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INTRODUÇÃO

A popularização  da  Internet  e,  conseqüentemente,  a  circulação  da  informação  no 

espaço virtual a partir dos anos 90 está transformando a prática jornalística e renovando os 

debates sobre as técnicas e os modelos de produção de notícias. As Novas Tecnologias de 

Informação  e  Comunicação  –  NTC -  introduziram recursos  que  aceleram a  produção  de 

informações,  quebram os  obstáculos  de  tempo  e  espaço,  proporcionam a  participação do 

usuário através das estratégias interativas.

As NTC estão onipresentes na sociedade. Mesmo no Brasil, onde a desigualdade de 

acesso à Internet ainda é evidente, cada vez mais pessoas acessam a Rede em algum local,  

seja em um infocentro público, instituição de ensino, local de trabalho ou lan houses. Segundo 

levantamento realizado pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística1 - em 2005 

o  Brasil  tinha  mais  de  32  milhões  de  internautas.  Esses  números  representam  21%  da 

população  com mais  de  dez  anos  de  idade.  A pesquisa  informa  ainda  que  o  internauta 

brasileiro é jovem, tem mais de dez anos de escolaridade e possui renda média familiar de 

R$1.000,00. Em dezembro de 2007, o Brasil já possuía 42,6 milhões de usuários de internet.  

A taxa de crescimento entre os anos de 2000 e 2007 foi de 752%, o que demonstra o rápido 

crescimento da Internet no país.2

Perfil dos usuários da 

rede

Perfil das pessoas que não 

utilizam a rede
Idade Média 28,1 anos 37,5 anos

Número médio de anos de 

estudo

10,7 anos 5,6 anos

Rendimento médio 

mensal domiciliar per 

capita

R$ 1.000,00 R$ 333,00

Fonte: www.ibge.gov.br

A constatação de que as relações sociais e as redes telemáticas estão cada vez mais 

entrecruzadas e os processos de comunicação interpessoal são estabelecidos no suporte digital 

foi  uma  das  motivações  para  a  realização  deste  trabalho.  O  jornalismo  online  –  ou 

1Disponível em http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_impressao.php?id_noticia=846 Acesso 
em 13 set. 2010.

2www.internetworldstats.com  , acesso em 20 jun. 2010
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webjornalismo, ciberjornalismo, jornalismo digital3 está se desenvolvendo e se reconstituindo 

através das múltiplas possibilidades disponíveis no meio virtual.  O produto jornalístico (a 

notícia)  no  contexto  da  web se  redefine  através  das  ferramentas  e  dos  suportes  técnicos 

capazes  de  renovar  e  potencializar  o  discurso  informativo.  Tais  ferramentas 

(hipertextualidade,  multimidialidade,  interatividade,  memória  e personalização)  contribuem 

para conformar uma narrativa fragmentada, atomizada, instantânea e sem limite de espaço.

 Os  dispositivos  tecnológicos  oferecem  menor  custo,  conveniência,  facilidade  e 

rapidez de comunicação; capacidade de aquisição de informações de fontes plurais, além da 

possibilidade de o usuário ser não só consumidor, mas também produtor e difusor de notícias. 

As diversas ferramentas comunicativas presentes na Rede possibilitam que o usuário produza 

e  disponibilize  informações,  além  de  registrar  suas  considerações  pessoais  nos  textos 

publicados. Essa possibilidade de ação do usuário caracteriza uma nova relação autor-leitor 

diferente  do  modelo  “um  =>  muitos”4 próprio  dos  meios  de  comunicação  tradicionais 

(televisão, rádio, jornal impresso). A comunicação na Rede concretiza a relação “muitos   

muitos”,  afinal,  a  simples  navegação  pelos  diversos  links  da  narrativa  hipertextual  já  é 

considerada por alguns pesquisadores (DÍAZ NOCI, 2002 apud HOLANDA, 2007) como co-

autoria.

Os esforços das civilizações para comunicar e estabelecer relações sociais nascem com 

sua própria história. No entanto, a influência das tecnologias da comunicação levou quase 20 

anos  para  se  fazer  presente  de  forma  inseparável  da  coesão  social  hoje  existente  em 

sociedades  mais  ou  menos  desenvolvidas.  Essa incidência  começa no século  XIX com o 

surgimento e a consolidação da imprensa. O século XX foi marcado pela difusão informativa 

em larga escala propiciada pelo surgimento do rádio e da televisão. O século XXI é marcado 

pela comunicação em alta velocidade e as plataformas digitais sem fio além da intervenção 

dos receptores em processos de produção e disseminação informativa.
3 Há na comunidade científica uma discussão não consensual sobre a definição da prática jornalística no contexto 
digital. Diversos autores abordam a prática e os fundamentos epistemológicos para definir o termo ideal. Nesta 
investigação o termo adotado foi  Jornalismo Online e os fundamentos dessa escolha serão apresentados no 
Capítulo 3 deste trabalho.

4 Os teóricos da comunicação costumam definir três modelos de transmissão da informação e um deles é “um-
um” ou ponto a ponto presente nas cartas e no telefone. O modelo “Um-muitos” é característico dos meios de 
comunicação de massa – jornal, televisão, rádio. O terceiro modelo “muitos-muitos” só é encontrado na Internet  
que permite que qualquer usuário seja receptor e emissor de informações.
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O fato de que os meios de comunicação se renovam e se reestruturam sob a influência 

das  inovações  tecnológicas  e  de  outras  condicionantes  sociais,  políticas  e  culturais  não 

significa  que  haja  um  determinismo  tecnológico.  É  importante  considerar  a  influência 

sistêmica das potencialidades e limitações dos meios na produção comunicativa, afinal, visões 

extremistas e insuperáveis da técnica não contribuem no avanço da discussão.   A evolução 

tecnológica experimentada pelos  meios  de comunicação social  até  nossos dias  permitiu  o 

desenvolvimento  de  novos  estilos,  novos  gêneros,  novas  formas  de  estruturação  da 

informação  jornalística  (seja  por  meio   da  hibridação,  seja  por  meio  da  justaposição  de 

códigos verbais e não verbais, etc). 

É inegável que a grande marca da produção noticiosa na  web é a possibilidade de 

convergência entre texto, imagem e som além da participação do internauta na produção de 

notícias através das ferramentas de interatividade. Sabe-se que o modus operandi da produção 

noticiosa  na  Rede  está  em  plena  transformação,  no  entanto,  as  variedades  expressivas 

(conjunção entre texto, som e imagens), as características estruturais (hipertexto, hipermídia, 

multilinearidade)  e  a  expansão  das  potencialidades  cognitivas  (interatividade,  memória, 

convergência midiática, associação) são cada vez mais pensadas na direção de oferecer ao 

usuário  da  Rede  múltiplas  possibilidades  de  acesso  à  informação  e  de  reconstrução  da 

realidade  (com  mais  interatividade,  participação,  convergência,  instantaneidade, 

multiplicidade de formatos e linguagens). Para Jenkins (2008), a Internet promoveu não só 

mudanças na produção e no consumo midiáticos mas, precisamente, alterou a relação entre as 

tecnologias existentes, indústrias, mercados e públicos. 

Outras motivações também foram decisivas na escolha da temática a ser trabalhada. O 

jornalismo online  possui  suas  próprias  formas  de  disponibilização de  conteúdo noticioso, 

adaptando a influência da narrativa tradicional às potencialidades disponibilizadas na Rede. 

Conhecer como se deram as primeiras iniciativas de produção noticiosa na  web, o percurso 

histórico traçado desde as experiências no começo dos anos 90 até hoje foi um dos interesses 

determinantes  da  escolha  do  tema.  Compreender  quais  são  e  como  se  configuram  as 

características  estruturais  da  notícia  na  Rede  (hipertextualidade,  multimidialidade, 

interatividade), as  complexidades  que  surgem para  o  fazer  jornalístico  na  web  e  para  os 

processos  cognitivos  suscitados  pelo  novo formato.  A última motivação para a  realização 

dessa investigação foi reconhecer que o jornalismo online representa um campo de trabalho 
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promissor e desafiador para os novos profissionais recém saídos da universidade. Apesar de o 

jornalismo praticado na web ainda estar numa fase inicial, convivendo com diversos formatos 

num  processo  experimental,  cada  vez  mais  novos  procedimentos  estão  sendo  testados  e 

aplicados aos jornais online, ou seja, a estrutura da notícia e as técnicas de produção e difusão 

estão sendo constantemente reformuladas. É necessário compreender esse contexto mutável 

para atuar nele da melhor maneira.

A análise  limita-se  à  dimensão  instrumental  da  linguagem  do  jornalismo  online 

restringindo-se aos aspectos estruturais da narrativa. As propriedades estruturais são as que 

mais têm atraído o interesse dos investigadores o que justifica a existência de uma vasta 

bibliografia sobre o tema. Os atuais estudos contemplam, como referido, especialmente os 

processos de produção, disseminação e recepção dedicando-se às seguintes linhas de estudo: 

1) a integração dos vários formatos (texto, imagem e som);

2) a incorporação das características estruturais do hipertexto e da notícia online;

3) as implicações da Rede nos processos de produção noticiosa;

4) o impacto da Rede e suas facilidades na disseminação da informação; 

5) implicações da Rede nas atividades dos profissionais de comunicação.

O discurso jornalístico na Rede sofre transformações em sua estrutura (hipertextual, 

não seqüencial, fragmentada), na representação para a compreensão do usuário leitor que só é 

possível levando-se em conta todo o material simbólico disponível no novo ambiente virtual. 

Na Rede, utilizam-se diferentes habilidades de reconstrução do discurso informativo de tal 

forma  que  o  receptor,  instintivamente,  trabalha  com  diversos  recursos  de  linguagem  e 

habilidades  sensoriais  distintas:  a  palavra,  a  imagem,  o vídeo,  o  som e  ainda,  a  visão,  a 

audição,  a  percepção,  etc.  Portanto,  o  receptor  das  notícias  na Internet  utiliza  faculdades 

cognitivas distintas daquelas a que recorria ao receber notícias impressas, em telejornais ou no 

rádio. Essa investigação não pretende se aprofundar no campo da cognição nem na percepção 

comunicativa. O objetivo é compreender os processos de produção da notícia na Rede e a 

utilização de suas diversas potencialidades.
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Pretende-se analisar a hipertextualidade e a interatividade de forma mais aprofundada, 

pois, considera-se essas duas características como definidoras do jornalismo praticado nas 

redes telemáticas por estabelecerem uma nova relação com o público. Temáticas futuristas de 

que,  por  exemplo,  o  jornalismo online representaria  o fim do jornal  impresso,  ou fim da 

própria  profissão  de  jornalista,  ou  de  que  se  trata  de  algo  completamente  novo  e 

revolucionário  na  rotina  de  produção  e  difusão  de  informações  não  são  abordadas  nesta 

investigação.  Entende-se  que  as  novas  tecnologias  potencializam  elementos  que  sempre 

existiram no jornalismo,  ao mesmo tempo em que desfazem outros,  como o esquema da 

pirâmide invertida. Essa temática será abordada no Capítulo 3. 

A evolução tecnológica experimentada pelos meios de comunicação social até nossos 

dias  permitiu  o  desenvolvimento  de  novos  estilos,  de  novos  gêneros  e  novas  formas  de 

estruturação  da  informação  jornalística.  A  construção  da  mensagem  é  facilitada  pela 

multimidialidade,  pela  hipertextualidade  e  pela  interatividade.  Esta  última  representa  a 

radicalização dos processos de participação do público nos meios de comunicação. Jornais, 

revistas e até mesmo programas de TV e rádio sempre dispuseram de espaços do tipo “cartas 

do leitor”, sessões que representavam a opinião, as sugestões do público mas a participação 

era restrita e as contribuições eram selecionadas antes da publicação.

Este  trabalho  dedica-se  à  análise  do  jornalismo  online  e  de  suas  características 

estruturais considerando a hipertextualidade e a interatividade como partes fundamentais da 

produção de notícias no suporte digital. Para isso, pretende-se analisar a concepção histórica 

do hipertexto e sua utilização no jornalismo online além do aproveitamento das estratégias 

interativas para o estabelecimento de relações mais dialógicas entre produtor de notícias e 

leitor. As questões centrais que orientam este trabalho são: como as potencialidades trazidas 

pelas  NTC  são  utilizadas  pelos  jornais  online?  Como  a  convergência  das  mídias  tem 

transformado  a  produção  noticiosa  na  Rede?  Quais  os  desafios  desse  novo  modelo  de 

produção de notícias baseado na instantaneidade e na multiplicação das fontes? A estrutura 

tradicional da notícia (lead, pirâmide invertida) é aplicável à notícia online?

O conteúdo noticioso presente nos jornais online se diferencia da lógica linear que 

prevalece nos meios jornalísticos tradicionais (revistas e jornais impressos). Fatores inerentes 

à natureza híbrida (texto, som, imagem, vídeo) da linguagem jornalística na Internet também 

influenciam na  produção  e  na  estruturação  da  informação  jornalística  na  Rede.  Um dos 

motivos  dessa  investigação  é  a  compreensão  do  que  há  de  novo  no  jornalismo  online 

8



comparando-o com alguns aspectos do jornal impresso e com as práticas que se efetivam no 

meio digital. Para isto foram definidas as hipóteses abaixo:

1) Os jornais online sub-aproveitam as potencialidades  das ferramentas disponíveis 

nos meios telemáticos porque seus leitores não as valorizam ou não estão acostumados com as 

mesmas;

2)  A maior  parte  dos  leitores  de  periódicos  online  não  está  disposto  a  contribuir 

ativamente na construção da narrativa jornalística e costumam interagir somente comentando 

as matérias de forma anônima e despretensiosa.

3) O grupos de mídia não investem em estratégias interativas dinâmicas tampouco na 

narrativa hipertextual por estar seguindo o modelo praticado por seus concorrentes, já que  a 

maior parte dos sites noticiosos aproveitam pouco as potencialidades da Internet.

4)  A notícia  online  tem  transformado  o  jornalismo  tornando-o  mais  complexo  e 

instaurando desafios de vários tipos às empresas, ao jornalista e ao leitor.

5)  O  meio  digital  e  as  práticas  comunicativas  que  nele  se  concretizam estão  em 

metamorfose constante e as possibilidades ainda estão sendo testadas. Acredita-se que a pouca 

utilização das possibilidades que a Rede oferece deve-se a juventude do meio (menos de 20 

anos) e ao estágio inicial das iniciativas.

Em vista das especificidades do discurso do jornalismo online, para conceituação da 

interatividade foram utilizadas as contribuições e os conceitos apresentados por Mielniczuk 

(2000) no trabalho Interatividade como dispositivo do jornalismo online, além dos conceitos 

de interação mútua e reativa proposto por Primo (2000; 2007). Para a definição do hipertexto 

também foi  utilizada  a  classificação  proposta  por  Primo (2003)  em três  tipos:  hipertexto 

colagem, cooperativo e potencial. Foram apresentadas, ainda, as análises de Lévy (1999) e 

Jenkins (2008) sobre os desafios da convergência midiática, entre outros autores importantes. 

Para  alcançar  os  objetivos  propostos  nesse  trabalho,  foi  definida  a  seguinte  estrutura  de 

análise: 

1)  descrição  do  objeto,  o  jornalismo  online  e  a  cibernotícia,  apresentando  seus 

9



conceitos e paradigmas; 

2) descrição das características estruturais  do jornalismo online - multimidialidade, 

interatividade, hipertextualidade, memória e personalização;

3) contextualização do novo produto noticioso, a saber, o jornal online, na sociedade 

contemporânea e relacionando-o ao desenvolvimento da informática e da Internet;

4)  descrição histórica das primeiras  iniciativas  de produção de notícias  no suporte 

digital e a evolução dessas práticas de trabalho;

5) apresentar como a hipertextualidade distancia (jornalistas e leitores), de alguma ma-

neira, da linearidade do modelo escrito e falado dos meios tradicionais;

6) a contextualização da interatividade como elemento paradigmático do jornalismo 

online apresentando o conceito da interatividade como dispositivo;

7) apresentação das conclusões.

A investigação  está  dividida  em  quatro  capítulos  que  se  estruturam  numa  base 

interdisciplinar, além da Introdução e das Considerações Finais. Na Introdução do trabalho 

estão assentadas a definição do tema e as motivações para a escolha do mesmo, o problema da 

investigação,  os  objetivos,  as  hipóteses,  a  metodologia  e,  finalmente,  a  estrutura  da 

investigação  como  um  todo.  O  marco  teórico  foi  estruturado  no  sentido  de  reunir  as 

contribuições mais relevantes para a investigação proposta. O capítulo 1 trata de conceituar as 

principais características da sociedade em rede, termo cunhado por Castells (2003), além de 

descrever o surgimento da Internet e da microinformática num esforço de contextualização do 

objeto da investigação. 

No capitulo 2 buscou-se realizar um breve relato histórico do jornalismo desenvolvido 

na  web, desde as primeiras iniciativas até experiências mais radicais como o jornalismo de 

fonte aberta. Neste capítulo também há a descrição das características formais do jornalismo 

praticado no ambiente telemático (hipertextualidade, a multimidialidade, a personalização, a 

memória e a interatividade). 
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No capítulo 3 estão assentadas a explicação do que é a convergência tecnológica e as 

implicações desse fenômeno na produção noticiosa na web e buscou-se enfocar a problemáti-

ca do hipertexto  eletrônico  enquanto ferramenta fundamental  da produção informativa no 

mais jovem meio de comunicação a serviço da sociedade, a Internet. O hipertexto produz um 

tipo de discurso jornalístico sem fronteiras nítidas, sem interioridade, multilinear, multiforme 

e cooperativo. 

Finalmente, no capítulo 4 tratamos da teoria da interatividade, suas características e a 

utilização pelos sites noticiosos. Neste capítulo, utilizaremos o enfoque de análise proposto 

por  Mielniczuk  (2000)  da  interatividade  enquanto  dispositivo  do  jornalismo  online  e  as 

considerações referentes à interação propostas por Primo (2000; 2007)
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1.  OS PROCESSOS SOCIAIS NO CONTEXTO DAS NOVAS MÍDIAS

Não há dúvida que a formação de um novo espaço social, o ciberespaço, submergido 

em tempos anacrônicos e em interconexões dependentes da integração entre redes digitais 

telemáticas  trouxe  conseqüências  comunicativas,  sociais  e  cognitivas  à  sociedade 

contemporânea sem precedentes na historia da humanidade. Para compreender o fenômeno da 

Internet no nosso dia-dia faz-se necessário resgatar um pouco da história da informática e do 

computador pessoal (PC). Este nem sempre foi portátil, compacto e veloz como se apresenta 

hoje. O  resgate  histórico  do  desenvolvimento  da  Internet  e  do  PC  fornece  pistas  na 

compreensão de como a Internet passou a ser a base tecnológica para a forma organizacional 

da Era da Informação: a Rede (CASTELLS, 2003).

A história  da  rede  mundial  começa  em  plena  Guerra  Fria  nos  anos  60  e  70.  A 

popularização  do computador  pessoal  deu-se  através  da  iniciativa  de  um grupo chamado 

Computers for the People5 (Computador para Todos) na efervescência da contracultura. Essa 

primeira ação iniciou um processo que veio conferir novo significado social à informática e 

expandiu a comunicação de forma planetária.  Como os computadores invadiram o cotidiano 

das famílias e tornaram-se um artigo de primeira necessidade?

A técnica  está  sempre  ligada  à  interpretação  e  ao  uso.  O  desenvolvimento  do 

computador  pessoal  é  um  exemplo  de  que  a  razão  de  ser  de  uma  técnica  nunca  está 

determinada  na  sua  origem.  Para  Castells  (2003)  isso  é  o  que  há  de  mais  fascinante  na 

tecnologia.  Originário  de  pesquisas  militares,  os  computadores  eram  máquinas  gigantes 

usadas  para  armazenar  informações  sigilosas,  efetuar  cálculos  estatísticos,  gerenciar  alto 

volume de informações. As novas tecnologias estão presentes em todas as instâncias da vida 

cotidiana.  A  Internet  configura-se  enquanto  novo  espaço  social  forjado  através  das 

interconexões nas redes digitais. Essa integração gera conseqüências comunicativas, sociais e 

cognitivas,  pois  toda  a  estrutura  social  está  se  reconfigurando  na  presença  das  novas 

tecnologias. 

Engenheiros, pesquisadores e intelectuais, financiados pelo governo, trabalhavam no 

projeto de forma descentralizada e autônoma. Não demorou muito para o computador invadir 

5 Movimento social nascido na Califórnia que se apropriou das inovações técnicas e transformou o computador 
em instrumento de criação de textos, imagens, bancos de dados e simulação.
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os lares das classes mais abastadas dos países desenvolvidos. O aprimoramento técnico, a 

melhoria do desempenho dos equipamentos e o baixo custo fizeram com que o computador 

deixasse  de  uma  super  máquina  de  processamento  de  dados  e  se  tornasse,  através  da 

digitalização, a estrutura essencial de todos os sistemas de comunicação.

A busca  pela  inovação  tecnológica,  o  trabalho  descentralizado  de  pesquisadores  e 

estudantes  universitários forjou as primeiras  redes  autônomas,  sistemas de conferência  ou 

redes comunitárias pioneiras que possibilitaram as trocas de experiências entre os centros de 

pesquisa.  De  forma  espontânea  e  imprevisível,  esse  trabalho  cooperativo  resultou  no 

crescimento exponencial dessas redes que no início dos anos 90 começaram a se juntar e 

configurar esse novo espaço de sociabilidade, de comunicação e trocas de informações que 

hoje chamamos de Internet.

A  Internet  é  um  grande  exemplo  de  apropriação  social  por  seus  usuários/produtores 
configurando-se,  cada  vez  mais,  como  um  meio  de  comunicação  poderoso,  libertário, 
descentralizado e coletivo. Diferente daquilo para qual foi originalmente criada, a Internet é o 
resultado das possibilidades testadas pelos atores sociais (Lévy, 1993, p. 58)

Tecnicamente,  a Internet foi  uma invenção da ARPA (Advanced Research Projects 

Agency)  vinculada  ao  Departamento  de  Defesa  dos  Estados  Unidos  com  o  objetivo  de 

otimizar e garantir a comunicação entre os computadores mesmo em caso de panes elétricas e 

falhas  nos  equipamentos.  A ARPA chamou  sua  rede  de  ARPANET e,  posteriormente,  a 

transferiu para o Departamento de Comunicação. Pesquisadores das universidades americanas 

passaram a trabalhar os sistemas e aperfeiçoá-los. Desenvolveram o protocolo TCP/IP e, no 

início da década de 90, diversas empresas americanas já tinham formado suas próprias redes e 

as comercializavam. “O que tornou isso possível foi o projeto original da Arpanet baseado 

numa  arquitetura  em  múltiplas  camadas,  descentralizada  e  protocolos  de  comunicação 

abertos” (CASTELLS, 2003, p. 15) 

A sociedade contemporânea não seria moldada por dispositivos sócio-técnicos nem 

por eventos produzidos no ciberespaço se não existisse a “interface gráfica do usuário” (GUI) 

desenvolvida pelo Palo Alto Research Center da Xerox e popularizada pelo Macintosh da 

Apple. Segundo Johnson (2001, p. 17) interfaces são “softwares que dão forma à interação 

entre usuário e computador. A interface atua como uma espécie de tradutor, mediando entre as 

duas partes, tornando uma sensível para a outra”. O programador Doug Engelbart foi quem 
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primeiro apresentou uma tentativa de traduzir a informação digital numa linguagem visual. 

Seu  On-Line System, projeto apresentado em 1968, forjava a essência da interface gráfica, 

inclusive com o uso do mouse.

Os computadores eram grandes máquinas de calcular, digitar e arquivas textos e outros 

documentos. Operando numa seqüência que varia de 0 a 1 - ininteligível para a maioria dos 

usuários - através de pulsos elétricos, para os computadores ocuparem a função social que 

hoje  ocupam  foi  necessário  operar  a  representação  da  máquina  para  o  usuário  numa 

linguagem acessível e compreensível. A solução foi criar um sistema simbólico forjado que 

simulasse  o  funcionamento  do  pensamento  humano de maneira  mais  simples  possível.  O 

resultado foi a concepção de metáforas bidimensionais para que o usuário navegasse de forma 

intuitiva e executasse as ações como se explorasse os aplicativos.

Com a criação do mouse o sistema de navegação intuitiva se concretiza - as metáforas 

da interface remetem às associações com o cérebro humano, imagens, palavras, sons, gráficos 

–  e  o  computador  se  configura  como  grande  dispositivo  técnico  de  nossa  sociedade.  O 

ciberespaço tem se tornado cada vez mais complexo e o desenvolvimento da interface precisa 

acompanhar toda essa rede de significados através da linguagem visual. O princípio maior da 

interface é a representação simplificada de forma que corresponda à facilidade do uso das 

ferramentas  do  computador.  Para  Johnson  (2001)  o  enorme poder  do  computador  digital 

contemporâneo depende dessa capacidade de auto-representação.    

Paralelamente ao desenvolvimento da Internet e do computador pessoal é preciso falar 

do surgimento do world wide web na década de 90 que corresponde a um browser capaz de 

recuperar “páginas” de outros computadores através dos links. O programador Tim Berners-

Lee foi quem desenvolveu esse software de navegação na Internet em 1989. Logo após foi 

lançado um navegador comercial, o  Netscape Navigator e, finalmente em 1995 a Microsoft 

desenvolveu o Internet Explorer e o software Windows 95. A partir de um esforço coletivo e 

cooperativo, comunidades acadêmicas e usuários comuns trabalhavam em conjunto conecta-

dos através da Rede desenvolvendo e aprimorando o ciberespaço. Foi o trabalho de anônimos 

que transformou a comunicação num sistema planetário. “A Internet nasceu da improvável in-

terseção da big science, da pesquisa militar e da cultura libertária” (CASTELLS, 2003, p. 19)
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Para ter acesso à Internet é necessário ter um computador equipado com um modem — 

que converte a linguagem binária da máquina em pulsos elétricos que percorrem os fios tele-

fônicos; no outro extremo da linha; outro modem decodifica os sinais, convertendo-os em bits  

novamente legíveis pelo computador. Na concepção de Pierre Lévy (1999), o computador 

transforma a virtualidade. A informação produzida em linguagem binária não existe para o 

usuário comum. Só a reconhecemos quando essa linguagem se materializa numa imagem, 

num texto, num som. Sabe-se que a informação está localizada fisicamente em algum lugar ao 

mesmo que ela está localizada em qualquer ponto da Rede por isso que chamar a Internet de 

rede de computadores é apenas uma metáfora. Na verdade, ela é uma rede de redes desenvol-

vida para ser um sistema auto-suficiente e o é. Representa uma cadeia de redes locais do mun-

do todo que estão ligadas por linhas telefônicas, satélites, microondas, ondas de rádio, chips, 

etc. Para Lévy, a Internet é o:

Símbolo e principal  florão do ciberespaço,  a  Internet  é  um dos mais  fantásticos 
exemplos de construção cooperativa internacional, a expressão técnica de um movi-
mento que começou por baixo, constantemente alimentado por uma multiplicidade 
de iniciativas locais (LÉVY, 1999, p.126).

O resgate cronológico do surgimento do computador pessoal, da Internet e da www é 

necessário para a compreensão de como se constituiu aquilo que mais caracteriza a sociedade 

atual – as relações sociais em Rede. Para compreender como as redes telemáticas promovem 

as transformações sociais faz-se necessário conhecer de onde elas vieram, a partir de que pro-

jeto elas surgiram com tamanha força social. Precisamente o que é importante para essa inves-

tigação é clarificar como essa nova relação homem-máquina configura a informação como 

maior bem que a web pode oferecer e como o jornalismo se estrutura sendo produtor e difusor 

de conhecimento.6 Segundo Castells (2003), o uso da Rede como principal meio de produção 

e circulação da informação promove mudanças em todos os níveis das relações sociais.

O uso da Internet como meio fundamental de comunicação e processamento 
da informação configura a rede mundial como forma organizacional principal 
e  promove  uma  transformação  sociotécnica  que  permeia  todo  o  sistema 
econômico e afeta os processos de criação, de troca e distribuição de valor 
(CASTELLS, 2003, p.57).

A Internet  traz  vários  desafios  e  questões  ao  fazer  jornalístico  além de  promover 

mudanças na busca, no processamento e na difusão da informação. Barbosa (2001) afirma que 

sob o paradigma da interatividade, o jornalismo se renova na cibercultura, constituindo uma 

6 Para Padilha (2007) a informação é a célula do conhecimento e as notícias são processos de reprodução celular 
que colaboram na edificação de um saber estratégico que leva ao entendimento de contextos.
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nova espécie: a do jornalismo online que redefine os aspectos de produção, redação, edição e 

publicação  da  notícia,  circulação,  audiência  e  a  relação  com  os  receptores.  Assim,  o 

tradicional esquema comunicativo Um <=> Todos característico dos meios de comunicação 

de massa não se aplica ao processo comunicativo nas redes telemáticas, cujo modelo Todos 

<=>  Todos  libera  a  emissão  no  momento  em  que  qualquer  consumidor  mediático  pode 

também ser um colaborador ou um produtor de conteúdo. É exatamente essa característica 

libertária que fundamenta a Internet.

O jornalismo online é apenas um dos produtos oriundos da chamada cibercultura que 

diz  respeito  à  nova  reconfiguração  da  sociedade  a  partir  das  tecnologias  digitais.  A 

emergência  da  sociedade  pós-moderna  foi  promovida  por  diversas  transformações  nas 

relações  sociais  como  a  crise  do  patriarcalismo  e  do  núcleo  familiar  tradicional,  a 

individualização das relações de trabalho, a fragmentação do espaço urbano, entre outros. 

Todos esses  fenômenos,  potencializados pelo surgimento da informática e  do computador 

pessoal, contribuíram para o aparecimento de novos padrões sociais a partir da década de 

sessenta marcados pelo isolamento, pela fragmentação e pelo individualismo em rede. A união 

entre tecnologias digitais, micro-informática e individualismo social é o que se pode chamar 

de cibercultura. Para Lemos e Cunha (2003),

Vivemos uma nova conjuntura espaço-temporal marcada pelas tecnologias digitais-
telemáticas onde o tempo real parece aniquilar, no sentido inverso à modernidade, o 
espaço de lugar,  criando espaços de fluxos,  redes planetárias  pulsando no tempo 
real, em caminho para a desmaterialização dos espaços de lugar. Assim, na cibercul-
tura podemos estar aqui e agir à distância. A forma técnica da cibercultura permite a 
ampliação das formas de ação e comunicação sobre o mundo (LEMOS e CUNHA, 
2003, p. 3).

O computador pessoal, artefato emblemático da cibercultura, configura-se como mídia 

centralizadora da estrutura social já que, como o advento da Internet, o PC conectou-se à Rede 

e junto com ele os processos sociais. A partir de meados da década de 90 a vida social é 

marcada pelas conexões em Redes. Castells (2003) salienta a necessidade de identificar os 

efeitos que os suportes materiais de interação (espaço, organizações e tecnologias) produzem 

nos próprios padrões de interação social. São os resultados dessa interação que irão definir os 

mais diversos padrões de sociabilidade e de constructos sociais cujo cerne é a interação online 

e o individualismo em rede. Segundo o autor, 

Cada vez mais as pessoas estão organizadas não simplesmente em redes sociais, mas 
em redes sociais mediadas por computador.  Assim, não é a Internet  que cria um 
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padrão de individualismo mas seu desenvolvimento que fornece um suporte material 
apropriado para a difusão da individualidade em rede como forma dominante de 
sociabilidade (CASTELLS, 2003, p. 109).

Para Castells (1996, apud CASTELLS, 2003) a sociedade está envolvida pela cultura 

da “virtualidade real”. Isso significa que a cultura é real pois é fundada na realidade material e 

na experiência mas também é virtual pois a apreensão do mundo se dá através dos processos 

comunicativos: a experiência é compartilhada e a cognição é coletiva.  Essa constatação é 

importante para a reflexão sobre o papel do jornalismo na construção da experiência e da 

inteligência  coletiva.  Pierre  Lévy (1993)  concorda  com Castells  (2003) ao  afirmar  que  o 

computador,  hoje,  é  o  principal  distintivo  técnico  através  do  qual  percebemos  o  mundo. 

Segundo  aquele  autor,  o  pensamento  encontra-se  moldado  por  dispositivos  materiais  e 

coletivos sociotécnicos. O homem não pensa individualmente e o conhecimento se dá através 

de  "um  coletivo  pensante  homens-coisas,  coletivo  dinâmico  povoado  por  singularidades 

atuantes  e  subjetividades  pensantes”  Lévy (1993,  p.  11).  A principal  marca  da  sociedade 

forjada a partir do final do século XX é a interação sócio-técnica. As tecnologias constroem a 

forma como as pessoas percebem o mundo.

A constatação de que a técnica é parte fundamental na constituição das estratégias 

cognitivas  conduz a  outra  problemática:  A evolução social  não  é  uniforme e o progresso 

técnico também não. Diversas tecnologias convivem longos anos até que uma se sobreponha à 

outra.  A “morte” de uma ferramenta não caracteriza o fim da essência ou do fundamento 

técnico que permanece, convive com outros artefatos, se renova e se atualiza constantemente. 

Segundo Lévy, (1999) a virtualização dos processos comunicacionais não é inaugurada pelo 

digital.  Para  ele,  o  rádio,  a  televisão,  o  telefone,  a  escrita  iniciaram  o  movimento  da 

comunicação  recíproca,  interativa  e  à  distância.  A grande  diferença  do  ciberespaço  é  a 

velocidade das trocas informativas, independente de espaço e tempo. 

Apenas as particularidades técnicas do ciberespaço permitem que os membros de 
um  grupo  humano  (que  podem  ser  tantos  quantos  se  quiser)  se  coordenem, 
cooperem, alimentem e consultem uma memória comum, e isto quase em tempo 
real, apesar da distribuição geográfica e da diferença de horários (Lévy, 1999, p. 49).

 

A  cultura  contemporânea  é  marcada  pela  coexistência  de  diversos  padrões  de 

sociabilidade além da interação espacial.  As relações sociais  são estabelecidas a partir  do 

compartilhamento de afinidades,  de interesses,  de projetos,  de valores comuns e isso tem 

reflexo nas redes sociais telemáticas. O conceito tradicional de comunidade diz respeito ao 
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compartilhamento de valores e a organização social das pessoas na localidade. Para Wellman 

(2001, apud CASTELLS, 2003, p. 106) “Comunidades são redes de laços interpessoais que 

proporcionam sociabilidade, apoio, informação, um senso de integração identidade social”. 

No  entanto,  a  sociedade  do  conhecimento,  alicerçada  nos  processos  de  globalização  das 

riquezas e novas tecnologias, engendrou um novo modelo de vida social: o da sociedade em 

Rede.  

As diversas expressões utilizadas para explicar o estado atual da sociedade marcado 

pela  integração  social  em  Rede  (era  da  Informação,  sociedade  digital,  sociedade  do 

conhecimento,  sociedade  em  Rede)  dão  conta  de  um  esforço  que  prevê  uma  sociedade 

unificada, seja pela plataforma tecnológica, seja pelo viés da informação, seja pelas mudanças 

(nos processos de produção econômica e circulação de bens), seja pela interconexão social e 

comunicativa  elevada  à  máxima  potência.   Para  Mattelart  (2002)  o  paradigma 

tecnoinformacional se converteu no pivô de um projeto geopolítico cuja função é garantir a 

reordenação neoeconômica do planeta em torno de valores como democracia de mercado e 

um  mundo  unipolar.  Para  Vilches  (2001,  apud  SANTOS,  2003)  a  mundialização  é  um 

fenômeno cultural que surge em conseqüência da difusão das NTC e da industrialização e que 

rompeu  com as  tradições  obrigando  a  sociedade  a  uma  rápida  transformação  ou  a  uma 

desaparição segura de características culturais heterogêneas.

Pode-se inferir que o uso de expressões do tipo ‘sociedade da informação’, ‘sociedade 

de massa’ ou ‘sociedade em rede’ facilitam o equívoco de que a sociedade moderna é uma 

sociedade homogênea,  enquanto que trata-se de um conjunto de sociedades diversas, com 

múltiplas diferenças e desequilíbrios, especialmente em seus sistemas de informação. Sem 

dúvida, a digitalização, a interatividade, a conexão, etc promoveram transformações em várias 

instâncias  do  cotidiano  social  e  no  sistema  organizacional.  No  entanto,  o  processo  de 

digitalização  das  sociedades  não  ocorre  de  maneira  uniforme nem ao  mesmo tempo.  Há 

desequilíbrios que afetam os novos processos de comunicação. 

Para Castells (2009, p. 88) a compreensão da ‘sociedade em Rede’ está vinculada a um 

constante esforço no sentido de perceber as mudanças como sendo um processo contínuo de 

intervenção das NTC nos processos sociais. “Existe uma transformação tecnológica baseada 

na digitalização da comunicação, na interconexão de computadores, no software avançado, a 

maior capacidade de transmissão em banda larga e a comunicação local-global por redes se 
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fio  de maneira  crescente com acesso à  Internet”.  De fato,  a  vida  social  desde  a  segunda 

metade do século XX, está marcada por processos tecnológicos e dispositivos informáticos. A 

convergência das  tecnologias  (informática,  telecomunicações,  comunicação,  engenharia  de 

sistemas e softwares) com os artefatos técnicos que aceleram a difusão da informação em 

escala  global  (satélites  em órbita,  digitalização,  conexão sem fio) geram impactos sociais 

incalculáveis até o momento. 

Cada vez mais os processos sociais se constituem ou se fazem presentes na Rede. As 

tecnologias perpassam todas as instâncias da vida social desde as compras de supermercado e 

transações bancárias até a visita às galerias de um museu: tudo pode ser feito através de um 

computador  conectado  à  Internet.  Diante  do  exposto,  pode-se  concluir  que  os  avanços 

científicos e tecnológicos são irreversíveis e que o fenômeno da convergência tecnológica e 

da presença das novas tecnologias na vida social  demanda desafios teóricos e práticos ao 

jornalismo em particular.
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2 - JORNALISMO ONLINE – UM BREVE RELATO HISTÓRICO

A primeira iniciativa de publicação de notícias no meio digital aconteceu nos Estados 

Unidos na década de 70 quando o jornal  The New York Times publicou um banco de dados 

com suas principais matérias na Rede. O primeiro jornal a publicar uma edição completa na 

web foi o  The Chicago Tribune através do provedor America Online em 1992. No Brasil, o 

primeiro periódico a lançar edição completa na Internet foi o Jornal do Brasil7 em maio de 

1995. Neste mesmo ano, diversas iniciativas de disponibilização de conteúdo noticioso na 

web se consolidaram como o Jornal do Commércio,8 de Recife, o Estadão,9 a Folha de S. Pau-

lo,10 O Globo,11 entre outros. Na Bahia, o Correio da Bahia12 e A Tarde13 lançaram seus conte-

údos online em 1996. No começo do ano 2000, foi lançado no Brasil o primeiro site cuja con-

cepção foi totalmente desenvolvida para o meio digital – o Último Segundo.14

Na fase inicial do desenvolvimento do jornalismo online o procedimento mais utiliza-

do é a transposição do conteúdo da edição impressa para a versão digital notícia e as eram atu-

alizadas a cada 24 horas seguindo a mesma lógica do fechamento das redações. Para Barbosa 

(2001), a metáfora do jornal impresso passa a ser adotada, seja na linguagem, na divisão por 

editorias, na forma de apresentação das telas principais dos sites (como se fosse a primeira pá-

gina de um jornal) e na própria utilização da palavra “jornal”.

Ao contrário do que se possa imaginar, esse modelo transpositivo, característico do pe-

ríodo inicial do desenvolvimento da Internet e da popularização do PC – que no Brasil aconte-

7Disponível em:

 www.jb.com.br Acesso em 14 set. 2010

8 http://jc.uol.com.br Acesso em 14 set. 2010

9 www.estadao.com.br Acesso em 14 set. 2010

10 http://www.folha.uol.com.br Acesso em 14 set. 2010

11 http://oglobo.globo.com Acesso em 14 set. 2010

12 http://www.correio24horas.com.br Acesso em 14 set. 2010

13 http://www.atarde.com.br Acesso em 14 set. 2010

14 http://ultimosegundo.ig.com.br Acesso em 14 set. 2010
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ceu a partir de 1995 com os primeiros provedores comerciais – ainda era predominante na 

maioria dos sites de notícias em 2001.15 Passada a fase inicial de experimentação (na verdade, 

as possibilidades oferecidas pelo meio digital ainda estão sendo testadas) os jornais online co-

meçaram a utilizar as ferramentas disponibilizadas pela Rede como a publicação de conteúdo 

exclusivo, estratégias interativas como os chats, fóruns e comentários das matérias. Foi a for-

ma encontrada pelos veículos para ganhar visibilidade, anunciantes e leitores.

Para John Pavlik (2001, apud BARBOSA, 2002), a evolução do jornalismo na Internet 

possui três fases: a primeira corresponde à etapa de transposição pura e simples, sem altera-

ções ou adaptações de um meio para o outro; na segunda fase a veiculação de notícias ainda é  

instrumental mas já contempla alguns elementos trazidos pelo meio digital e o conteúdo dis-

ponibilizado já possui alguma interatividade, multimidialidade e hipertextualidade. O terceiro 

momento corresponde à utilização máxima das potencialidades oferecidas pelas redes telemá-

ticas e a produção informativa exclusiva para a Internet. Isso significa ter equipes completas 

de jornalismo voltadas para a publicação online bem como rotinas produtivas e formatos dife-

renciados. 

Num primeiro momento, os jornais migram para a Internet quase da mesma forma 
como eles são hoje no formato papel (simples transcrição eletrônica dos cadernos). 
Não funcionou. Eles começam então, a descobrir que esse é um mídia novo, exigin-
do novos formatos e novas formas de tratamento para a informação e para a interati-
vidade. Um jornal no www, não é um jornal em papel visto numa tela. Ele tem que 
ser mais: oferecer “links”, propor leituras não lineares, tornar disponível arquivos, 
estimular a participação do público, embutir recursos como som e imagens fixa e 
animada, etc (LEMOS, 1997, p. 8).

Mielniczuk (2002) também classifica o desenvolvimento do jornalismo online em três 

fases distintas. O primeiro momento também é chamado de ‘transpositivo’, assim como Pav-

lik (Idem). A segunda etapa é chamada pela autora de ‘metáfora’ pois o método transpositivo 

ainda é dominante, porém,

“[...] começam a surgir links com chamadas para notícias de fatos que acontecem no 
período entre as edições; o e-mail passa a ser utilizado como uma possibilidade de 
comunicação entre jornalista e leitor ou entre os leitores, através de fóruns de deba-
tes; a elaboração das notícias passa a explorar os recursos oferecidos pelo hipertexto. 
A tendência ainda era a existência de produtos vinculados não só ao modelo do jor-
nal impresso, mas também às empresas jornalísticas cuja credibilidade e rentabilida-
de estavam associadas ao jornalismo impresso” (MIELNICZUK, 2002, p. 4)

15Mais informações vide estudo chamado Um mapeamento de características e tendências no jornalismo online  
brasileiro realizado entre agosto de 2000 e agosto de 2001 pelo Grupo de Pesquisa em Jornalismo Online da Fa-
culdade de Comunicação (UFBA). Disponível em http://facom.ufba.br/gjol acesso em 13 maio 2010.

21



O terceiro momento é característico das iniciativas empresariais voltadas exclusiva-

mente para a Internet. É marcado pela utilização máxima dos recursos multimídia, da interati-

vidade e do hipertexto e pelo crescimento dos usuários, o que justifica o investimento no se-

tor.  Segundo Primo e Träsel (2006) a produção noticiosa na web segue a dinâmica da vida so-

cial contemporânea afinal,

Os meios de comunicação de massa tradicionais (rádio, TV, jornal impresso) cujo 
sistema  produtivo  de  características  industriais  delimita  funções  específicas  e  a 
separação entre autor e leitor/consumidor não dão conta da instantaneidade da vida 
social. Cada vez mais exige-se a informação em tempo real, coberturas completas e 
o registro fotográfico ou videográfico das situações narradas. As grandes empresas 
de mídia recorrem ao leitor comum, já que não podem estar em todos os lugares ao 
mesmo tempo.  O baixo  custo  dos  equipamentos  (câmeras  fotográficas,  celulares 
multimídia, computadores), a facilidade de acesso – apesar da exclusão digital não 
ser  ainda  desprezível  –  facilitam  a  cooperação  na  rede.  Qualquer  pessoa 
(interagente) pode atuar na produção noticiosa (PRIMO; TRÄSEL, 2006, p.13).

Castells  (2003,  p.70)  tem uma visão  mais  mercadológica  do  desenvolvimento  dos 

jornais online. Segundo o autor, os jornais impressos não estão sendo engolidos pela Internet 

por conta da importância da credibilidade num mundo de informação infinita. “Os jornais 

estabelecidos têm de estar on-line para estar sempre lá, prontos para seus leitores, para mantê-

los sobre o mantra de sua autoridade”. 

Considerando o que foi exposto, o discurso jornalístico nas redes telemáticas, além de 

ser fragmentado, atomizado e hipertextual deveria utilizar diversas linguagens como o texto, o 

som, o vídeo, a infografia, a animação, portanto, está claro que o discurso informativo online 

não  deve  se  constituir  somente  de  textos,  que  sua  materialidade  inclui  outros  códigos 

semióticos. Para Palácios (2003, p. 1) “importa buscar compreender os modos de articulação e 

transformação das características dos múltiplos suportes existentes, dentre os quais o online, 

confrontando-os  com  as  práticas  que  efetivamente  têm  lugar  no  cenário  da  produção 

jornalística contemporânea”. O importante é saber realmente o que essa nova configuração da 

notícia oferece ao usuário que busca informação na Galáxia da Internet16.

A  práxis jornalística no meio virtual  já está  estabelecida há 15 anos e a produção 

científica sobre o tema atinge grande parte dos cursos de comunicação do Brasil, da Europa 

(especialmente na Espanha e Portugal) e dos Estados Unidos. A julgar pela juventude do meio 

digital e pelo uso predominante do texto na construção da notícia não se sabe explicitar, em 
16 Expressão usada por Castells (2003) em A Galáxia da Internet. Reflexões sobre a Internet, os negócios e a 
sociedade.
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sua globalidade, até onde vão as reais potencialidades discursivas do jornalismo online. Outra 

questão  relevante  é  saber  como  sincronizar  o  contínuo  desenvolvimento  de  programas 

informáticos voltados para o mercado da informação com o novo fazer jornalístico ou mais 

adequadamente, saber como ajustar o desenvolvimento dessas novas ferramentas em prol de 

novas formas narrativas hipertextuais e interativas. Para Mielniczuk (2002, p.1),

O jornalismo desenvolvido para a Web não é uma prática profissional com rotinas 
efetivamente consolidadas até o presente, um reflexo disso é que os produtos apre-
sentados passam por modificações constantes. Este quadro instável e mutante, em 
permanente busca pelo aprimoramento, decorre da Web ser um ambiente desenvol-
vido há pouco mais de uma década e que começou a ser utilizado, em larga escala,  
para fins jornalísticos, somente a partir da metade da década de 90. O momento ain-
da é o de reconhecimento das potencialidades da mídia e o da exploração da aplica-
bilidade destes potenciais aos fins jornalísticos: estamos diante do embrião daquilo 
que se tornará um webjornal – produto jornalístico desenvolvido para a Web.

O uso das ferramentas da Internet pelo mundo dos negócios é algo decisivo para a pro-

dutividade e a competitividade das iniciativas empresariais. Os jornais online não fogem dessa 

lógica. Atualmente não há aquele grupo de mídia que não disponibilize sua produção informa-

tiva na Internet, seja ele oriundo de qualquer meio (televisão, rádio, revistas ou jornal impres-

so). Pequenas, médias e grandes empresas de comunicação investem na criação de home pa-

ges próprias graças à redução dos custos e à ampliação do acesso à Internet. A simples repro-

dução do conteúdo impresso, própria da primeira fase do jornalismo online no começo dos 

anos 90, cedeu espaço para disponibilização de conteúdo exclusivo num padrão multimídia, 

com atualização contínua, design avançado e convergência midiática. 

Os grandes grupos de mídia perceberam que a Internet é um novo meio e não substitui 

os formatos existentes podendo contribuir para a reformulação e para o surgimento de novos 

gêneros jornalísticos a partir daqueles que já existem. Além disso, leitores, ouvintes e teles-

pectadores passam a ser também usuários ou internautas. Para Barbosa (2002), o jornalismo 

online é:

Forma singular de conhecimento e interpretação da realidade, o jornalismo, na ciber-
cultura, se apresenta sob um novo suporte - o digital - o qual permite que uma nova 
modalidade dessa forma de conhecimento do presente, criadora de sentido e de in-
terpretação do real, possa ser veiculado e acessado por meio de computadores, celu-
lares, assistentes pessoais, entre outros equipamentos (BARBOSA, 2002, p. 10).

O fato de existir grande quantidade de trabalhos sobre os termos que denominam a 

prática jornalística no contexto digital e telemático denota, entre outras coisas, a preocupação 
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da  comunidade  cientifica  em  diferenciá-la  demarcando  sua  práxis e  seus  fundamentos 

epistemológicos. O investigador argentino Alejandro Rost (2006) define o jornalismo online 

como sendo:

Um medio  de  comunicación  que,  valiéndose  del  suporte  de  redes  informáticas, 
organiza  su  discurso  en  estructuras  hipertextuales  sin  prácticamente  limites  de 
tiempo  ni  de  espacio,  puede  ofrecer  a  sus  lectores  un  menu  de  contenidos  de 
actualidad con diferentes ritmos de difusión [lo que el llama de actualidad múltiple], 
puede  integrar  distintas  morfologias  (texto,  imágenes  y  sonidos),  admite  ciertas 
posibilidades de personalización y permite ofrecer distintas modalidades interactivas 
y de selección (ROST, 2006, p. 9 apud FREITAS, 2010, p. 32-33).

A definição acadêmica de Rost (Idem) abarca aspectos básicos da notícia presente nos 

meios digitais como a estrutura e o acesso à informação. Cabe agora distinguir os diversos 

termos utilizados para nomear o jornalismo praticado no meio digital.  Nesta investigação, 

optou-se pela expressão ‘jornalismo online’ por ser mais generalista e tratar de todos os tipos 

de  publicação  de  notícia  na  Internet.   Outras  expressões  como  webjornalismo, 

ciberjornalismo, jornalismo digital, jornalismo em rede, entre outras, foram descartados. Os 

termos  online  e  digital  muitas  vezes  são  usados  como  sinônimos  na  identificação  do 

jornalismo praticado nas redes telemáticas mas Gonçalves (2000,  apud BARBOSA, 2002) 

afirma que o primeiro vocábulo está ligado à forma de circulação das notícias e o segundo 

refere-se ao suporte de transmissão. 

Conforme Canavilhas (2001), citado por Mielniczuk (2002) a nomenclatura da prática 

jornalística  encontra-se  relacionada  com  o  suporte  técnico:  para  designar  o  jornalismo 

desenvolvido para a televisão, utiliza-se o termo telejornalismo; o jornalismo desenvolvido 

para o rádio,  chama-se rádiojornalismo; e jornalismo impresso àquele que é feito para os 

jornais impressos em papel. A expressão “jornalismo digital” sugere que a tecnologia digital é 

exclusiva da Internet, porém, os meios tradicionais também utilizam a tecnologia digital, a 

exemplo da televisão e do rádio. “Webjornalismo” refere-se ao jornalismo que é praticado 

exclusivamente na web e “ciberjornalismo” remete à cibernética.17 

A análise do produto jornalístico constata que as notícias, no contexto da produção 

online, se redefinem por meio das ferramentas e dos suportes técnicos capazes de renovar, de 

potencializar o discurso informativo (através da hipertextualidade,  da multimidialidade,  da 

17 “Cibernética  é  a  Ciência  que  explica  todos  os  fenômenos  sociais  e  naturais  numa  analogia  com  o 
funcionamento de máquinas  cibernéticas  através  dos processos de codificação,  decodificação e  feedback da 
informação”. Disponível em: www.wikipedia.com.br.  Acesso em 15 set. 2010 
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multilinearidade,  da interatividade,  da memória e  da atualização constante).  Redefinem-se 

também pelo fato de que, em sua etapa anterior, o jornalismo online utilizava as ferramentas 

informáticas (hardware e software) para a construção do produto informativo. Desde o final 

dos anos 90 utiliza-se a Rede em larga escala para o processo de produção de notícias.  Nesta 

ação  convergem capacidades  discursivas  informativas  assimiladas  culturalmente  desde  os 

meios  tradicionais  (o  rádio,  a  televisão  e  o  jornal  impresso),  para  conformar  uma 

multimodalidade discursiva. 

O  surgimento  da  Internet  e,  posteriormente,  da  www  aliado  à  evolução  das 

ferramentas informáticas propiciou o desenvolvimento de novas formas de narrativa do texto 

jornalístico que, na verdade, exploram pouco as potencialidades oferecidas pelo meio virtual. 

Este  é  um  problema  relevante  que  remete-nos  às  reais  possibilidades  oferecidas  pelo 

jornalismo online para manter a sociedade informada. O meio digital é o mais jovens dos 

suportes comunicacionais com pouco mais de quinze anos de existência. Contudo, há uma 

quantidade razoável de manuais e roteiros produzidos para orientar a prática jornalística na 

Rede. Os aspectos relacionados à forma (interatividade, intertextualidade, multimidialidade, 

customização) são assuntos recorrentes nas pesquisas e análises do fazer jornalístico no meio 

virtual. 

Convive-se com a onipresença das novas tecnologias em todas as instâncias da vida 

cotidiana. As notícias da atualidade trazem temas que transpassam o tecido social, conformam 

e aglutinam a convivência cidadã. Para Vannevar Bush,18 o pensamento é hipertextual e esse 

postulado suscita alguns questionamentos sobre como se conformará o entorno informativo 

com aparição de um meio hipercomunicativo supostamente mais otimizado como a web 2.0, 

3.0  e  até  4.0  num  futuro  próximo.  Nossa  forma  associativa  de  pensar  sofrerá  alguma 

influência?  Como  se  dará  a  aproximação  entre  as  Redes  de  comunicação  nas  Redes 

telemáticas e as Redes sociais que conformam o dia a dia? 

O  grau  de  conectividade,  interatividade,  capacidade  de  memória  e  a  flexibilidade 

hipertextual dos meios digitais transformaram duas bandeiras do jornalismo herdeiro da era de 

Gutemberg: a referencialidade discursiva e a contextualização. Segundo Lévy (1999, p. 93) “a 

perspectiva da digitalização geral  das  informações  provavelmente tornará o ciberespaço o 

18 Engenheiro  que  no  ensaio  “As We  May  Think”,  publicado  em 1945,  apresentou  o  Memex  –  espécie  de 
dispositivo de armazenamento e acesso às informações cujo funcionamento associativo era semelhante ao da 
mente humana. Tal proposta é considerada precursora da idéia do hipertexto.
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principal canal de comunicação e suporte de memória da humanidade a partir do início do 

próximo século”

Primo (2000), ao caracterizar a interação mútua,19 afirma que as trocas comunicativas 

são momentâneas e constantemente negociadas. Cada ação promove impactos recursivos na 

relação entre os participantes e que, devido a essa dinâmica, a interação mútua é um constante 

vir  a  ser  atualizado  pelo  comportamento  e  pelas  ações  individuais.  Pode-se  associar  as 

considerações de Lévy (1993, p. 22) sobre a importância do contexto comunicativo à análise 

de  Primo  (idem).  Afirma  o  autor  que  "as  mensagens  e  seus  significados  se  alteram  ao 

deslocarem-se  de  um  ator  a  outro  na  rede  e  de  um  momento  a  outro  no  processo  de 

comunicação". Por isso, deve-se pensar no contexto da comunicação como o próprio alvo dos 

atos comunicativos já que são constantemente redefinidos e negociados pelos parceiros/atores 

da  comunicação.  O  mesmo  acontece  com  a  construção  de  sentido  e  as  representações, 

ativadas no momento da comunicação.

2.1- CARACTERÍSTICAS DO JORNALISMO ONLINE 

No vasto rol de estudos dedicados à temática do jornalismo online é consenso entre os 

autores  que a interatividade,  a  hipertextualidade e a  multimidialidade/convergência são as 

características  fundamentais  do jornalismo praticado na  web.  Será apresentada uma breve 

descrição dessas características além de outros dois elementos distintivos acrescentados por 

Palácios (2003): a memória e a personalização. 

É importante salientar que as características apresentadas abaixo se constituem ainda 

enquanto potencialidades que as NTC oferecem ao campo da produção jornalística. Como 

afirma Zamith (2008), potencialidades da Internet não são apenas as características do novo 

meio convergente (algumas das quais semelhantes às de outros meios de comunicação), mas 

as possibilidades que a Rede global dá de se fazer algo verdadeiramente distinto do que se faz 

nos meios tradicionais (televisão, rádio e imprensa).

19 Proposta de análise da interatividade em dois tipos principais: interação reativa e interação mútua. A definição  
dessas duas formas de interação serão apresentadas no Capítulo 4.
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Diversos são os fatores que dificultam que todas as possibilidades comunicativas e 

jornalísticas que as redes telemáticas disponibilizam sejam, de fato, exploradas pelos sites 

noticiosos.  Razões  de  ordem  técnica,  capacitação  profissional,  conveniência,  recursos 

financeiros ou estratégias de mercado são alguns dos fatores que justificam a prática,  em 

maior ou menor escala, dos potenciais da web e a multiplicidade de formatos existentes.

2.1.1 – Hipertextualidade

A narrativa hipertextual é marcada pela não linearidade. A velocidade da circulação 

das informações e a multiplicidade de links informativos consagra a hipertextualidade como 

um dos  grandes  recursos  do  jornalismo  online.  O  discurso  hipertextual  é  fragmentado  e 

dinâmico, ou seja, um sistema de escrita e leitura formado por textos ligados por  links ou 

hiperlinks. Essa característica não é exclusiva da Internet. Estudiosos afirmam que a própria 

leitura é hipertextual por acionar na consciência do leitor um raciocínio construído através de 

associações mentais. Na literatura também encontramos hipertexto nas notas de rodapé, notas 

explicativas  e  outras  referências  que  também  podem  consideradas  hipertexto.  Nas  redes 

telemáticas as informações estão organizadas de forma não hierarquizadas e espalhadas numa 

Rede com inúmeras conexões (MANTA, 1997 apud ZAMITH, 2008, p.28).

O hipertexto representa uma ruptura na narrativa tradicional dos textos jornalísticos. A 

clássica técnica da pirâmide invertida não se aplica às publicações noticiosas da web. A pirâ-

mide invertida consiste em um relato que não prioriza a sequência cronológica dos fatos e sim 

a apresentação, em ordem decrescente, dos elementos mais importantes, na verdade, os essen-

ciais, em uma montagem que os hierarquiza de modo apresentar os mais atraentes no início da 

narrativa (Pena, 2006). 

No jornalismo online, gráficos, tabelas, fotos, vídeos também fazem parte do texto jor-

nalístico e estão ligados por meio de links. O leitor busca as informações construindo seu per-

curso próprio através das lexias presentes. Para Lemos (1997, p. 3) “A tecnologia digital pro-

porciona assim uma dupla ruptura: no modo de conceber a informação (produção por proces-

sos micro-eletrônicos) e no modo de difundir as informações (modelo “todos-todos”)”. Dada a 

importância da tecnologia do hipertexto para o presente trabalho, essa característica será me-

lhor abordada no Capítulo 3 .
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2.1.2 – Multimidialidade/Convergência

Para  Palácios  (2003)  multimidialidade  refere-se  à  convergência  dos  formatos  das 

mídias tradicionais (imagem, texto e som) na narração do fato jornalístico. A digitalização 

ofereceu  as  condições  para  a  convergência  que  também  representa  a  oportunidade  de 

expansão dos conglomerados de mídia já que o conteúdo bem sucedido de um setor pode ser 

reproduzido em outros suportes (Jenkins,  2008). Essa afirmação caracteriza o pensamento 

empresarial  da primeira fase do jornalismo online chamada ‘transpositiva’ por Mielniczuk 

(2002). A reprodução fiel da versão impressa não funcionou no sentido de promover uma 

transformação radical nas práticas jornalísticas tradicionais. 

Para Lévy (1999) o uso do termo multimidialidade pressupõe a integração de diversos 

suportes  midiáticos  na  produção  de  informação.  O  que  de  fato  ocorre  com  a  produção 

noticiosa no ciberespaço é a integração de diversas modalidades perceptivas, a representação 

da informação em diversos formatos (texto, som, imagem) e não a convergência das mídias. 

Para o autor, as mensagens tratadas no computador são multimodais ao colocarem em jogo 

diversas modalidades sensoriais (visão, audição) e por promoverem a integração digital.  A 

digitalização permite a associação na mesma mídia e a mixagem precisa de sons, imagens e 

textos.  O que  há  de genuinamente  novo na  informação produzida  no  ciberespaço são  os 

dispositivos informacionais em Rede e a comunicação interativa.

São os novos dispositivos informacionais (mundos virtuais, informação em fluxo) e 
comunicacionais  (comunicação  todos-todos)  que  são  os  maiores  portadores  de 
mutações culturais e não o fato de que se misture o texto, a imagem e o som, como 
parece estar subentendido na noção vaga de multimídia (LÉVY, 1999, p. 63)

2.1.3 – Personalização

Personalização ou Customização diz respeito à possibilidade de individualização dos 

produtos  noticiosos  pelo  usuário.  Isso  significa  selecionar  assuntos  de  maior  interesse, 

serviços, ou seja, personalizar o envio de informações no navegador ou através do envio de 

newsletters de uma publicação online. O usuário tem a opção de escolher sobre o que quer ser 

informado hierarquizando a apresentação de conteúdos, inclusive. 
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2.1.4 – Memória

A Internet  oferece  espaço  ilimitado  para  arquivar  os  textos  publicados.  Como  os 

conteúdos ficam disponibilizados na Rede, qualquer usuário, em qualquer lugar do mundo, 

pode acessar e reutilizar as informações. Isso nunca foi possível de forma tão rápida e barata. 

Para Palácios (2003), sem limitações de tempo e espaço, o jornalismo tem sua primeira forma 

de  memória  múltipla,  instantânea  e  cumulativa.  Esse  alto  volume  informacional 

disponibilizado na Rede altera a produção noticiosa principalmente em relação aos limites de 

espaço/tempo e à atualização contínua da produção informativa.

2.1.5 - Interatividade

O termo interatividade ganhou destaque a partir da disseminação das NTC e tem sido 

usado para  designar,  principalmente,  a  proximidade de  diálogo entre  leitor  e  produtor  de 

notícias. Dentre todas as potencialidades do jornalismo online a interatividade é aquela que 

melhor  o  sintetiza,  por  assim  dizer.  Juntamente  com  o  hipertexto,  a  interatividade  é  a 

característica que confere singularidade ao jornalismo produzido na Rede. 

A interatividade  é  algo  que  está  presente  em  nossas  relações  sociais,  porém,  no 

contexto  das  novas  mídias  digitais,  torna-se  complexo por  ter  diversos  significados e  ser 

utilizado  em  várias  situações  comunicativas.  É  a  interatividade  humana  mediada  pela 

tecnologia, ou seja, a possibilidade de diálogo entre jornalista e consumidor de notícia que 

será abordada no Capítulo 4 deste trabalho. 
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3.  A TECNOLOGIA DO  HIPERTEXTO  E  A CONVERGÊNCIA DAS 

MÍDIAS

Com o surgimento da Internet e dos primeiros jornais online no final do século XX 

muito se especulou sobre a revolução que a convergência midiática iria promover na produção 

de notícias. A Internet trazia a possibilidade de unir todos os suportes midiáticos na Rede e os  

meios  tradicionais  estariam  condenados  pelo  novo  formato  multimídia.  “Porém,  estudos 

comprovam que raramente os jornalistas e os meios jornalísticos tiram da Internet todo o 

proveito que poderiam tirar.  As notícias disponíveis continuam muitas vezes a ser apenas 

texto e não um espaço multimídia, mesmo que assente no texto. Grande parte das imagens e 

gráficos são estáticos” (BARBOSA, 2001, p.11).

É importante esclarecer que não há aqui a intenção de contrapor Internet e mídias 

tradicionais.  Uma  das  primeiras  premissas  divulgadas  pelos  entusiastas  da  comunicação 

multimídia postulava que o surgimento da Internet promoveria transformações radicais que 

deixariam para trás os tradicionais meios de comunicação de massa. Essa posição, inclusive, 

não tem fundamento histórico afinal, especulou-se que a televisão faria o rádio desaparecer e 

o que aconteceu foi uma renovação do meio radiofônico. 

Para os historiadores da comunicação, as ferramentas de acesso à comunicação podem 

se tornar obsoletas, porém os meios não morrem, tampouco desaparecem (Idem, 2008). Os 

futurólogos  propagaram que  na  presença  das  NTC o  destino  dos  meios  de  comunicação 

tradicionais  seria  um  só:  serem  substituídos  por  aparelhos  cada  vez  mais  completos  e 

complexos. Após 15 anos de consolidação da Internet no Brasil, pode-se constatar o potencial 

de  reformulação  dos  modelos  tradicionais  de  produção  e  distribuição  da  informação.  O 

jornalismo online é resultado da apropriação social das NTC pelos usuários surgindo diversas 

problemáticas tanto no campo da produção jornalística como na investigação acadêmica sobre 

o assunto. A diversidade social mostrou que há espaço para todos e que, inclusive, há muito 

mais  gente disposta  a  ser usuário disperso do que ser um ativo participante do processo. 

Segundo Jenkins (2008, p. 39),

[...]  uma vez que um meio se estabelece,  ao satisfazer alguma demanda humana 
essencial,  ele  continua  a  funcionar  dentro  de  um  sistema  maior  de  opções  de 
comunicação.  (...)  Cada  antigo  meio  foi  forçado  a  conviver  com  os  meios 
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emergentes. É por isso que a convergência parece mais plausível como uma forma 
de entender os últimos dez anos de transformações dos meios de comunicação do 
que o velho paradigma da revolução digital. Os velhos meios de comunicação não 
estão sendo substituídos.

Segundo  Castells  (2003),  a  dificuldade  de  se  concretizar  a  convergência  está 

exatamente na tecnologia: a limitação técnica e a enraizada lógica corporativista impede a 

livre expressão interativa. Outro problema foi insistir no aspecto do entretenimento na Rede. 

Para o autor, a Internet cada vez mais afirma sua especificidade como meio de comunicação 

de uso prático, ativo e dinâmico, ou seja, uma nova prática multidimensional da vida que não 

se adéqua ao momento de relaxamento e despretensão que norteia as práticas de lazer.

Convergência tecnológica, para Jenkins (2008, p. 27), é o fluxo de conteúdos através 

de  múltiplos  suportes  midiáticos,  a  cooperação  entre  os  mercados  e  o  comportamento 

migratório  dos  públicos  dos  meios  de  comunicação.  “Convergência  é  uma  palavra  que 

consegue  definir  transformações  tecnológicas,  mercadológicas,  culturais  e  sociais, 

dependendo  de  quem  está  falando  e  do  que  imaginam  estar  falando".  Assim  como  o 

hipertexto, a convergência encontra-se dentro das pessoas, reproduzida nas práticas cotidianas 

não sendo somente um dispositivo técnico. O autor ressalta ainda que a convergência está 

relacionada  à  participação  ativa  dos  consumidores  midiáticos  na  busca  de  conteúdos  e 

informações dispersas na Rede. Sendo assim, pode-se supor que a notícia online não abdicou 

dos possíveis usos da convergência midiática nem reservou ao receptor um papel passivo e 

atomizado  na  cadeia  comunicativa.  Ao  contrário,  com  as  possibilidades  de  atualização 

constante,  de  documentação  e  de  multivocalidade  que  o  meio  digital  oferece,  o  discurso 

jornalístico na Rede tende a ser cada vez mais expressivo e dinâmico.

Podemos associar as idéias de Pierre Lévy (1993) ao que propõe Jenkins (Idem, 2008) 

sobre a cultura da convergência. Para este autor, convergência são as contínuas associações e 

apreensões do real que são processadas pela nossa mente em nossa interação social. Nesse 

sentido, convergência é para Jenkins o que Lévy descreve como hipertexto e a inteligência 

coletiva está profundamente relacionada ao consumo midiático, afinal, o consumo coletivo 

promove conhecimento na medida em que consumidores passam a discutir sobre as mídias 

gerando informações cada vez mais valorizadas pelo mercado. A importância da opinião do 

usuário/consumidor pode ser considerada como uma fonte alternativa de poder midiático.  O 

hipertexto é uma metáfora da comunicação humana já que um texto é uma associação de 
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palavras, frases e idéias que acionam uma rede de associações na mente do leitor. Para Lévy 

(Idem),  uma teoria da comunicação eficiente precisa abordar os processos de significação e 

atribuição de sentido.

O  termo ‘hipertexto’ está  associado  à  Internet  e  ao  meio  digital.  Mas  a  idéia  do 

hipertexto é anterior ao desenvolvimento do world wide web. Hipertexto remete à associação 

e à conexão de idéias, textos, conceitos num sistema coletivo. Neste sentido, o hipertexto 

existe desde o século XVI nos comentários e remissões registrados pelos leitores nas margens 

e rodapés dos livros.20 Para Lévy (1999, p. 61) a velocidade é o fenômeno que diferencia os 

hipertextos que antecederam a informática (a biblioteca, a enciclopédia e o dicionário que já 

possuíam estrutura reticulada) e os hipertextos presentes no computador “o hipertexto digital 

seria definido como informação multimodal disposta em uma rede de navegação rápida e 

intuitiva”. Termo cunhado pelo filósofo Theodor Nelson, mais conhecido por Ted Nelson em 

1965, o hipertexto, segundo Pierre Lévy, equivale a: 

[...] um conjunto de nós ligados por conexões. Os nós podem ser palavras, páginas,  
imagens, gráficos, ou partes de gráficos, seqüências sonoras, documentos complexos 
que podem eles mesmos ser hipertextos. Os itens de informação não são ligados li-
nearmente, como em uma corda com nós, mas cada um deles, ou a maioria, estende 
suas conexões em estrela, de modo reticular.  Navegar em um hipertexto significa 
portanto desenhar um percurso em uma rede que pode ser tão complicada quanto 
possível. Porque cada nó pode, por sua vez, conter uma rede inteira (LÉVY, 1993, p. 
33).

Na verdade, o que Nelson chamou de hipertexto jamais existiu na prática. O projeto 

Xanadu21 – espécie de biblioteca universal cujos documentos estariam conectados arbitraria-

mente e disponíveis aos leitores de forma interligada – ainda é uma utopia. Para que hipertex-

to desempenhe essa função interativa os links teriam que ser bi-direcionais, diferentes dos ti-

pos unidirecionais presentes na maioria dos sites. De alguma maneira o Projeto Xanadu foi 

abortado pelo surgimento da www em 1989 quando Tim-Berners Lee propôs a plataforma 

HTML22 e o protocolo HTTP23. 

20 Essas  anotações eram chamadas de marginalias  e designam as  notas,  escritos  e  comentários  pessoais  ou 
editoriais feitos  na margem de um  livro.  O termo é também usado para designar desenhos e floreados nas 
iluminuras dos manuscritos medievais. 
Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Marginalia. Acesso em 01 nov. 2010
21 www.xanadu.com
22 Acrônimo para a expressão inglesa HyperText Markup Language, que significa Linguagem de Marcação de 
Hipertexto. É uma linguagem de marcação utilizada para produzir páginas na Web.
Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/HTML. Acesso em 03 nov. 2010
23 HyperText Transfer Protocol é o protocolo mais utilizado na Internet desde 1990. O objetivo do protocolo 
HTTP é permitir uma transferência de ficheiros (essencialmente no formato HTML) localizados graças a uma 
cadeia de caracteres chamada URL entre um navegador (o cliente) e um servidor Web.

32

http://pt.kioskea.net/contents/internet/url.php3
http://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem_de_marca%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Iluminura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Livro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nota


É consenso entre os estudiosos do jornalismo online que o hipertexto instaura uma 

nova ordem no texto jornalístico em virtude de sua estrutura inacabada e aberta. A liberdade 

de leitura é viabilizada pela hipermídia: união entre hipertexto e multimidialidade que estimu-

la a configuração de uma seqüência arbitrária de leitura formada por uma rede associativa in-

finita. Segundo Ventura (2007),

Os dispositivos hipertextuais parecem levar às últimas conseqüências o processo de 
artificialização da leitura, a tal ponto que realizam um descentramento do texto. Nes-
se sentido, do ponto de vista do leitor, até mesmo uma nota de rodapé, secundária di-
ante do texto principal, assume uma autonomia relativa, na medida em que pode se 
constituir em ponto de entrada para o documento. Estamos diante de um conceito de 
texto aberto, em que o usuário, em sua prática de leitura, realiza seu próprio percur -
so (VENTURA, 2007, p. 5).

A escrita hipertextual consagra a não-linearidade do discurso jornalístico e problemati-

za a estrutura da narrativa tradicional. Na narrativa hipertextual não faz sentido falar em hie-

rarquização da informação. Os diversos links conduzem o leitor para diversos pontos do siste-

ma informacional e cada um desses pontos pode ser o texto principal.

[...] o que faz da Web uma teia, uma rede na qual uma complexa malha de informa-
ções se interligam, é a própria tecnologia hipertextual que permite os elos entre os 
pontos diversos. Cada página, cada site, traz em si o potencial de se intercomunicar 
com todos os outros pontos da rede (LEÃO, 2001, p.24 apud VENTURA, 2007, p. 
3).

Neste sentido, o hipertexto problematiza a estrutura clássica da pirâmide invertida que 

consiste na apresentação, na notícia, dos fatos mais importantes e, posteriormente, as informa-

ções secundárias. Essa técnica mostrou-se eficiente para resolver os problemas de limitações 

de espaço no jornal impresso. Para Mielniczuk (2002) o modelo da pirâmide invertida ainda é 

utilizado até hoje e pode ser considerado um modelo eficiente, que, além de despertar de ime-

diato a atenção do leitor, satisfaz de forma mais rápida suas necessidades já que as informa-

ções  essenciais  encontram-se logo no início  do texto.  Porém,  estudiosos (SALAVERRÍA, 

2001 apud MIELNICZUK, 2002, p.12) contestam a validade desse modelo no contexto inte-

rativo da web. Segundo este autor, pirâmide invertida e hipertexto se contrapõem. Devido ao 

hipertexto, a notícia no jornal online é fragmentada em células informativas interconectadas 

pelos links. No impresso, há uma proposição seqüencial de leitura; no hipertexto a proposição 

de leitura se dá de forma multisequencial ou multilinear (Palacios, 1999).  “Ao contrário do 

Disponível em http://pt.kioskea.net/contents/internet/http.php3. Acesso em 03 nov. 2010
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que acontece na Pirâmide Invertida, onde o mais importante está no topo, aqui o mais impor-

tante está lado a lado (ocupando um espaço tridimensional e nem sempre visível na tela) com 

outras informações” (idem, 2002, p. 11) 

Rosental Alves (2004, apud Castilho, 2005, p.8) afirma que “Ir direto ao ponto, numa 

redação de estilo conciso, só ajuda a comunicação num meio nervoso e interativo como a web, 

especialmente ao se tratar das notícias de última hora, que são o forte do jornalismo online na 

fase atual” e acrescenta que “ainda vale o princípio básico da pirâmide invertida: dizer logo 

do que se trata, apesar de deixar ao leitor a possibilidade de navegar pela narrativa da forma 

que queira, em lugar de sugerir apenas um caminho seqüencial” (idem).

O internauta quando clica em um link realiza uma ação - e espera por uma ‘reação’ ao 

seu ato - quase sempre sem saber se a resposta do sistema com o qual interage vai dar conta 

das  suas  expectativas  informacionais.  O  contexto  comunicativo  do  hipertexto  requer  um 

sujeito interativo, afinal, o simples uso do computador já caracteriza uma interação com a 

linguagem  informática.  As  estratégias  hipertextuais  exigem  condições  cognitivas  que 

extrapolam a simples atribuição de sentido O usuário conjuga seus conhecimentos prévios 

com as habilidades discursivas na Rede, por outro lado, são os atores sociais que expressam as 

referências necessárias entre a linguagem e o contexto. Ao ativar referências, o usuário estará 

nada mais nada menos que exercendo um ato diante das interfaces: um ato de interatividade. 

Para  Mielniczuk  (2002,  p.  14)  a  narrativa  jornalística  no  contexto  das  mídias  virtuais 

caracteriza-se por ser:

a) fragmentada, na medida em que é proposta em hipertexto;

b)  individualizada ou personalizada,  por ser  fruto da construção particularizada de 

cada leitor;

c)  efêmera, por ser circunstancial e dificilmente reconstruída exatamente da mesma 

forma por leitores diferentes ou até mesmo pelo mesmo leitor em momentos distintos.

Segundo Pierre Lévy (1993), conferir sentido a um texto é conectá-lo a outros, ou seja, 

construir  hipertextos.  As diferentes  atribuições  de  sentido  refletem exatamente  essa idéia: 

apesar do texto dado ser o mesmo os hipertextos são diferentes para cada leitor. 

O  fundamento  transcendental  da  comunicação  seria  o  contexto  ou  hipertexto 
partilhado. O efeito de uma mensagem é modificar, complexificar um hipertexto. A 
metáfora do hipertexto dá conta da estrutura indefinidamente recursiva do sentido, 
pois  já  que  ele  conecta  palavras  e  frases  cujos  significados  remetem-se uns aos 
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outros, dialogam e ecoam mutuamente para além da linearidade do discurso, um 
texto já é sempre um hipertexto, uma rede se associações (LÉVY, 1993, p. 73).

O conceito de hipertexto é utilizado por Castells (2003) e Lévy (1993) para explicar as 

transformações culturais na chamada era da informação24 (CASTELLS, 1999). Segundo os 

autores,  o  processamento  das  informações,  a  nossa  apreensão  do  mundo  e  as  nossas 

experiências  se  concretizam na cultura.  É  na  esfera das  expressões  culturais  que  se dá  a 

experiência concreta e é na mente que há o processamento, a seleção, a recombinação daquilo 

que é apreendido no estar no mundo. Para Castells (2003), é precisamente essa característica 

inerente ao ser humano que faz da mente humana um artefato hipertextual. 

O hipertexto eletrônico deu lugar a uma espécie de discurso sem fronteiras nítidas, 

multilinear e cooperativo. O fenômeno da hipertextualidade distancia (jornalistas e leitores), 

de  alguma  maneira,  da  linearidade  do  modelo  escrito  e  falado  característico  do  jornal 

impresso e do telejornal. Lévy (1993, p. 169) defende a dimensão social e transpessoal da 

cognição afirmando que "não há mais paradoxo em pensar que um grupo, uma instituição, 

uma rede social ou uma cultura, em seu conjunto, "pensem" ou conheçam. O pensamento já é 

sempre  a  realização  de  um  coletivo”.  Entusiasta  das  possibilidades  trazidas  pela  escrita 

hipertextual,  Lévy  (Idem)  defende  que  a  escrita  coletiva  possa  ser  pensada  a  partir  da 

liberdade de navegação e leitura proporcionada pelos links presentes na narrativa. 

[...] os coletivos cosmopolitas compostos de indivíduos, instituições e técnicas não 
são  somente  meios  ou  ambientes  para  o  pensamento,  mas  sim seus  verdadeiros 
sujeitos.  Dado  isto,  a  história  das  tecnologias  intelectuais  condiciona  (sem,  no 
entanto, determiná-la) a do pensamento (LÉVY, 1993, p.19).

No ambiente virtual da www o leitor tem a possibilidade de reconstruir o contexto dos 

fatos recorrendo diretamente a jornalistas, fontes entrevistadas, arquivos públicos, privados e 

outros documentos institucionais. Essa atribuição do usuário permite a este escrever, reprodu-

zir documentos, conectar-se com outros leitores ou confrontar informações entre meios e fon-

tes diferenciados.  Para VILCHES (2001,  apud  Santos, 2003), esta rede de redes se explora 

através do dispositivo do hipertexto, considerado como um texto que usa um sistema de cone-

xão associativa ao qual se encontra associado outro dispositivo chamado hipermídia que per-

mite ao hipertexto o emprego das multimídias (imagem, som, diferentes tipos de linguagens e 

suportes). Para o autor, a Internet se diferencia dos meios de comunicação tradicionais por sua 

24 Uma das expressões utilizadas para nomear o estágio atual da sociedade marcado pelas transações econômicas, 
sociais e culturais em Rede.
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interatividade efetiva e sua extensão e popularização coincide com a época da fragmentação 

da audiência mundial em todos os meios de comunicação tradicional.

Esse  leitor  interage  com  uma  memória  coletiva  amplamente  documentada  e 

constantemente atualizável em um só meio (exomemória) através da qual pode relacionar-se 

permanentemente  com  os  acontecimentos  sociais,  com  os  discursos  sociais,  com  as 

instituições e com as pessoas. Na prática jornalística, as notícias encontram-se inseridas num 

contexto  informacional  que,  de  acordo  com as  decisões  editoriais,  potencializa  a  relação 

contínua entre os conteúdos e seus contextos. A web é um grande hipertexto, sem centro nem 

limites, que se constitui, por conta da não linearidade, numa grande enciclopédia universal. 

Para Lévy (1993, p. 22) "as mensagens e seus significados se alteram ao deslocarem-se de um 

ator a outro na Rede e de um momento a outro no processo de comunicação". O mesmo 

acontece na construção de sentidos: é o contexto que ativa as representações no momento da 

comunicação.

Segundo Primo (2003), há três tipos de hipertexto: potencial, cooperativo e colagem. 

O hipertexto potencial é o mais comum nos produtos noticiosos online. Neste tipo de hiper-

texto, o internauta percorre seus caminhos de leitura clicando nas diversas lexias presentes no 

texto e definidas previamente pelo repórter/editor. Para Moraes (2004) as construções discur-

sivas resultam de escolhas entre as diversas possibilidades de formulação linguístico-cogniti-

va, de significação e de construção de valores. Nos jornais online que trabalham com escrita 

coletiva, o hipertexto cooperativo é predominante. A produção noticiosa é compartilhada pe-

los usuários que alteram o texto, discutem e acrescentam informações em conjunto. É assim 

que acontece nos sites Wikinews25 e OhMyNews26.  O  hipertexto colagem também é uma 

modalidade de escrita coletiva fundamentada no gerenciamento das contribuições dos usuári-

os. O foco é a administração das notícias enviadas pelo internauta como acontece no portal 

Centro de Mídia Independente.27

Partindo desta proposta  de classificação,  observa-se que o hipertexto potencial  é  o 

mais comum nos jornais online.  Não é preciso fazer uma investigação aprofundada nem apli-

25 http://www.wikinews.org. Baseado na plataforma wiki na qual qualquer usuário pode editar textos publicados e 
acrescentar outros. A versão original permanece registrada podendo ser reativada a qualquer momento. Acesso 
em 25 set. 2010
26http://english.ohmynews.com. Periódico oriundo da Coréia do Sul cuja equipe seleciona os melhores textos a 
serem publicados. Neste caso o usuário recebe uma remuneração pelo texto publicado. Acesso em 25 set. 2010
27 http://www.midiaindependente.org. Acesso em 25 set. 2010
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car uma metodologia rigorosa para obtenção de dados e constatar que, praticamente todos os 

jornais online não desenvolvem a produção textual coletiva, o usuário também não tem a 

oportunidade de intervir no conteúdo nem acrescentar links à narrativa jornalística. Portanto, 

na maior parte dos sites noticiosos, os percursos hipertextuais estão préconfigurados nos tex-

tos e os papéis de jornalista produtor de notícia e leitor estão bem definidos e separados. Em 

geral, como afirma Holanda (2007), não faz sentido, portanto, falar de co-autoria na maior 

parte dos sites jornalísticos da web. “A fronteira entre autoria e leitura permanece” (PRIMO e 

TRÄSEL, 2006, p.9).

Desde o final dos anos 90 que, na web, surgiram projetos voltados para a construção 

coletiva de conhecimento e informação estimulando a participação do usuário. A efetivação 

dessas iniciativas depende da utilização ativa das potencialidades do hipertexto e da interativi-

dade e, acima de tudo, de uma postura ativa do público. Segundo Vilches (2003),

“[...] não basta que as ferramentas de interação, e mesmo de publicação, estejam dis-
poníveis para que o público se dê ao trabalho de produzir conteúdo. Ou, mais sim-
plesmente, não é de se esperar que a recepção ou a interação reativa venham a dar 
lugar  a  um  público  radicalmente  novo  em  relação  ao  público  de  massas” 
(VILCHES, 2003, p.20 apud HOLANDA, 2007, p. 85).

A construção coletiva de conhecimento depende também do uso de hipertextos coope-

rativos, ou seja, de situações comunicativas bidirecionais e interações mútuas (PRIMO, 2006) 

além, claro, da disposição para a participação, afinal, a tecnologia, sozinha, não engendra pro-

cessos interativos. No entanto, grande parte da produção informativa desenvolvida na  web 

ainda utiliza o hipertexto do tipo potencial. Já podemos constatar bons exemplos de práticas 

coletivas desenvolvidas na Rede que atestam que a tecnologia do hipertexto pode ser aplicada 

no seu sentido original.28 O que se convencionou chamar de web 2.0, os blogs e o jornalismo 

de fonte aberta (open source) são alguns exemplos de práticas baseadas na coletividade e na 

participação.

No começo do século XXI os blogs se inseriram no mundo da Internet com bastante 

força e desde 2004 os grandes meios já não podiam mais ignorar sua existência nem ficar de 

fora da interconexão  glocal.29 Ícones da conexão globalizada pela influência que exercem 

dentro  e  fora  da  Rede,  os  blogs,  hoje,  representam um tipo  de  informação  comentada  e 

28 Proposto por Ted Nelson no projeto Xanadu em 1965.

29 Termo cunhado por Manuel Castells (2009) que aglutina o nível local e o nível global de informações.
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documentada  diferente  das  notícias  pasteurizadas  oferecidas  pelas  grandes  agências  de 

notícias.  No entorno dos  grandes  acontecimentos  sociais  atuais,  os  grandes  meios  já  não 

podem  mais  desconsiderá-los  ou  ignorá-los,  visto  que,  são  alternativas  para  os  grandes 

conglomerados de mídia terem acesso à informação inédita tão disputada no jornalismo. São 

informações tão bem documentadas, comentadas e legitimadas que os grandes jornais online 

incluem essas novas vozes em seus informativos.

A emergente web 2.0 é baseada na cooperação e na construção coletiva sendo um me-

canismo que redefine o conceito de autoria ao apostar na participação ativa do usuário na pro-

dução da informação. As diversas contribuições dos usuários os transformam em co-autores, 

ao mesmo tempo em que a ação em larga escala instaura a base para a formação da inteligên-

cia coletiva. A web 2.0 está pautada na consideração da Internet enquanto plataforma para in-

teração com o usuário que deve buscar o aprimoramento dos dispositivos. A Rede hipertextual 

se atualiza na medida que os usuários modificam ou alteram as páginas e os links. A aplicação 

de ferramentas cooperativas tende a aproximar as idéias de Ted Nelson e seu projeto Xanadu 

ao hipertexto coletivo e à web 2.0 Representa uma nova possibilidade de construção coletiva 

da informação. Finalmente, o Jornalismo participativo se configura enquanto “práticas desen-

volvidas em seções ou na totalidade de um periódico noticioso na web, onde a fronteira entre 

produção e leitura de notícias não pode ser claramente demarcada ou não existe” (PRIMO e 

TRÄSEL, 2006, p.10).

A escrita multidimensional e fragmentada em blocos atomizados promove alterações 

profundas  nos  critérios  de  seleção de  notícias,  na produção da  narrativa  e  na  leitura  das 

notícias. Não é o objetivo deste trabalho desbruçar-se sobre essas questões mas é importante 

citar os desafios desse novo paradigma textual dos noticiários que exige um tipo de cognição 

mais imediata. Nos meios digitais, qualquer parte do conteúdo requer a atenção contínua do 

usuário por um período de tempo mais curto, de forma mais concentrada.  A influência do 

computador e da instantaneidade da Internet nas rotinas produtivas dos jornais começa com a 

utilização dos processadores de texto no lugar das velhas máquinas de escrever. Está claro que 

o  desenvolvimento  das  funcionalidades,  dos  aplicativos,  dos  processadores  de  texto  e  a 

sofisticação da interface gráfica foram fatores que influenciaram a forma de produzir textos 

(jornalísticos, literários, etc). Para Johnson (2001, p. 105),

O uso massivo do processador de texto não muda somente a maneira de escrever. 
Transforma fundamentalmente o modo como concebemos nossas frases, o processo 
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de  pensamento  que  se  desenrola  paralelamente  aos  processos  de  escrever.  A 
velocidade da composição digital – para não mencionar os comandos de voltar e o 
verificador ortográfico – tornam muito mais fácil aviar dez páginas num tempo em 
que teríamos conseguido rabiscar cinco com caneta e papel.

O texto e o hipertexto se configuram enquanto formas com conexões transversais. 

Suas configurações estão, em maior ou menor medida, condicionadas pela configuração dis-

cursiva, pela cognição, pelo contexto sociolingüístico e pela tecnologia empregada. O hiper-

texto se configura no meio digital e, estruturalmente, depende de um tipo de organização ba-

seada na não linearidade e, em menor ou maior grau, na participação ativa dos interagentes.30 

Para Martins (2003,  apud FREITAS, 2010), o discurso hipertextual é um multidiscurso que 

engloba realidades discursivas micro e macro contextuais. As unidades discursivas se dispõem 

como unidades entrelaçadas e, o resultado dessas interrelações, conforma o discurso hipertex-

tual na web. A navegabilidade entre um texto e outro, entre um contexto e outro, são condi-

ções necessárias para as reflexões conceituais fundamentais para o hipertexto.

“se tomarmos a palavra ‘texto’ em seu sentido mais amplo (que não exclui nem sons 
nem imagens), os hiperdocumentos também podem ser chamados de hipertextos. A 
abordagem mais simples do hipertexto é descrevê-lo em oposição a um texto linear, 
como um texto estruturado em rede. O hipertexto é constituído por nós (os elemen-
tos  de  informação,  parágrafos,  páginas,  imagens,  seqüências  musicais  etc)  e  por 
links entre esses nós, referencias, notas, ponteiros, “botões” indicando a passagem 
de um nó a outro” (LÉVY, 1999, p. 63)

Segundo  Lévy  (1999),  o  hipertexto  instaura  e  potencializa  a  multivocalidade  do 

discurso. O ciberespaço permite a retomada da comunicação interpessoal (um-um) além de 

disponibilizar  um  dispositivo  comunicacional  original  (todos-todos)  que  permite  que 

comunidades se constituam de forma progressiva e  de maneira  cooperativa num contexto 

comum.  Esse novo dispositivo comunicacional designa a relação entre os participantes da 

comunicação e, em conjunto com os hipertextos abertos e acessíveis na Rede, são poderosos 

instrumentos de escrita-leitura coletiva.

30 Termo proposto por Primo (2003) para substituir a palavra ‘usuário’.
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4- ESTRATÉGIAS INTERATIVAS E A NARRATIVA JORNALÍSTICA

A interatividade é um tema complexo que tem recebido a atenção de investigadores 

acadêmicos  (Castells,  Dizard,  Lemos,  Lévy,  Machado,  Primo)  pois  é  o  ponto  chave  nas 

explicações  da  mediação  usuário-computador.  Constitui-se  numa  forma  de  acesso  aos 

conteúdos, de organização da informação por parte dos produtores do discurso e numa forma 

de narrativa. A interatividade pressupõe o hipertexto, visto que ele instaura a forma não-linear 

de  acesso  à  informação  potencializando  um trajeto  de  leitura  fragmentado  encadeado  de 

significados  considerado,  por  muitos  estudiosos  (SALAVERRÍA, 2005  apud  HOLANDA, 

2007), como  um  ato  interativo.  Considera-se  que  a  interatividade,  em  conjunto  com  o 

hipertexto, se conforma no elemento paradigmático da produção noticiosa na web, apesar de 

grande parte dos jornais online serem constituídos majoritariamente de textos estáticos e não 

utilizarem por completo as possibilidades fornecidas pelo suporte digital.

Segundo Martins (2003, apud FREITAS, 2010), a interatividade se classifica em dois 

tipos: a seletiva e a comunicativa. Essa tipologia clássica da interatividade se relaciona com os 

conteúdos  ou  com  as  interrelações,  respectivamente.  A autora defende  que  o  processo 

interativo deve ser analisado de forma contextualizada (que ação o usuário quis realizar?) ou 

de forma diacrônica (aonde se quer ir com o discurso que se apresenta?). Para Moraes (1998), 

o  termo  interatividade  e  seus  correlatos  -  interativo,  interação  -  são  ampla  e  livremente 

utilizados, o que pode levar a incorreções em seu uso. Segundo a autora, a palavra ‘interação’ 

significa ‘ação entre entes', ou seja, ação mútua entre os meios e os participantes.

Salaverría (idem, p. 57-58)  descreve a interatividade nos meios telemáticos como a 

simples navegação do usuário pela narrativa hipertextual através das lexias, além da possibili-

dade de diálogo entre jornalista e leitor. O autor também define quatro tipos de interatividade: 

de transmissão, ou seja, a possibilidade de ativar ou cancelar emissões, típica dos programas 

de TV; de consulta; de registro, permitindo a personalização das páginas com base nos seus 

hábitos de navegação como uma customização; e, por fim, interatividade conversacional, na 

qual a abertura do pólo do emissor ocorre plenamente. Para Holanda (2007, p. 59), “esta inte-

ratividade é o cerne do que opõe usuários de sistemas interativos e receptores de mídia de 

massa, caracterizando a liberação do pólo do emissor como constitutiva desta nova relação 

com a mídia. No entanto, não indica nenhuma forma de superação dos modelos existentes”.
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Sabe-se que a interatividade é condicionante das novas relações estabelecidas entre o 

meio e o usuário/leitor. Primo (2007) defende uma abordagem sistêmico-relacional no estudo 

da  interatividade.  Segundo o  autor,  essa  temática  tem sido  tratada  sob um forte  enfoque 

tecnicista baseado nas Teorias da Informação31 inclusive o próprio termo ‘interatividade’ tem 

origem na indústria das tecnologias digitais e o seu uso indiscriminado acaba esvaziando seu 

significado  sem nada  explicar,  inclusive  sendo  utilizado  como  argumento  de  venda  pela 

indústria do hardware e do software. 

A interação  mediada  por  computador,  por  depender  de  um aparato  tecnológico, 
recebe de muitos pesquisadores um tratamento teórico que destaca as características 
técnicas  da  máquina,  das  redes,  dos  programas,  linguagens  e  banco  de  dados 
empregados.  Tal  enfoque  tecnicista  volta-se  para  o  que  a  teoria  da  Informação 
chama de capacidade do canal (PRIMO, 2007, p. 227)

O autor propõe ainda a substituição dos termos ‘interatividade’ e ‘usuário’32 pela ex-

pressão ‘interação mediada por computador’ e ‘interagente’33 respectivamente. Buscando des-

locar-se do clássico modelo  estímulo-resposta – muito utilizado para comparar o funciona-

mento do computador com o processo cognitivo humano - para debruçar-se sobre o que se 

passa entre os interagentes, no contexto interpessoal34 da comunicação humana, Primo (2007) 

propõe uma abordagem sistêmico-relacional35 da interação mediada por computador com base 

nas teorias da comunicação interpessoal.  Segundo o autor, as vertentes tradicionais dos estu-

dos da comunicação de massa “minimizam ou deixam de lado as formas dialógicas que emer-

gem através das mais diferentes interfaces na Internet: salas de bate-papo, fóruns, janelas de 

comentários de blogs, e-mail, listas de discussão, mensageiros instantâneos, etc.’ (PRIMO, 

2007, p. 14)

31 A Teoria da Informação ou  Teoria Matemática da Comunicação é um ramo da teoria da  probabilidade e da 
matemática  estatística que lida com sistemas de comunicação,  transmissão de dados,  criptografia,  codificação, 
teoria do ruído, correção de erros,  compressão de dados,etc.  Claude E. Shannon e  Warren Weaver são os dois 
principais autores dessa teoria. Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_da_informacao Acesso em 04 
nov. 2010

32

33 O termo ‘usuário’, no contexto comunicativo, não é adequado pois é próprio da indústria do consumo da 
informática e nomeia o uso que se faz de um artefato técnico.

34 Primo (2007) afirma que “interpessoal” não é sinônimo de presencial, ou seja, tanto uma conversa telefônica 
quanto uma troca de emails são processos interpessoais, apesar da falta de coincidência espacial e/ou temporal.
35 Para propor esse viés de estudo Primo baseia-se em teóricos da pragmática da comunicação como Watzlawick, 
Beavin, Jackson e Fisher.
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 Se considerarmos que as escolhas efetuadas pelos usuários na Rede é a forma mais 

significativa de estabelecer um tipo especial de interação com os conteúdos e que este é um 

dos princípios comunicativos primários na existência do “espaço-informação”, o resultado é a 

admissão de um tipo de ação comunicativa e pragmática análoga ao modelo transmissionista 

das mensagens de um pólo (emissor) a outro (receptor). Para Primo (2000, p. 7), essa ação é 

um tipo limitado de interação e não um exemplo pleno de interação mediada por computador 

como a indústria informática defende. Esses sistemas fechados, lineares, cujos percursos são 

planejados e pré-estabelecidos, não permitindo que o participante desenvolva suas próprias 

trilhas, seu percurso próprio, caracterizam a interação reativa.

Segundo Primo e Träsel (2006, p.  9),  a  navegação simples pelo conteúdo online - 

quando  o  usuário  percorre  o  conteúdo  noticioso  podendo  interagir  enviando  e-mail, 

comentando a matéria, clicando nas lexias referentes ao conteúdo relacionado - caracteriza a 

interação reativa “pois cada clique chama uma lexia ou desperta uma função previamente 

programadas  no  código.  É  um  processo  interativo,  mas  cujas  trocas  encontram-se  pré-

determinadas no par ação-reação.”

Os sistemas reativos, por trabalharem no automatismo, não podem perceber (ou o fa-
zem com grandes limitações) a maioria das informações dessa complexidade, nem 
tampouco elementos meta-comunicacionais.  Por dependerem da programação em 
sua gênese, a comunicação tem poucas chances de trilhar por processos como resig-
nificação e contextualização. Portanto, novos caminhos não podem ser trilhados pe-
las dificuldades do sistema reativo de possibilitar uma construção emergente da inte-
ração, de constantes atualizações. (PRIMO, 2000, p. 12)

Situações comunicativas processadas em sistemas abertos, cujos elementos são inter-

dependentes e cujas trocas alteram constantemente o contexto, caracterizam a interação mú-

tua. Este tipo de interação é marcada pela negociação entre os interagentes e pela dinâmica do 

processo comunicacional. Está presente em situações nas quais os produtores e leitores mani-

festam-se e criam coletivamente o conteúdo do site, acrescentando lexias e editando o texto. 

“O desenvolvimento do processo interativo é negociado entre os participantes. Neste caso, o 

relacionamento desenvolvido entre os interagentes têm um impacto recursivo sobre a intera-

ção, seus participantes e produtos” (idem, 2006, p. 9).

Partilha-se do entendimento de Fisher (1987) sobre a interação como qualquer tipo de 

evento comunicativo, ou seja, para o autor, comunicação interpessoal, relacionamento huma-

no e interação humana são sinônimos. 
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A relação interpessoal não existe na “cabeça” dos indivíduos, mas entre eles. O rela-
cionamento deve ser entendido como uma série de eventos conectados. Logo, a co-
municação não é apenas um conjunto de ações para com outra pessoa, mas sim a in-
teração criada entre os participantes. Isto é, um indivíduo não comunica, ele se inte-
gra na ou passa a fazer parte da comunicação. Mais do que pessoas, o relacionamen-
to envolve eventos, ações e comportamentos na criação, manutenção ou término de 
relações. Além disso, a relação sempre ocorre em um contexto (não se deve aqui su-
por apenas o contexto físico, mas também o contexto temporal e principalmente o 
contexto social3). Logo, a relação envolve três elementos inter-relacionados: os par-
ticipantes, a relação e o contexto (FISHER, 1987, apud PRIMO, 2000, p.5)

Retomando ao problema inicial da interatividade, Lemos (1997) salienta a necessidade 

de diferenciar interatividade (contato interpessoal) e interação (mediada). Segundo o autor, a 

interação  é  própria  da  vida  social,  porém,  a  interatividade  relacionada  às  novas  mídias 

corresponde  a  uma  “ação  dialógica  entre  o  homem  e  a  técnica36”.  O  autor  defende  a 

classificação da interatividade em três tipos:37

Interação social: é a própria interação humana firmada na vida em sociedade.

Interação analógico-mecânica: refere-se à interação entre o homem e a técnica “pre-

sente em todas as etapas da civilização. O que vemos hoje, com as tecnologias do digital, não 

é a criação da interatividade propriamente dita, mas de processos baseados em manipulações 

de informações binárias.” (LEMOS, 1997, p. 1). A interação analógico-mecânica é típica dos 

mídias tradicionais (televisão, rádio) e corresponde às ocasiões em que o usuário interage ape-

nas com a máquina em situações de consultas, registro de opiniões, etc. 

Interação eletrônico-digital: é um tipo de interação marcada pela possibilidade do usu-

ário interagir com o conteúdo informativo. Lemos (idem) salienta que esse tipo de relação in-

terativa é própria da tecnologia digital e é viabilizada pela interface gráfica. “A evolução das 

interfaces gráficas mostra-se como um processo contínuo de melhoria do diálogo entre ho-

mens e máquinas digitais. Ela é causa e conseqüência da revolução da informática” (Lemos, 

1997, p. 4). Esse pensamento é compartilhado com Lévy (1993, p. 176) que considera que "a 

36Técnica é aqui entendida como ferramenta, objeto ou máquina inerente à vida social.

37 Há, ainda, outra espécie de interação do tipo máquina-máquina. Esta só existe no plano das idéias, afinal, as  

máquinas domésticas ainda não possuem sistemas integrados e, como afirma Primo (2000)  o computador, en-

quanto artefato “ativo e criativo, com percepções e interpretações verdadeiramente contextualizadas e inteligen-

tes, ainda é um projeto do campo de inteligência artificial”.
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noção de interface remete a operações de tradução, de estabelecimento de contato entre meios 

heterogêneos". Para este autor a questão da interface é central pra se entender como os com-

putadores estruturam as atividades cognitivas da sociedade.

Optou-se por adotar a expressão multi-interativo proposto por Mielniczuk (1998 apud 

MIELNICZUK, 2000, p. 4) para “designar o conjunto de processos interativos que envolvem 

a situação do leitor de um jornal online. Entende-se que, diante do computador - conectado à 

Internet – o usuário estabelece relações: a) com a máquina; b) com o a própria publicação, 

através do hipertexto; e c) com outras pessoas - seja autor ou outros leitores - através da má-

quina. A ilustração abaixo demonstra os processos interativos que envolvem o leitor do jornal 

online:

Figura 1 – Processo multi-interativo proposto pelos jornais online. Mielniczuk (2000, 

p. 5)

A interatividade não é um aspecto revolucionário do jornalismo online.  Estratégias 

interativas  estão  presentes  em  programas  de  rádio  e  TV,  porém,  o  desenvolvimento 

tecnológico potencializou a interatividade não só nos jornais online como em outros produtos 

disponíveis na Rede. Para Mielniczuk (2000a, p. 1), 

Constituindo-se em um aspecto formador e formante da estrutura através da qual os 
produtos noticiosos são disponibilizados na web, a interatividade é mais do que uma 
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simples  característica,  podendo  ser  lida  como  um  dispositivo:  algo  que  marca, 
condiciona  e  determina  processos  que  interferem na  produção,  no  produto  e  na 
recepção dos sites jornalísticos desenvolvidos para a web.

A  discussão  da  interatividade  enquanto  dispositivo38 também  é  abordada  por 

Mouillaud (1997,  p.  29  apud  Mielniczuk 2000a,  p.5)  quando critica  algumas  análises  do 

jornalismo que consideram a separação entre suporte e conteúdo ou a separação entre mídia e 

discurso. Segundo o autor, “(...) o discurso do jornal não está solto no espaço; está envolvido 

no que  chamaria  de  ‘dispositivo’ que,  por  sua  vez,  não  é  uma simples  entidade  técnica, 

estranha ao sentido”.

Para Mouillaud (idem, p.7), o dispositivo equivale a uma matriz onde se inscreve as 

mensagens (texto, imagem, signo, gesto, etc.) e que impõe sua forma. É o lugar material que 

determina  o  texto  e  também sofre  a  sua  influência.  Esses  dispositivos  são  perfeitamente 

flexíveis e encaixáveis.
No surgimento do impresso, permanece o dispositivo / formato, que é o códex ou 
livro,  a  mudança  ocorre  no  âmbito  da  reprodução  dos  textos.  O  impresso, 
funcionando como um dispositivo, vai facilitar e baixar os custos de produção dos 
textos,  aumentando  de  maneira  significativa  o  volume  e  a  rapidez  com  que  as 
informações circulam. O material empregado já é o papel que, com um custo bem 
mais baixo, permite um novo salto da leitura em direção a sua democratização.

Baseado nas considerações sobre a forma e o sua influência na produção de sentido, 

Mielniczuk (2000a) afirma que  o jornalismo impresso, tal  como se apresenta,  constitui-se 

num sistema de dispositivos que acaba por determinar a série de relações que se estabelecem 

em torno deste fenômeno. Trata-se da periodização; do papel como suporte; da linguagem 

adotada; da fragmentação dos textos em títulos, subtítulos, textos de apoio; entre outros.  A 

concepção de noticia é originária do jornalismo impresso herdeiro da tradição escrita e, em 

parte, este é o modelo discursivo de reconstituição dos fatos na maior parte dos jornais online. 

A produção informativa na Internet está em plena metamorfose mas, não se pode esquecer 

que, a estrutura da notícia na Rede sempre terá referências do modelo impresso, potencializa-

38 “Para melhor entender a idéia de dispositivo é preciso recorrer a Foucault (1999), quando este discorre sobre o  
panóptico. Trata-se uma estrutura arquitetônica de prisão, circular, na qual as celas ficam dispostas nas bordas do 
círculo. A partir das celas, um preso não consegue enxergar os outros presos em celas ao seu lado, tampouco 
enxergam o vigia, localizado em uma guarita alta situada no centro da circunferência. Independente da presença  
ou não do vigia, este tipo de construção cria a sensação de permanente controle, imposta pelo restrito campo de 
visão permitido aos presidiários (...)O panóptico, muito mais do que uma estrutura física, funciona como um 
dispositivo  que  se  impõe  aos  atores  da  situação,  proporcionando  a  sujeição  destes  a  uma  certa  lógica  de 
funcionamento, neste caso específico, à lógica de controle.” Foucault (1999, p. 166-67  apud MIELNICZUK, 
2001, p. 5-6) 
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dos pelo meio digital. Para explicar a conformação das notícias no jornalismo online faz-se 

necessário identificá-las como unidades interrelacionais de análise ante às infinitas possibili-

dades de construções discursivas, múltiplas linguagens e tessituras na Rede. A cibernotícia 

constitui o discurso jornalístico produzido e veiculado com a ajuda das redes telemáticas. É 

caracterizada por sua dinâmica própria, potencializada pelas possibilidades de interconexão 

com diferentes formas expressivas, gêneros, discursos e atores sociais que estão presentes na 

Rede. Para definí-las, recorre-se à Mielniczuk (2001, p.7) 

“na web, a notícia é fragmentada em blocos de textos, conectados entre si através de 
links,  ou  então,  a  notícia  é  relacionada  com  outros  documentos  e  textos  que 
complementam  a  informação  disponibilizada.  Além  disso,  o  hipertexto  cria  a 
oportunidade  de  utilizar,  concomitantemente,  textos  escritos,  sons  e  imagens,  na 
mesma narrativa.”

A temática da interatividade é complexa por estar situada num contexto em constante 

aprimoramento e sofisticação(a web). Sabe-se que a convergência de discursos, sem tempo e 

espaço  definidos,  faz  com  que  as  notícias,  na  Rede,  possam  abrigar  modos  e  estilos 

discursivos mais expressivos, dinâmicos e interconectados. Quando o interagente organiza as 

hiperestruturas conforme suas expectativas, conecta informações com outros meios e interage 

com produtores de informações e com outros atores sociais em Rede. O usuário/interagente 

busca  informar-se,  cooperar,  participar  ou  contrapor  informações.  Tanto  o  contexto 

comunicativo dos textos como o do hipertexto requer um sujeito interativo. A organização 

espacial de informações fragmentadas é, para o meio digital, uma forma natural de disposição 

das informações, contrária às formas seqüenciais característica dos meios tradicionais.

A hipertextualidade e a interatividade, duas das principais características do jornalismo 

online, promovem implicações significativas nas práticas jornalísticas tradicionais. Os estudos 

focados nos usuários dos meios digitais levam a uma concepção de que, através do hipertexto, 

o usuário assume determinado grau de controle e manipulação através das estratégias interati-

vas presentes no conteúdo noticioso e com outros usuários da Rede. Essa interação pode ser 

levada ao limite no que se convencionou chamar de web 2.0 na qual a participação ativa do 

internauta na edição e no envio de textos é a própria razão de ser do site. Cada vez mais o usu-

ário participa do processo jornalístico, seja colaborando com os veículos enviando fotos, rela-

tos, depoimentos, comentários, opiniões seja produzindo seus próprios textos “jornalísticos”. 

Isso é resultado da apropriação social dos potenciais da Internet. Segundo Holanda (2007, p. 

83) “a interatividade é o elemento que diferencia a relação entre público e veículos no âmbito 
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da comunicação mediada por computadores, em comparação com a mídia de massa. Indisso-

ciável desta está outro elemento fundamental da web, o hipertexto”. Os grandes grupos em-

presariais de mídia e comunicação já incorporam esta participação em suas estratégias de rela-

ção com o consumidor. Segundo Holanda (idem, p. 84),

É provável que haja cada vez mais aberturas para a participação do leitor, que como 
lembram os autores, são motivadas pelo fato de que, oferecendo esta interatividade, 
as empresas de comunicação agregam valor aos seus sites. Com esta abertura rece-
bem diversas vantagens comerciais, tais como oferecer uma imagem de modernida-
de, aumentar o engajamento do seu público, além de simplesmente aumentar o tem-
po que os usuários permanecem em contato com a mensagem e, portanto, expostos 
aos anúncios publicitários.

A mudança de um modelo de produção informativa unidirecional para o modelo das 

‘mídias criativas’ pressupõe mudanças nos paradigmas de produção das indústrias midiáticas 

desde as relações com o mercado econômico, as novas tecnologias, as fontes e os usuários até 

os métodos de busca, tratamento e disseminação da informação. Nas palavras de Mark Deuze 

(2006), 
Tal como anteriormente aconteceu relativamente aos campos da imprensa escrita, 
rádio  e  televisão,  o  jornalista  online  tem que fazer  escolhas  relativamente  ao(s) 
formato(s) adequados para contar uma determinada história (multimídia), tem que 
pesar as melhores opções para o público responder, interagir ou até configurar certas 
histórias (interatividade) e pensar em maneiras de ligar o artigo a outros artigos, 
arquivos,  recursos,  etc.  A instantaneidade,  a  ausência  de  limites  de  espaço  e  o 
assincronismo  temporal  são  características  que  diferenciam  o  meio  virtual  dos 
demais meios de comunicação (DEUZE, 2006 apud FREITAS, 2010, p. 95)

Sabe-se que a estrutura da notícia na Rede está em plena transformação, numa fase de 

experimentação  das  potencialidades  estruturais  (multimidialidade,  interatividade  e 

hipertextualidade) e discursivas oferecidas pelo suporte digital. Neste momento marcado pela 

experiências e testes de possibilidade, surgem desafios relativos às dimensões de análise das 

notícias  na  Rede.  Será  que  elas  seguem  sendo  as  mesmas  das  notícias  impressas,  dos 

telejornais e do jornalismo produzido no rádio? A forma como a notícia se estrutura na Rede a 

caracteriza como sendo um fenômeno específico da  web. Uma das grandes potencialidades 

discursivas  oferecidas  pela  Rede  é  a  interação  constante  com  uma  grande  enciclopédia 

dinâmica. O ambiente potencialmente dialógico da hipermídia permite que ao internauta leitor 

de noticias uma memória auxiliar infinita. São essas potencialidades que precisam ser melhor 

aproveitadas para que o jornalismo contribua,  cada vez mais,  para a sociedade se manter 

melhor  informada.  A  notícia  hipertextualizada  tende  a  ser  o  formato  noticioso  online 

dominante com sua estrutura discursiva aberta e interativa.

47



5- CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise  dos  fenômenos midiáticos  e  comunicativos  presentes na Rede não é  um 

percurso em linha reta. O caminho é entrecruzado, marcado pelo terreno acidentado e pelos 

limites da tradição do fazer jornalístico. A maior parte dos conteúdos noticiosos presentes no 

meio virtual são “versões” desenvolvidas especificamente para as redes telemáticas.

Esse trabalho não se pretende conclusivo, ao contrário, ao analisar as características e 

potencialidades das redes telemáticas, surgem diversas problemáticas e situações complexas 

que geram matérias e  temas para outros estudos.  Em suma,  os objetivos propostos foram 

alcançados – resgatar, historicamente, o percurso do jornalismo online até os dias de hoje, 

analisando  a  evolução  da  sua  estrutura  e  do  formato  da  notícia,  constatando  os  grandes 

desafios da produção jornalística na Rede o panorama social no qual está inserido. Estamos no 

começo da compreensão de tudo que o meio virtual pode oferecer à vida social em geral, e ao 

jornalismo enquanto campo de produção de conhecimento. 

Sabe-se  que,  na  Rede,  a  comunicação  segue  o  modelo  muitos-muitos  já  que  o 

jornalista  na web está de fato imerso em um mar de informações e interconectado  a fontes, 

outros jornalistas, informações institucionais. Esse dispositivo comunicacional (Lévy, 1999) 

muitos-muitos é potencializado pela liberação do pólo da emissão permitindo que qualquer 

usuário/leitor produza informação. Constatou-se que, em geral, os jornais online permanecem 

no modelo transmissionista (Primo, 2000) um-todos, mas já se pode constatar experiências 

que valorizam a participação e a construção coletiva de notícias – o chamado jornalismo de 

fonte aberta. 

A  liberação  da  emissão,  inclusive,  gera  problemáticas  referentes  à  relações 

tradicionalmente estabelecidas com as fontes. Nas redes telemáticas, qualquer pessoa pode 

produzir conteúdo noticioso, sendo ela jornalista ou não. Isso transforma todos os produtores 

de informação na web em fontes potenciais, o que também acarreta distorções nos critérios de 

confiabilidade e autoridade da fonte consultada. Pode-se vislumbrar que, num futuro próximo, 

a  prática  jornalística  na  web exigirá  atitudes  cada  vez  mais  complexas  diante  das 

possibilidades inerentes ao meio digital como a gestão de conteúdos multimodais, gestão da 

interatividade, gestão da hipertextualidade, gestão da memória, etc.
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A Internet é uma mídia recente cuja popularização iniciou-se há pouco mais de 15 

anos.  Imagina-se  que  as  apropriações  sociais  do  suporte  digital  irão  continuar,  mas  é 

impossível prever como a sociedade o fará. Pode-se supor que projetos divergentes poderão se 

confrontar  ou  que  o  ciberespaço  se  constituirá  num  poderoso  espaço  de  comunicação 

democrático, libertário e descompartimentalizado. Em suma, acredita-se que a linguagem e o 

discurso noticioso na Rede jamais encontrarão um formato definitivo. Os processos dinâmicos 

e as capacidades interconectivas são próprias dos meios digitais e os discursos presentes no 

meio sócio-técnico da Internet estimulam processos contínuos de participação e cooperação. A 

chamada web 2.0 comprova a valorização das formas de participação e produção colaborativa. 

Segundo Primo (2000, p. 12), o computador é o meio para que a interação mútua se estabeleça 

definitivamente  no  ambiente  virtual. “Se  os  signos  estão  sempre  em  construção  e 

resignificação nos contextos em que ocorrem, como pode-se pensar em uma interação plena 

em cenários pré-determinados, de trocas rígidas, padronizadas e imutáveis?”

Durante o percurso da investigação, constatou-se os grandes desafios do jornalismo 

com o advento da Internet e da convergência tecnológica que demandam o aperfeiçoamento 

das matrizes teóricas vigentes sobre os processos sociais e comunicativos. A Internet é uma 

nova mídia e, como tal, representa um novo mercado a ser explorado pelas mídias. Enquanto 

novo  mercado  midiático,  o  jornalismo  online  representa  um  desafio  para  os  novos  e 

experientes  jornalistas  acostumados  com  as  rotinas  produtivas  do  meio  impresso.  As 

faculdades de jornalismo e comunicação também rever seus currículos pois precisam formar 

profissionais  dinâmicos  cujo  domínio  não  se  restringe  mais  às  técnicas  de  produção  de 

notícias mas exige-se o conhecimento pleno das ferramentas informáticas e das interfaces. 

Constatou-se também que o sub-aproveitamento das potencialidades da Internet é uma 

regra.  O  atual  estágio  da  produção  noticiosa  na  Internet  ainda  encontra-se  no  estágio 

transpositivo  ou  na  fase  metáfora  (Mielnickuc,  2000), típico  dos  meios  tradicionais.  Isso 

porque, para Johnson (2001), os jornais online não utilizam, não valorizam nem priorizam as 

estratégias de interatividade e hipertextualidade. As notícias publicadas mantém a estrutura 

unidimensional  e  linear  exatamente  como  se  conforma  a  notícia  no  jornal  impresso.  Os 

recursos multimídia não são aproveitados e as notícias são basicamente textos estáticos. Mas 

o computador configura-se enquanto um ambiente a ser explorado.

Por fim, registra-se a necessidade de revisão dos conceitos e teorias utilizados para 
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explicar  o  modus  operandi  do jornalismo online,  afinal,  surgem situações  comunicativas, 

realidades sociais e práticas diversas que exigem a aplicação de novas análises e a submissão 

de postulados enraizados que não têm mais aplicabilidade prática. Como exemplo, tem-se a 

análise da interatividade limitada ao par “ação-reação” herdeiro da teoria da informação que 

nada  acrescenta  ao  estudo  das  complexas  relações  que  se  estabelecem  no  contexto  da 

comunicação, afinal, as relações pessoais não ocorrem do mesma forma que o funcionamento 

das  máquinas.  A  interação  remete  à  prática  comunicacional  que  ocorre  mediada  por 

computador.

Em suma, a vida social é determinada por eventos que se concretizam na Rede e não 

se pode ignorar  este  fato.  A exclusão  digital  é,  inclusive,  uma forma de  exclusão  social. 

Sociedades  ‘desconectadas’ tem mais  dificuldades  para  concretizar  negócios,  promover  a 

emancipação social de seu povo (CASTELLS, 2003). O jornalismo online, enquanto produtor 

de conhecimento, não pode abster-se de utilizar todas as possibilidades comunicativas e todas 

as potencialidades de forma exaustiva. As experiências participativas têm encontrado espaço 

na Rede e as transformações na arquitetura da informação têm tido seu espaço valorizado. A 

web 2.0 está  aí  para comprovar  que as  possibilidades que a  Rede oferece são infinitas e 

extremamente dinâmicas e criativas.
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