinâmicos/atualizáveis em uma base de dados e um mapa interativo que acompanha os 

homicídios na cidade. Em seguida, um script fazia a filtragem dos arquivos de e-mail sobre as 

ocorrências e perfis que chegavam diariamente na redação. A etapa posterior era a 

programação de um código que respondia perguntas específicas, anteriormente elaboradas por 

um jornalista. Então, tais dados eram enviados por e-mails aos repórteres e era elaborada uma 

planilha com todos os detalhes. Finalmente, com o código treinado, era possível elaborar 

frases, gráficos, e outras formas de visualização de maneira extremamente rápida e 

automatizada.  

Figura 6 - Projeto “Homicide Report”, dos Los Angeles Times 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: projects.latimes.com.  

 
                                                           
9 Disponível em: http://migre.me/gBASv Acesso em: 13/11/2013. 
10 Disponível em: http://migre.me/gBAUT Acesso em: 13/11/2013. 

http://migre.me/gBASv
http://migre.me/gBAUT
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Já a característica da memória, segundo Palacios (2003, 2010), nunca esteve tão 

disponível e com fácil acesso para a sociedade quanto nos tempos atuais, graças, 

principalmente, à viabilidade técnica e econômica da web em relação às outras mídias. O 

pesquisador defende o espaço do jornalismo não só como a produção viva da atualidade, mas 

também como um produtor de registros do cotidiano que no futuro podem ser apropriados e 

reconstruídos historicamente. Dessa forma, argumenta que os jornalistas lidam de maneira 

acessível com elementos de memória na produção do texto, seja para comparar, fazer 

analogias, remeter à nostalgia ou mesmo desconstruir aspectos do passado.  

Em pesquisa doutoral, Beatriz Ribas (2012) analisou e classificou esses elementos de 

memória, verificados, principalmente, nas primeiras páginas, nos arquivos e nas reportagens. 

A autora os classificou como “estruturais”, relacionados à filtragem, e de “conteúdos 

memoriais”, catalogados como de contextos e de disponibilidade. Os elementos de filtragem 

facilitam a pesquisa e a hierarquização a partir de links internos aparentes; da indexação de 

conteúdos “mais acessados”, “mais comentados”; da chamada para conteúdo histórico ou 

cronologicamente organizado; ou ainda de acordo com o tipo de reportagem, seja obituário, 

aniversário ou data comemorativa. Os elementos de contexto, na classificação da 

pesquisadora, auxiliam na associação e na compreensão mais ampla de um fato jornalístico e 

são predominantes nas primeiras páginas dos sites através, por exemplo, das notícias 

relacionadas; e nas reportagens a partir dos links contextuais, dos comentários de usuários ou 

mesmo do formato de linha de tempo para apresentar o conteúdo. Por fim, os elementos de 

disponibilidade estão relacionados à facilidade de acesso ao conteúdo nas seções de 

arquivo/hemerotecas, representados na procura por períodos cronológicos, nas palavras-chave 

ou mesmo no resgate de edições anteriores, seja de material impresso ou digital.  

Por fim, a personalização possibilita a configuração de produtos jornalísticos de 

acordo com os interesses dos indivíduos. Silva Jr (2000) destaca a arquitetura da rede e os 

sistemas de software e hardware como fundamentais para oferecer o mesmo conteúdo 

moldado em diferentes caminhos de acordo com as preferências e históricos do usuário. 

López Garcia et al. (2013) fazem um resgate histórico do conceito de arquitetura da 

informação e o compreendem como o desenho dos conteúdos de um site jornalístico 

estruturado em uma base de dados com o objetivo de otimizar os movimentos do usuário na 

busca pela informação e satisfazê-lo a medida do possível. Conforme os autores, o 

profissional responsável pela arquitetura da informação pertence a um contexto onde o espaço 

que precisa estruturar é totalmente variável, pois pode ser expandido ou não e possuir 
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conteúdos multimídias que podem estar relacionados entre si por infinitas formas e através de 

diferentes partes.   

Um exemplo interessante e que ilustra essa discussão é o documentário Inside The 

Haiti Earthquake11, sobre o terremoto do Haiti em 2010. A proposta da narrativa, 

personalizada e interativa, é vivenciar o acontecimento a partir de três posições diferentes: 

como voluntário, sobrevivente ou jornalista. Esclarecem que o objetivo não é o de acumular 

pontos, mas sim uma oportunidade de experienciar – com decisões e consequências - a 

realidade provocada por essa catástrofe ambiental de forma personalizada, limitada pelas 

possibilidades de arquitetura da informação.  

 

Figura 7 - “Inside The Haiti Earthquake”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: insidedisaster.com 

 

 

 

 

Figura 8 - Opção personalizada da experiência como jornalista 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

onte: insidedisaster.com 

                                                           
11 Disponível em: http://migre.me/hdmb1. Acesso em: 13/11/2013. 

http://migre.me/hdmb1
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Há dez anos, Palacios já defendia que todas essas características representavam 

continuidades e potencializações na web, e não rupturas em relação ao jornalismo praticado 

nos suportes anteriores. O pesquisador exemplifica que a multimidialidade, por exemplo, foi 

potencializada na web, mas foi reflexo da continuidade da TV (imagem, áudio e texto). 

Reforça também a existência da hipertextualidade e da personalização antes da web. Contudo, 

a principal ruptura foi a dissolução dos limites de espaço e tempo para a prática da atividade 

jornalística.  

 Afinado com o nosso recorte de pesquisa sobre a convergência de conteúdo, 

defendemos nesta dissertação que a grande potencialização da web foi a 

convergência/integração de formatos para se contar uma história. De maneira justaposta, 

talvez sejam meras continuações dos suportes anteriores. De maneira integrada, entretanto, 

destacam cada detalhe de uma narrativa a partir dos recursos mais representativos.  

 

 

2.3 A EXPANSÃO PARA OS DISPOSITIVOS MÓVEIS 

 

Na sequência evolutiva do jornalismo em redes digitais, a transição da terceira para a 

quarta geração delimita as bases de dados como o elemento estruturante da atividade 

jornalística em suas dimensões de pré-produção, produção, disponibilização/circulação, 

consumo e pós-produção. Barbosa (2007) considera que a web opera na lógica de transformar 

todo site em um tipo de base de dados, de forma que são constituídos por uma parte back end 

onde são encontrados os algoritmos e conjuntos de dados, e outra front end – camada da 

interface que é visualizada e experienciada pelos usuários.   

 Conforme a pesquisadora, a informatização e a chegada da web criaram um novo 

paradigma para acessar e recuperar informações, o do Jornalismo Digital em Bases de Dados 

(JDBD). Nele, as bases de dados são centrais em toda estrutura, organização, composição e 

apresentação dos conteúdos de natureza jornalística, de acordo com funcionalidades e 

categorias específicas, que também vão permitir a criação, a manutenção, a atualização, a 

disponibilização, a publicação, a circulação e recirculação dos conteúdos jornalísticos em 

multiplataformas (BARBOSA, 2007, 2008, 2009; BARBOSA, TORRES, 2012).  

 A autora defende que a dinamicidade é a grande responsável pela representatividade 

das outras categorias (automatização, flexibilidade, inter-relacionamento, densidade 

informativa, densidade temática, visualização e convergência). Além de diferenciar dos sites 

estáticos, é o aspecto dinâmico que possibilita a renovação constante de conteúdos. Em 
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relação ao caráter mutável dessas bases de dados, Ramos (2012) argumenta que justamente 

pela possibilidade contínua de edição e manipulação de informações jornalísticas, as bases de 

dados não contam uma história, pois não possuem começo e nem fim. Baseando-se na 

pesquisa de Barbosa, a autora considera o JDBD como um texto da cultura em constante 

atualização a partir dos princípios elencados por Manovich. Segundo ela, são as bases de 

dados que modelizam o jornalismo digital e, dessa forma, conceitua o formato como a 

interface para as bases de dados disponíveis no ciberespaço.  

O surgimento dos dispositivos móveis, contudo, exigiu a formulação de uma quinta 

geração, proposta por Barbosa (2013), ampliando o universo para o jornalismo em redes 

digitais e não mais restrito à web. Em tese doutoral, Fernando Firmino (2013) conceitua o 

jornalismo móvel a partir das tecnologias portáteis (celular, smartphone, tablets, netbooks, 

gravadores, câmeras digitais e similares) com infraestrutura de conexão sem fio (3G, 4G, Wi-

Fi, WiMax ou Bluetooth) que possibilitam a facilidade do deslocamento físico e 

informacional a partir dessas redes digitais. “O jornalismo móvel digital dimensiona a 

produção ou o fazer jornalístico a partir da interface desse conjunto de tecnologias e de 

estratégias agregando mudanças e novos valores às rotinas produtivas dos jornalistas”. 

(FIRMINO, 2013, p. 101). O autor busca ainda esclarecer a definição de “jornalismo móvel 

digital” não só pela questão da mobilidade, com maior precisão para o trabalho do jornalista, 

mas também pelo aspecto locativo/hiperlocal devido às especificidades no modo de atuação e 

as possibilidades de geolocalização.  

Desse modo, a proposição da quinta geração do jornalismo em redes digitais, ainda 

com as bases de dados constituindo o elemento primordial, é caracterizada pela medialidade, 

horizontalidade nos fluxos de informações multiplataformas com integração de processos e 

produtos em um continuum multimídia dinâmico (BARBOSA, 2013). Os dispositivos móveis, 

portanto, passam a ser o núcleo centralizador que promove a reconfiguração de todas as 

etapas da atividade jornalística, além de possibilitar o surgimento dos produtos autóctones, ou 

seja, aplicativos nativos para smartphones e tablets com material exclusivo e diferenciador 

para essas plataformas. 

 

Nesse contexto, a lógica não é de dependência, competição ou de oposição 

entre os meios e seus conteúdos em diferentes suportes, característica de 

etapas anteriores do jornalismo, principalmente quando o examinamos a 

partir do surgimento das versões de produtos jornalísticos para a web. O 

cenário atual é de atuação conjunta, integrada, entre os meios, conformando 

processos e produtos, marcado pela horizontalidade nos fluxos de produção, 
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edição, e distribuição dos conteúdos, o que resulta num continuum 

multimídia de cariz dinâmico (BARBOSA, 2013, p. 33). 

 

Entre os atributos dos dispositivos móveis, a tactilidade é apontada por Palacios e 

Cunha (2012) como o elemento central para a comunicação nesses suportes. Essa 

característica, segundo os autores, reflete a grande novidade tecnológica que é a existência de 

telas touchscreens, ou seja, sensíveis ao toque. Os pesquisadores propuseram uma tipologia 

para esses dispositivos. Em relação aos gestos tácteis - movimentos dos dedos sobre a tela - 

elencaram onze comandos principais: toque, duplo toque, rolar, deslizar, pinçar, pressionar, 

rotacionar, deslizar com dois dedos, deslizar com vários dedos, espalhar e comprimir. 

Buscaram compreender também os sensores tácteis, visto que esses permitem uma 

experiência mais táctil para os usuários a partir dos comandos girar, movimentar e vibrar, 

responsáveis, respectivamente, pelos sensores de movimento e de vibração. Indicam, 

entretanto, que as áreas dos newsgames e dos aplicativos autóctones são os espaços plenos 

para diferenciação e incorporação dessas potencialidades tácteis.   

Em publicação recente, Cunha (2013) avalia que a navegação a partir de gestos tácteis, 

em geral, ainda é pouco explorada pelos produtos jornalísticos, mas aponta o agregador de 

notícias Summly e a revista Katachi como bons exemplos de experimentações. Avançando em 

relação à pesquisa anterior, o autor propõe o estudo dos mesmos tipos de interação, mas os 

classifica a partir de três eixos: interações de toque (com a ação dos dedos sobre a tela); 

interações livres (ação a partir do corpo humano, como no jogo Kinect) e interações do 

dispositivo (ação de sensores presentes no próprio dispositivo móvel). Porém, o autor 

esclarece que são tendências a serem apropriadas pelo jornalismo, pois ainda não existe a 

utilização dessas novidades na área da comunicação.  

 Em relação à discussão sobre a mobilidade, Canavilhas (2012) destaca que esta pode 

indicar um sentido de divergência de conteúdos resultado do consumo individual e móvel, 

anteriormente caracterizado pelo sistema pull, onde o usuário procurava pela informação, para 

um sistema push (FIDALGO; CANAVILHAS, 2009) e no qual o conteúdo busca o 

consumidor. O pesquisador português afirma que o smartphone, para além das opções 

temáticas e dos dados personalizáveis, permite uma adaptação à situação em que se encontra o 

usuário. É esse detalhe que faz a diferença para o conteúdo, pois ao dirigir um carro, por 

exemplo, é possível o consumo da informação em áudio, mas não em vídeo ou texto. Dessa 

forma, conclui o autor, nos suportes móveis existe uma divergência devido ao ambiente no 

qual está inserido o usuário. “Isso significa que, no caso dos smartphones, as empresas devem 
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elaborar conteúdos divergentes, ou seja, o mesmo conteúdo em diferentes formatos (texto, 

som, vídeo) para adaptar-se ao contexto do consumidor”. (CANAVILHAS, 2012, p. 21-22) 

 Entre tantas convergências, divergências e surgimento de novas propriedades para o 

jornalismo em redes digitais, podemos elencar algumas considerações ao final do primeiro 

capítulo desta dissertação. Gostaríamos de reforçar a escolha do termo continuum nesse 

momento inicial da pesquisa, pois a compreensão de que estamos lidando com um processo 

que está em constante evolução é fundamental. O contexto aqui apresentado, especificamente 

no que diz respeito ao conteúdo, nos fornece condições para verificar se o jornalismo está 

experimentando ou não formas inovadoras para narrar as informações que explorem as 

exigências desse novo público e das empresas jornalísticas. No próximo capítulo, iremos 

discutir as origens, tendências e modelos dos diferentes tipos de narrativas que podem ser 

empregadas entre diferentes plataformas: a multimídia, a crossmedia e a transmídia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

3. NUANCES ENTRE AS NARRATIVAS 

 

 O estudo das narrativas é tão antigo quanto a existência das mesmas. Historicamente, 

foram os trabalhos dos formalistas russos que delinearam de maneira sistemática a 

narratologia. A definição dessa teoria da narrativa se refere à semiologia, a qual dedica-se a 

analisar o modo de organização interna de certos tipos de textos, envolvendo áreas da análise 

do discurso e linguística (Adam apud Mungioli, 2002). Já no campo da literatura, o objetivo 

dos pesquisadores estava na apreciação sobre as narrativas revelando não só o que o texto 

retratava, mas o “como” ele se constituía, indo além da interpretação.  

A narratologia, área dedicada ao estudo das narrativas ficcionais e não ficcionais, teve 

destaque com Tzvetan Torodov, em 1966. Até então, as pesquisas eram direcionadas para 

gêneros como o romance e o conto popular - narrativa como uma forma de arte -, mas uma 

ampliação significativa envolveu disciplinas como antropologia, medicina, publicidade e 

direito, e modificou a discussão para a narrativa como uma forma de pensamento.  

Ryan (2009) propôs a definição de narrativa como um tipo de significado e um modo 

de pensar. A anterior relação “história + discurso = narrativa” foi, dessa forma, substituída 

pela autora por “significado narrativo + codificação semiótica = texto narrativo”. Segundo a 

pesquisadora, a narrativa descreve o tipo de sentido que um artefato semiótico sugere à mente 

a fim de ser aceito como um texto narrativo. Ela afirma ainda que há uma confusão sobre o 

termo já que o mesmo se tornou muito popular na língua inglesa para designar fenômenos que 

pouco tem a ver com a narração de histórias, como as “grandes narrativas da cultura e 

história”, “narrativas de identidade”, “narrativas de raça, classe e gênero” que não 

representam episódios contados por grupos, mas sim crenças coletivas, ideologias, 

estereótipos e preconceitos.  

 Em busca de uma melhor compreensão sobre o termo, a autora propôs uma definição 

de narrativa que envolve quatro dimensões: espacial, temporal, mental e formal/pragmática. 

Conforme Ryan, o avanço de cada dimensão pressupõe a existência da anterior, de modo que 

os textos que satisfazem todas as condições apresentam um maior nível de narratividade e 

assim podem ser mais reconhecidos como histórias.   

 Nessa proposta, a dimensão espacial pressupõe a presença de personagens e cenários 

na narrativa, já o aspecto temporal reforça a existência de acontecimentos excepcionais, ou 

seja, não deve envolver apenas atividades corriqueiras do dia a dia. A pesquisadora destaca 

também o envolvimento de indivíduos com diferentes reações emocionais às situações, pois aí 

reside o interesse sobre a história. Em um terremoto, por exemplo, a narrativa existe quando 
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engloba aqueles psicologicamente afetados pela tragédia. Acrescenta, ainda, que os 

personagens devem reagir através de múltiplas ações. Por fim, a dimensão formal/pragmática 

diz respeito à sequência de eventos que constituem uma lógica direcionada ao encerramento 

da narrativa. E, de modo geral, a história deve ter relevância, seja para comunicar algo novo, 

provocar o prazer ou transmitir informações valiosas para o público.  

Partindo do pressuposto de que a narrativa é uma construção mental definida por 

condições relativamente rígidas, Ryan (2009) propôs três modos de narratividade: semântico, 

discursivo e pragmático. O semântico apresenta oito níveis de narratividade que variam do 

simples, o qual o texto apresenta uma única instância básica para configurar toda a história, ao 

complexo, onde os personagens da trama principal se envolvem em outras tramas, de modo 

que os padrões da história aparecem tanto em nível macro quanto micro.  

O modo discursivo identifica as características do narrador tais como a pessoa 

gramatical utilizada na narrativa; o status ontológico (individualizado ou anônimo); o status 

diegético, ou seja, se o narrador conta a própria história ou a dos personagens; e o tipo de 

focalização, se o narrador adota um ponto de vista ou se compreende o personagem “de 

dentro”. Esse mesmo modo avalia se a narração tem alterações de acordo com o tipo de 

velocidade (sumária ou cena) e o ordenamento do tempo, seja cronológico ou apresentando o 

passado e o futuro. Já o discurso é identificado a partir de um valor de verdade (se é confiável 

ou não) e também pela representação do pensamento e linguagem, a partir de citações diretas, 

indiretas ou sem as mesmas.   

Por fim, a autora destaca que o modo pragmático compreende discussões sobre quais 

as características que tornam uma história atrativa para o público; as estratégias empregadas 

pelos narradores para controlar a atenção, seja pelo suspense, curiosidade ou surpresa; o 

surgimento de efeitos emocionais que promovem empatia ou não com os personagens; e quais 

lições podem ser apreendidas.  

No Brasil, uma referência nos estudos das narrativas midiáticas é Luiz Gonzaga Motta. 

O pesquisador define a narrativa como “a forma universal do empalavramento dramatizado da 

realidade para ajudar o homem e as coletividades a se situarem continuamente no mundo em 

movimento, a história” (MOTTA, 2012, p. 61). Segundo o autor, o retorno do interesse pela 

narrativa é parte do que ele denomina de giro linguístico e antropológico que se refere à ideia 

de que a linguagem é a grande responsável pela mediação entre homem e mundo, 

institucionalizado a partir das narrativas. O professor da Universidade de Brasília argumenta 

que essa retornou definitivamente à cena cultural a partir de filmes, telenovelas, reportagens, 

anúncios, histórias em quadrinhos e, paralelamente, foi amplamente espalhada na web através 
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de blogs e redes sociais. Para o autor, a realidade cotidiana é um tecido de significados e 

relatos intersubjetivos, produto da ação, vontade, pensamento e comunicação entre os 

próprios homens.  

Motta (2007, 2009) considera que as narrativas não são apenas representações da 

realidade, mas também formas de experimentações sucessivas e permanentes do cotidiano. 

Segundo o autor, nenhuma narrativa é ingênua, pois quem narra tem algum propósito ao 

narrar. No caso da narrativa jornalística, ele defende que o conflito é o elemento estruturador, 

pois abre espaço para novas ações, sequências e episódios que fazem com que o interesse pela 

história seja propagado. Para ele, a narrativa jornalística “permite apreender rapidamente a 

complexidade do mundo e configurá-la em enredos coerentes, colocá-los a prova, instituir 

verdades efêmeras que serão continuamente refeitas, constituindo a instável atualidade” 

(MOTTA, 2009, p. 9). Devido a essa realidade em continuum, Motta ressalta que devemos ser 

cautelosos ao compreender as notícias como narrativas, pois essas são dinâmicas. Nesse caso, 

a aquisição do status como narrativa coerente ocorre apenas quando a audiência conecta 

informações aleatórias de determinados fatos e, a partir da imaginação, as constitui em um 

episódio tangível.  

 

3.1 O NARRAR DIGITAL 

 

Na web, as narrativas vão além da estruturação clássica e passam a agregar novos 

atributos. Nora Paul e Christina Fiebich (2005) elencaram cinco aspectos principais: 1) mídia 

– compõe os elementos utilizados para produzir o pacote informativo, relacionados à criação 

do roteiro e suporte da narrativa; 2) ação – refere-se ao movimento realizado dentro do 

próprio conteúdo e também ao movimento do usuário na obtenção das informações; 3) 

relacionamento – diz respeito à forma como o conteúdo pode ser acessado, seja pela 

personalização ou interatividade; 4) contexto – potencializado no ambiente digital pelo uso 

dos links que fornecem informações adicionais; e 5) comunicação – relacionado à habilidade 

de se conectar com outras pessoas. As autoras acrescentam que a grande mudança de 

paradigma das narrativas digitais deve-se à participação do usuário. Portanto, o sucesso de 

uma história depende dos interesses da audiência e do tipo de narrativa que melhor se adapte 

àquele público.  

As potencialidades digitais também interessaram Maria Laure Ryan (2009a, 2009b). A 

autora considera que as narrativas nesse ambiente representam histórias geradas por sistemas 

de inteligência artificial (AI); conteúdos humanos como notícias, fofocas e esboços 
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autobiográficos; e ainda narrativas interativas produzidas através da colaboração entre a 

máquina e o usuário. Sobre essa última, ela argumenta que enquanto a narratividade é um tipo 

de significado, a interatividade, quando colocada a serviço do entretenimento, é um tipo de 

jogo. E a combinação de ambas resulta em duas formas: o jogo narrativo, constituído por 

regras pré-existentes onde o objetivo é ganhar ou perder; e a narrativa jogável, onde o 

propósito principal é observar a evolução do cenário da narrativa.  

Centralizando a discussão para a narrativa webjornalística, Beatriz Ribas (2005) 

buscou identificar seus elementos e características para discutir as particularidades da retórica 

no ciberespaço. A autora propôs uma tipologia de modelos narrativos com base nos conceitos 

da geometria, do plano ao poliédrico, compreendendo tal desenvolvimento entre os anos de 

1996 a 2005. Dentre os gêneros jornalísticos estudados por Ribas – opinativos, notícia, 

entrevista, reportagem e infografia – os dois últimos foram considerados pela pesquisadora 

como as narrativas mais evoluídas desse ambiente. 

 

Tanto a reportagem multimídia integrada como a infografia multimídia 

integrada são modelos de composição da informação, que representam, até o 

momento, expressão mais adequada a uma retórica webjornalística. Nestes 

dois gêneros, a interatividade pode ser articulada pelo produtor em diversos 

níveis, possibilitando ao usuário interagir com o sistema, com as bases de 

dados através da estrutura hipertextual, com outros usuários, com o produtor 

(RIBAS, 2005, p. 151).  

 

Com objetivo semelhante, Bertocchi (2006) analisou as principais transformações da 

narrativa jornalística no ciberespaço. Conforme a pesquisadora, a grande diferença nesse 

ambiente é a alteração da retórica, baseada na tríplice exigência, ou seja, nas possibilidades do 

hipertexto, da multimidialidade e da interatividade. A autora acrescenta que o conjunto de 

regras e padrões das narrativas ciberjornalísticas deve seguir três princípios: conexão - 

relacionado à hipertextualidade -, unidade (ou coesão) – relacionado à multimidialidade, e 

liberdade aparente – relacionado à interatividade. Para a autora, a retórica ciberjornalística 

aplicada às narrativas digitais tem se desenvolvido de maneira mais conservadora, apesar da 

tentativa de equilibrar as estratégias da narrativa clássica com as possibilidades do meio 

digital. Assim como Ribas (2005), ela considera a reportagem multimídia e a infografia 

interativa como exemplos plenos de narrativas no ciberespaço. 

 

A narrativa ciberjornalística não é evidente, por mais que contar histórias 

possa parecer na superfície deste ato algo simples e banal, o fato é que existe 

um aspecto singular, artificial e problemático (e por que não econômico, 

político, ideológico, social e trabalhista) no ato de arrumar um conjunto de 
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ações numa notícia online, numa reportagem multimídia ou num infográfico 

interativo (BERTOCCHI, 2006, p. 190).  

 

 A expansão das possibilidades e exigências sobre o narrar digital provocaram, 

consequentemente, a formulação de diferentes conjuntos de regras de redação do conteúdo 

jornalístico. O interesse de autores como João Canavilhas (2007), Paul Bradshaw (2007) e 

Guillermo Franco (2008) debruçou-se, principalmente, pela formulação da notícia na rede. Os 

dois primeiros elaboraram modelos contrários à pirâmide invertida, técnica utilizada há anos 

por jornalistas dos meios impressos.  

 O autor português propôs uma gramática multimídia para a elaboração de notícias 

baseada no uso de nós e links. Os nós são peças informativas que permitem ao usuário um 

contato com mais informações sobre os fatos, e os links são as conexões que possibilitam a 

escrita em profundidade aliada a uma preocupação estilística. Para tal, Canavilhas (2007) 

sugeriu o modelo da Pirâmide Deitada, que é estruturada a partir de quatro níveis: unidade 

base; nível de explicação; nível de contextualização e nível de exploração. O primeiro refere-

se ao bloco de informação essencial na notícia, ou seja, a identificação sobre o quê, quando, 

quem e onde do evento jornalístico. Em seguida, deve-se responder ao por que e como. O 

nível de contextualização oferece informações adicionais sobre os elementos centrais do fato 

e, por fim, a exploração permite a ampliação para arquivos externos.  

 

Figura 9 - Modelo da Pirâmide Deitada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Canavilhas (2007) 

 

 Paul Bradshaw (2007) propôs o modelo News Diamond onde duas variáveis passam a 

ser predominantes na elaboração da notícia: a velocidade e a profundidade. Para o autor, esses 

atributos ilustram a perspectiva interativa onde as histórias estariam sempre inacabadas. Nele, 
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a notícia evoluiria da apresentação mais simples, como uma alerta, até formatos mais 

complexos, com empregos de amplas bases de dados. Guillermo Franco (2008), por sua vez, 

acredita que a pirâmide invertida ainda deve ser empregada para a elaboração de notícias na 

web. Segundo ele, existem três níveis distintos dessa técnica: no primeiro, o texto é linear e 

aparece disposto em uma única página da WWW; no segundo o texto é dividido em subtemas 

(intertítulos) em uma página e a leitura torna-se não linear já que a busca pelos intertítulos 

pode ser feita de maneira independente; e, no último nível, o texto é dividido em subtemas 

que aparecem em diferentes páginas na web e seus elementos devem estar dispostos de 

maneira descrente de importância.   

Retomando a discussão sobre os exemplos plenos de narrativas no ciberespaço, a 

pesquisa doutoral de Ainara Larrondo Ureta (2007) buscou investigar o uso da hipermídia na 

elaboração de mensagens jornalísticas, e identificou o surgimento da modalidade reportaje 

hipermedia. Segundo a autora, é uma renovação da reportagem tradicional, pois emprega a 

narrativa hipermídia, multimídia, interativa e as reúne em um único discurso, entretanto, 

provoca grandes mudanças na forma de estruturação e apresentação do conteúdo. Entre as 

principais características dessa modalidade estão a diversidade, heterogeneidade, 

profundidade, discurso misto, integrador e multidimensional. A pesquisadora espanhola 

investigou os “especiais” como protótipos da reportaje hipermídia, e os caracterizou pela 

ausência de uma periodicidade determinada, além de uma elaboração normalmente vinculada 

à comemoração de grandes acontecimentos políticos ou eventos de âmbitos nacional e 

internacional que comovem a sociedade. Esse formato possui uma organização única e é 

orientado pela criatividade da equipe responsável.  

No Brasil, Raquel Longhi (2010) defende terminologia “especiais multimídias”. Para a 

autora, o especial pode ser definido como “uma grande reportagem com formatos de 

linguagem multimídia convergentes que integram gêneros como a entrevista, o documentário, 

a infografia, a opinião, a crítica, a pesquisa e outros em um único pacote de informação” 

(LONGHI, 2010, p. 153). A professora da Universidade Federal de Santa Catarina considera, 

entretanto, que os especiais são amplas coberturas temáticas com aproximação aos formatos 

narrativos, possibilitados, principalmente, pelo flash.  

O uso do software flash no jornalismo tem como referência a pesquisadora Mindy 

McAdams, que o considerava como o formato jornalístico por excelência dos meios digitais. 

Porém, com a chegada dos smartphones e tablets produzidos pela Apple, os quais não são 

compatíveis com o software, o uso do flash foi repensado pelas empresas de comunicação, 
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que passaram a desenvolver páginas em linguagem HTML512, compatíveis com todos os 

dispositivos.   

 Precisamos ressaltar que toda a discussão sobre a produção de narrativas na web tem 

como estrutura as bases de dados, das simples às mais complexas. Manovich (2001) as 

considerava como o centro do processo criativo na era do computador, possibilitando, assim, 

a visualização do conteúdo por diferentes interfaces e em distintas plataformas. Segundo o 

teórico, o usuário de uma história está, na verdade, atravessando uma base de dados a partir 

dos links nela indicados. Dessa forma, conceitua uma hipernarrativa como a soma dos 

múltiplos caminhos através de uma base de dados.  

Na mesma linha de raciocínio, Machado (2007) defende a atualização do conceito de 

narrativa no contexto desses conjuntos estruturados por dados. O autor afirma que na 

narrativa moderna, ouvinte, leitor e telespectador acompanham a narração sem interferir no 

fluxo da narrativa. No ambiente do ciberespaço, ao contrário, a narrativa depende da 

intervenção do usuário, ou seja, ao navegar em uma publicação jornalística, ele realiza uma 

ação que altera todo o desenvolvimento.   

Analisando as condições para a escrita do jornalismo digital, Daniela Ramos (2011) 

considera que nos novos meios não há, a priori, uma sucessão narrativa no tempo e uma 

instância narrativa enunciadora, pois os dados estão disponibilizados em complexas bases e 

essas, por si, não são suficientes para contar histórias. A autora argumenta que os formatos 

são os responsáveis pela expansão dos sistemas de escrita e que, no meio digital, é impossível 

defini-los.  

 Defendendo uma associação e visualização efetivas, Takehana (2013) avalia que a 

narrativa está se tornando, claramente, uma exploração de reconhecimento de padrões onde 

em vez de encerrar as interpretações em um texto, a satisfação é obtida a partir da exploração 

divagante sobre o mesmo. Dessa forma, afirma que os escritores devem levar em conta a 

participação do leitor na alteração progressiva do enredo; a presença do computador como um 

colaborador no ato da escrita e a lógica das bases de dados. Os leitores, por sua vez, devem 

utilizar seus próprios desejos e experiências para navegar através do território desconhecido, 

assumindo, assim, o risco de uma possível incompreensão e exposição.  

Como elaborar, portanto, narrativas ciberjornalísticas aliadas a esse contexto? Nesta 

dissertação partimos da hipótese de que ainda não há, apesar de quase vinte anos da 

implantação da internet no país, produções de excelência que contemplem, de maneira 

                                                           
12 É a quinta versão de desenvolvimento da linguagem que estrutura e apresenta do conteúdo na World Wide 

Web.  
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satisfatória, todas as possibilidades oferecidas pela rede. Portanto, é exigido do jornalista um 

conhecimento sobre os diferentes tipos de narrativas que podem ser criadas para, assim, 

identificar aquela com o padrão que mais se adeque à proposta da história a ser narrada. Deste 

modo, resgataremos os atributos, os modelos e os exemplos de narrativas multimídias, 

crossmedia e transmídias a partir de produções publicadas em grupos mainstream e outros.  

 

3.2 A NARRATIVA MULTIMÍDIA  

 

A compreensão, etimologicamente, é simples: muitas mídias. Pierre Levy, ainda em 

1999, definiu o termo como o uso de diversos suportes ou veículos de comunicação. Segundo 

o autor, o conceito é corretamente empregado quando, por exemplo, a exibição de um filme 

dá lugar simultaneamente ao lançamento de um jogo, a veiculação de uma série de TV, ao 

consumo de camisetas e brinquedos, etc. Tal contexto reflete, de acordo com o pesquisador, 

uma “estratégia multimídia”. A confluência de mídias separadas em direção à mesma rede 

digital integrada, entretanto, é proposta por Levy como “unimídia”.  

Diante da aparente simplicidade da palavra “multimídia”, Salaverria (2001) ressalta a 

existência de uma perigosa polissemia, ou seja, os vários sentidos carregados pelo termo. O 

pesquisador espanhol diferencia, por exemplo, comunicação multimídia x empresas 

multimídia. A primeira está relacionada às mensagens produzidas com diversas mídias e que, 

por consequência, gera a “narrativa multimídia”. Já a segunda não se refere a um produto 

unitário com integração de elementos de mídias, mas sim a uma justaposição de meios de 

comunicação. Dessa forma, o autor identifica que o termo nos estudos de comunicação se 

distingue entre a realidade das linguagens e dos meios.  

 Segundo o autor, as informações através de vários códigos (textos, sons e imagens) e a 

unidade comunicativa são as chaves para a interpretação do conceito. Interessante também é 

observar a preocupação de Salaverria em relacionar a mensagem multimídia à integração de 

tais códigos em uma única mensagem. “Um produto informativo que conecte um texto, um 

vídeo e um áudio de maneira separada não pode ser considerado uma mensagem multimídia. 

É simplesmente um conglomerado desintegrado de mensagens informativas independentes” 

(SALAVERRIA, 2001). A unidade comunicativa, por sua vez, refere-se à qualidade da não 

redundância e a complementariedade entre as mensagens de cada código.  

 Doze anos se passaram da publicação desse artigo e há um ponto em comum com os 

desafios atuais. Na época, Salaverria concordava com as considerações de Xosé López (2000) 

de que um dos principais desafios daquela realidade era “fomentar a inovação com as 
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linguagens e os produtos para descobrir novas formas de contar histórias, permitir a 

interatividade com qualidade a partir de novas ferramentas e em novos suportes”. Até então, a 

produção e a distribuição estavam centradas, principalmente, na web. Hoje, nosso desafio é o 

mesmo, porém com a necessidade de estruturar a construção de narrativas a partir de 

múltiplas plataformas, incluindo os dispositivos móveis, smartphones e tablets.  

Na web, a coesão e a hierarquização da informação são possibilitadas pela estrutura do 

layout, integração das mídias, adaptação de conteúdos e orientação de leitura. Segundo 

Gamela et al. (2011) tais narrativas apresentam uma infinidade de opções que estão em 

consonância com suas características: interatividade; uso de cenas; não linearidade; tipos de 

estrutura e grau de multimidialidade. 

- Interatividade: Classificada em instrução, manipulação e exploração. A de instrução permite 

que os utilizadores possam atribuir características pessoais aos elementos da narrativa para 

obter informação personalizada. Na manipulação, a interpretação da mensagem é dependente 

da intervenção do receptor. E na exploração, os utilizadores têm a liberdade aparentemente 

absoluta de se moverem no espaço virtual. 

- Uso de cenas e não linearidade: Relacionada à roteirização da narrativa, com informações 

hierarquizadas de forma fragmentada.  

- Tipos de estrutura: Relacionada à pirâmide invertida, mas com estrutura horizontal 

(sequências, informação passo a passo); vertical (diferentes níveis de informação com 

diferentes graus de importância) e estruturação mista. 

- Grau de multimidialidade: Capacidade de combinar as diferentes mídias (vídeo, som, texto, 

slideshow, etc.) de maneira integrada em pacotes informativos.  

 

 Para a produção de uma narrativa multimídia, os autores definiram três fases: recolha e 

planejamento de informação; tratamento dos conteúdos e, por fim, desenvolvimento e 

publicação. Antes da informatização das redações, os jornalistas faziam a captura de 

informações a partir da consulta de depoimentos junto às fontes, de maneira pessoal, por 

telefone ou na análise de documentos impressos. Com a digitalização e a acumulação cada 

vez mais progressiva dos dados na rede, a chamada era do big data, o profissional precisa 

adquirir a capacidade de encontrar padrões nas informações disponíveis para que possam 

servir de análise. Esse processo, conhecido como data mining, valoriza o uso das bases de 

dados para a produção do conteúdo jornalístico.  

 No planejamento da narrativa é necessária a elaboração de um esboço em forma de 

guia, o storyboard, com o objetivo de descrever a hierarquização da informação e definir os 
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meios a serem utilizados para cada componente da narrativa. Segundo os pesquisadores 

portugueses, o jornalista deve atentar-se, primeiramente, para o aspecto não linear da narrativa 

que deverá ser fragmentada a partir dos temas que a constituem. Na sequência, é preciso 

definir quais mídias serão utilizadas para cada fragmento da narrativa considerando suas 

potencialidades. Destacam também que é preciso criar elementos de transição para facilitar a 

leitura e também identificar os graus de interatividade para o usuário construir sua narrativa a 

partir dos caminhos fornecidos. Outro aspecto ressaltado pelos autores é o design de interface 

que deve fornecer fácil visibilidade dos elementos multimídias, aliado a uma consistência em 

termos gráficos e de ação para que o usuário não dispense muito tempo com a aprendizagem e 

os erros, podendo eliminar a satisfação em relação ao sistema.  

 

O sucesso de um sistema multimídia é indissociável do seu efeito estético e 

de usabilidade. Uma interface que explore esta dicotomia torna-se 

simultaneamente mais fácil e mais agradável de usar. Às regras de 

usabilidade convém estar sempre associado um design agradável e atrativo 

(GAMELA et al., 2011, p. 47).  

   

 No livro Practicing Convergence Journalism (2013) Janet Kolodzy avalia que a 

tecnologia digital e online permite vários caminhos para a prática de contar histórias no 

jornalismo. Segundo a autora, os profissionais desse campo têm a chance de utilizar múltiplas 

formas de mídia e de pacotes. Ressalta, porém, que o jornalista não pode combinar tais 

elementos de maneira arbitrária para cada história, mas deve pensar e decidir a melhor forma 

para apresentar as informações. Kolodzy define a história multimídia, em um sentido amplo, 

como qualquer combinação de diferentes mídias em uma narrativa online.  

 Contudo, a autora faz uma crítica pertinente. Para ela, o jornalista, ao invés de assumir 

a responsabilidade de comunicar as informações para o público, abdica de todas as decisões 

para a audiência. “Ao disponibilizar tudo e falhar no ordenamento das informações que 

devem ser publicadas, deixa para a audiência a decisão sobre a melhor combinação de mídia 

para compreender as notícias” (KOLODZY, 2013, p. 131). Ela alega que o jornalista 

convergente deve classificar o formato mais adequado para ser entregue ao público e, por 

isso, lista algumas perguntas que podem auxiliar o profissional: 1) O que a audiência precisa 

saber e compreender?; 2) O que eu quero comunicar? O que há na história que precisa ser 

contado?; 3) O que eu coletei para contar a história e o que funciona melhor para transmitir as 

informações para a audiência? Dessa forma, a autora considera que a possibilidade de usar 

certo elemento para contar uma história não significa que o jornalista deve, necessariamente, 
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utilizá-lo, pois esse deve estar relacionado com a força que cada mídia representa na 

estruturação do pensamento, conforme exposto na tabela abaixo. 

Tabela 1 - Elementos multimídias 

Fonte: Janet Kolodzy (2013) 

  

 Em relação ao termo multimídia, acreditamos que, muito além de uma popularização, 

ele vem sofrendo uma banalização nos últimos anos. Atualmente, tudo precisa ser multimídia: 

as narrativas, os profissionais, os cursos, as aulas, os docentes e tantos outros. De fato, a 

produção, a distribuição, a circulação e a recirculação são cada vez mais complexas, dos 

impressos aos dispositivos móveis. Mas, será que toda e qualquer informação na web deve 

reunir elementos multimídias? Defendemos que não. Primeiro porque a multimídia só faz 

sentido quando integrada, e em uma notícia, por exemplo, essa unificação não é possível 

porque os eventos estão ocorrendo e repercutindo no momento da publicação. Mas 

acreditamos sim no potencial de contar histórias mais aprofundadas a partir do uso de diversas 

mídias agregadas de maneira coerente.  

 

3.2.1 AVALANCHE DE TENDÊNCIAS 

 

Em 20 de dezembro de 2012, o The New York Times (NYT13) publicou na primeira 

página de seu site a narrativa multimídia e imersiva “Snow Fall”14 como parte de uma 

estratégia de lançamento de narrativas em áreas que o grupo possui experiência. A história, 

produzida pelo jornalista esportivo John Branch, narrou a avalanche enfrentada por 16 

esquiadores no vale Tunnel Creek, em Washington. Dividida em seis capítulos, a narrativa 

                                                           
13 Disponível em: http://migre.me/gOk2J. Acesso em: 3/09/2013. 
14 Disponível em: http://migre.me/gOk4g. Acesso em 3/09/2013.  

http://migre.me/gOk2J
http://migre.me/gOk4g
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integrou vídeos, fotos, infografias interativas e slideshow de maneira bem intuitiva, com 

grande destaque para o design.  

Figura 10 - Home da narrativa “Snow Fall”  

Fonte: nytimes.com 

 

Sobre a existência dos infográficos em narrativas jornalísticas na web, Mielniczuck 

(2008) considera que os movimentos e as animações permitem a fluidez da narrativa a partir 

das bases de dados. Segundo a autora, a ação já não depende mais do clique e no caso de 

“Snow Fall”, por exemplo, é o scroll da página que possibilita a dinamicidade. Pesquisadora 

de infográficos jornalísticos, Tattiana Teixeira (2009) os conceitua como elementos icônicos e 

tipográficos, tais como mapas, fotografias, ilustrações, gráficos, partindo sempre da relação 

indissociável entre imagem + texto. Na internet, a autora argumenta que os infográficos 

podem incluir recursos multimídias, como vídeos e áudios, além de permitir que o usuário 

utilize informações disponibilizadas em bases de dados para construir a infografia a partir de 

seus próprios interesses.  

A partir da defesa de Teixeira, podemos considerar “Snow Fall” como uma narrativa 

multimídia - composta por vários elementos, entre eles a infografia interativa - ou uma única 

infografia? É preciso problematizar e identificar as nuances entre os formatos, cada vez mais 

tênues nas produções para a web. Contudo, ressaltamos que nesta dissertação nosso objetivo 

não é a discussão de gêneros/formatos jornalísticos, mas sim a compreensão sobre como as 

narrativas, aqui abarcadas pela definição de Motta como “representações e experimentações 

sucessivas e permanentes do cotidiano” são estruturadas na web, especialmente as premiadas 

e os casos ilustrativos.  
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A narrativa “Snow Fall” ganhou o Prêmio Pulitzer na categoria feature writing e foi 

mencionada com “um projeto reforçado pela sua integração hábil de elementos multimídia”. 

O material exigiu produção de seis meses e envolveu entrevistas com sobreviventes, 

familiares, fontes oficiais, especialistas em neve, além da análise de relatórios médicos, 

policiais, do centro de ski e de ligações para o número de emergência. Houve também 

contribuição do Instituto Federal Suíço de Pesquisa em Neve e Avalanches que forneceu uma 

simulação da avalanche, gerada por computador e com base em dados acumulados a partir do 

relatório do acidente e dos relatos de testemunhas. No terceiro capítulo, analisaremos com 

maior profundidade os detalhes apresentados por “Snow Fall”. 

A avalanche relatada na narrativa foi muito além de Tuneel Creek, produzindo efeitos 

no mercado jornalístico. Jeremy Rue, da Escola de Jornalismo de Berkeley na Universidade 

da Califórnia, avaliou que além da integração das mídias, vários componentes técnicos e de 

design contribuíram para a receptividade de “Snow Fall”: 

- Há vídeos silenciosos que são reproduzidos automaticamente, alguns deles proporcionando 

um cenário gráfico, outros como gráficos informativos; 

- Existe um mecanismo de rolagem (chamado jquery.inview) que irá desencadear ações 

conforme o usuário utiliza. Por exemplo, ele irá reproduzir um vídeo, animação gráfica ou 

alterar algumas propriedades CSS como desaparecendo no fundo. 

- Um efeito "cortina" que revela ou cobre imagens e vídeos a partir da rolagem realizada pelo 

usuário. 

Figura 11 - Capítulo Descent Begins da narrativa “Snow Fall” 

 

Fonte: nytimes.com  
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Segundo Jill Abramson, editor executivo do grupo, o projeto foi compartilhado por 

mais de dez mil usuários no Twitter, recebeu quase três milhões de visitas e os usuários 

gastaram, em média, doze minutos. Grande parte do fluxo de acesso foi proveniente das redes 

sociais e muitas visitas ocorreram antes do destaque do projeto na página principal do 

nytimes.com.  

 Em 2013 foi publicado outro projeto multimídia do NYT, “The Jockey”15, com 

conteúdo veiculado dias depois na seção de esportes da edição impressa (domingo). A 

narrativa relatou as experiências e a carreira do primeiro norte-americano a participar de 

50.000 corridas de cavalo, Russell Baze. O material, dividido em oito capítulos, resgata 

aspectos literários em trechos do texto, além de ter design semelhante a um livro, mas com os 

recursos possibilitados pela plataforma web. Na sequência, em setembro, o grupo lançou 

outro projeto multimídia chamado “Tomato Can Blues”16 com o grande diferencial de 

ilustrações no formato de histórias em quadrinhos (HQ) para narrar a vida de um lutador 

amador que fingiu estar morto para escapar de mafiosos e traficantes a quem devia dinheiro. 

O conteúdo na íntegra também foi disponibilizado para download em MP3.  

 

Figura 12 - Capítulo 50,000 and Couting da narrativa “The Jockey” 

Fonte: nytimes.com  

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Disponível em: http://migre.me/gOkHV. Acesso em: 10/09/2013. 
16 Disponível em: http://migre.me/gOkUV. Acesso em: 10/09/2013. 

http://migre.me/gOkHV
http://migre.me/gOkUV
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Figura 13 - Home da narrativa “Tomato Can Blues” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: nytimes.com 

 

De fato, as três narrativas multimídias publicadas pelo NYT envolveram a temática 

esportiva, entretanto, há outras produções sendo realizadas no mercado jornalístico. O The 

Seattle Times17, em 2013, produziu a narrativa “Sea Change”18 com entrevistas a mais de 150 

fontes em viagem realizada do Alasca (Pacífico Norte) a Papua Nova Guiné (Pacífico Sul), 

com objetivo de detalhar as mudanças químicas sofridas pelo oceano pacífico. O material é 

dividido em três partes e também conta com vídeos, gráficos, fotografias e mapas. Há espaço 

para discussão na página do projeto e sugestão para uso da hashtag #seachange nas redes 

sociais. Muito interessante é o espaço dedicado à atualização de notícias e de projetos 

educacionais relacionados à acidificação dos oceanos. 

 

Figura 14 - Capítulo Can sea life adapt? da narrativa “Sea Change” 

Fonte: seattletimes.com 

                                                           
17 Disponível em: http://migre.me/gOlxv. Acesso em: 10/09/2013. 
18 Disponível em: http://migre.me/gOlX8 Acesso em: 10/09/2013.  

http://migre.me/gOlxv
http://migre.me/gOlX8
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O The Washington Post19 publicou “Cyclings Road Forward”20 para narrar a história 

do jovem ciclista Joe Dombrowski, a nova promessa do ciclismo na era pós Lance Armstrong. 

O material é dividido em cinco capítulos e conta com fotografias bem trabalhadas, vídeos, 

mapas, infografias e áudios de Dombrowski comentando percursos de corrida. Já o The 

Guardian21 produziu a narrativa “Firestorm”22 a partir dos relatos da família Holmes que teve 

a comunidade devastada por um incêndio florestal na Tasmânia, Austrália. A fotografia da 

família circulou na rede pela força dramática da imagem, pois os pais protegeram os filhos ao 

se agarrarem em um píer para sobreviver do incêndio que se alastrou na praia. O projeto teve 

duração de três meses e contou com o trabalho de jornalistas, designers e desenvolvedores de 

cinco diferentes editorias, apoiados na Inglaterra e na Austrália. Assim como os outros 

projetos, esse também é estruturado em capítulos. Toda a história é narrada com as paisagens 

em vídeos no modo tela cheia, provocando a total sensação de imersão naquele ambiente.  

Segundo a equipe do The Guardian, algumas lições foram aprendidas com 

“Firestorm”. A primeira diz respeito ao uso de recursos (textos, vídeos, fotos, gráficos) com 

os desafios dispostos na web (compressão, encoding) que foram criados e gerenciados pelas 

equipes de multimídia, imagem, redação e programação. O grupo também afirma que fazer 

vídeos para web ainda é bastante difícil devido às várias codificações (mp4, WebM, ogg) para 

rodar nos browsers, além de ser necessário considerar a disponibilidade de banda larga. 

Destacam também a importância de compreender os limites dos protótipos dos projetos.  

“Eles são uma maneira útil de transmitir a visão para um editor, mas há o risco de se distrair 

com alguns aspectos do projeto que passam a ser irrelevantes quando os dados reais são 

inseridos”.  

Uma das preocupações de “Firestorm” foi com a movimentação do usuário na 

narrativa. Decidiu-se, portanto, pela rolagem das cenas a partir de capítulos. A indicação da 

equipe foi quebrar a linearidade do design, tornando os recursos mais consistentes em cada 

cena. Outro aprendizado destacado pelo grupo é que além de ser preferível uma proximidade 

de trabalho entre os profissionais, é imprescindível solicitar a participação do editor para uma 

sessão de testes do projeto.  

 

 

 

 

 

                                                           
19 Disponível em: http://migre.me/gOm73. Acesso em: 12/09/2013. 
20 Disponível em: http://migre.me/gOmhw. Acesso em: 12/09/2013. 
21 Disponível em: http://migre.me/gOmjf. Acesso em: 12/09/2013. 
22 Disponível em: http://migre.me/gOmlk. Acesso em: 12/09/2013 

http://migre.me/gOm73
http://migre.me/gOmhw
http://migre.me/gOmjf
http://migre.me/gOmlk
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Figura 15 - Home da narrativa “Firestorm” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: theguardian.com  

 

 Outra narrativa lançada pelo The Guardian foi “NSA Files: Decoded – What the 

revelations means for you”23, vencedora das categorias Jornalismo Investigativo Inovador e 

Jornalismo Watchdog - guardião da informação - do prêmio Online Journalism Awards24, 

edição de 2013, organizado pela Online News Association (ONA) e a Escola de Comunicação 

da Universidade de Miami.  A publicação gerou intensa repercussão entre sites e blogs 

especializados como o 233grados do La Informacion que chegou a qualificar a narrativa 

como um trabalho jornalístico sensacional e que supera a todas as outras do mesmo estilo, 

ainda que com temáticas diferentes. É, atualmente, o maior caso paradigmático na área do 

jornalismo multimídia. Assim como “Snow Fall”, analisaremos essa narrativa no terceiro 

capítulo desta dissertação.  

Figura 16 - Abertura da narrativa “NSA Files Decoded – What the revelations means for you”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: theguardian.com 

                                                           
23 Disponível em: http://migre.me/h8hou. Acesso em: 10/11/2013. 
24 Disponível em: http://migre.me/gAwjt. Acesso em: 10/11/2013. 

http://migre.me/h8hou
http://migre.me/gAwjt
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 Comparando a narrativa “Snow Fall” e “NSA Files: Decoded – What the revelations 

means for you”, o professor da Universidade de Miami, Alberto Cairo, é categórico ao afirmar 

que não leu todo o conteúdo apresentado na produção do grupo americano. Em seu blog25, ele 

argumenta que ficou entediado porque achou irrelevante o conteúdo e a forma de escrita, e 

não devido a um fracasso de design. Porém, afirma entusiasmado que leu todo o material da 

narrativa do The Guardian, assistiu aos vídeos e apreciou os infográficos. Segundo Cairo, 

esse é um exemplo de bom jornalismo: bem projetado e bem escrito. “E eu suspeito que, pelo 

menos em parte, ela existe por causa de ‘Snow Fall’, que, mesmo com todas as deficiências, 

abriu a mente de muitos editores, repórteres e designers”.  

 Uma discussão que perpassa a produção de todas as narrativas na web é a 

programação. Cody Brown, da startup Scroll Kit26, desenvolveu uma cópia de “Snow Fall” e 

publicou um vídeo demo no Youtube mostrando o processo, pois “O NYT passou centenas de 

horas codificando ‘Snow Fall’. Nós fizemos uma réplica em uma hora”. O programador foi 

notificado pelo departamento jurídico do The New York Times e teve que remover o vídeo, 

porque usava referências da empresa americana para ilustrar a explicação sobre sua 

ferramenta. No site da Scroll Kit, ela é apresentada como um poderoso editor de conteúdo 

visual, com produção instantânea de imagens, movimentos e tipografias a partir do slogan 

“crie histórias que as pessoas queiram tocar”. Ainda na página da startup, é possível verificar 

trabalhos realizados para as revistas Esquire27, EPIC28, Smithsonian29 e outros.  

 Outra ferramenta que vem ganhando destaque na área é a da startup Shorthand30. A 

proposta é a criação de histórias convincentes e interativas para a web. Segundo o 

desenvolvedor Ben Fogarty, a ferramenta não sugere a substituição da função do 

programador, mas sim uma tentativa de formalizar um discurso que já provou ser totalmente 

viável para o mercado. Conforme o site da startup, enquanto eles não podem revelar todos os 

trabalhos já realizados, deixaram uma “amostra” de dois trabalhos que produziram para 

empresas jornalísticas de elevada relevância, como o The Guardian e a ESPN. Coincidência 

ou não, ambas as histórias possuíam a temática esportiva.  

  

 

 

                                                           
25 Disponível em: http://migre.me/haeVN. Acesso em: 27/11/2013. 
26 Disponível em: https://www.scrollkit.com/. Acesso em: 27/11/2013. 
27 Disponível em: http://migre.me/haeYM. Acesso em: 27/11/2013. 
28 Disponível em: http://migre.me/haeZG. Acesso em: 27/11/2013. 
29 Disponível em: http://migre.me/haf0c. Acesso em: 27/11/2013. 
30 Disponível em: http://shorthand.com/. Acesso em: 27/11/2013. 

http://migre.me/haeVN
https://www.scrollkit.com/
http://migre.me/haeYM
http://migre.me/haeZG
http://migre.me/haf0c
http://shorthand.com/
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Figura 17 - Home da ferramenta Shorthand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: shorthand.com  

 

Em 2013, no Brasil, também foram produzidas narrativa interessantes. O jornal Gazeta 

do Povo31, integrante do Grupo Paranaense de Comunicação (GRPCom) publicou “Erva Mate 

– O ouro verde do Paraná”32, abordando as origens, produção, economia, o ritual do 

chimarrão e a burguesia que floresceu da erva, com recursos como vídeos, infografias e 

mapas. O material foi disponibilizado na versão impressa, na web e no aplicativo para tablets,  

com download gratuito. No dispositivo móvel, houve uma transposição do conteúdo da web. 

Verificamos também que no site da Gazeta do Povo há uma seção denominada “especiais”, 

porém, essa divisão se refere à coberturas temáticas específicas e não a uma forma 

diferenciada de estruturação e apresentação das informações. 

    

Figura 18 - Home da narrativa “Erva Mate – o ouro verde do Paraná” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: gazetadopovo.com.br 

                                                           
31 Disponível em: http://migre.me/h8hyT . Acesso em: 05/12/2013. 
32 Disponível em: http://migre.me/h8hBl. Acesso em: 05/12/2013. 

http://migre.me/h8hBl
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O Universo Online (UOL)33 publicou “5 anos de crise econômica no mundo”34, essa, 

por sua vez, hierarquizada na seção infográficos. A temática envolve a compreensão sobre a 

crise, o efeito na economia dos países, os fatos marcantes e comentários de especialistas. 

Possui vídeos, galerias de fotos e, claro, infografias. O G1 Amazonas35, da Globo, também na 

seção infográficos, elaborou “Guerra na Selva”36 para narrar o treinamento considerado mais 

difícil e controverso do Exército do Brasil e que também prepara militares de todos os 

continentes para combates em florestas. O material é composto por vídeos, áudio slideshow, 

infografias, e outros.  

No mesmo ano, o país sediou a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), evento da Igreja 

Católica que obteve grande repercussão na mídia devido à presença do Papa Francisco no 

Brasil. O Estado de São Paulo37 produziu a narrativa “Os caminhos de Francisco, de Buenos 

Aires à Jornada Mundial da Juventude”38 subdivido nos tópicos Argentina, Roma, Brasil e 

abordando temas como a infância, a fé, a política, o conclave, os peregrinos, a visita a 

Aparecida, entre outros. A Folha de São Paulo39 junto com o grupo argentino Clarín40 criou 

“O papa do fim do mundo”41, uma narrativa especial no formato de aplicativo para tablets, e o 

grupo O Globo42 optou pela publicação do e-book com os principais acontecimentos, 

revelações, entrevistas, análises, perfis e fotos publicados durante o JMJ.   

 

Figura 19 - Aplicativo para iPad "O papa do fim do mundo" 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Folha de São Paulo 

                                                           
33 Disponível em: http://migre.me/h8hCJ. Acesso em: 05/12/2013. 
34 Disponível em: http://migre.me/h8hDr. Acesso em: 05/12/2013. 
35 Disponível em: http://migre.me/h8hEN. Acesso em: 05/12/2013. 
36 Disponível em: http://migre.me/h8hGL. Acesso em: 05/12/2013. 
37 Disponível em: http://migre.me/h8hI0. Acesso em: 05/12/2013. 
38 Disponível em: http://migre.me/h8hIR. Acesso em: 05/12/2013. 
39 Disponível em: http://migre.me/h8hJG. Acesso em: 05/12/2013. 
40 Disponível em: http://migre.me/h8hLq. Acesso em: 05/12/2013. 
41 Disponível em: http://migre.me/h8hNN. Acesso em: 05/12/2013. 
42 Disponível em: http://migre.me/h8hPU. Acesso em: 05/12/2013. 
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Em um ano repleto de exemplos de narrativas multimídias, um dos grandes grupos de 

comunicação mainstream no país, a Folha de São Paulo, a reboque da tendência internacional, 

lançou a narrativa “A batalha de Belo Monte”43, a primeira da série “Tudo sobre” que 

publicará outros dossiês digitais ao longo de 2014. O tema dessa primeira experiência foi a 

usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, que será a terceira maior hidrelétrica do mundo. O 

material utiliza recursos como vídeos, galerias de fotos, mapas, infografias e o game 

“Folhacóptero”. No terceiro capítulo, apresentaremos a análise completa dessa narrativa.  

 

 

3.3 A NARRATIVA CROSSMEDIA 

 

Assim como na discussão do subcapítulo anterior, o termo crossmedia, ou mídia 

cruzada, também é enigmático, pois é apropriado para diferentes campos, do entretenimento 

ao turismo. No ano 2000, o ex-produtor sênior da BBC, Gary Hayes já empregava o conceito 

e o definiu da seguinte forma: “Mídia cruzada é uma propriedade dos meios de comunicação 

na qual o serviço, história ou experiência é distribuído através de diversas plataformas de 

mídia utilizando múltiplos formatos de conteúdo” (HAYES apud MIYAMARU, 2009, p. 17). 

Hayes sugeriu quatro níveis de mídia cruzada:  

- Distribuição: O conteúdo da mídia principal é transformado para outros formatos e 

distribuído em outras mídias.  

- Extras: O conteúdo produzido extrapola a produção para o meio principal, criando conteúdo 

extra que é distribuído em diversas plataformas.  

- Pontes: A verdadeira forma da mídia cruzada é quando a história ou estrutura do serviço 

direciona a audiência através dos meios de comunicação para navegar na narrativa.   

- Experiências: Refere-se à união dos três primeiros níveis onde o conteúdo é distribuído 

através das múltiplas plataformas de maneira não linear. O produtor cria um ambiente, 

semelhante a um jogo, na qual os participantes vivem e seguem seu próprio caminho, 

personalizando a experiência de uso dos meios de comunicação.  

Os pesquisadores Hannele et al. (2004), argumentam que o conceito crossmedia 

introduz novos caminhos a partir do intercruzamento entre os meios. Em geral, o termo 

refere-se a: 1) Criação única e publicação em qualquer lugar; 2) Capacidade de 

aproveitamento do conteúdo produzido através de uma variedade de meios; e 3) Criação e 

                                                           
43 Disponível em: http://migre.me/hagky. Acesso em: 20/12/2013. 

http://migre.me/hagky
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implementação de gráficos simples para uma diversidade de mídias. Os autores ainda 

acrescentam que enquanto na crossmedia a ideia é interligar diferentes terminais para permitir 

um acesso ao mesmo conteúdo, na mídia integrada ocorre a fusão desses diferentes suportes.  

  

De maneira geral, a crossmedia é definida como qualquer conteúdo 

(notícias, música, texto e imagens) publicado em múltiplas mídias, seja em 

plataformas móveis, impressas, web ou TV. O conteúdo ou a informação é 

postado uma vez e fica disponível para outras mídias, ao invés de ter 

material redundante em todo lugar (HANNELE et al., 2004, p. 7).  

 

  Descrevendo o termo a partir de quatro critérios, Boumans (2004) ressalta que, 

primeiramente, a crossmedia deve envolver mais de um meio, seja analógico com digital ou 

estritamente digital, em que todos suportam uns aos outros com as forças específicas. O 

conteúdo deve exigir uma produção integrada para ser distribuído por uma variedade de 

dispositivos, portanto, é preciso estar estruturado a partir de uma única história, proposta, 

objetivo e mensagem. O autor destaca que a crossmedia não existe apenas pela justaposição 

de diferentes dispositivos, mas obtém sua relevância quando a mensagem comum é espalhada 

pelas diversas plataformas e quando a interação sustentada se faz presente nesses ambientes.  

 Esse espalhamento, entretanto, é possível a partir do direcionamento para o consumo 

de um meio para outro, ou seja, aos movimentos de navegação entre as mídias, considerado 

por Christy Dena (2004) como a interação essencial para a crossmedia. A pesquisadora 

ressalta que é preciso ponderar também as atividades dentro de um meio específico, como a 

web, que conflui texto, vídeo, áudio, 3D e ambientes virtuais. Dena classifica os diferentes 

tipos de interação entre as mídias como: entre canais; inter-canais e intra-canais. O primeiro é 

a relação estabelecida entre as mídias e as condições ambientais que as envolvem, de forma 

que o usuário muda de mídia e começa a interação numa outra que exige posicionamentos e 

trabalhos cognitivos singulares. O segundo tipo de navegação ocorre dentro de um mesmo 

meio de comunicação, mas com mudança entre os formatos, como, por exemplo, navegar de 

um texto na web para uma sequência de vídeo a partir dos hiperlinks. E, por fim, há a 

navegação dentro do mesmo meio e do mesmo formato, como o avanço rápido em uma 

gravação de áudio a pedido de um narrador. Para a autora, a crossmedia é estabelecida a partir 

do uso desses três tipos de navegação. 

 As concepções sobre o conceito de crossmedia nos parecem bastante reduzidas. 

Concordamos que, de fato, o diferencial reside no intercruzamento entre as mídias, mas isso é 

insuficiente caso o conteúdo seja igual em todos os meios. Denis Porto Renó (2013) 

argumenta que a crossmedia deve ser compreendida como uma estratégia e não uma 
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linguagem, e estamos de acordo, pois o acesso por diferentes meios pode estimular a 

circulação e a recirculação de informações, mas não resulta em uma nova narrativa. 

Defendemos que é necessário um uso mais delimitado do conceito.  

 Diferenciando a comunicação crossmedia e a produção de processos crossmedias, Ivar 

John Erdal (2011) propôs um modelo que integra as perspectivas do trabalho jornalístico - 

relacionado às estratégias organizacionais - e do conteúdo jornalístico - direcionado à 

produção e distribuição das informações. “Se uma notícia publicada na televisão e na web 

envolve a cooperação entre os repórteres da televisão e da web, tanto na fase de investigação 

ou por meio de compartilhamento de conteúdo, podemos falar de um processo de produção de 

crossmedia” (ERDAL, 2011, p. 217).  

No modelo de jornalismo crossmedia proposto pelo autor, o eixo profissional existe 

simultaneamente ao eixo do conteúdo, movendo-se em direção a uma crescente 

complexidade. O primeiro é constituído por diferentes práticas crossmedia, descrevendo a 

forma como o conteúdo é criado para a publicação multiplataforma a partir da perspectiva da 

organização de mídia e da prática do jornalismo. Tal eixo consiste nas categorias: 

- Jornalista multitarefa: Um único repórter produzindo a mesma história para uma ou mais 

plataformas.  

- Aproveitamento de conteúdos: Um único repórter cria uma nova versão de uma história a 

partir de conteúdo já publicado em outra plataforma.   

- Colaboração entre plataformas: Repórteres e editores de diferentes mídias compartilham 

informações e coordenam seus esforços na cobertura de uma história particular.  

- Produção entre plataformas: É uma forma mais complexa de jornalismo crossmedia que 

envolve repórteres de diferentes plataformas cooperando em torno de uma mesma história, 

compartilhando informações e materiais especificamente na cobertura de grandes eventos.  

 O outro eixo descreve os caminhos através dos quais os conteúdos são transferidos 

entre as plataformas na produção crossmedia, principalmente do rádio e TV para a web. O 

esquema de Erdal resume três formas de reprodução desse conteúdo: 1) a retórica da 

argumentação - exige o reenquadramento do conteúdo que é republicado em uma forma não 

editada; 2) a retórica da recombinação – engloba partes de reportagens e matérias-primas a 

serem reutilizadas em contextos diferentes, e 3) a retórica da reversão - envolve mais do 

trabalho jornalístico como, por exemplo, o áudio da TV sendo transcrito para a publicação na 

web.   
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Figura 20 - Modelo de jornalismo crossmedia proposto por Erdal (2011)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

  

Diante do exposto, quais as vantagens, então, da mídia cruzada? Segundo Miyamaru 

(2009), é a ampliação da experiência a qualquer momento e lugar, o fortalecimento da 

fidelidade do usuário junto à narrativa e o reaproveitamento de conteúdo em mais de uma 

plataforma de comunicação. Acreditamos que a evolução do conceito para o status de uma 

narrativa ocorre somente com a inserção da transmídia, a qual, de fato, explora os melhores 

atributos de cada meio para contar uma história. Sem o aproveitamento dessas 

potencialidades, a crossmedia é resumida apenas por uma transposição de conteúdos com 

distintos pontos de entrada.  

 

 

3.4 A NARRATIVA TRANSMÍDIA 

 

 Despontado por Henry Jenkins no contexto da cultura da convergência, o termo 

transmídia teve destaque a partir do artigo Transmedia Storytelling publicado na revista 

Technology Review, em 2003. O material foi produzido a partir da experiência do autor em 

um encontro de profissionais das áreas da indústria de games e Hollywood. À época, 

discutiam como desenvolver um conteúdo, de maneira colaborativa, para ser aplicado em 

todas as mídias. Para o autor, esse encontro refletiu a percepção do que era chamado de 

transmídia, multiplataforma, ou narrativa aumentada iria representar o futuro para o 

entretenimento.  
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 Resgatando o histórico do conceito, Gosciola (2012) afirma que, ainda em 1975, 

Stuart Saunders Smith propôs o termo trans-media system que apresentava uma composição 

de melodias e ritmos diferentes para cada instrumento e compositor. No campo da 

comunicação, a professora americana Marsha Kinder cunhou, em 1991, o termo transmedia 

intertextuality no livro Playing with power in movies, television and video games: from 

Muppet Babies to Teenage Mutant Ninja Turtle. O conceito fazia referência ao mecanismo 

por trás de um “sistema de super-entretenimento”, resultante da associação entre vários meios 

de comunicação e de narrativas que tornam os consumidores como “jogadores poderosos” em 

contraposição à manipulação comercial (KINDER apud GOSCIOLA, 2012, p. 3). 

Avançando teoricamente no livro Cultura da Convergência, Jenkins (2009) considera 

que a narrativa transmídia em sua forma ideal envolve o que há de melhor em cada mídia a 

fim de que uma história possa ser introduzida em um filme, expandida pela TV, romance e 

quadrinhos, explorada por games ou funcionar como atração de um parque de diversões. Cada 

mídia, entretanto, deve agir de maneira autossuficiente, sem que seja preciso um acesso a 

todas as mídias para compreender a narrativa. A experiência completa, por sua vez, motivaria 

ainda mais o consumo.  

O fundador do programa de Estudos de Mídia Comparada do Massachusetts Institute 

of Technology (MIT) relaciona a narrativa transmídia aos casos Star Wars, Pokémon, He-Man 

and The Masters of the Universe e Matrix, este último considerado como um dos melhores 

exemplos. No fenômeno de entretenimento Matrix foram empregados múltiplos produtos 

midiáticos para criar uma narrativa ampla que extrapolasse os limites de uma única mídia. 

Nesse caso, os irmãos Wachowski exibiram o filme Matrix, em seguida disponibilizaram 

quadrinhos na web, publicaram animes (animações japonesas) para sustentar o desejo do 

público, veicularam o segundo filme, Matrix Reloaded, em paralelo com um jogo com fins 

publicitários, exibiram o último longa-metragem Matrix Revolutions e finalizaram o ciclo 

com um jogo online.  

Em entrevista para Carlos Scolari, no livro Narrativas Transmedia: cuando todos los 

medios cuentan (2013), Jenkins afirma que a indústria do entretenimento estava preparada 

para o conceito, pois já havia experimentações e um grande interesse em avançar na área. O 

mundo acadêmico, por sua vez, foi o responsável pela expansão do termo. O pesquisador 

norte-americano argumenta a existência de uma lógica transmídia, pois além do campo da 

narrativa é possível aplicar essa lógica nos espaços das marcas, educação, mobilizações, 

rituais ou espetáculos, como, por exemplo, no carnaval da América Latina. 
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 Scolari (2013) propõe em seu livro que as narrativas transmídias (NTs) sejam 

discutidas de maneira transversal, atingindo roteiristas, produtores, jornalistas, 

documentaristas, diretores de cinema, designers, artistas, acadêmicos e outros profissionais da 

comunicação. Baseando-se em Jenkins, o pesquisador espanhol sintetiza o conceito: “Um tipo 

de relato onde a história se dispersa através de múltiplos meios e plataformas de comunicação, 

e em qual uma parte dos consumidores assume uma função ativa nesse processo de expansão” 

(SCOLARI, 2013, p. 24). 

Apesar de a narrativa transmídia ser um campo relativamente novo, Eric Spaulding 

(2012) afirma que projetos anteriores já buscavam engajar suas audiências e utilizavam novos 

tipos de tecnologia para contar suas histórias. Destaca The War of Worlds, um episódio 

transmitido em uma emissora de rádio americana, baseado no romance escrito em 1898, que 

causou histeria e pânico, pois criou a partir das ondas sonoras a percepção de uma relação 

mais pessoal entre o contador da história, o público e a história em si. Spaulding cita também 

o clássico Blair Witch (Bruxa de Blair) que foi produzido juntamente com a audiência, ou 

seja, teve a motivação do público para a construção do filme e do lançamento do mesmo.  

  Ainda na entrevista, um aspecto interessante destacado por Jenkins é que a quantidade 

de meios é a variável menos importante do processo, pois o essencial é a intertextualidade da 

obra, ou seja, a conexão entre as diferentes mídias na cultura de rede. Tal pensamento 

concorda com o que o autor propôs como os princípios das NTs (Espalhamento x Capacidade 

de perfuração; Senso de continuidade x Multiplicidade; Imersão x Capacidade de extração; 

Construção de universos; Serialidade; Subjetividade e Performance) que serão estudados a 

partir de sua aplicação no jornalismo em subcapítulo mais à frente. 

A identidade das narrativas transmídias também foi proposta por Jeff Gomez, CEO da 

produtora Starlight Runner Entertainment44, a partir de oito princípios, comentados por 

Scolari (2013): 

1. O conteúdo é criado por um ou poucos visionários: Com duas interpretações, Scolari 

concorda que para a gestão das NTs é preciso um grupo reduzido de roteiristas, entretanto, 

não é preciso ter uma mente brilhante para desenvolver um projeto transmídia.  

2. A transmidialidade deve ser prevista no início: É preciso “pensar transmídia” para construir 

o mundo narrativo, mas tal expansão não precisa ocorrer imediatamente. Esta pode ser 

progressiva em função do feedback gerado pela história e também dos recursos disponíveis. 

3. O conteúdo deve ser distribuído em três ou mais plataformas 

                                                           
44 Disponível em: http://migre.me/gOoTw. Acesso em: 20/08/2013. 

http://migre.me/gOoTw
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4. O conteúdo é único, com aproveitamento da especificidade de cada meio: Para Gomez, as 

adaptações não fazem parte do mundo das NTs e assemelha-se a Jenkins no sentido de que 

cada meio faz o que há de melhor.  

5. O conteúdo deve possuir um único mundo narrativo: Scolari comenta o princípio 

resumindo que a NT deve possuir “uma história, um mundo, muitos meios e plataformas”.  

6. Centralização de esforços para evitar divisões no mundo narrativo: A questão da gestão 

surge novamente. Entretanto, Scolari argumenta que apesar da necessidade de coerência, o 

ingresso dos fãs na narrativa provoca alterações na produção.  

7. Integração vertical envolvendo todos os atores do projeto transmídia 

8. Participação da audiência: É essencial que o público participe e interaja com a história. 

“Toda iniciativa transmídia deve criar espaços na web para promover e conter os conteúdos 

gerados por usuários”.  

Pela elevada pertinência na cultura da convergência, o espalhamento, elemento 

constituinte na identidade da narrativa transmídia proposto por Jenkins, foi objeto de estudo 

no livro Spreadable Media: creating value and meaning in a networked culture, publicado em 

2013 pelo mesmo autor em parceria com Sam Ford e Joshua Green. O livro teve como 

objetivo compreender o porquê e como as pessoas estão assumindo uma função cada vez mais 

ativa na definição do fluxo de mídia para seus próprios interesses nessa cultura em rede. 

Segundo eles, o conceito relaciona-se ao fluxo de ideias, aos materiais dispersos, experiências 

diversificadas, participação aberta, motivação e facilidade dos compartilhamentos, aumento 

das colaborações nas funções de “produtor”, “mercado” e “audiência” bem como um 

embaralhamento entre esses cargos. Uma frase resume a provocação dos autores: “Se algo 

não se espalha, está morto” (JENKINS et al., 2013, p. 1). 

 Um dos vários fenômenos spreadable expostos no livro é o da cantora Susan Boyle, 

escocesa participante do Britain’s Got Talent em 2009 que foi ovacionada pelo júri e plateia 

do programa ao cantar a música “I dreamed a dream”, que teve mais de 77 milhões de 

visualizações no Youtube. Apesar de ter sido produzido no mercado mainstream, o sucesso 

jamais seria alcançado pelo sistema de difusão broadcasting, mas conseguiu tal êxito através 

da circulação do vídeo entre amigos, familiares, colegas e fãs na rede.   

 

3.4.1. MODELOS 

 

 No livro Getting started in transmedia storytelling: a pratical guide for beginners, 

Robert Pratten (2011) desenvolve um modelo de projeto transmídia, com foco no 
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entretenimento, mas que pode ser bastante útil para aplicação no jornalismo. Segundo o autor, 

o projeto transmídia é um processo interativo inserido em um ciclo de componentes que 

podem ser modificados e melhorados a cada passo. O circuito é composto por seis elementos: 

experiência; história; audiência; plataformas; modelo de negócio e execução, conforme 

diagrama abaixo. 

Figura 21 - Processo de desenvolvimento transmídia. 

 

Fonte: Pratten (2011). 

 

 Pratten (2011) acredita que o projeto transmídia deve ser iniciado pela experiência, 

pois é preciso compreender o que se pretende criar, visando não apenas o envolvimento 

emocional, mas também o envolvimento com a experiência em si. E então elenca perguntas 

chave: 1) Qual a importância da experiência para a história?  

2) Qual a importância da contribuição da audiência para a experiência da história? 

3) Qual a importância da experiência da história na permeação de lugares, pessoas e eventos?  

4) Qual a importância de ter um objetivo, uma meta ou arquivar e coletar algo para a 

audiência?   

 Avançando sobre a classificação de Pratten (2011), Scolari (2013) afirma que para a 

obtenção de uma experiência transmídia que entusiasme a audiência é preciso trabalhar sobre 

os meios e conteúdos. O pesquisador espanhol avalia que cada plataforma gera diferentes 

experiências (cognitivas, emotivas, físicas) e que para facilitá-las as histórias devem ser 

organizadas de maneiras mais flexíveis e abertas.  

Na sequência do ciclo, o foco é destinado para a história. Pratten (2011) argumenta 

que a história deve ser pensada como um “espaço narrativo”, ou seja, como uma linha de 
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enredo onde são entrelaçados personagens de um mundo com tramas, subtramas e assim por 

diante. O autor elenca cinco perguntas que auxiliam na compreensão de quando e como 

começar a escrever a história: 1) Qual história quero contar? 

2) Como vou disponibilizar essa história? 

3) Qual tipo de participação da audiência é preciso? 

4) Como a participação da audiência vai interferir na construção da história?  

5) Quanto da história vai ser baseado no mundo real e no mundo ficcional?  

Pratten (2011) recomenda, ainda, que a história seja escrita em uma plataforma por 

vez, e elenca que para a construção de boas histórias é preciso que a audiência se preocupe 

com um protagonista que carrega conflitos, que tem um objetivo a ser alcançado e que 

percorre toda a narrativa. Por fim, o autor destaca que a história deve ser estruturada com um 

início, meio (conflito) e fim (resolução).  

Nesse componente, Scolari (2013) resgata os aspectos principais do mundo narrativo: 

o lugar, o tempo e os personagens. O lugar está relacionado à ativação de uma experiência 

anterior pela audiência, possibilitando, assim, ingressar mais facilmente na interpretação. O 

autor acredita que fundamental para as NTs é o tempo, pois “o que em um meio é a elipse, no 

outro é o relato explícito” (SCOLARI, 2013, p. 81). E são justamente nas elipses, segundo 

Scolari, que estão disponíveis os espaços narrativos a serem apropriados por um fã. Quanto 

aos personagens, ele afirma que esses devem estimular a curiosidade da audiência sobre suas 

vidas.  

A outra etapa é dedicada à audiência e tem o propósito de identificar quem é o público 

do projeto transmídia e qual o motivo para fazerem parte do mesmo. O pesquisador ressalta 

que não é apenas uma lista exaustiva das características da audiência, mas uma coleta de 

dados que vão auxiliar na tomada de decisões. Para tal, elenca critérios sociais e econômicos 

(idade, gênero, profissão, residência, vizinhança, marcas de roupas e carros); de consumo de 

mídia (jornais, revistas, blogs, livros, programas de TV, bandas) e de tecnologia (tipo de 

celular, velocidade de internet, uso de redes sociais).   

 Um aspecto relevante é o envolvimento da audiência. Pratten (2011) classifica a 

mensuração do engajamento a partir da atenção, avaliação, afeição, promoção e contribuição. 

Segundo o pesquisador, o segredo para prolongar o envolvimento da audiência é desenhar um 

ecossistema autossustentável, onde seja permitido ao público desenvolver sua própria 

experiência através da geração de novos conteúdos ou assumindo as funções para redesenhar 

o sistema.  
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 Scolari (2013) considera que a o envolvimento da audiência é o diferencial das NTs. 

Para ele, tais narrativas só sobrevivem a partir dos prosumidores, termo formulado por Alvin 

Toffler em 1980 para descrever a união entre as funções tradicionais do produtor e d 

consumidor. O autor espanhol também agrega mais questionamentos: 1) Que tipo de 

compromisso se busca com cada audiência? No tempo imediato ou em longo prazo? Qual 

controle sobre a história será fornecido à audiência?  

 

O texto transmídia opera como uma totalidade, cria oportunidades para os 

consumidores em diferentes níveis, e produz uma interpretação com prazer 

transversal. No ambiente, os fãs se convertem em guardiões do mundo 

narrativo: fazem a gestão da informação e são os principais evangelistas que 

levam a palavra aos confins da audiência (SCOLARI, 2013, p. 86).  

 

 

 Em relação às plataformas, Pratten (2011) as conceitua como a combinação de mídia + 

tecnologia. O autor afirma que a escolha pela plataforma, inicialmente, deve ser intuitiva. 

Depois, é preciso verificar os pontos fortes e fracos de cada plataforma, suportar a fraqueza de 

uma com os pontos fortes das outras, considerar o tempo das plataformas entre si e também 

avaliar as mudanças na história. É necessário relembrar que o modelo de projeto transmídia 

aqui em discussão foi proposto para a área do entretenimento.  

 Sobre meios e plataformas, Scolari (2013) ressalta a necessidade de um planejamento 

para que a equipe de produção tenha uma visão clara do desenvolvimento transmídia, com a 

determinação de onde, quando e como a narrativa vai se expandir. Defende, portanto, o 

aproveitamento das características específicas de cada meio, pois cada um gera experiências 

diferentes na audiência. Posteriormente, é imperativo que se convoque os prosumidores a 

partir da implementação do call to action, ou seja, preparando e motivando a audiência, 

oferecendo as informações para a participação e, finalmente, reconhecendo seu trabalho e as 

premiando. 

O modelo de negócio diz respeito à viabilização do projeto transmídia. Nesse tópico, 

Pratten (2011) divide o financiamento considerando a audiência – o que e como vão comprar 

– e as plataformas – quais suportam patrocínio e quais suportam pagamento. Desmistificando 

os elevados custos na elaboração de narrativas transmídias, Scolari (2013) é categórico ao 

dizer que é possível produzir NTs com baixo custo e resgata que a crise de modelos de 

negócios surgiu com a World Wide Web (WWW). Baseando-se em Chris Anderson (2008), o 

autor espanhol propôs uma tabela com as principais formas de financiamento de um projeto 

transmídia considerando, entretanto, que tal lista está em constante modificação.  
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Tabela 2 - Principais formas de financiamento de um projeto transmídia. 

 

              

Fonte: Scolari (2013). 

 

 

No fechamento do ciclo, Pratten (2011) define a execução como o planejamento do 

projeto, e está subdivida em cinco fases: 1) Definição: Qual o objetivo em criar determinada 

experiência?  

2) Desenvolver as ideias. A experiência se parece com o quê?  

3) Desenhar a experiência detalhadamente e detalhar cada aspecto a ser implementado. 

4) Fornecer a experiência para a audiência. 

5) Empacotar a experiência.   

 Na proposição de um projeto transmídia, não há uma única estratégia e nem um 

modelo de negócio excludente. Porém, para a plenitude da execução, é preciso uma equipe de 

trabalho com diversos perfis profissionais. Pratten (2011) avalia que a equipe deve ser 

formada por: 

 Produtor executivo: responsável pelas finanças e gestão geral do projeto; 

 Produtor transmídia: responsável pelo desenvolvimento transmídia, o desenho e 

execução da experiência narrativa; 

 Diretor de criação: responsável pelo êxito artístico 

Além desses, Pratten (2011) considera que cada plataforma deve possuir seu produtor, 

roteirista, diretor criativo e o pessoal técnico de cada meio. Ainda na equipe devem colaborar 

no projeto transmídia o diretor de marketing e o gerente de comunidades conforme 

visualizado no diagrama abaixo. 

 

Sistema  Características 

Pago O consumidor paga pelo conteúdo, seja de forma direta ou por assinatura. 

Freemiun Sistema combinado onde o cliente recebe parte do conteúdo grátis e parte pago.  

Patrocínio O conteúdo é grátis para o consumidor. O custo de produção está coberto por 

empresas (através de publicidade) ou por benfeitores (doações). 

Crowdfunding O projeto se financia através de centenas/milhares de micropagamentos. Para o 

consumidor o conteúdo pode ser pago ou gratuito. 
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Figura 22 - Profissionais envolvidos na produção transmídia. 

 

Fonte: Scolari (2013). 

 

 

No âmbito do jornalismo, Porto e Flores (2012) propuseram o modelo de Fluxograma 

para Reportagens Transmídias, a partir do Fluxograma Circular Rizomático desenvolvido por 

Renó (2011). Estruturado como um guia transmídia, o modelo estabelece os links entre os 

fragmentos de mídias que atuam de maneira complementar. Para desenvolver o modelo, foi 

elaborado um estudo experimental com a publicação de conteúdos jornalísticos transmídia no 

blog Red Periodista no período de um ano.  

Os autores destacam que o gênero reportagem é o que mais se adequa ao jornalismo 

transmídia, pois o fluxo das notícias não permite a elaboração de um guia de navegação. 

Dessa forma, planejaram reportagens com a utilização de textos, fotografias e vídeos, 

produzidas por um aparelho iPhone 3GS com o auxílio dos aplicativos do mesmo.  

 No modelo apresentado, os autores estabeleceram cinco fragmentos de conteúdos, com 

o fornecimento, inicialmente, de um texto base com um resumo e elementos de 

contextualização para que o leitor escolha o caminho de sua leitura. Diferenciando do 

processo crossmedia, os autores defendem que cada fragmento possui conteúdo distinto, 

ainda que inter-relacionados.   
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Figura 23 - Fluxograma para reportagens transmídias. 

 

 

Fonte: Porto e Flores (2013). 

 

 Com o material elaborado, os pesquisadores seguiram para a fase de circulação das 

informações, etapa considerada como uma das mais importantes na produção de reportagens 

transmídias. Nessa fase, o destaque é centrado nas redes sociais e, no caso do experimento, a 

maior visibilidade ocorreu no Facebook. Como conclusão, os autores consideraram possível a 

produção de conteúdos jornalísticos transmídias em espaços digitais a partir de dispositivos 

móveis.  

  

3.4.2 A FORÇA DO ENTRETENIMENTO E DO DOCUMENTAL TRANSMÍDIA 

 

No Brasil, foi lançado no final de agosto de 2013 o projeto transmídia intitulado 

“Latitudes”45, inicialmente concebido apenas como um filme. O material composto por oito 

episódios foi exibido sempre às quartas-feiras na plataforma Youtube, com média de trinta e 

cinco minutos, e às segundas-feiras no canal de TV por assinatura TNT, nesse último 

misturando a ficção com os bastidores de gravação, com duração de vinte e dois minutos. Ao 

final, a íntegra do filme tem como destino as salas de cinemas. 

O roteiro do projeto, filmado em trinta e cinco dias em oito cidades diferentes do 

mundo, contou com uma equipe composta por nove pessoas, incluindo os atores, e foi 

produzido pela Losbragas e House Entertaniment, apresentado pela empresa Procter & 

Gamble com o apoio da FIAT e da Heineken. É interessante perceber a aposta do projeto que 

                                                           
45 Disponível em: http://migre.me/gOp2K. Acesso em: 07/11/2013. 

http://migre.me/gOp2K
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foi estruturado com a direção do fluxo da web  TV  cinema, explorando assim o 

potencial da rede logo de início, ao contrário de muitos projetos que utilizam a web como um 

canal “extra” para veicular o que não foi possível publicar nos outros meios.  

Na tendência de expansão do mercado brasileiro, o Lab Transmídia vem se destacando 

na programação do evento Rio Content Market46, destinado a debater e gerar negócios no 

segmento do audiovisual. O Lab foi criado com a finalidade de revelar os melhores projetos 

multiplataformas da América Latina. Em 2013, 291 projetos foram submetidos e 30 

selecionados, sendo 20 produções nacionais, com foco específico nas séries de TVs. Na 

categoria Documental/Factual/Ficção da última edição, os projetos brasileiros vencedores 

foram “Receita de Família”; “Brasil 2014 – Uma Copa do Mundo Global”; “Check Out”; 

“Rancho Paraíso”; “Bike Lovers” e “Estúdio do Dado”.  

Bike Lovers47, produzido pela empresa Mobcontent, foi um projeto com foco na 

bicicleta como estilo de vida que teve um aplicativo mobile, em segunda tela, um 

documentário e também uma série de TV. A empresa que tem como proposta “contar histórias 

através de novas e velhas tecnologias” também desenvolveu um aplicativo mobile sobre 

narrativas sonoras georreferenciadas em centros urbanos, o Polissonorum, vencedor em 2013 

do prêmio Centro Experimental de Conteúdos Interativos Digitais, no Rio de Janeiro.   

Apesar de verificarmos um grande crescente de empresas na área, a referência 

nacional é a equipe da The Alchemists48, com escritórios no Rio de Janeiro e em Hollywood.  

Produtor de conteúdo transmídia para a famosa série americana Heroes, o trabalho recente do 

grupo foi o East Los High49, série da TV norte-americana feita para latinos sem ser 

estereotipada. Segundo o fundador Maurício Mota, a série é um produto transmídia: “Foi 

criada inteiramente nesse processo: além dos 24 episódios de 30 minutos, há mais de 11 horas 

de conteúdo exclusivo, como um vídeo blog de orientação sexual, um jornal online da escola 

onde se passa a história e até um concurso de dança de verdade, entre outros”, comenta em 

entrevista para o Meio e Mensagem (2013).    

 Ao conhecer essas e outras experiências transmídias temos a sensação de que grande 

parte da produção tem como foco o entretenimento e o documental. Scolari (2013) avalia que 

os melhores projetos transmídias pertencem ao gênero documentário, que a princípio busca 

integrar o interesse social e a participação cidadã no conteúdo audiovisual. Segundo o autor, 

ao contrário de vários profissionais jornalistas que consideraram as tecnologias digitais e a 

                                                           
46 Disponível em: http://migre.me/gOpbP. Acesso em: 07/11/2013. 
47 Disponível em: http://migre.me/gOpJ5. Acesso em: 07/11/2013. 
48 Disponível em: http://migre.me/gOpNr. Acesso em: 07/11/2013. 
49 Disponível em: http://migre.me/gOpQP. Acesso em: 07/11/2013. 

http://migre.me/gOpbP
http://migre.me/gOpJ5
http://migre.me/gOpNr
http://migre.me/gOpQP
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rede como uma ameaça, os documentaristas se apropriaram desses ambientes interativos e 

colaborativos.  

 

3.4.3. APLICAÇÕES NO JORNALISMO 

 

 No livro Periodismo Transmedia, Renó e Flores (2012) definem o jornalismo 

transmídia como “uma forma de linguagem jornalística que contempla, ao mesmo tempo, 

distintos meios com várias linguagens e narrativas a partir de numerosos meios para uma 

infinidade de usuários” (RENÓ, FLORES, 2012, p. 82). Para tal, os autores afirmam que são 

utilizados recursos audiovisuais, dispositivos móveis e interatividade com o objetivo de 

difundir o conteúdo na blogosfera e nas redes sociais.  

 A diferença entre o jornalismo transmídia e as outras formas narrativas, segundo os 

autores, reside nas possibilidades comunicacionais da transmídia na sociedade pós-moderna, 

caracterizada pela mobilidade e interatividade. Considerando o cérebro humano como um 

elemento transmídia, bem como nossos sonhos e projetos, Renó e Flores (2012) defendem o 

estabelecimento de uma linguagem específica para o modelo de jornalismo transmídia, que 

possibilite, por consequência, a navegabilidade entre espaços intertextuais e a interatividade 

no conteúdo produzido a partir de dispositivos móveis (smartphones e tablets) conectados à 

internet.   

Avaliando o jornalismo transmídia como um território pouco explorado, Scolari 

(2013) inicia a discussão a partir da morte de Osama Bin Laden, divulgada primeiramente em 

um tuíte do paquistanês Sohaib Athar (@reallyvirtual) e circulada na rede também pelos 

repórteres Brian Stelter, do New York Times, e Jill Scott, da CBS. Com o relato, houve a 

expansão nas redes sociais, sites jornalísticos, televisão, rádio e também jornais impressos. O 

pesquisador espanhol considera que tal situação conteve todos os efeitos das narrativas 

transmídias: o uso de diversas plataformas e a colaboração dos usuários na expansão do 

relato. Para Scolari, o interesse dos seres humanos em contar histórias continua, entretanto, 

agora o fazem na perspectiva do transmedia storytelling.  

 A partir do conceito de NT proposto por Henry Jenkins no contexto da cultura da 

convergência, desenvolvemos os princípios dessa narrativa nas suas apropriações para o 

jornalismo considerando os estudos de Kevin Moloney (2011) e Maurício Souza (2011).  

 

 

 



75 
 

1-  Spreadable x Drillable / Espalhamento x Capacidade de perfuração 

 No jornalismo, Souza (2011) caracteriza o espalhamento como o uso de ferramentas 

de recomendação, valoração, compartilhamento e comentários dentro de sites jornalísticos, 

bem como as redes sociais. Moloney (2011) enfatiza a função dos agregadores nesse 

processo, pois com a proliferação das fontes de notícias, uma publicação jornalística não pode 

depender da saturação do mercado para se garantir como tal. 

A capacidade de perfuração é definida, no jornalismo, pelo aprofundamento e 

contextualização das informações. Entre as formas, destacam-se a memória, as bases de dados 

e também os hiperlinks. (SOUZA, 2011; MOLONEY, 2011).  

 

2-  Continuous x Multiplicity / Senso de continuidade x Multiplicidade 

 Moloney (2011) sustenta que não importa o meio a que se destina a história, pois é o 

aspecto contínuo que mantém a coesão do roteiro e dos personagens. Argumenta que o 

jornalismo não precisa sobreviver apenas nas ondas aéreas e páginas, e defende a inclusão de 

museus institucionais, por exemplo, onde o conteúdo poderia ser disposto lado a lado com 

artefatos físicos relacionados à história. Souza (2011) destaca o senso de continuidade a partir 

do encadeamento de informações em um texto, do relacionamento entre notícias com a 

mesma temática e, claro, da conexão de conteúdos em plataformas distintas.  

 A multiplicidade no jornalismo, segundo Souza (2011), relaciona-se com as histórias 

secundárias ou versões apresentadas pelos jornalistas com as versões alternativas atribuídas ao 

público. O autor afirma que a multiplicidade na audiência pode ser representada por matérias 

que denunciam incoerências ou paródias de telejornais, por exemplo.  

 

3-  Immersive x Extractable / Imersão x Capacidade de extração 

 A imersão é caracterizada por uma elevação na relação entre leitor e conteúdo. 

Moloney destaca os games, enquanto Souza enfatiza a simulação de imagens em 3D. Já a 

capacidade de extração é definida pela retirada de elementos na história com o objetivo de um 

uso social. É nesse aspecto que Souza enquadra os games, além de brinquedos e fantasias. Já 

o pesquisador americano, além da experiência imersiva pelos games, destaca os souvenirs – 

lembranças - já comuns no jornalismo. “Extrabilidade nesse sentido é significativa. O que o 

público pode retirar deve coincidir com os ideais do esforço do jornalismo, e fornecer um 

valor pessoal e esclarecido” (MOLONEY, 2011, p. 86).   
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4-  Built in real worlds / Construção de universos 

 Moloney argumenta que as histórias jornalísticas e documentais já trabalham com 

mundos reais, porém, é preciso explorar tais histórias de maneira mais esclarecedora, ou 

facilitar para que o público o faça. Souza avalia como variante não só a composição da 

narrativa, mas também o grau de atenção do leitor e a formação sociocultural do mesmo.  

 

5-  Seriality / Serialidade 

 Para Souza, o jornalismo utiliza da serialidade ao trabalhar assuntos especiais e 

também no caso das suítes, quando é preciso resgatar informações que continuam tendo 

desdobramentos. No aspecto transmídia, a serialidade é estabelecida na conexão entre os 

trechos da história em diferentes plataformas.  

 

6-  Subjectivity / Subjetividade 

 Tal princípio de Jenkins diz respeito às múltiplas vozes dos personagens dentro da 

mesma história. Moloney afirma que vários documentários de rádio utilizaram dessa técnica 

na área do jornalismo, mas cita como exemplo o webdocumentário “Out of My Window”50, 

da National Film Board of Canada, onde os personagens refletem sobre a vida nas janelas de 

edifícios arranha-céus de vários países do mundo. Souza (2011) prioriza a subjetividade a 

partir das diferentes perspectivas e formatos para se contar a história.  

 

7-  Perfomance 

 Souza (2011) defende que a performance pode ser apresentada como a ativação da 

audiência, um ativador cultural para um determinado fim. E sugere que uma forma de se 

explorar a inteligência coletiva é tornar o público um entrevistador da situação.   

Em suma, Moloney (2011) defende que tais princípios já haviam sido implementados 

em outros contextos do jornalismo e do documentário. O pesquisador cita como exemplo o 

material “Bosnia: Uncertain Paths to Peace”51, produzido por fotojornalistas do The New York 

Times for Web em 1996. Apesar de não envolver outras plataformas, o autor considera que tal 

ensaio interativo já era multilinear, multimídia e possuía links com informações contextuais.  

O ensaio foi nomeado pelo The New York Times para concorrer ao Prêmio Pulitzer de 

1997, porém foi decidido que seria inelegível, pois era destinado apenas para a plataforma 

web. Um dos idealizadores, Fred Ritchin, considerou o “Bosnia: Uncertain Paths to Peace” 

                                                           
50 Disponível em: http://migre.me/gOqmQ. Acesso em: 10/11/2013. 
51 Disponível em: http://migre.me/gOqqD. Acesso em: 10/11/2013.  

http://migre.me/gOqmQ
http://migre.me/gOqqD
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como um exemplo do que poderia vir a ser feito na época. E, no ano de 2013, podemos 

afirmar que a mesma empresa continua desenvolvendo narrativas que são referências para o 

meio, como a “Snow Fall” e “The Jockey”, apresentadas anteriormente.  

 Para discutirmos o lugar da narrativa transmídia no jornalismo é necessário 

compreender o espaço em que essa não pode ser aplicada. Veloso e Araújo (2012) defendem a 

prática de um “jornalismo literário” para as narrativas transmidiáticas, pois não consideram a 

notícia como um texto estritamente narrativo, já que não se utiliza da progressão temporal no 

relato e raramente apresentam enredos integrais. Para os autores, é um equivoco conceitual a 

crença de que a prática da narrativa transmídia pode ser aplicada ao cotidiano do jornalismo. 

Esse posicionamento vai ao encontro do que propôs Renó e Flores (2013), pois consideram a 

reportagem como um gênero transmídia que possui um único tema com distintas linguagens a 

partir de diferentes plataformas.   

 Maurício Mota, o fundador da produtora The Alchemists, mencionada anteriormente, 

acredita que é muito mais fácil uma produção de narrativas transmidiáticas para o jornalismo, 

pois esse possui uma audiência preparada para o consumo 24h por dia, ou seja, uma 

capacidade muito rápida de distribuição. Validando a opinião, Diniz (2011) ressalta, 

entretanto, que a atenção da audiência varia de acordo com o interesse pelo assunto da 

cobertura jornalística. Assim como Veloso e Araújo (2012) e Renó e Flores (2013), Diniz 

reforça que a reportagem, principalmente a série especial, é o gênero que mais se adequa à 

proposta.  

 

Nesse sentido, antes de identificar essa forma de contar histórias no 

jornalismo somente levando-se em conta o uso de várias mídias é importante 

avaliar o porquê de ela ser desenvolvida dessa maneira, se é pela história 

contada, se é pela quantidade de informações disponíveis, se é pelo grande 

número de elementos entrelaçados à história, se é para mobilizar a atenção 

da população para uma campanha social, se para descobrir os hábitos da 

audiência, entre outras correlações (DINIZ, 2011, p. 9). 

 

 Para Alzamora e Tárcia (2012), a aplicação da narrativa transmídia no jornalismo está 

relacionada a uma forma inovadora de produção e circulação de informações a partir da 

transmissão e compartilhamento de conteúdos. As autoras sustentam como exemplos de NTs 

o jornalismo de imersão e os newsgames. O primeiro estaria relacionado, essencialmente, à 

experiência, ou seja, a uma produção que permitiria ao público ser o protagonista dos eventos 

abordados em uma reportagem.  
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Como exemplo, podemos citar a simulação “Inside the Haiti Earthquake”52, 

mencionada no primeiro capítulo da dissertação, baseada no documentário multiplataforma 

Inside Disaster Haiti. É exigida do público a tomada de decisões a partir da escolha de 

vivenciar o ocorrido como um sobrevivente de terremoto, um trabalhador humanitário ou um 

jornalista no Haiti após o terremoto. É interessante verificar a intenção dos produtores em 

diferenciar tal simulação de um game, pois afirmam que não há pontuação, e sim a 

oportunidade de experienciar tais funções a partir de várias estratégias e consequências.   

Em relação aos newsgames, Scolari também os considera como um tipo de narrativa 

transmídia incorporada pelo jornalismo, muito além da ficção. A diversidade de newsgames 

gera diferentes tipos que variam de produções com informações cotidianas às infografias 

interativas. “Creio que é aqui onde o newsgaming pode expressar sua plenitude: propondo 

experiências de simulação que aprofundem algum tema ou história em um ambiente 

imersivo” (SCOLARI, 2013, p. 186, tradução nossa).  

No Brasil, a referência na produção de newsgames é a revista Superinteressante53, do 

Grupo Abril. Em entrevista recente, agosto de 2013, para o blog do Knight Center for 

Journalism in the Americas, da Universidade do Texas, Fred Giacomo afirma que, no início, a 

equipe não sabia que estava produzindo newsgames, pois tiveram conhecimento sobre o termo 

tempos depois. Para esse tipo de produção o profissional desenvolve duas perguntas centrais: 

“O jogo informa? Se não informa, é só jogo. O jogo entretém? Se não entretém, é só 

jornalismo”. Entre os exemplos da Superinteressante estão “Filosofighters”54, “O Jogo da 

Máfia”55, “A cobra vai fumar”56, “Sovietes: o quebra-cabeça vermelho”57 entre outros.    

 

3.4.4. PRODUTOS AUTÓCTONES 

 

Em entrevista a Carlos Scolari, o professor José Luis Orihuela, da Universidade de 

Navarra, Espanha, afirmou que os jornais, rádios e TVs têm demonstrado muitas dificuldades 

para produzir conteúdos entre meios diferentes. Para Orihuela, quem começa a transitar pelo 

território transmídia, de maneira satisfatória, são as produções jornalísticas nativas para os 

dispositivos móveis. 

                                                           
52 Disponível em: http://migre.me/gOqy3. Acesso em: 11/11/2013. 
53 Disponível em: http://migre.me/gOqBh. Acesso em: 11/11/2013. 
54 Disponível em: http://migre.me/hagzq. Acesso em: 11/11/2013. 
55 Disponível em: http://migre.me/hagAR. Acesso em: 11/11/2013. 
56 Disponível em: http://migre.me/hagBY. Acesso em: 11/11/2013. 
57 Disponível em: http://migre.me/hagCS. Acesso em: 11/11/2013. 
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Canavilhas e Satuf (2013) avaliam que os tablets, assim como os smartphones, 

possuem todas as características do computador portátil, mas com a grande vantagem da 

mobilidade aliada à usabilidade. Segundo os autores, a otimização da usabilidade provoca o 

surgimento de aplicações nativas nos dispositivos móveis e também a mudança da interface 

homem-máquina.  

Os primeiros dispositivos funcionavam apenas como plataforma de acesso à 

web pelo que, naturalmente, os conteúdos também eram os mesmos. Na fase 

seguinte, esses conteúdos passaram a ser apresentados na forma “phone 

friendly” o que, muitas vezes, significava simplesmente a disponibilização 

de textos em uma só coluna. A partir deste momento iniciou-se um processo 

evolutivo e, atualmente, é possível encontrar conteúdos em quatro formatos: 

PDF, versão web, versão web mobile ou aplicações nativas para 

smartphones e tablets (CANAVILHAS, SATUF, 2013, p. 41). 

 

 O histórico dessas aplicações é recente. Os autores indicam que a primeira experiência 

foi realizada pelo britânico The Times através do iPad Evening Edition, lançado em 2011. No 

mesmo ano foram lançados o The Orange County, nos Estados Unidos, o Gulf News, em 

Dubai e o Republica de La Sierra. No Brasil, segundo pesquisas do Projeto Laboratório de 

Jornalismo Convergente da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia, há 

um movimento crescente de desenvolvimento desses aplicativos, principalmente para os 

tablets, como é o caso de O Globo a Mais, do grupo O Globo, o primeiro no país. Há também 

o Estadão Noite, do grupo Estado de S Paulo e o F10, do grupo Folha de São Paulo, 

denominados como produtos autóctones, discutidos no primeiro capítulo desta dissertação. 

(BARBOSA et al., 2012).  

No estudo, foi verificado que o aplicativo do O Globo a Mais, vencedor do Prêmio 

Esso de Melhor Contribuição à Imprensa em 2012, é o que mais se assemelha as 

potencialidades dos tablets, com artigos e matérias aprofundadas utilizando-se de vários 

recursos multimídias, resultado do trabalho de uma equipe de profissionais (editores, 

repórteres, diagramadores) destinada apenas à produção de conteúdos para esse aplicativo.  

 

No aspecto da convergência de conteúdos, significa a consolidação da 

plataforma móvel como novo aporte de conteúdos caracterizando os novos 

produtos com um passo à frente em termos de proposta de inovação ao que 

até então se demarcava como apenas disponibilização da edição impressa em 

formato digital. Esses aplicativos agregam recursos adicionais sintonizados 

com as características que os dispositivos móveis reúnem como potenciais a 

serem explorados como integração à composição da narrativa  (BARBOSA 

et al., 2012, p. 13).  
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Esse produto autóctone está inovando também ao fornecer edições especiais temáticas, 

como foi o caso de “Rio 2017” que apresentou as transformações pela qual a cidade vem 

passando na preparação para sediar os grandes eventos esportivos mundiais, a Copa do 

Mundo em 2014 e as Olimpíadas em 2016. O material revela os obstáculos no dia a dia da 

cidade; as dificuldades enfrentadas por atletas que não possuem espaços para treinamentos, 

pois estão em reestruturação para a cidade olímpica; a falta de uma política de informações 

para turistas, mas também destacam dez roteiros indispensáveis na cidade, uma fotogaleria e 

uma seleção com dezessete pontos históricos na capital que sobrevivem às grandes obras.  

Em 2013 O Globo despontou, ainda, na publicação de e-books, os livros digitais. O 

primeiro foi “Maracanã – a saga do mais famoso templo do futebol mundial, das obras de 

1948 à reforma de 2013”, com reportagens do acervo do jornal sobre o tema (milésimo gol de 

Pelé; dribles de Garrincha; derrota para o Uruguai na final da Copa de 1950) seguido por 

“Novas Vidas Secas”, resultado de uma viagem por dez dias no maior período de estiagem 

dos últimos cinquenta anos no interior de Alagoas e Pernambuco; “O Brasil na Rua”, com a 

história das manifestações que ocorreram em junho no país, relatadas a partir de repórteres e 

articulistas do grupo e “Os encantos de Francisco” com os bastidores da visita de sete dias do 

Papa ao país.  

 Em um paralelo com a indústria de mídia norte-americana, que sempre influenciou as 

experiências brasileiras, podemos avaliar tais aplicações nativas como uma resposta das 

empresas jornalísticas às perdas de audiência em jornais, revistas e emissoras de TVs. 

Segundo o relatório The State of News Media 2013, publicado pelo Pew Research Center, 

31% dos americanos pararam de consumir notícias, pois não mais se satisfaziam com as 

histórias que estavam recebendo. A reação do público, além desse abandono, foi uma maior 

disposição para investir em produtos de valores, ou seja, uma parcela da população estaria 

realizando uma “escolha informada” sobre o que consumir. E, nesse contexto, os produtos 

autóctones devem aproveitar o nicho de mercado e investir em produções jornalísticas com 

qualidade de conteúdo, pois há indícios de que há um público disposto a pagar pelo mesmo.  
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4. REFERÊNCIAS PARA O JORNALISMO: PREMIAÇÕES E CASOS 

ILUSTRATIVOS 

 

 No dia a dia das redações, os jornalistas comumente analisam as matérias produzidas 

por outros profissionais, principalmente, de empresas concorrentes. Nesse mercado, um 

retorno imediato e simples que um meio de comunicação pode obter em relação à sua 

publicação é a conquista da atenção e o envolvimento da audiência. Henry Jenkins no livro 

Cultura da Convergência (2008) e no Spreadable media: creating value and meaning in a 

networked culture (2013), esse em coautoria com Tom Ford e Joshua Green, já indicava esse 

cenário quando abordou o poder dos consumidores na cultura da convergência e a motivação 

dos mesmos para o espalhamento das informações em rede. Afinal, segundo os autores, “se 

algo não se espalha, está morto”.  

O reconhecimento pela sociedade, contudo, parece não ser suficiente para destacar um 

produto jornalístico entre tantos outros. A instauração de prêmios jornalísticos se apresenta 

como uma possibilidade que fornece credibilidade e importância na apreciação das práticas 

profissionais. Robson Dias (2013) argumenta que o objetivo geral de empresas e organizações 

não governamentais (ONGs) que promovem tais premiações é pautar seus temas de interesse 

na sociedade a partir da visibilidade midiática. O pesquisador avalia que a concessão de 

prêmios promove a emergência de um novo ethos na conduta do jornalista e isso se reflete no 

processo de produção das matérias, nos valores profissionais e organizacionais. Segundo o 

autor, as concessões oferecidas pelos trabalhos ou posturas de jornalistas sobre determinada 

pauta promovem o estabelecimento de uma ética para o desempenho e reconhecimento 

profissional no campo do jornalismo brasileiro.   

 No Brasil, as opções de premiações jornalísticas são inúmeras. Instituições como a 

Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ)58, Associação Nacional de Jornais (ANJ)59 e 

portais como “Comunique-se”60 e “Jornalistas & Cia”61 listam, anualmente, o calendário de 

prêmios. A maioria das premiações é promovida por empresas que oferecem valores em 

dinheiro como recompensas, como os casos do Banco do Nordeste do Brasil de Jornalismo62, 

New Holland de Fotojornalismo63, Bovespa de Jornalismo64, Allianzz Seguros de 

                                                           
58 Disponível em: http://migre.me/gAvYx. Acesso em: 02/12/2013. 
59 Disponível em: http://migre.me/gAw0L. Acesso em: 02/12/2013. 
60 Disponível em: http://migre.me/gAw2I. Acesso em: 02/12/2013.  
61 Disponível em: http://migre.me/gAw47. Acesso em: 02/12/2013. 
62 Disponível em: http://migre.me/gCASh. Acesso em: 02/12/2013.  
63 Disponível em: http://migre.me/gCAVj. Acesso em: 02/12/2013. 
64 Disponível em: http://migre.me/gCAYN. Acesso em: 02/12/2013.  
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Jornalismo65, entre vários outros. Contudo, Dias (2013) argumenta que as premiações 

realizadas pelo terceiro setor e ONGs, por sua vez, oferecem mecanismos para melhoria do 

trabalho profissional, como cursos de aperfeiçoamento, laptops e serviço de banco de pautas.  

As empresas que recebem tais distinções as registram com grande valoração como, por 

exemplo, o caso do jornal O Globo, que em seu acervo oferece uma seção específica sobre 

prêmios jornalísticos, com acesso às matérias publicadas desde 1956. Recorrente também nos 

grupos de comunicação é a elaboração de notícias sobre a conquista de prêmios. Podemos até 

sugerir que tal reconhecimento se tornou um critério interessante para a publicação de notícias 

sobre a empresa. Sem dúvidas, informar à audiência sobre a conquista de um prêmio exalta a 

credibilidade do meio de comunicação e de seus profissionais, reforçando, assim, o 

posicionamento dessa empresa não só com o público, mas também com os grupos 

concorrentes.  

 

Figura 24 - Seção “Prêmios Jornalísticos” no acervo de O Globo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: oglobo.com 
 

 

 

 

                                                           
65 Disponível em: http://migre.me/gCB0R. Acesso em: 02/12/2013.  
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Figura 25 - Manchete sobre a conquista de premiação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: jconline.ne10.uol.com.br 

 

Um opositor a essa prática é o jornalista Alberto Dines, responsável pelo site 

Observatório da Imprensa66. Segundo Dines, os prêmios são uma forma simples e barata para 

a produção de matérias satisfatórias sobre a empresa com o custo apenas centralizado nos 

vencedores. Afirma ainda que no Brasil não há nenhuma premiação em que a empresa 

promotora não tenha interesses comerciais e que a comissão julgadora não seja representada 

por corporações. Para esse profissional com mais de cinquenta anos de carreira, “quem 

confere excelência em jornalismo são os destinatários – leitores, telespectadores, internautas e 

ouvintes. E o prêmio que distribuem é o da credibilidade e confiança. O resto é pura 

badalação” (DINES, 2002).  

 Em consonância com a argumentação de Dines, destacamos novamente nesta 

dissertação a publicação “Snow Fall”67, do The New York Times, como um exemplo de 

excelência pelo público a partir das redes sociais e que também recebeu, em 2013, o prêmio 

mais aclamado do jornalismo mundial, o Pulitzer68, na categoria reportagem de destaque. A 

premiação, de âmbito internacional, é administrada pela Universidade de Columbia, em Nova 

York, e foi proposta por Joseph Pulitzer, jornalista renomado nos Estados Unidos que 

defendia a formação de jornalistas em nível universitário. A primeira edição do prêmio 

ocorreu em 1917. 

O Pulitzer tem como foco a premiação de trabalhos das áreas do Jornalismo, 

Literatura, Drama e Música. O jornalismo é representado por quatorze categorias: Serviço 

Público; Reportagem de Última Hora; Reportagem Investigativa; Reportagem Explicativa; 

Reportagem Local; Reportagem Nacional; Reportagem Internacional; Reportagem de 

                                                           
66 Disponível em: http://migre.me/gAw98. Acesso em: 03/12/2013.  
67 Disponível em: http://migre.me/gAwaV. Acesso em: 03/12/2013. 
68 Disponível em: http://www.pulitzer.org/. Acesso em: 03/12/2013.  
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Destaque; Comentário; Crítica; Editorial; Charge; Fotografia de Última Hora e Fotografia de 

Destaque.  Em 2013, a empresa The New York Times venceu em quatro categorias, seguida 

por dois prêmios do Star Tribune69, de Minneapolis, e também de grupos como o The 

Washington Post70 e The Wall Street Journal71. Fora do mainstream, o grupo InsideClimate 

News72 que se apresenta como uma organização de notícias sem fins lucrativos e não-

partidária com foco nas coberturas sobre energia e ciência foi premiado na categoria 

Reportagem Nacional.  

Ainda em solo americano, há o prêmio Online Journalism Awards73, organizado pela 

Online News Association (ONA) e a Escola de Comunicação da Universidade de Miami. A 

ONA possui as seguintes funções: catalisador para a inovação sobre como contar histórias em 

todas as plataformas; recurso para os jornalistas que buscam orientações e crescimento; e 

premiação que destaca as melhores práticas do jornalismo digital em todo o mundo desde o 

ano de 2000.  

O prêmio é estruturado em categorias divididas pelos diferentes formatos e também 

pelo porte dos grupos de comunicação (pequenos, médios e grandes). Esse é um aspecto 

bastante interessante, pois não há a predominância apenas de empresas jornalísticas 

tradicionais, e sim uma abertura de espaço para a produção jornalística digital nos seus vários 

âmbitos. Em 2013, a categoria Excelência Geral em Jornalismo Online, por exemplo, teve 

como vencedores AxisPhilly74, The Texas Tribune75 e o The New York Times, respectivamente 

como empresas de pequeno, médio e grande porte. “Snow Fall” foi premiada, mais uma vez, 

como destaque produzido por um grupo de comunicação grande. Já a narrativa “The NSA 

Files Decoded – What the revelations means for you”, produzida pelo The Guardian, recebeu 

a distinção em duas categorias, Jornalismo Investigativo Inovador e Jornalismo Watchdog, 

denominado assim por ser um guardião da informação.  

 Na Europa, em terras portuguesas, existe o Prêmio de Ciberjornalismo realizado 

anualmente pelo Observatório do Ciberjornalismo (ObCiber)76 da Universidade do Porto. O 

ObCiber é um grupo de pesquisa criado em 2008 para observar e analisar a evolução do 

ciberjornalismo em Portugal e no mundo. A premiação é destinada para jornalistas, estudantes 

                                                           
69 Disponível em: http://migre.me/haqDA. Acesso em: 03/12/2013. 
70 Disponível em: http://migre.me/haqEN. Acesso em: 03/12/2013. 
71 Disponível em: http://migre.me/haqFP. Acesso em: 03/12/2013. 
72 Disponível em: http://migre.me/haqHY. Acesso em: 03/12/2013. 
73 Disponível em: http://migre.me/gAwjt. Acesso em: 05/12/2013. 
74 Disponível em: http://migre.me/haqO6. Acesso em: 05/12/2013. 
75 Disponível em: http://migre.me/haqOC. Acesso em: 05/12/2013.  
76 Disponível em: http://obciber.wordpress.com/. Acesso em: 05/12/2013. 
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e pesquisadores, esses dois últimos representados na seção Ciberjornalismo Acadêmico. Os 

profissionais podem submeter os trabalhos nas categorias: Última Hora; Reportagem 

Multimédia; Videojornalismo Online e Infografia Digital. A exceção é o prêmio Excelência 

Geral em Ciberjornalismo, que não aceita candidatura, pois a escolha é feita diretamente pelo 

júri. “Esta categoria premia um site que cumpra com sucesso as suas funções editoriais, sirva 

efectivamente a sua audiência, maximize a exploração das características da Web e represente 

os mais elevados standards jornalísticos”.  

 Diferentemente das premiações anteriores, quem decide o vencedor no ObCiber é o 

próprio público, a partir de uma votação online onde a função da comissão julgadora é indicar 

os três melhores trabalhos de cada categoria. Em 2012, a categoria que recebeu o maior 

número de votos foi a de Reportagem Multimédia com 237 votos, sendo 50,63% desses para a 

narrativa “O Fim da Linha”77, da rádio Renascença78. Em 2013, as duas categorias mais 

votadas pelo público foram Videojornalismo Online e Ciberperiodismo Académico, 

respectivamente com 1.212 e 813 votos. A Reportagem Multimédia vencedora, conquistada 

pelo mesmo grupo de comunicação do ano anterior, foi “Campanhã: uma quase aldeia 

encravada entre gigantes de betão”79 com 30,35% do total de 537 votos. Os resultados 

comparativos dos dois últimos anos refletem um crescimento significativo na votação em 

2013.  

Antes de avançarmos na discussão sobre os exemplos de referência para o jornalismo, 

sejam em premiações ou casos ilustrativos, precisamos resgatar o procedimento metodológico 

proposto nesta pesquisa. Considerando os princípios elencados por Bertocchi (2006) para a 

constituição de narrativas ciberjornalísticas: conexão (hipertextualidade), coesão 

(multimidialidade) e liberdade aparente (interatividade), e também o conceito da web como a 

matriz da convergência jornalística (BARBOSA et al., 2012), desenvolvemos a ficha “Padrão 

de Narrativas Web” a partir das fichas de Análises de Convergência de Conteúdos 

(BARBOSA et al., 2012), de Design (PALOMO et al., 2012), da Hipertextualidade em 

Cibermeios (BARBOSA, MIELNICZUK, 2011) e da Multimidialidade em Cibermeios 

(MASIP et al., 2011).  

Ressaltamos que nossa ficha é um guia para a análise e, no decorrer dessa, 

consideramos também os elementos que não estavam previamente no roteiro, mas que se 

                                                           
77 Disponível em: http://migre.me/gAwrS. Acesso em: 10/12/2013. 
78 Disponível em: http://migre.me/harrH. Acesso em: 10/12/2013. 
79 Disponível em: http://migre.me/hary6. Acesso em: 10/12/2013. 
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tornaram relevantes com o desenvolver da pesquisa. Nossa ficha se detém na plataforma web 

e é composta pelos seguintes tópicos estruturantes:  

 

1. Informações gerais sobre a empresa - Identificar se a empresa responsável pela 

publicação da narrativa é do mainstream, quando a mesma ingressou na plataforma 

web ou se é nativa, se o grupo recebeu premiações anteriores e quais os profissionais 

responsáveis pela produção do conteúdo em análise; 

2. Perfil – Verificar a temática principal da narrativa (política, econômica, ambiental, 

jurídica, social, etc.), além da data de publicação, da abrangência geográfica (local, 

nacional ou internacional) e das fontes presentes na matéria; 

3. Design – Analisar alguns aspectos gráficos, como a dimensão da página, a localização 

e identificação de menus, o sentido da navegação (barra de rolagem ou capítulos), se 

há publicidade e como a mesma é distribuída, e se existem notícias relacionadas à 

temática da história; 

4. Multimidialidade – Mapear e quantificar os recursos utilizados para a construção da 

narrativa, os efeitos provocados por cada formato, as condições de reprodução de 

vídeos e áudios, entre outros;  

5. Interatividade – Acompanhar se há participação do público na produção da narrativa, 

se o usuário pode personalizar a experiência, se há compartilhamento para redes 

sociais e se há espaço para comentários entre leitores e também com a equipe 

responsável pelo conteúdo.  

 

Para a composição do corpus desta dissertação foram analisadas, em âmbito nacional, 

as matérias vencedoras das três últimas edições (2011,2012 e 2013) dos Prêmios Esso de 

Jornalismo e Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos como parâmetros, já que 

nenhuma narrativa havia despontado como um caso ilustrativo relevante. A escolha dessas 

duas premiações é justificada pela relevância e credibilidade no mercado jornalístico, visto 

que a quantidade de empresas promotoras desse tipo de distinção se proliferou enormemente 

nos últimos anos.  

 

 

 

 

 



87 
 

Tabela 3 - Corpus da pesquisa – Premiações nacionais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Em nossa compreensão, o parâmetro das premiações nacionais não seria suficiente 

para abranger a tendência e o ressurgimento do interesse sobre as narrativas multimídias pelas 

empresas jornalísticas, profissionais e pesquisas acadêmicas. Consideramos que “Snow Fall” 

é o caso paradigmático que possibilita a reviravolta na produção jornalística para a web, 

indicando, inclusive, a existência de uma grande potencialização nessa plataforma ainda 

pouco explorada. Portanto, foi imprescindível a análise da narrativa elaborada pelo The New 

York Times, que instigou um debate caloroso sobre a “snowfallização” do jornalismo. Como 

foi um marco, outras produções surgiram por consequência e, dentre os inúmeros exemplos 

elencados no capítulo anterior, a publicação “NSA Files Decoded – What the revelations 

means for you”, do The Guardian, despontou como um modelo pleno de jornalismo 

investigativo e de dados totalmente potencializados pelas características da WWW. Quase no 

fim do ano de 2013, a Folha de São Paulo lançou a sua versão da “snowfallização” com “A 

batalha de Belo Monte”. Esses três casos ilustrativos foram imprescindíveis para a concepção 

sobre o padrão das narrativas na web. Antes, portanto, iremos analisar as premiações 

nacionais. 

Tabela 4 - Corpus da pesquisa – Casos ilustrativos 
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4.1. PRÊMIO ESSO DE JORNALISMO 

 

1956. Esse foi o ano da primeira edição do prêmio mais tradicional do jornalismo 

brasileiro. Cinquenta e oito edições ininterruptas se passaram e mais de trinta mil trabalhos 

foram submetidos à disputa na história do Esso. A premiação, inicialmente, foi intitulada 

“Prêmio Esso de Reportagem”, mas hoje tal denominação refere-se a uma das quinze 

categorias existentes. A primeira matéria vencedora - “Uma tragédia brasileira: os paus-de-

arara” - foi publicada na revista O Cruzeiro e assinada por Mário de Moraes e Ubiratan de 

Lemos. Nessa única categoria da primeira edição, essa reportagem relatou a viagem de 

emigrantes nordestinos em um caminhão “pau-de-arara” de Pernambuco até o Rio de Janeiro, 

com o registro das frustrações e sonhos dos retirantes. Na segunda edição, já houve a 

subdivisão entre duas categorias regionais (sul e norte/nordeste), além da menção honrosa.  

A memória do Esso, segundo Castilho (2008), reflete a evolução da imprensa no 

Brasil. Até os anos 50, antes da implantação da premiação, os jornalistas ocupavam posições 

secundárias, sem status, em plantões nas redações e em busca de alternativas de renda em 

outros empregos. O autor avalia, portanto, que o surgimento do Esso está associado à defesa 

de um profissionalismo. Em entrevista para o Correio Braziliense, Roberto Petis Fernandes, 

então gerente do Departamento de Assuntos Públicos da Esso Brasileiro de Petróleo destacou 

o avanço da imprensa: 

 

Nós sentíamos que a imprensa brasileira começava a avançar. Entrava em 

uma nova era, que iria projetá-la e situá-la num plano de igualdade com as 

mais avançadas de todo o mundo. Tudo não passaria de uma questão de 

tempo, que era cada vez menor, para que se chegasse a esse ponto ótimo. Era 

uma forma de a Esso mostrar que estava sensibilizada e motivada diante 

deste salto de qualidade da imprensa. É um caminho para homenagearmos 

esse esforço, que só viria a beneficiar a cultura brasileira (Correio 

Braziliense, 30/11/1978, apud Castilho, 2008). 

  

De acordo com Castilho, os patrocinadores utilizavam como estratégia o discurso de 

que forneciam contribuições e reconheciam o esforço dos jornalistas, legitimando assim uma 

posição na sociedade. Procuravam se desvincular dos julgamentos das matérias e afirmavam 

que o prêmio era um “patrimônio dos próprios jornalistas”. As comissões julgadoras, 

tradicionalmente, eram formadas por cinco jornalistas oriundos dos principais veículos da 

grande imprensa. 

 Sobre a relação entre os campos político e jornalístico das premiações do Esso, 

Castilho (2012) analisou o processo de identidade jornalística no período da instauração do 
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regime militar até a extinção do Ato Institucional nº 5 (1968). Segundo o autor, as comissões 

julgadoras desse período trabalhavam, principalmente, em veículos do Rio de Janeiro e São 

Paulo. Outros estados representados nessas comissões eram Pernambuco, Minas Gerais, 

Paraná, Bahia, Ceará e Rio Grande do Sul, além do Distrito Federal.  

  Apesar da organização do prêmio reforçar a presença exclusiva de jornalistas nas 

comissões julgadoras, Castilho afirma que o ano de 1973 contou apenas com um 

representante da revista Manchete, e os outros eram membros da Academia Brasileira de 

Letras e das maiores agências de publicidade do Brasil naquela época. De acordo com o 

pesquisador, foram identificados os seguintes requisitos para julgamento dos prêmios: 1) 

pertinência e ineditismo do tema; 2) interesse público; 3) boa técnica de redação e 

apresentação geral da matéria; 4) arrojo e iniciativa do repórter; 5) condições em que o 

trabalho foi realizado; 6) seriedade profissional e competência intelectual e cultural; 7) 

veracidade da informação; 8) método de apuração (esforço de memorização); 9) repercussão; 

10) objetividade e 11) ética. 

  

Na impossibilidade de as comissões aplicarem uma metodologia precisa para 

selecionar os melhores trabalhos jornalísticos, as justificativas dos jurados 

reforçam o caráter consensual da escolha. Enfatizam a unanimidade na 

decisão, que se sobrepõe a qualquer tipo de divergência. O resultado, muitas 

vezes, prescinde até da realização de uma votação, pois não se contesta o 

mérito do trabalho vencedor (CASTILHO, 2012, p. 55).    

 

 A temática das matérias publicadas nesse período não possuía vinculação com a 

política, e sim abordavam assuntos como o esporte, a infraestrutura urbana, o comportamento, 

o cotidiano das drogas e o meio ambiente. Entretanto, à medida que se aproximava a 

reabertura política, as matérias investigativas obtiveram reconhecimento pelas comissões. 

Castilho defende o Prêmio Esso como “um instrumento do campo jornalístico para avaliar o 

grau de liberdade de imprensa no país” (CASTILHO, 2012, p. 56). Outra consideração do 

autor é que grande parte dos trabalhos premiados nessa época apresentaram o formato de 

série, ou seja, as matérias foram publicadas em capítulos numerados, mantendo o título 

principal como, por exemplo, “100 dias na Amazônia de ninguém I”.   

Em análise das matérias vencedoras na maior categoria, “Prêmio Esso de Jornalismo”, 

Magno (2006) identificou sete tipos de reportagens – sociais, fiscalizadoras do poder, 

internacionais, culturais, esportivas, policiais e econômicas – durante o período de 1956 até 

2005. A pesquisa constatou uma forte tendência a priorizar matérias categorizadas como 

“fiscalizadoras do poder” e, entre 1995 e 2005, dez matérias tratavam da corrupção e descaso 
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nos âmbitos do Legislativo, Judiciário e Executivo. A autora conclui ainda que os textos 

foram bem objetivos, com checagem exaustiva e farta documentação comprobatória.  

 Atualmente, o prêmio conta com treze categorias – Esso de Jornalismo; Esso de 

Reportagem; Esso de Fotografia; Esso de Informação Econômica; Esso de Informação 

Científica, Tecnológica ou Ambiental; Esso de Educação; Esso de Primeira Página; Esso de 

Criação Gráfica – Categoria Jornal; Esso de Criação Gráfica – Categoria Revista; Esso 

Regional Norte/Nordeste; Esso Regional Centro Oeste; Esso Regional Sul; Esso Regional 

Sudeste – que totalizaram uma remuneração de R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais). Há 

também as categorias de Telejornalismo e de Melhor Contribuição à Imprensa.  

 Em 2013, oitenta e sete jurados compuseram as comissões avaliadoras de todas as 

categorias. A distinção principal, Esso de Jornalismo, mantém a tradição de cinco 

componentes para a análise. Segundo informações no site da empresa promotora, 

ExxonMobil, foram envolvidos trinta e cinco jurados para os trabalhos de mídia impressa, 

cinquenta jurados para as fotografias e cinco jurados para avaliar as publicações de 

telejornalismo.  

 Parece-nos, contudo, que o Prêmio Esso, considerado o Pulitzer brasileiro, parou no 

tempo. É inaceitável que uma distinção oferecida há 58 anos não se atualize diante das 

mudanças possibilitadas pelo cenário da convergência, nos âmbitos tecnológico, empresarial, 

profissional e editorial. A ausência de uma categoria dedicada à produção do jornalismo 

digital não condiz com a realidade da web e dos dispositivos móveis. A inovação nessa 

premiação é resumida apenas pela possibilidade de inscrição e julgamento de trabalhos em um 

sistema online.   

 

Repetindo uma inovação bem sucedida, implementada em 2011, o Prêmio 

Esso utilizou-se de um sistema online de inscrição e julgamento, 

administrado pela Maxpress. Estima-se que, a ausência de cópias em papel 

para exame dos trabalhos pelos jurados, tenha evitado o consumo de 

aproximadamente 100 mil folhas de papel por ano, representando em três 

anos uma economia de quase três toneladas de papel. (premioesso.com.br) 

 

 Apesar da ausência de uma categoria mais direcionada ao nosso objeto de pesquisa, 

utilizamos como corpus nesta dissertação as publicações vencedoras da categoria “Esso de 

Reportagem” a partir de suas versões existentes na web, pois apesar de não possuir um 

julgamento sobre os produtos jornalísticos digitais, o Prêmio Esso é bastante relevante na 

história do jornalismo brasileiro. Aqui serão analisadas as versões web de “O nascimento de 
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Joicy” (2011), do Jornal do Commercio; “Filho da rua” (2012), do Zero Hora; e “Na mira dos 

EUA” (2013), do O Globo.   

 

4.1.1 O NASCIMENTO DE JOICY – JORNAL DO COMMERCIO  

 

 Vencedor da categoria Esso de Reportagem em 2011, “O nascimento de Joicy”80 foi 

produzido pelo Jornal do Commercio81 (JC), integrante do Sistema Jornal do Commercio de 

Comunicação, de Recife (Pernambuco), que possui também o portal NE10, a TV Jornal 

(afiliada do SBT), a Rádio Jornal e a JC News, uma rádio all news. Resgatando o histórico do 

Prêmio Esso até o ano 2000, foi verificado que o JC já havia sido vencedor em outras edições, 

e em 2009 conquistou o prêmio principal, Esso de Jornalismo, com o trabalho “Os sertões”, 

elaborado em razão da passagem dos 100 anos da morte do escritor Euclides da Cunha.   

 “O nascimento de Joicy” foi publicado no jornal de maneira seriada, entre os dias 10, 

11 e 12 de abril de 2011(domingo à terça-feira) e também contou com um especial na versão 

online do jornal, além de matérias para a TV Jornal e um documentário. Nesta dissertação, 

analisamos a versão do especial veiculado no site JC Online, em operação desde 1997. A 

temática principal da narrativa é a sexualidade e conta a história de João, ex-agricultor que 

renasceu como a cabeleireira e transexual Joicy. A região geográfica envolveu a capital e a 

cidade de Alagoinha, município da personagem principal, distante 225km do Recife.   

 

Figura 26 - Home da narrativa “O nascimento de Joicy” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
80 Disponível em: http://migre.me/gx0KL. Acesso em: 28/10/2013. 
81 Disponível em: http://migre.me/gx0Pi. Acesso em: 28/10/2013. 

http://migre.me/gx0KL
http://migre.me/gx0Pi
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A fonte principal é Joicy Melo da Silva, ex-João Batista da Silva, com destaque 

também para os familiares da cabeleireira, vizinhos e moradores de Alagoinha, colegas 

transexuais do Hospital das Clínicas de Recife, e os profissionais de saúde envolvidos na 

cirurgia de mudança de sexo de Joicy, como o médico-cirurgião, residentes, enfermeiros, 

psicólogos e técnicos de enfermagem. Ao todo, foram ouvidas mais de vinte fontes. 

A narrativa possui um menu de navegação na posição vertical e na margem esquerda 

da página. Nele são identificadas sete seções: Home, Apresentação, Parte 1, Parte 2, Parte 3, 

Galeria de Fotos e Galeria de Vídeos. Cada parte, por sua vez, é dividida em capítulos que 

variam de cinco a seis. A interface do menu é consistente em todas as páginas e a navegação 

ocorre por esses capítulos, sem qualquer presença de links nos textos. Verificamos também 

que o material não possui qualquer tipo de publicidade.   

 Em relação aos recursos multimídias empregados, pouco foi explorado. A narrativa, 

em grande parte, segue o padrão texto + imagens. No decorrer dos capítulos foram utilizadas 

vinte e uma fotografias; uma infografia estática com a explicação do passo a passo sobre a 

cirurgia de transgenitalização; duas ilustrações e um box de texto. Os recursos multimídias 

como as galerias de fotografias e vídeos foram abrigados em seções específicas, com 

repetição, inclusive, do conteúdo já apresentado no formato de texto.   

 

Figura 27: Galeria de vídeos da narrativa “O nascimento de Joicy” 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: jconline.ne10.uol.com.br 
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Portanto, há uma justaposição dos elementos, de forma que texto + imagens narram a 

mesma história dos vídeos, rodados através do player Youtube. Dessa forma, grande parte da 

história pode ser contada exclusivamente pela visualização dos vídeos que retratam a 

descoberta da transexualidade, a vida em Alagoinha e a conversa com a mãe, a última 

consulta antes da cirurgia, o dia da cirurgia, o internamento solitário no Hospital das Clínicas, 

a longa volta para casa e a vida no município de origem após a mudança de sexo. E, logo, há 

também compreensão completa da narrativa apenas com o uso dos textos + imagens.   

Considerando que a narrativa foi produzida em 2011, já era possível a utilização de 

ferramentas para a criação de conteúdos em outros formatos. Outro infográfico, por exemplo, 

poderia ter sido elaborado para visualizar os trâmites burocráticos sobre os procedimentos 

para a cirurgia de mudança de sexo. No material publicado, o relato em texto torna-se 

cansativo ao mencionar a procura de Joicy à Secretaria de Saúde de Alagoinha, a ligação para 

o Ministério da Saúde, a carta para a Presidência da República e a resposta do pedido para a 

IV Gerência Regional de Saúde do Estado (Geres) em outro município. Em paralelo, um 

mapa também poderia ter agregado valor, pois apesar do parecer favorável para ter sua 

transexualidade reconhecida, Joicy passou dois anos deslocando-se para diferentes municípios 

em Pernambuco - Perpétuo do Socorro, Caruaru e Recife - em busca da realização da cirurgia.    

 A interatividade é praticamente inexistente. Não há botões de compartilhamento para 

redes sociais ou mesmo e-mails, bem como não há personalização da narrativa e nem 

contribuição do público para a construção do conteúdo. Apesar disso, o material teve 

repercussão no Twitter. Segundo informações da própria empresa, desde que foi 

disponibilizado no JC Online, às 21h de sábado (9/2011), portanto antes da publicação no 

impresso, o especial já possuía cinco mil visualizações em 24 horas e era acessado das 

cidades de Recife, Rio de Janeiro, Fortaleza e São Paulo.  

 Avaliamos, portanto, que apesar da ausência de direcionamentos na página da 

narrativa para as redes sociais, tal repercussão foi gerada devido à temática da 

transexualidade. Houve publicações em blogs especializados e comentários da comunidade 

LGBT, com reconhecimento em forma de prêmio pela Associação da Parada Gay de São 

Paulo, resultado do “espalhamento” ocorrido na rede. Acreditamos que esse diálogo deveria 

estar presente em algum espaço de “O nascimento de Joicy” indicando, inclusive, os canais 

que repercutiram o conteúdo, pois iriam permitir uma melhor circulação do material e 

funcionariam como um clipping daquela narrativa, valorizando-a ainda mais.  
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Figura 28 - Repercussão no Twitter sobre a narrativa “O nascimento de Joicy” 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 - Post publicado no blog srtabia.com82 

 

Em relação à autoria, foi verificado que o especial teve produção e reportagem de 

Fabiana Moraes, fotografia e imagens de Rodrigo Lôbo e Hélio Scheppa, design de André 

Aguiar e Cláudio França, edição de textos de André Galvão, Betânia Santana e Ricardo 

Novelino e edição de vídeos de Fábio Jordelino. Em outra ocasião, a jornalista Fabiana 

Moraes abordou a temática da sexualidade e no caso ds matéria intitulada “Luísa de Marilac e 

                                                           
82 Disponível em: http://migre.me/gx4g9. Acesso em: 28/10/2013. 

http://migre.me/gx4g9
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o sonho de ser aceita” o espalhamento e a interatividade foram obtidos pela personagem 

principal da matéria, a travesti, que elaborou uma resposta indignada a partir de um vídeo 

publicado no Youtube e que foi mencionado em nota de esclarecimento no site pernambucano.  

 

4.1.2 FILHO DA RUA – ZERO HORA 

 

 No ano de 2012, o jornal Zero Hora83, do Rio Grande do Sul (RS), venceu a categoria 

Esso de Reportagem do Prêmio Esso de Jornalismo com a narrativa “Filho da Rua”84. O 

jornal integra o grupo RBS, um conglomerado de comunicação que conta com oito jornais no 

Rio Grande do Sul e Santa Catarina, vinte e quatro emissoras de rádios AM e FM, o canal de 

televisão RBS, afiliada à Rede Globo, além de outros dois canais locais (TVCOM). Na 

internet, o portal ClicRBS foi lançado em 2000 e agrega o conteúdo de todos os meios de 

comunicação do grupo.  

 Resgatando as edições até o ano 2000, verificamos que o Zero Hora foi premiado, na 

categoria Regional Sul, nos anos 2012, 2011, 2006, 2005 e 2003 do Prêmio Esso. No 

Vladimir Herzog, a empresa conquistou duas menções honrosas em 2011 e 2003 nas 

categorias fotografia e jornal, respectivamente. A publicação “Filho da Rua”, de 2012, foi 

destacada por ambos os prêmios, na categoria jornal pelo Esso e na internet pelo Vladimir 

Herzog. Nesta dissertação, analisaremos a versão web desta narrativa, publicada no site do 

Zero Hora.  

 É difícil identificar um tema central para o “Filho da Rua”. É uma mistura temática 

que envolve pobreza, violência, desestrutura familiar, drogas e as várias implicações geradas 

por essas situações. A narrativa, produzida ao longo de três anos, conta a história de Felipe 

(nome fictício), um garoto que percorre as ruas de Porto Alegre há mais de nove anos 

recebendo esmolas para comprar crack. O cenário é a capital gaúcha, com referências aos 

parques, praças e avenidas por onde o garoto perambulava, e também a cidade de Torres, no 

litoral do estado, destino escolhido pela mãe como tentativa de afastar Felipe das ruas. 

 O garoto Felipe foi acompanhado pela equipe do Zero Hora com autorização do 

Juizado da Infância e da Juventude. Apesar de ser a fonte principal, Felipe muitas vezes não 

era encontrado e sua história foi reconstituída por pessoas que tiveram suas vidas cruzadas 

com a do garoto, como a mãe Maria (nome fictício), o padrasto Pedro (nome fictício), 

conselheiros tutelares, desembargadores, educadores sociais, psicólogos, cobradores de 

                                                           
83 Disponível em: http://migre.me/gxh8X. Acesso em: 30/10/2013. 
84 Disponível em: http://migre.me/gxhcy. Acesso em: 30/10/2013.  

http://migre.me/gxh8X
http://migre.me/gxhcy
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ônibus, vendedores ambulantes, assistentes sociais, funcionários de fazenda terapêutica, entre 

outros.  

Além da coleta desses depoimentos, “Filho da Rua” apresenta detalhes precisos de 

datas, horários e nomes, possibilitados através dos registros documentais com mais de 

trezentas e vinte páginas compiladas sobre o garoto desde 1998. Tais dados foram resultados 

dos cento e cinco encaminhamentos do Conselho Tutelar, da inserção da família em cinco 

programas sociais, dos nove encaminhamentos da Promotoria da Infância e da Juventude e 

dos três do Juizado da Infância e da Juventude, além dos abrigos, clínicas de reabilitação e das 

quatro escolas em que foi matriculado.  

Diferentemente das anteriores, essa narrativa não apresenta um menu de navegação. 

No topo da página há uma ilustração da fisionomia sombreada do garoto com a cidade ao 

fundo, porém, a navegação é direcionada pelo Capítulo 1 - “Sozinho: a cidade dá à luz mais 

um menino de rua”; Capítulo 2 - “Crack: no meio do caminho tinha uma pedra” e Capítulo 3 - 

“Encruzilhada: longe da família, perto do crime” destacado com uma fonte maior e de cor 

preta. Sem botões de menu, o acesso aos capítulos ocorre pelos links inseridos nos títulos dos 

mesmos. Portanto, a navegação ocorre pela barra de rolagem e por links ao final do texto de 

cada capítulo ressaltados pela cor vermelha.  

 

Figura 30 - Home da narrativa “Filho da Rua”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: zerohora.clicrbs.com.br 
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 Em termos visuais, não há diferença entre essa narrativa, que levou três anos para ser 

publicada, e uma notícia corriqueira sobre a cidade de Porto Alegre. Sem interface própria, o 

conteúdo se integra à home do site, com publicidade na margem direita e na cabeça da página. 

Além dos anúncios, há um box ao lado do texto intitulado “Mais Sobre” onde é possível 

navegar pelas palavras-chave “porto alegre”, “torres”, “moradores de rua” e “filho da rua”, 

sendo que essas duas últimas não resultaram em nenhum registro. O conteúdo relacionado 

existente refere-se à produção “Filho da Rua – 1 ano depois” realizada pela mesma repórter, 

Letícia Duarte.  

 A multimidialidade é pouco explorada. A história toda é narrada a partir de grandes 

textos elaborados e repletos de detalhes acompanhados apenas por uma fotografia em cada 

capítulo. Devido à extensão do texto, há vários subtítulos para melhor compreensão da 

narrativa. Outros recursos foram uma galeria com quatorze fotografias que podem ser 

acessadas através de links na cor vermelha ao longo do texto; e um webdocumentário, que 

roda em um player próprio incorporado à narrativa, com duração de 8min41seg, e que carrega 

emoção, porém, é bastante declaratório com as falas de especialistas. O vídeo não é integrado 

ao texto e apresenta as mesmas fontes já utilizadas, funcionando, assim, como uma forma de 

sintetizar toda a narrativa ao problematizar a situação de garotos de rua à procura de esmolas 

e drogas.  

  Em relação à interatividade, “Filho da Rua” não permite a colaboração do público com 

envio de materiais e nem espaço para comentários. A única interação é pelas redes sociais 

Facebook, Twitter e Google+ além do envio por e-mail. Os botões de compartilhamento, 

entretanto, são disponíveis em cada capítulo e não no conteúdo geral da narrativa. 

Verificamos que o Capítulo 1 “Sozinho: a cidade dá à luz mais um menino de rua” foi bem 

espalhado na rede, com 621 recomendações, 41 tweets e 5 referências para o Google+, 

enquanto nos outros capítulos há uma queda relevante desses números como, por exemplo, no 

Capítulo 2 “Crack: no meio do caminho tinha uma pedra”, que possui  menos da metade dos 

tweets (21) em relação ao primeiro, além de 25 recomendações e nenhuma referência no 

Google+.   

 Consideramos que a versão web de “Filho da Rua” frustrou quaisquer expectativas de 

um trabalho jornalístico com apuração de três anos, pois não emprega formatos e ferramentas 

para a criação de conteúdos multimídias e interativos, algumas dessas disponíveis de modo 

gratuito na rede. Embora com grande volume de dados, esses passam despercebidos ao longo 

dos extensos textos de cada capítulo. As informações compiladas nas trezentas e vinte 

páginas, por exemplo, poderiam estar reunidas nos formatos de visualização de dados ou de 



98 
 

infográficos. Dessa forma, seria possível verificar e quantificar as diversas tentativas de 

rastreamento por parte de diferentes órgãos do sistema público. Sem dúvida, a visualização 

desses dados iria revelar o envolvimento de várias instituições governamentais e a 

complexidade de resolução do problema que perpassa por questões jurídicas, de saúde 

pública, educação, entre outros.  

 Ainda sobre os recursos, as linhas do tempo poderiam ter sido empregadas, pois o 

acompanhamento sobre a vida do garoto foi realizado ao longo de três anos. Uma sugestão, 

por exemplo, seria identificar nessa timeline onde o garoto Felipe estava e o que fazia no dia 

do seu aniversário em 2009 e se algo mudou no ano seguinte. O formato de linha do tempo 

ajudaria, até mesmo, a destacar quais os principais acontecimentos ao longo de um ano da 

vida do garoto. Outro aspecto questionado por nós é a ausência de um menu. Consideramos 

que isso atrapalha a navegação, pois não oferece ao usuário um roteiro sobre o conteúdo 

apresentado.  

Figura 31 - Parte 1 de “Filho da Rua” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contudo, ao identificarmos a autoria da publicação, é possível verificar a assinatura 

apenas de Letícia Duarte e Jefferson Botega. Parece-nos, deste modo, que o Zero Hora não se 

preocupou com a versão web do conteúdo tão bem apurado, mas sim priorizou a dupla 

repórter + fotojornalista, talvez pensando apenas na produção para a versão impressa. 
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Infelizmente, o conteúdo publicado no site do grupo, dezessete anos após a implantação da 

internet no Brasil, não condiz com a realidade de potencialização da plataforma WWW. 

 

4.1.3 NA MIRA DOS EUA – O GLOBO 

 

 Publicada pelo jornal O Globo no caderno de domingo, em 6 de julho de 2013, a 

narrativa “Na mira dos EUA” conquistou o Prêmio Esso de Reportagem. Nesta dissertação 

analisaremos a versão web intitulada “EUA espionaram milhões de e-mails e ligações de 

brasileiros”85, que foi a capa do impresso daquele domingo. Na web, foi divulgada no mesmo 

dia, 6/07/2013 e teve atualizações até seis dias depois, 12/07/2013. O programa Fantástico, da 

Rede Globo, também publicou uma extensa reportagem com mais de 12min sobre o caso. 

 A temática envolve a espionagem americana sobre os dados circulados no Brasil e, 

dessa forma, possui abrangência internacional. Não há uma consulta a fontes materializadas 

em pessoas ou instituições, mas sim aos documentos elaborados pela Agência de Segurança 

Nacional dos Estados Unidos (National Security Agency – NSA).  Os dados relevaram que o 

Brasil aparecia destacado nos mapas da agência como um alvo prioritário no tráfego de 

telefonia e dados com objetivo de identificar a origem e o destino dos mesmos. De fato, o 

grande destaque da narrativa são os próprios dados da NSA, disponibilizados graças ao 

vazamento realizado pelo americano Edward Joseph Snowden, ex-funcionário da área de 

computação da agência.  

Figura 32 - Capa do jornal O Globo publicada dia 6/07/2013 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
85 Disponível em: http://migre.me/hdmv6. Acesso em: 05/11/2013. 

http://migre.me/hdmv6
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Na composição da narrativa não há a presença de quaisquer elementos multimídias. É 

constituída apenas de texto e uma foto, no início da matéria, de Edward Snowden. Para 

melhor compreensão da leitura, existem dois subtítulos “Outro programa amplia ação” e 

“Todo tipo de informação armazenada”. A navegação é realizada apenas pela barra de 

rolagem e a publicidade é visualizada em banners na cabeça da página, na margem direita e 

no final da matéria. A repercussão, entretanto, causou uma série de desdobramentos que são 

apresentados em dois boxes como notícias relacionadas. O primeiro fica logo abaixo do lead, 

“Veja mais”, e o segundo fica ao término, “Saiba mais sobre a espionagem”. No que diz 

respeito à interatividade, a narrativa obteve 29 mil recomendações para o Facebook, 2.414 

tweets, 689 compartilhamentos no Google+ além de envios por e-mail. Contudo, não 

disponibilizou espaço para comentários. A assinatura ficou a cargo dos jornalistas Gleen 

Greenwald, do The Guardian, Roberto Kaz e José Casado.  

 

Figura 33 - EUA espionaram milhões de e-mails e ligações de brasileiros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: oglobo.globo.com 
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 A ausência de recursos na narrativa, mesmo após seis dias de atualização, nos chamou 

atenção. Em uma navegação livre pelo site do O Globo resolvemos procurar, nas seções 

Infográficos86 e Vídeos87, conteúdos que poderiam ser agregados à publicação. Existe um 

infográfico denominado “Mapa mostra volume de rastreamento do governo americano”, 

dividido em “O rastreamento de dados” – com mapas e gráficos –; “Repercussão no mundo” – 

com o recorte de manchetes de diferentes empresas jornalísticas -; “O centro da internet” – 

com a visualização das conexões do Brasil com o mundo -; e “América Latina” com mais 

mapas e gráficos. Esse infográfico foi recomendado no Facebook 1.864 vezes, além de ter 

564 tweets e 48 compartilhamentos no Google+.  Na seção Vídeos, há a gravação do 

depoimento com o jornalista do The Guardian, Gleen Greenwald, que estabeleceu contato 

constante com Edward Snowden. O vídeo intitulado “O conto de fadas que tirou o sono de 

Obama” é curto, 3min39seg, e foi gravado na orla do Rio de Janeiro com reportagem e 

imagem de Elenilce Bottari.  

 

Figura 34 - Vídeo com o relato do jornalista Glenn Greenwald 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: oglobo.globo.com 

 

Questionamos, deste modo, por que não integrar esses formatos à narrativa? O vídeo, 

por sinal, data do mesmo dia da publicação da matéria. E o infográfico, mesmo sem explicitar 

a data, poderia ter sido agregado posteriormente, já que “EUA espionaram milhões de e-mails 

e ligações de brasileiros” foi atualizada pelos seis dias seguintes. Mesmo que a opção do O 

Globo não fosse a elaboração de uma narrativa integrada em termos de design e recursos, o 
                                                           
86 Disponível em: http://migre.me/hdmAL. Acesso em: 08/11/2013. 
87 Disponível em: http://oglobo.globo.com/videos/. Acesso em: 08/11/2013. 

http://migre.me/hdmAL
http://oglobo.globo.com/videos/
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mínimo desejável seria a inserção de links no texto para estabelecer a relação com tais 

recursos resultando, inclusive, em um maior espalhamento e acesso dos conteúdos dentro do 

próprio site.  

 

4.2 PRÊMIO VLADIMIR HERZOG DE ANISTIA E DIREITOS HUMANOS 

 

 A criação do prêmio teve uma meta principal: denunciar a repressão. A ideia surgiu 

dentro do Comitê Brasileiro de Anistia (CBA) de Minas Gerais (1977), dois anos após o 

assassinato do jornalista Vladimir Herzog nas dependências do Destacamento de Operações 

de Informações – Centro de Operações de Defesa Interna (DOI/CODI) em São Paulo. 

Carinhosamente conhecido como Vlado, o jornalista começou a carreira em 1959 como 

repórter do jornal O Estado de S. Paulo, além de ter passado também pela TV-Excelsior, a 

britânica British Broadcasting Corporation (BBC) e ter se dedicado ao cinema.  

 Em 1975, então no cargo de diretor de jornalismo da TV Cultura de São Paulo, Herzog 

foi convocado para prestar depoimentos aos agentes do II Exército sobre as ligações que 

mantinha com o Partido Comunista Brasileiro. No local, conhecido como aparelho de 

repressão da ditadura militar, eram praticadas torturas e assassinatos daqueles que eram 

adversários ao regime. No mesmo dia, o comando do exército informou que Vladimir Herzog 

havia se enforcado em uma das celas do DOI/CODI.  

 A primeira edição do prêmio ocorreu em 1979 e tinha como objetivo estimular os 

jornalistas a denunciar as ações repressivas, os atentados à liberdade de imprensa e o 

desrespeito aos direitos humanos na época marcada pela excessiva censura do regime militar. 

A organização ficou a cargo de entidades relevantes no país: o Comitê Brasileiro de Anistia, a 

Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), a Associação 

Brasileira de Imprensa, entre outras.   

 Segundo o regulamento publicado no site, o prêmio tem como objetivos: 1) 

Reconhecer e premiar os jornalistas que, através do seu trabalho, colaboram com a promoção 

da democracia, da cidadania e dos direitos humanos e sociais; 2) Homenagear personalidades, 

profissionais e veículos de comunicação que se destacaram na defesa da democracia, da 

cidadania e dos direitos humanos e sociais; e 3) Reverenciar a memória do jornalista Vladimir 

Herzog, preso pela ditadura militar, torturado e morto nas dependências do DOI/CODI em 

São Paulo.  

 A premiação consta de nove categorias e, ao contrário do Prêmio Esso, engloba seções 

específicas para o material produzido na internet. A abrangência é nacional e é dividida entre 
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Artes (Ilustrações, Charges, Cartuns, Caricaturas e Quadrinhos); Fotografia; Televisão: 

Documentário; Televisão: Reportagem; Rádio; Jornal; Revista; Internet (material jornalístico 

original produzido especialmente para a internet) e Especial. É exigido que o jornalista possua 

registro no Ministério do Trabalho e Emprego e que os matérias tenham sido publicadas no 

último ano, compreendendo o período entre o término das inscrições do ano anterior e do ano 

em vigência.  

 Em 2013, a comissão organizadora foi constituída pelo Sindicato dos Jornalistas 

Profissionais de São Paulo; Ouvidoria da Polícia de São Paulo; Conselho Federal da OAB; 

Fórum dos Ex-Presos e Perseguidos Políticos de São Paulo; Federação Nacional dos 

Jornalistas (FENAJ); Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo – 

ECA/USP; Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo; Centro de Informação das 

Nações Unidas no Brasil – UNIC Rio; Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo; 

Associação Brasileira de Imprensa e Instituto Vladimir Herzog. Essa comissão indicou três 

profissionais de reconhecida competência para compor a comissão julgadora. A premiação 

não oferece recompensa em dinheiro e, sim, a entrega de troféus aos jornalistas. 

Especificamente em 2013 foi sorteada entre os ganhadores das nove categorias do prêmio 

uma passagem aérea com direito a acompanhante para visitar o Museu do Apartheid, na 

África do Sul.   

No Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos, nosso recorte de pesquisa 

é centrado na análise da categoria “Internet”. Em uma recuperação na base de dados da 

premiação, verificamos que essa seção foi introduzida no ano de 2005, oferecendo uma 

menção honrosa para o conjunto do trabalho do Portal Viva Favela. Em 2006 consolidou-se, 

de fato, como uma categoria e premiou o trabalho “Longe da casinha de bonecas”, do JC 

Online de Recife, além de conceder duas menções honrosas. A partir de então a internet foi 

incorporada ao prêmio em todos os anos. Nessa pesquisa, analisaremos as narrativas “Rio de 

Janeiro – Autorretrato” (2011), da Cross Content; “Depois que comecei a estudar, não vejo 

mais grades” (2012), do Universo Online (UOL); e “Pelo menos um” (2013) do Portal NE10.  

 

4.2.1 RIO DE JANEIRO – AUTORRETRATO – CROSS CONTENT 

 

 Apresentado como um webdocumentário - nova forma de contar histórias pela internet 

que promove mistura de diferentes formatos: textos, áudios, vídeos, fotos, animações e 
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ilustrações – “Rio de Janeiro Autorretrato” 88 foi produzido em 2011 pela Cross Content89 

com recursos da Bolsa Funarte de Reflexão Crítica e Produção Cultural para a Internet. Além 

do webdocumentário, houve produção também de um curta-metragem que estreou no Museu 

da Imagem e do Som de São Paulo e uma versão média-metragem que foi publicada na TV 

Câmara. A empresa, sediada em São Paulo, surgiu em 2001 e se propõe como uma produtora 

multiplataforma, ou seja, realiza projetos transmídia que permitem a integração de livros, 

revistas, websites, webséries e webdocumentários.  

 Premiada em 2011, na categoria Internet, pelo Vladimir Herzog de Anistia e Direitos 

Humanos o tema central desta narrativa é a sociedade, especificamente a realidade do bairro 

Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro. O material conta a história de três 

fotógrafos, AF Rodrigues, Jaqueline Félix e Ratão Diniz, formados na Escola de Fotógrafos 

Populares da comunidade. A Escola faz parte do Observatório de Favelas, uma Organização 

da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) fundada no bairro por dois professores 

geógrafos da Universidade Federal Fluminense (UFF). Os três fotógrafos são as únicas fontes 

entrevistadas para a criação da narrativa, exceto por um vídeo extra com o coordenador 

acadêmico da Escola. 

O material é estruturado em quatro capítulos: Vida Cotidiana, Pessoas, Cidade e 

Sonhos. Nessas seções, os três personagens falam sobre as brincadeiras da infância, a 

violência retratada a partir do olhar como morador, as mudanças dos espaços na comunidade 

– o quintal substituído pela laje -, a relação com a fotografia, a história do bairro, entre outros. 

O menu inicial é composto pelas fotografias desses capítulos centralizadas na página, mas ao 

navegar na narrativa, o menu passa a ser um ícone pequeno na margem esquerda da mesma, 

semelhante à seta de desfazer do programa Word. 

Figura 35: Home da narrativa “Rio de Janeiro – Autorretrato” da Cross Content 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
88 Disponível em: http://migre.me/gx5K7: Acesso em: 29/10/2013.  
89 Disponível em: http://migre.me/gxfS2. Acesso em: 29/10/2013.  

http://migre.me/gx5K7
http://migre.me/gxfS2
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Sobre os recursos multimídias, verificamos que a linguagem imagética, tanto 

audiovisual quanto fotográfica, é predominante em todo o conteúdo, mas são os vídeos que 

ilustram e narram toda a história. A apresentação de cada capítulo é composta por nove fotos 

diferentes que depois são integradas e passam a compor uma única fotografia que fica sendo 

alternada com outra imagem. Com o clique na fotografia, o vídeo começa a ser reproduzido 

em tela cheia através de um aplicativo incorporado à própria narrativa. A partir de então, as 

histórias passam a ser compreendidas.  

Os vídeos, presente nos quatro capítulos, são longos e variam de 5min37seg a 

7min40seg. Não há links e o acesso a cada um é realizado apenas pela navegação nos 

capítulos. Porém, há a possibilidade de ter o conteúdo do vídeo no formato de texto ao clicar 

em um botão específico na margem direita da página, “versão texto” e, assim, outra janela é 

aberta no navegador com a transcrição de todos os diálogos. Existe também a opção de 

aumentar e diminuir o tamanho da fonte do texto para facilitar a leitura. É preciso ressaltar 

que em alguns momentos o vídeo é substituído por slideshows com as fotografias capturadas 

por AF Rodrigues, Jaqueline Félix e Ratão Diniz, mantendo apenas o áudio da entrevista com 

os mesmos.  

Figura 36 - Capítulo “Sonhos” da narrativa “Rio de Janeiro – Autorretrato” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após esses capítulos, há ainda a seção Fotógrafos que apresenta a origem e a 

trajetória, em formato de texto, dos três personagens principais juntamente com uma galeria 

de fotografias com o material produzido por cada um. Ratão Diniz, por exemplo, possui 

cinquenta e sete fotografias na galeria, além dos links para as redes sociais Facebook e Flickr 

que agregam mais imagens do fotógrafo, na época funcionário da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico Solidário, do Projeto Rio Economia Solidária. Por fim, na seção 
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Créditos é apresentada a equipe responsável, com direção de Marcelo Bauer, além de 

profissionais nas áreas do design e desenvolvimento web, edição, trilha sonora, pesquisa e 

outros. Ao todo são seis vídeos, sendo quatro localizados nos capítulos e os outros dois 

relacionados à fala do coordenador da Escola e a um passeio pelas dependências do local. 

  No que concerne à interatividade da narrativa, não há contribuição do público para a 

produção do conteúdo e nem personalização, apenas o compartilhamento para Facebook e 

Twitter. Há espaço para a publicação de comentários em cada capítulo, e além de estarem 

reunidos no ícone específico para tal, são visualizados também como um box de texto 

horizontal enquanto o vídeo é reproduzido. Essa caixa com o comentário pode ser retirada da 

navegação, a critério do usuário. 

 Avaliamos que “Rio de Janeiro – Autorretrato” fez um bom uso de elementos 

multimídias para relatar a história, em consonância com a maior potencialidade dos 

personagens da matéria: as fotografias. Contudo, consideramos que o design deveria ter 

facilitado tanto a visualização do menu de navegação quanto a dos botões de 

compartilhamento para as redes sociais. A sensação é de que estavam escondidos na narrativa, 

devido à falta de diferenciações através das cores e tamanhos dos ícones.  

 

4.2.2 DEPOIS QUE COMECEI A ESTUDAR, NÃO VEJO MAIS GRADES – 

UNIVERSO ONLINE (UOL) 

 

 O conteúdo vencedor na categoria Internet do Prêmio Vladimir Herzog em 2012 não 

faz jus as potencialidades oferecidas pela rede. “Depois que comecei a estudar, não vejo mais 

grades”90 foi publicado no portal Universo Online (UOL)91 na seção de Educação, 

especificamente Educação à Distância (EaD). O material possui o formato de uma notícia 

com a temática educacional e conta a história de quatro presidiários que se tornaram 

estudantes de pedagogia à distância. O ambiente geográfico é a Penitenciária 1 de Serra Azul, 

a 300 km da capital paulista.  

 Além das fontes principais da matéria, Venilton Vinci, Antônio de Freitas, Matheus 

Daniel e Benedito Reis, houve coleta de depoimentos com o diretor geral da penitenciária, a 

coordenadora das atividades educacionais do local, o gerente regional da Fundação Prof. Dr. 

Manoel Pedro Pimentel de Amparo ao Trabalho Preso – instituição responsável pela educação 

                                                           
90 Disponível em: http://migre.me/gxjDo. Acesso em: 10/11/2013. 
91 Disponível em: http://migre.me/gxjHt. Acesso em: 10/11/2013. 

http://migre.me/gxjDo
http://migre.me/gxjHt
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nas prisões paulistas desde 1979 – além de dados do Sistema de Informação Penitenciária do 

Ministério da Justiça.   

 Sobre o design, verificamos que não há nenhum menu de navegação. Apesar de ser 

uma pauta considerada “fria” para o jornalismo, ou seja, pode ser publicada a qualquer 

momento sem que haja um prejuízo na temporalidade do conteúdo, a notícia principal possui 

apenas outras três matérias relacionadas – “Um em cada quatro presos tem ensino 

fundamental completo”; “Anjos e Demônios é o romance mais disputado na prisão” e 

“Educação para presos ainda é vista como privilégio, diz estudo” – em um box na lateral 

esquerda da página. A navegação, portanto, ocorre pela barra de rolagem, pelas matérias 

relacionadas e por links inseridos em frases extensas nas matérias.   

A publicidade, por sua vez, é relacionada ao tema educacional e encontra-se bastante 

espalhada ao longo da página, tanto na margem lateral no formato de banner, quanto na parte 

superior e também como um pano de fundo de toda a matéria. Há conteúdo relacionado 

através das caixas de textos “As mais vistas” e “Veja mais”, sempre direcionadas ao tema 

educação. 

Figura 37 - Home da narrativa “Depois que comecei a estudar, não vejo mais grades” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fonte: uol.com.br 

 

Sobre o uso de elementos multimídias, podemos afirmar que são quase nulos. Não há 

vídeos e nem áudios. Além do texto e da galeria de imagens, há duas tabelas com dados 
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oficiais e uma enquete. Consideramos, entretanto, que outros recursos poderiam ter sido 

empregados, como, por exemplo, um vídeo mostrando o acesso desses presos aos 

computadores a partir da realização de uma atividade, ou mesmo um relato mais emocionado 

a partir da linguagem audiovisual. Outra recomendação é que os dados apresentados nas 

tabelas estáticas seriam muito mais atrativos, em termos visuais, caso fossem elaborados 

como infográficos e não tabelas que nos remetem a relatórios burocráticos.  

Na matéria, não há personalização e nem contribuição para a construção da notícia 

com o envio de conteúdos, mas é possível o compartilhamento para as redes sociais 

Facebook, com 759 recomendações, Twitter com 117 tweets, Google+ e envio por e-mail. 

Existe ainda opção para envio de comentários, a qual permite ao usuário que faça login com 

qualquer um dos produtos do grupo UOL ou então pelas redes sociais. Dos vinte comentários 

existentes, doze foram feitos com a utilização do Facebook e apenas um com o Twitter. Por 

fim, a matéria foi assinada pela jornalista Camila Rodrigues e as imagens por Fernando 

Donasci.  

 

4.2.3 PELO MENOS UM – PORTAL NE10 

 

  No corpus estudado desta dissertação, o Sistema Jornal do Commercio de 

Comunicação, de Recife (PE), obteve destaque. No ano de 2011, nossa análise se dedicou a 

narrativa “O nascimento de Joicy” publicada no JC Online e vencedora da categoria Esso de 

Reportagem. Dois anos depois, em 2013, o grupo de comunicação pernambucano venceu a 

categoria Internet do Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos com o trabalho 

“Pelo menos um”92 publicado no portal NE1093. Na trajetória desse prêmio, a empresa 

conquistou reconhecimento em trabalhos como “Lixo nosso de cada dia” (2006); “Longe da 

Casinha de Boneca” (2006), “A retomada indígena” (2007), “Violência Velada” (2008) e “E o 

verbo se fez vida” (2010).  

 “Pelo menos um” apresenta a temática social a partir das histórias de jovens que 

passaram pela Comviva, uma ONG em Caruaru, agreste de Pernambuco, que presta 

assistência a crianças e jovens em situação de risco. Desses jovens, vinte e cinco foram 

entrevistados para a produção da narrativa, mas a fonte principal foi o garoto E.M.S., pois se 

tornou exemplo ao resistir às drogas e à violência e por conquistar emprego, família e a casa 

própria. Sobre esse garoto foram dedicados dois capítulos inteiros da narrativa, exaltando-o 

                                                           
92 Disponível em: http://migre.me/gxk17. Acesso: 30/10/2013. 
93 Disponível em: http://migre.me/gxk2T. Acesso: 30/11/2013. 

http://migre.me/gxk17
http://migre.me/gxk2T
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pela fé e heroísmo. As histórias de outros dois rapazes, esses assassinados, foram 

reconstituídas por irmãos, mães e viúvas. As outras fontes foram entrevistadas atrás das 

grades.  

 

Figura 38 - Capítulo O menino-herói da narrativa “Pelo menos um” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ne10.uol.com.br 

 

 Aliado a esta narrativa, foi produzido um caderno especial de 24 páginas, intitulado 

Meninos do Brasil, para a versão impressa do Jornal do Commercio. O impresso pode ser 

visualizado na web a partir da plataforma Issuu. Para essa publicação, houve cooperação entre 

as equipes do portal NE10, representado pela editora Julliana de Melo, e do Jornal do 

Commercio através da repórter Ciara Carvalho, além de fotografias de Hélia Scheppa e design 

de Bruno de Carvalho e Karla Tenório. 

 No que se refere ao design de “Pelo menos um”, o menu de navegação é posicionado 

verticalmente na margem esquerda da página e dividido em quatorze níveis: Introdução; O 

menino-herói; O Brasil das estatísticas; A fé de E.M.S.; Atrás das grades; As meninas-mães; 

A década do crack; Relato de Manuel; Relacionamentos; Os filhos dos filhos; O desafio da 

educação; O livro dos sonhos; Expediente e Versão Impressa. Na navegação, ao passar o 

mouse pelo ícone do menu, consistente em todas as páginas, uma barra azul horizontal é 

prolongada com o título da seção. Deste modo, a navegação é realizada por esses capítulos ou 

também pelo scroll (barra de rolagem). Verificamos que não há qualquer anúncio publicitário 

na narrativa.   

 Entre os recursos disponíveis, os vídeos e gráficos se sobrepõem aos outros. Os 

vídeos, rodados no player Vimeo, possuem longa duração (entre 9 e 12 minutos) e provocam 
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emoção e aproximação com a realidade de vida de E.M.S.; das jovens meninas que largaram 

os estudos e engravidaram muito cedo; e o futuro dos filhos dessas garotas. A linguagem 

audiovisual apresenta relevantes partes da história e é acompanhada por um parágrafo que 

funciona como abertura para o conteúdo a ser visualizado. Ao todo foram três vídeos.  

Os gráficos são dinâmicos, ou seja, respondem ao comando dos cliques, embora 

possuam os tradicionais formatos de pizzas e barras. Uma apreciação, portanto, seria a 

substituição desses por infográficos mais atrativos para evitar o cansaço, por exemplo, na 

compreensão de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Outro 

recurso empregado foi um áudio capturado com um antigo colaborador da ONG Comviva, 

pois o mesmo reside na Alemanha. Um aspecto interesse foi o uso de arquivo a partir de 

imagens antigas dos jovens que fizeram parte da instituição e de vídeos de datas 

comemorativas, ampliando a divulgação do conteúdo gravado em VHS ao torná-lo digital.  

 

Figura 39 - Capítulo A década do crack 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ne10.uol.com.br 

 

Alternando entre fotografias antigas e recentes, o capítulo “Atrás das grades” utiliza 

boxes de textos para resgatar a história de quatro jovens que foram presos por envolvimento 

com o tráfico. Formatação semelhante foi empregada em outro tópico sobre os 

relacionamentos que surgiram na Comviva. Entre os dez garotos e garotas entrevistados nessa 

etapa, a parte back end da narrativa estabelece a união daqueles que juntos formaram um casal 

ao longo da vida.  

Sobre a interatividade, “Pelo menos um” não permite a contribuição do público e nem 

a personalização da narrativa. Porém, há espaço para comentários que exigem login pelo 
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Facebook, Yahoo, AOL ou Hotmail, totalizando vinte contribuições. Foram disponíveis 

também os botões para as redes sociais Facebook, com 558 curtidas e 198 compartilhamentos, 

e Twitter, com 14 links compartilhados, e mais 12 encaminhamentos por e-mail.  

 

4.3 CASOS ILUSTRATIVOS 

 

 No nosso procedimento metodológico, além do parâmetro para avaliação das 

produções brasileiras a partir dos Prêmios Esso de Jornalismo e Vladimir Herzog de Anistia e 

Direitos Humanos, apontamos dois exemplos internacionais, “Snow Fall: the avalanche at 

Tunnel Creek”, do The New York Times e “NSA Files Decoded – What the revelations means 

for you”, do The Guardian; e um nacional, “A batalha de Belo Monte”, da Folha de São 

Paulo, como casos ilustrativos relevantes para esta pesquisa. Começaremos analisando a 

narrativa do grupo americano, que se consolidou como um caso paradigmático na produção 

multimídia para a web.  

 

4.3.1 SNOW FALL – THE NEW YORK TIMES 

 

 A narrativa “Snow Fall: The avalanche at Tunnel Creek”94, do NYT foi mencionada 

diversas vezes ao longo desta dissertação. Apesar do perfil geral da publicação já ter sido 

apresentado, o faremos agora de maneira mais detalhada a partir da aplicação da nossa ficha 

de análise. Proposta pela editoria de esportes do grupo americano e publicada em dezembro 

de 2012, “Snow Fall” narra um evento do meio ambiente, a avalanche, a partir de uma 

situação trágica ocorrida com esquiadores no vale Tunnel Creek, em Washington (EUA) 

caraterizado, dessa forma, como de abrangência local.  

 Inicialmente, podemos verificar uma grande diferenciação das narrativas até então 

publicadas na web: a dimensão das páginas, todas projetadas com um design limpo e suave, 

com o fundo inteiramente branco. “Snow Fall” trouxe consigo o design verticalizado, mais 

comum nos produtos autóctones, com a primeira página contendo, aproximadamente, 604 

pixels95 de altura. O menu, consistente em todas as páginas, foi posicionado na parte superior 

e de maneira horizontal, com oito diferentes níveis, sendo seis compostos por capítulos 

(Tunnel Creek; Em direção ao topo da montanha; O início da descida; Mancha branca; 

Descoberta; A história se espalha), um com a visualização de um mapa das montanhas e outro 

                                                           
94 Disponível em: http://migre.me/hdmKm. Acesso em: 15/11/2013. 
95 Dado obtido a partir da ferramenta MeasureIt.  

http://migre.me/hdmKm
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com a identificação de todo o grupo que se aventurou na região, composto por dezesseis 

esquiadores.  

 A navegação em “Snow Fall”, diferenciada pela extensão de suas páginas, é 

intuitivamente realizada pela barra de rolagem (scroll) em cada capítulo. Ao fim de cada 

nível, é preciso clicar em um ícone específico que faz o direcionamento para o seguinte. 

Contrastando com o fundo branco, a publicidade da página é bastante destacada, pois é 

composta por uma barra preta horizontal que funciona como uma separação de blocos de 

conteúdo no meio do texto. Os tipos de publicidade variam de banners sobre câmeras 

fotográficas a hotéis.   

 Além do destaque para o design, “Snow Fall” integrou, de maneira satisfatória, 

diferentes recursos multimídias. Identificamos a presença de fotografias, galerias de imagens, 

áudios, vídeos, mapas estáticos, slideshows e, principalmente, infografias interativas. Essas 

últimas, inseridas em seis distintos momentos da narrativa, foram os elementos 

diferenciadores na apresentação do conteúdo jornalístico, pois situaram com muito zelo os 

detalhes da região de esqui, a tempestade que resultou no grande acúmulo de neve, a 

formação da avalanche, o trajeto realizado por cada esquiador, a expansão da neve nas 

montanhas e a localização aproximada das quatro pessoas que não sobreviveram à tragédia.  

 A linguagem audiovisual conta parte da história e é apresentada de maneira integrada, 

compondo uma unidade narrativa. Todos os dez vídeos rodam em um aplicativo próprio 

incorporado à narrativa e foram explorados no que diz respeito à emoção dos depoimentos, 

não só narrados para a equipe de jornalistas, mas aqueles produzidos logo após o acidente 

quando os sobreviventes procuravam os colegas entre os escombros encobertos pela neve. Da 

mesma forma os cinco áudios disponibilizados foram bem expressivos, pois registraram as 

ligações dos esquiadores em diferentes horários para o número de emergência nos EUA, o 

911.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40 - Vídeo incorporado à narrativa “Snow Fall” 
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No que concerne à interatividade de “Snow Fall”, além dos clássicos botões de 

compartilhamento para as redes sociais Facebook e Twitter e do envio por e-mail, o aspecto 

interessante nessa narrativa foi o diálogo com a equipe idealizadora do projeto a partir dos 

comentários. No total, há 1.155 posts que expõem reações, ideias e questões sobre a 

publicação e alguns, previamente selecionados pelo NYT, possuem respostas do repórter Joe 

Branch e equipe, conforme figura abaixo. Por fim, precisamos ressaltar que dezessete 

profissionais contribuíram para a elaboração desse caso paradigmático no jornalismo 

multimídia para a web, sendo onze desses direcionados apenas para os elementos gráficos e 

de design.  

Figura 41 - Comentário com resposta do The New York Times 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fonte: nytimes.com 

 

4.3.2 NSA FILES DECODED: WHAT THE REVELATIONS MEANS FOR YOU – 

THE GUARDIAN 

 

 Em novembro de 2013, quase um ano após a publicação de “Snow Fall”, o The 

Guardian lançou a narrativa “NSA Files Decoded – What the revelations means for you”96 a 

partir dos dados disponibilizados por Edward Snowden sobre a Agência de Segurança 

Nacional dos Estados Unidos. A temática da narrativa abrange a segurança, a espionagem, o 

grande volume de dados e, consequentemente, a atuação política do governo norte-americano. 

A abrangência geográfica é internacional. Para a publicação foram entrevistadas fontes 

estratégicas, como congressistas e senadores norte-americanos, ex-funcionários da agência, 

especialistas em tecnologia, advogados, diretores jurídicos e jornalistas. Além, claro, dos 

                                                           
96 Disponível em: http://migre.me/hdmLR. Acesso em: 25/11/2013. 

http://migre.me/hdmLR
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próprios dados armazenados por Snowden, que são a atração de todo esse debate. O The 

Guardian selecionou quatorze arquivos e os disponibilizou ao final da narrativa.  

 A qualidade do conteúdo jornalístico desse produto é indiscutível e fascinante por si 

só, porém a produção visual elaborada pelo grupo britânico foi fundamental para a 

compreensão da complexidade desse fenômeno. Sobre o design, é uma narrativa verticalizada, 

com cerca de 650 pixels97 de altura. Possui um menu de navegação na parte superior e 

horizontal da página e foi dividida em seis capítulos (The NSA Files; All the data about your 

data; A digital revolution; Are your details secure?; Who’s watching e What’s now?). A 

navegação pode ocorrer por capítulos ou pela barra de rolagem (scroll) que disponibiliza 

todos os níveis em uma única página. Não foi identificado nenhum tipo de publicidade. 

 Assim como em “Snow Fall”, a composição visual foi limpa e clara. Todo o pano de 

fundo possui a cor branca e isso proporcionou a integração com os recursos multimídias. No 

caso dos vídeos, por exemplo, esses também possuíam um fundo branco, então era apenas a 

imagem do entrevistado que se destacava. Esse foi um diferencial da linguagem audiovisual 

de “NSA Files”, pois não há a limitação do enquadramento da imagem, já que houve a fusão 

dos dois planos de branco.  

 

 

Figura 42 - Vídeo sem limitação de enquadramento de “NSA Files” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: theguardian.com 

 

                                                           
97 Dado obtido a partir da ferramenta MeasureIt. 
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Outro atributo peculiar foi a ativação da função “auto-play”, que possibilitou uma 

integração plena com fluidez bastante agradável para a navegação no conteúdo. Ao todo 

foram trinta e dois vídeos e todos com curta duração, mas com as fontes aparecendo em 

momentos diferentes da narração. É pertinente comentar que não há uma grande diversidade 

de recursos empregados. Além dos vídeos, existem dez infografias interativas muito bem 

produzidas sobre a rede política, os níveis de separação que permitem a investigação pela 

NSA, o rastro digital gerado a partir de Facebook, Twitter, e-mails, buscas no Google, os 

cabeamentos ópticos entre os países de todo o mundo, entre outros.  

 

Figura 43 - Infografia sobre o cabeamento óptico entre os países 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A interatividade é resumida pelos botões de compartilhamento para as redes sociais 

Facebook e Twitter o que gerou um compartilhamento de 45.825 e 11.1 K tweets, 

respectivamente. Um detalhe é que esse “espalhamento” também pode ser realizado de 

maneira fragmentada, pois cada parágrafo do texto possui um ícone com direcionamento para 

o microblog ou então para cópia do URL da página. No caso dos vídeos, por exemplo, é 

gerada uma frase do depoimento daquele entrevistado com a identificação a partir da conta do 

mesmo no Twitter e ainda com o auxílio de hashtags. Por fim, identificamos que treze 

profissionais de dedicaram para a elaboração do texto, vídeos, produção e pós-produção.  
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4.3.3 A BATALHA DE BELO MONTE – FOLHA DE SÃO PAULO 

 

 No último mês do ano de 2013, a Folha de São Paulo lançou a narrativa “A batalha de 

Belo Monte”98, a primeira da série “Tudo sobre” que publicará outros dossiês digitais ao 

longo de 2014. O material é bem denso e abrange a temática econômica, ambiental e social a 

partir da construção da usina de Belo Monte, no Pará, que será a terceira maior hidrelétrica do 

mundo. A abrangência geográfica é regional com impactos, principalmente, no município de 

Altamira, apesar de 92% da obra se desenvolver na cidade de Vitória do Xingu. Precisamos 

ponderar que a dimensão do empreendimento e suas consequências, de fato, são relevantes 

para todo o Brasil. Algo novo trazido por “A batalha de Belo Monte” para esse tipo de 

produção na web foi a publicação da versão em outro idioma, nesse caso o inglês indicado por 

um ícone com a bandeira dos Estados Unidos da América, ampliando, assim, o espalhamento 

da mesma pela rede.  

 

Figura 44 - Home da narrativa “A batalha de Belo Monte” 

Fonte: folha.uol.com.br 

 

 Com uma redação bem ponderada nos moldes da prática jornalística, buscando o 

equilíbrio das declarações e opiniões apresentadas, a narrativa conta com uma série de 

depoimentos de operários; engenheiros; diretores da empresa responsável pela obra (Norte 

Engenharia); professores da Universidade de São Paulo e Universidade Federal do Rio de 

Janeiro; gestores ambientais; relatórios de órgãos públicos e ONGs; defensores públicos; 

                                                           
98 Disponível em: http://migre.me/hagky. Acesso em: 20/12/2013. 

http://migre.me/hagky
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prefeitura e responsáveis pelo trânsito, policiamento, produtores e feirantes de Altamira; 

moradores; líderes indígenas e comunidades ribeirinhas, entre outras. Desse modo não há um 

personagem principal, mas sim o encadeamento de diversas pessoas relacionadas à situação.  

 A navegação é guiada a partir de um menu localizado em duas posições diferentes. 

Um na margem direita e vertical, consistente em todas as páginas, e que corresponde a ¼ da 

dimensão horizontal da home. O outro fica disponível no fim da experiência de cada capítulo, 

de maneira bem mais discreta. A narrativa é dividida em cinco capítulos (Obra, Ambiente, 

Sociedade, Povos Indígenas e História) e conta ainda com outras quatro seções, compostas 

pelo making of, por um espaço Opinião, o game Folhacóptero e um Mapa da Bacia do Xingu. 

Em cada nível, a navegação é realizada pela barra de rolagem, pois não há links nos textos. 

Verificamos também que não há qualquer tipo de publicidade.  

 Em relação aos recursos multimídias empregados foram identificados vinte e quatro 

vídeos, alguns desses ativados com a função “auto-play” e rodados em players incorporados à 

narrativa; cinquenta e cinco fotografias; dezoito infográficos; um game; um mapa interativo e 

uma linha do tempo interativa. É preciso advertir que a maioria se encontrava de maneira a 

compor uma unidade comunicativa e não estavam dispostos em seções específicas, com 

exceção do mapa interativo e do game Folhacóptero.  

No que diz respeito à interatividade, não há contribuição do público e nem espaço para 

comentários, mas apenas botões de compartilhamento para o Facebook, Twitter e Google+. A 

autoria de “A batalha de Belo Monte” é assinada por cinco jornalistas, sendo três repórteres 

de texto, um fotográfico e outro de vídeo que passaram três semanas na cidade de Altamira. 

Segundo informações da própria empresa, o material começou a ser produzido em março do 

mesmo ano, quando o grupo iniciou uma pesquisa para elaboração de infográficos, e contou 

com uma produção total de dezenove profissionais.  

Na versão impressa da edição de domingo 15/12/2013, a empresa fez referência ao 

conteúdo multimídia publicado no site e ainda disponibilizou o primeiro capítulo no caderno 

Ilustríssima. Curioso foi verificar que uma leitora, dias depois, na seção Painel do Leitor, 

criticou o conteúdo e afirmou que a empresa havia abordado uma visão puramente 

economicista. Porém, essa confusão foi gerada porque foi publicado apenas o capítulo 

referente à obra da usina hidrelétrica, já que o conteúdo integral, que envolve âmbitos sociais 

e ambientais só foi disponibilizado apenas no site da Folha. “A batalha de Belo Monte” 

resultou ainda em três blocos na TV Folha que foram veiculados também na TV Cultura.   
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5. CONCLUSÃO 

 

 No primeiro capítulo desta dissertação, delimitada no âmbito da convergência de 

conteúdos, colocamos em confronto a existência de continuidades e potencializações na web, 

argumentada por Palacios (2003), com a defesa de uma linguagem própria com características 

únicas e diferenciadoras – multimidialidade - defendida por Canavilhas (2012). Nesta 

pesquisa, buscamos identificar a existência de um “padrão” para as produções na web a partir 

de narrativas vencedoras nos anos de 2013, 2012 e 2011 dos Prêmios Esso de Jornalismo e 

Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos e de casos ilustrativos em âmbito 

internacional e nacional. Ressaltamos que com o termo “padrão” não pretendemos generalizar 

tais produções, pois acreditamos que diante das características do webjornalismo 

(BARBOSA, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013; CANAVILHAS, 2007, 2012; DIAZ NOCI, 

2012; DIAZ NOCI; LARRONDO URETA, 2013; LOPÉZ GARCIA et al., 2013; MASIP et 

al., 2013; MASIP; MICÓ, 2013; MIELNICZUK, 2003, 2005, 2008; PALACIOS, 1999, 2002, 

2003, 2010; PAVLIK, 2001; RIBAS, 2012; ROST, 2006) as possibilidades sobre a forma de 

se contar histórias são múltiplas e ilimitadas. Nossa proposta, portanto, foi investigar como 

foram modeladas as narrativas produzidas para a web que servem como referências para o 

mercado jornalístico, seja por premiação ou impacto gerado no meio.   

 A aplicação da nossa ficha de análise “Padrão das Narrativas na Web” trouxe uma 

série de resultados pertinentes. Inicialmente, sobre o perfil geral da empresa jornalística e da 

narrativa, identificamos que todos os grupos de comunicação indicados como referências nos 

parâmetros elencados para essa dissertação fazem parte do mainstream, exceto a Cross 

Content, vencedora do prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos em 2011 com 

“Rio de Janeiro – Autorretrato”. Em relação ao assunto abordado nas narrativas, a temática 

social foi a preponderante, seguida pela questão da segurança de dados na internet. Houve 

ainda publicações que abrangeram sexualidade, drogas, educação, tragédia esportiva, 

economia e meio ambiente.  

Apesar da divisão cronológica estabelecida como procedimento metodológico, 

podemos considerar o ano de 2013 como representativo em termos de produções multimídias 

para a web. O The New York Times, por exemplo, publicou treze histórias (“A Game of Shark 

and Minnow”99; “Riding the New Silk Road”100; “Invisible Child101”; “The Russia Left 

                                                           
99 Disponível em: http://migre.me/hl9If Acesso em: 05/01/2014. 
100 Disponível em: http://migre.me/hl9Ll Acesso em: 05/01/2014. 
101 Disponível em: http://migre.me/hl9Qp Acesso em: 05/01/2014. 

http://migre.me/hl9If
http://migre.me/hl9Ll
http://migre.me/hl9Qp
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Behind”102; “Forging an Art Market in China”103; “Two Gunshots”104; “China’s 

Uprooting”105; “Tomato can Blues”106; “The Jockey”107; “A Deadly Mix in Benghazi”108; “In 

Climbing Income Ladder, Location Matters”109; “Paying Till it Hurts”110; e “The Dream 

Boat”111) ao longo do ano e que foram reunidas em um post112 publicado no final de 

dezembro. A empresa americana fez uma retrospectiva das histórias multimídias, visualização 

de dados, infográficos e destaques visuais e interativos desse ano. No caso das narrativas 

multimídias, o NYT reforça que houve variedade temática, mas consideram que o elemento 

central foi a forma de se contar histórias, integrando textos, vídeos, fotografias e gráficos.  

Na análise de nosso corpus, uma observação interessante é que a maioria das 

narrativas teve como cenário as realidades locais, ou seja, uma abrangência geográfica 

limitada a uma região, com exceção daquelas relacionadas à temática da espionagem pela 

Agência de Segurança Nacional dos EUA. No que diz respeito às fontes consultadas, é 

curioso perceber que nos casos ilustrativos não há um personagem principal, enquanto que na 

maioria das narrativas premiadas há destaque para um individuo ou grupo, sugerindo um 

caráter de humanização da publicação.  

Nas matérias que conquistaram premiações foi observada uma diversidade quanto à 

presença de menus. Metade utilizou e a outra simplesmente ignorou a existência dessa 

estrutura para a orientação da navegação. Nos casos ilustrativos, ao contrário, os menus 

estavam aparentes e consistentes, inclusive, em mais de um lugar numa mesma produção. As 

localizações mais recorrentes foram na margem esquerda e na posição vertical, e também de 

modo horizontal na parte superior da página. Quando o menu foi utilizado, houve variação de 

seis a quatorze níveis. Consequentemente, o modo de navegação dominante foi a partir dos 

capítulos, seguido pela barra de rolagem e uma minoria com links inseridos nos textos. Sobre 

a publicidade, as narrativas produzidas pelo Sistema Jornal do Commercio de Pernambuco, 

The Guardian e Folha de São Paulo não apresentaram quaisquer tipos de anúncios.  

Todas as matérias foram assinadas por jornalistas, mas a quantidade de profissionais 

nas equipes variou de duas a dezenove pessoas. O maior envolvimento foi na produção de “A 

                                                           
102 Disponível em: http://migre.me/hl9VW Acesso em: 05/01/2014. 
103 Disponível em: http://migre.me/hla14 Acesso em: 05/01/2014. 
104 Disponível em: http://migre.me/hla5X Acesso em: 05/01/2014. 
105 Disponível em: http://migre.me/hla7R Acesso em: 05/01/2014. 
106 Disponível em: http://migre.me/hlab3 Acesso em: 05/01/2014. 
107 Disponível em: http://migre.me/hlacL Acesso em: 05/01/2014. 
108 Disponível em: http://migre.me/hlafE Acesso em: 05/01/2014. 
109 Disponível em: http://migre.me/hlahp Acesso em: 05/01/2014. 
110 Disponível em: http://migre.me/hlakG Acesso em: 05/01/2014. 
111 Disponível em: http://migre.me/hlanu Acesso em: 05/01/2014. 
112 Disponível em: http://migre.me/hlaUv Acesso em: 05/01/2014. 
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batalha de Belo Monte”.  Em nenhum dos casos analisados nesta pesquisa foi verificada a 

presença de um profissional polivalente que assumiu toda a apuração, produção, reportagem e 

edição dos diferentes recursos multimídias. A execução foi elaborada, no mínimo, pela 

parceria entre repórteres de texto e de fotografia. 

Avançando na apresentação de conteúdo jornalístico para além do texto e fotografia, o 

vídeo foi o elemento mais representativo, presente em seis narrativas, reproduzido sempre em 

players incorporados. As infografias interativas despontaram como excelentes formas de 

visualização, mas foram identificadas apenas nos casos ilustrativos internacionais. Nossa 

produção nacional mais recente, contudo, apresentou infografias estáticas, linha do tempo e 

mapa interativos, além de ter desenvolvido um game. Em geral, outros recursos visualizados 

foram slideshows, gráficos, tabelas e ilustrações e galerias de fotos. Na maioria das histórias 

não houve uma seção específica para agregar esses elementos, pois estavam integrados 

compondo uma unidade narrativa.  

A interatividade foi proporcionada pelos botões de compartilhamento para as redes 

sociais, em especial para o Facebook, o Twitter, o Google+ e ainda o envio por e-mail. Em 

nenhuma publicação houve contribuição do público com conteúdos e nem possibilidades de 

personalização. Na maioria das narrativas não houve disponibilização de espaço para 

comentários, apesar de quatro produções terem reservado esse canal de diálogo com o 

público.   

 É possível traçar um “padrão” para considerar uma narrativa multimídia adequada às 

potencialidades proporcionadas pela web? Inicialmente, devemos ressaltar que a delimitação 

de um “padrão” das narrativas componentes do nosso corpus não teve a pretensão de definir 

parâmetros rígidos para a produção na web, mas sim delinear quais as tendências do estado da 

arte das narrativas multimídias, os recursos aplicados, e, de certa maneira, compreendidos, 

valorizados e apropriados pelo mercado jornalístico. O questionamento norteador desta 

pesquisa, aparentemente comum nos estudos sobre o jornalismo em redes digitais, 

proporcionou a vivência de um trabalho guiado por uma virada paradigmática na produção e 

apresentação de conteúdos de intensa densidade informativa, e repletos de referências atuais 

elaboradas por empresas jornalísticas do mainstream.  

Nossos objetivos eram identificar e analisar as publicações que se destacaram nos três 

últimos anos como referências para o mercado jornalístico – seis narrativas premiadas 

nacionalmente e três casos ilustrativos internacionais e nacionais – e também delinear o 

padrão das mesmas. Partimos da hipótese de que as narrativas produzidas para a web não 

exploravam, de modo satisfatório, as características oferecidas pela plataforma. Como 
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procedimento metodológico, desenvolvemos uma ficha de análise “Padrão de Narrativas 

Web” a partir das fichas de Análises de Convergência de Conteúdos (BARBOSA et al., 

2012), de Design (PALOMO et al., 2012), da Hipertextualidade em Cibermeios (BARBOSA, 

MIELNICZUK, 2011) e da Multimidialidade em Cibermeios (MASIP et al., 2011).  

Na análise do nosso corpus, relacionado às publicações vencedoras de 2013, 2012 e 

2011 dos Prêmios Esso de Jornalismo e Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos, 

constatamos que havia muito a ser explorado, com ressalva para o grupo pernambucano JC 

Online que despontou nacionalmente com experimentações atrativas. Contudo, nossa hipótese 

deixou de ser validada com a publicação de “Snow Fall: The avalanche at Tunnel Creek”, do 

The New York Times, pois revelou uma excelente aplicação das características da web, como 

também passou a influenciar as produções seguintes. Defendemos que esta representou um 

modelo de referência sobre a forma de produção e apresentação dos conteúdos na rede, nos 

aspectos relacionados ao perfil, design, multimidialidade e interatividade. O sucesso obtido 

por “Snow Fall” e a proliferação de narrativas com base nesse modelo, nos leva à 

comprovação da nossa segunda proposição: há um mercado interessado em produzir, publicar, 

distribuir, circular e recircular esse tipo de publicação. Mais do que existir, esse nicho está se 

expandido de tal maneira que o jornalismo adquiriu mais uma forma de atuação: a 

snowfallização. Mas, afinal, por que defendemos essa narrativa como um padrão para a web?  

Em termos de design, foi marcante o estabelecimento de um modo de narrativas 

verticalizadas, ou seja, com a extensa dimensão da página a partir da visualização vertical, 

semelhante ao que vem sendo desenvolvido nos tablets. “Snow Fall” tem, aproximadamente, 

605 pixels. As publicações que sofreram essa influência e que foram estudadas nessa 

pesquisa, “NSA Files – What the revelations means for you”, “A batalha de Belo Monte” e 

“Pelo menos um” também seguem essa proposta e todas possuem como dimensões 650 

pixels, aproximadamente.  

A densidade informativa das narrativas multimídias, consequentemente, suscita outro 

aspecto relevante nesse padrão: o menu de navegação. De fato, esses sempre foram 

empregados como forma de organização da navegação, porém sugerimos que seu uso mais 

recente assemelha-se ao sumário de um livro, com a indicação dos capítulos disponíveis. 

Portanto, funcionam como um guia para a navegação, já que essa pode ser feita de acordo 

com os caminhos desejados pelo usuário.  

Assim como os menus, o uso de recursos multimídias não é novo. Entretanto, parece 

que finalmente verificamos a integração desses, ou melhor, a combinação plena da 

potencialidade de cada elemento, conforme visualizamos em “NSA Files”. Mais do que a 
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variedade de recursos, percebemos que o determinante foi o posicionamento de cada um na 

composição da narrativa. No que diz respeito à interatividade, o padrão mais empregado foi o 

botão de compartilhamento para as redes sociais, com destaque para o Facebook e Twitter. 

 Nossa análise foi dedicada à plataforma web, pois a consideramos como matriz da 

convergência jornalística (BARBOSA et al., 2012).  Entretanto, também fizemos referência às 

narrativas crossmedia e transmídia, que permitem a ampliação para outros suportes, como os 

dispositivos móveis – smartphones e tablets. Na investigação do nosso corpus, avaliamos que 

as narrativas também atuaram de modo crossmedia, pois fizeram o intercruzamento dos meios 

(BOUMANS, 2004; DENA, 2004; HANNELE et al., 2004).  

De outro modo, nas narrativas analisadas não identificamos elementos que remetessem 

à lógica transmídia. Concluímos a partir do nosso corpus que esse tipo de produção ainda não 

é uma prioridade para as empresas jornalísticas. Nesse planejamento de atuação 

multiplataforma identificamos, por exemplo, “A batalha de Belo Monte”, da Folha de S. 

Paulo, destacando fortemente a plataforma web, enquanto “Filho da Rua”, Zero Hora, 

priorizou o suporte impresso. Não houve, portanto, um aproveitamento de cada plataforma.  

Avaliamos que o potencial transmídia aplicado no jornalismo é um fenômeno que ainda está 

por vir. Recomendamos para pesquisa futura, a ser realizada em fase doutoral, a análise do 

desenvolvimento dessas produções, principalmente, nos aplicativos autóctones. Por enquanto, 

sinalizamos que as narrativas multimídias com o padrão revelado por “Snow Fall” – 

densidade informativa, verticalização, menus, integração de elementos multimídias e 

compartilhamento para as redes sociais - representam não o futuro do jornalismo, mas uma 

realidade que continuará se expandindo.    
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APÊNDICE A – Cruzamento de dados da ficha de análise “Padrão das Narrativas na 

Web” 

 

 
Perfil          

Qual a 

empresa 

jornalística 

responsável 

pela 

narrativa? 

Jornal do 

Commercio 

 

Cross 

Content 

 

Zero 

Hora 

 

UOL 

 

O 

Globo 

 

NE10 

 

The 

Guardian 

 

The New 

York 

Times 

 

Folha de 

São Paulo 

 

A empresa 

recebeu 

premiações 

anteriores? 

 

Sim 

 

Não 

 

Sim 

 

 

 

Sim 

 

Sim 

 

Caso 

ilustrativo 

 

Caso 

ilustrativo 

 

Caso 

ilustrativo 

Quantos 

profissionais 

responsáveis 

pela 

produção do 

material? 

 

9 

 

10 

 

2 

 

2 

 

3 

 

5 

 

13 

 

16 

 

19 

 

 

 

 

Perfil Web 

 

 

Qual a 

temática 

principal? 

 

Sexuali

dade 
Social Droga Educação 

Espiona-

gem 
Social 

 

 

Segurança 

Espionagem 

 

 

 

Esporte 

Meio 

Ambiente 

Tragédia 

 

 

Economia 

Meio 

Ambiente 

Social 

 
Quando foi 

publicada?  

 

Abril/ 

2011 

 

Agosto

/2011 
2012 

Julho/ 

2012 

Julho/ 

2013 

Julho/ 

2013 

 

Novembro/ 

2013 

 

Dezembro

/ 2012 

 

Dezembro/ 

2013 

 
Qual o nível 

de  

Abrangência 

 

Local Local Local Local 
Inter-

nacional 
Local 

 

Inter-

nacional 

 

Local 

 

Local 
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Fontes Web 

Há um 

personagem 

principal?  

 

Sim 

 

Sim Sim Sim Não Sim 

 

Não 

 

Não 

 

Não 

 

 

Qual a dimensão da página? 

 

Dimensão 

da página 
Web 

 

Total da 

página? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qual a localização e identificação do menu de navegação? 

 

Menu Web 

 

Localização 

 

 

 

Vertical 

e 

esquerda 

 

 

 

Escondido

mas 

quando 

expandido 

fica na 

vertical e 

lateral 

esquerda 

da página 

 

 

 

Inexiste 

 

 

 

Inexiste 

 

 

 

Inexiste 

 

 

 

Vertical 

e 

esquerda 

 

 

 

 

Horizontal 

e superior 

 

 

 

Horizontal 

e superior 

 

 

 

Vertical e 

direita 

Horizontal 

e inferior 

Quantas 

filas/níveis 

existem no 

menu 

principal? 

 

7  

 

6  

 

3 

   

14 

 

6 

 

8 

 

9 

A interface 

do menu é 

consistente 

em todas as 

páginas? 

 

 

Sim 

 

 

Sim 

 

 

Inexiste 

   

 

Sim 

 

 

 

Sim 

 

 

 

Sim 

 

 

 

Sim 
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Como se dá a navegação na narrativa?  

 

Navegação Web 

Pela barra de 

rolagem 

(scroll) 

 

    

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Por capítulos 

 

X 

 

X 

 

X 

   

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Por links 

inseridos no 

texto 

   

X 

 

X 

     

 

 

 

Como é distribuída a publicidade na página? 

 
Publicidade Web 

 

Qual a 

localização 

da 

publicidade? 

 

 

Inexiste 

 

Margem 

inferior da 

página 

 

Margem 

direita e  

parte 

superior 

Margem 

direita,  

cabeça 

da 

matéria  

epano 

de 

fundo 

 

Margem 

direita e  

abeça da 

página 

 

Inexiste 

 

Inexiste 

Separação 

de blocos 

de 

conteúdos  

Barra 

horizontal 

preta 

 

Inexiste 

 

Como se dá a autoria da narrativa? 

 

Autoria Web    

Assinatura 

pessoal 

identificada 

 

Sem 

assinatura 

X X X X X X X X X 

O texto e os 

recursos 

multimídias 

são do 

mesmo 

autor? 

Não Não Não Não Não Não Não Não Não 
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Há notícias relacionadas à narrativa? 
 

Notícias 

Relacionadas 
Web 

Sim  

Se sim, de qual 

forma 

aparecem? 

  X X X  

 

 

  

Não X X    X X X X 

 

 

Quais os recursos disponíveis na narrativa? 
 

Recursos Web 

a) Foto X X X X X X  X X 

b) Galeria de 

Imagens 

X X X X    X X 

c) Áudios      X  X  

d) Vídeos X X X   X X X X 

e) Infografia 

estática 

X        X 

f) Infografia 

interativa 

      X X  

g) Imagens em 

360 graus 

         

h) 3D          

i) Mapas estáticos        X  

j) Mapas 

interativos 

        X 

k) Slideshows  X      X  

l) Linhas do 

tempo estáticas 

         

m) Linhas do 

tempo interativas 

        X 

n) Newsgames          

o) Dados          

p) Tabela          

q) Enquete           

r) Ilustração X         

S) Box de texto X         

t) Tabela    X      

u) Enquete    X      

v) Gráficos      X X   
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Há editorias/seções específicas para abrigar os recursos multimídias? 

 

Seções Web 

Sim. 

Em qual 

seção?  

 

      X 

Galeria 

Imagens  

Vídeos 

 

X 

Galeria 

Imagens 

Webdoc 

 

   

   

 

 

Não  
 

 

X  X X X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

Se houver vídeo presente na narrativa, em qual destas condições ele é reproduzido? 
 

Reprodução de 

Vídeos 
Web 

a) Remetem para 

YouTube 
      

   

b) Rodam num 

player incorporado 

ao dispositivo. 

Qual?  

X 

youtube 

X X   

X  

vimeo 

 

X 

 

X 

 

X 

c) Ambas 

ossibilidades 
      

   

d) Inexiste  

 

  X X  

   

 

 

Se houver vídeo presente na narrativa, de que forma ele se relaciona com os demais 

formatos (texto, foto, áudio etc.) na narrativa? 

 

Vídeos Web    

a) Integrada 

(compondo 

uma unidade 

narrativa) 

 X    X 

X 

 

X X 

b) Justaposta 

(como pedaços 

diversos 

colocados na 

mesma 

composição) 

X  X    
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Como a linguagem audiovisual é empregada? 
 

 

Linguagem 

Audiovisual 
Web 

a) Contar toda a história X X     

b) Contar parte da 

história. Qual?  
   X X X 

c) Responder a alguma 

pergunta do lide. Qual? 
      

d) Resumir a história 

  

X 

 

   

 

Se houver áudio na narrativa, em qual dessas condições ele é reproduzido?  
 

Áudios Web 

a) Remetem para 

algum site que 

hospeda áudios 

      

   

b) Rodam num 

aplicativo 

incorporado ao 

dispositivo. 

Informar qual? 

     X 

 

 

 

X 

 

c) Ambas 

possibilidades 
      

   

d) Inexistente X 

 

X X X X  

X  X 

 

 

 

 

Há contribuição do público para construção da narrativa? 

 

Participação Web 

a) Sim   

 

     

   

b) Não X 

 

X  X X X X 

X X X 
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Há compartilhamento da narrativa para as redes sociais? Quais? 

 

Redes Sociais Web    

a) Facebook  X X X X X X X X 

b) Twitter  X X X X X X X X 

c) Google+   X X X    X 

d) Delicious          

e) Flickr          

f) Enviar notícia 

por email 
  X X X X 

 X  

g) Outro. Qual?          

h) Inexistente X         

 

 

Há algum espaço para comentários dos leitores? 

 

Comentários Web    

a) Sim.  

 

X  X  X 

 X  

b) Não X 

 

 X  X  

X  X 

 

 

Há opções de configuração/personalização da narrativa? 

 

Personalização? Web 

Sim  

Se sim, de qual 

maneira aparecem? 

 

      

   

Não X 

 

X X X X X 

 

X 

 

X 

 

X 
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APÊNDICE B – Padrão de Narrativas Web 

 

 

 


