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O GJOL COMO INCUBADORA DE INOVAÇÕES
Suzana Barbosa
Elias Machado
Marcos Palacios

Em 1964, quando convidado para a inauguração do Institute of Behavioral Science,
na Universidade do Colorado, Paul Felix Lazarsfeld pronunciou a conferência Some
Problems of Organized Social Research, em que destacou um aspecto pouco ressaltado quando se discute os processos de inovação: as inovações sociais – teorias, metodologias, processos, disciplinas científicas, instituições e organizações etc. E, no caso
das principais inovações em termos científicos no século XX, Lazarsfeld identificou
o crescente uso das pesquisas empíricas nas Ciências Sociais e a criação de formas
institucionais vinculadas às universidades, como institutos, centros, escritórios, adequadas para prospectar, projetar, financiar e executar projetos multidisciplinares de
pesquisa aplicada, em particular no campo das Ciências da Comunicação.
Mais de 20 anos passados, quando um dos principais vícios dos estudos universitários brasileiros continua sendo a extrema dependência da presença em sala de aula
em classes teóricas, com uma média de mais de 24 horas semanais contra 14 horas
no exterior, como é bom relembrar que o lançamento do embrião do GJOL, que viria
a se transformar em uma das principais inovações sociais nos estudos das práticas
ciberjornalísticas brasileiras, começou através da oferta de uma disciplina optativa –
Gêneros Jornalísticos – no primeiro semestre de 1995. E como é bom relembrar que
contamos com a completa cumplicidade dos alunos para um projeto ousado: publicar
sem qualquer roteiro previamente estabelecido o primeiro jornal digital na Bahia, antes de qualquer empresa jornalística no estado.
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Graças ao talento dos alunos – como uma homenagem, recordamos alguns,
como Carla Aragão, Marta Cury, Marcos Pierri, Wladimir Cazé, Cristina Serra, Ana
Paula Guedes –, conseguimos editar o Lugar Incomum semanalmente numa época
em que não existiam sequer as plataformas de publicação e em que necessitávamos
programar em HTML. A partir da criação do jornal digital e da oferta da disciplina,
propusemos o nosso primeiro projeto comum de pesquisa, um estudo do estado da
arte das publicações digitais nacionais e internacionais, que nos levou à publicação
de artigos em revistas científicas, como o estudo comparativo sobre Fishwrap, Crayon
e Pointcast e o Manual de Jornalismo na Internet, em 1996, textos que foram recuperados e republicados na primeira coletânea GJOL, comemorativa dos 20 anos, que
incluía textos fundadores e metodológicos do grupo.
Ao contrário do que orienta a norma acadêmica, somente depois de dois anos
de trabalhos e experiências, em 1997, o GJOL passou a existir como grupo de pesquisa plenamente institucionalizado no Programa de Pós-Graduação em Comunicação e
Culturas Contemporâneas (PósCom) da Faculdade de Comunicação da Universidade
Federal da Bahia (Facom-UFBA), dentro da recém-criada linha de pesquisa em Cibercultura. Nascido através de uma atividade eminentemente prática, o GJOL tornou-se
uma verdadeira usina de formação de novos pesquisadores, saídos de projetos de iniciação científica, do mestrado e do doutorado em Cultura e Comunicação Contemporâneas e, posteriormente, dos pós-doutorados de seus membros.
Este volume é feito de textos produzidos – direta ou indiretamente – como desdobramento desses projetos acadêmicos formais e originalmente apresentados em
eventos científicos da área de Comunicação no Brasil e no exterior, publicados em
anais de congressos, em periódicos especializados e em coletâneas de alto nível.
Vale ressaltar que, quando da organização deste volume, que reúne uma amostragem e uma mostração da produção dos pesquisadores que – por assim dizer – deram seus primeiros passos de pesquisa vinculados ao grupo, sempre tivemos plena
consciência de que uma das inovações necessárias no caso do ciberjornalismo era superar a falsa dicotomia entre teoria e prática, nunca resolvida pelas escolas de Jornalismo e Comunicação. No GJOL, não tínhamos dúvidas de que se tratava de uma falsa
polêmica e de que o avanço dos estudos em jornalismo passava pela incorporação
das pesquisas aplicadas para o desenvolvimento de metodologias, processos, técnicas,
protótipos de plataformas, formatos e técnicas para a proposição de novas práticas
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jornalísticas, adaptadas às demandas de uma realidade que emergia como decorrência
da disseminação em escala planetária da digitalização de todas as atividades.
No lançamento de mais uma coletânea que celebra os 20 anos de criação do
GJOL, vale ressaltar também que a flexibilização das hierarquias e a facilidade do trabalho em grupo transformaram muitas das publicações em coautorias que envolvem
desde estudantes de iniciação científica até pesquisadores seniores, numa das marcas
registradas do GJOL, a qual trabalhamos para consolidar em nossos projetos de cooperação internacional. O livro está dividido em cinco partes – Conceitos, Práticas,
Didática, Produtos e Dispositivos – e contém um total de 25 artigos de pesquisadores
formados pelo GJOL e que hoje estão espalhados por todas as regiões da geografia
brasileira, trabalhando em universidades de oito estados do país.
A diversidade dos textos aqui reunidos, que abarca desde o mapeamento inicial
do estado da arte até a proposição de matrizes metodológicas, mais que um simples
inventário da produção dos pesquisadores do GJOL, representa um diagnóstico pioneiro, a partir da contribuição de um dos grupos de referência na pesquisa em ciberjornalismo, das modificações pelas quais passaram as práticas jornalísticas assim
como a colaboração dos pesquisadores brasileiros na compreensão de um fenômeno
que, em 1995, era embrionário e pouco significativo, mas que 20 anos depois constitui
a própria essência das práticas jornalísticas.
Se levarmos em consideração as inovações sociais identificadas por Paul Lazarsfeld em seu pioneiro artigo nos anos 1960, o GJOL, na prática, se constituiu como
uma inovação organizacional, transformou-se em uma incubadora de pesquisadores,
de metodologias de pesquisas, de teorias inovadoras sobre as práticas jornalísticas e
teve, através de seus pesquisadores, participação decisiva na consolidação das pesquisas em ciberjornalismo e na criação de outras inovações sociais relevantes para a
comunidade de pesquisadores em jornalismo, como a formação de redes de pesquisa, nacionais e internacionais, de sociedades científicas, como a Associação Brasileira
de Pesquisadores em Jornalismo (SBPJor), de revistas científicas, como a Brazilian
Journalism Research, e do primeiro programa acadêmico de pós-graduação em Jornalismo no país, na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), em 2007.

O GJOL como incubadora de inovações
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O INVENTÁRIO DE UM PERCURSO:
20 anos de pesquisa do GJOL

Esta coletânea é um registro dos 20 anos de atuação do Grupo de Pesquisa Jornalismo On-line (GJOL), vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação e
Cultura Contemporâneas (PósCom) da Faculdade de Comunicação (Facom) da Universidade Federal da Bahia (UFBA). A obra é composta por 25 artigos e comunicações
apresentados por integrantes do grupo em eventos científicos no Brasil e no exterior
e/ou publicados em revistas. Este inventário é uma amostra representativa da produção de estudantes de mestrado e doutorado que passaram ou estão no grupo, marcada
pela perda de Luciana Mielniczuk, porém presente através do registro da sua atuação,
por meio do seu artigo.
A coletânea está dividida nas seguintes seções temáticas: Conceitos, Práticas,
Didática, Produtos e Dispositivos. Essa distribuição corresponde a uma forma de organizar os trabalhos de modo a permitir uma compreensão sobre a trajetória da pesquisa em jornalismo digital desenvolvida no ambiente do GJOL.
O livro pretende ser um inventário que permite visualizar diferentes fases de
um percurso. As pesquisas realizadas pelos membros do grupo acompanharam e refletiram, por meio de diferentes abordagens e metodologias, variados aspectos das
práticas e teorias vinculadas ao jornalismo digital. Em outras palavras, cada esforço de
investigação buscou uma compreensão mais ampla e esclarecedora de fenômenos que
emergiram a partir da relação entre o jornalismo e as plataformas digitais.
A relevância desta coletânea é definida pelo esforço de reunir este conjunto de
trabalhos. E, por mais que o valor de cada um seja determinado por suas contribuições à época da publicação, sua importância é mantida contemporaneamente pelo
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registro da abordagem de questões que alcançaram outras dimensões. Os artigos e as
comunicações incluídos nesta coletânea, portanto, recuperaram a memória da produção desenvolvida em um ambiente de pesquisa no qual o GJOL tem uma reconhecida
importância nacional e internacional.
Os organizadores
Washington José de Souza Filho e Adalton dos Anjos Fonseca
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Parte 1
CONCEITOS

VISUALIZAR O “INVISÍVEL”:
era da infoestética no jornalismo de dados
Adriana Alves Rodrigues

A emergência da visualização de dados
A visualização de grandes volumes de dados tornou-se uma necessidade crescente em
muitos campos de conhecimento dentro de vários contextos, como o da web, das telecomunicações, do mercado financeiro, das questões territoriais, dos dispositivos móveis,
entre outros, e, com isso, tornou-se necessária também uma forma de extrair e analisar
informações densas, sobretudo no âmbito do jornalismo. No contexto atual, os gráficos
estão cada vez mais complexos, sofrendo mudanças de estrutura ao longo do tempo
(KUMAR; GARLAND, 2006), bem como a transcodificação para outras plataformas e
linguagens, de que são exemplos os tablets e a infografia em base de dados que adentram esse campo de exploração.
Em meio a essa discussão, posiciona-se a infoestética no campo da visualização
de dados (MANOVICH, 2006) como catalisadora desse movimento em curso nas produções visuais, a qual é definida para além de artefatos digitais, constituindo-se como
uma prática cultural que envolve várias áreas da cultura contemporânea (arquitetura,
cinema, design, web, design de produto, interface, arquitetura da informação) com
foco direcionado para mapear e dar sentido às informações em novos formatos na sociedade da informação. Ademais, a infoestética “refere-se às práticas culturais que podem ser melhor compreendidas como uma resposta às novas prioridades da sociedade
da informação: dar sentido à informação, trabalhar com ela e produzir conhecimento
a partir da informação”. (MANOVICH, 2006)
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Embora exista visualização de dados desde os primórdios (CAIRO, 2008; DE
PABLOS, 1999; SANCHO, 2001), o termo ainda é novo e foi mais acentuadamente
explorado nos últimos 25 anos, com o surgimento de uma diversidade de nomenclaturas, como visualização da informação (infovis), visualização científica, visualização do conhecimento, visualização de dados, além de outras existentes em áreas
afins, como design da informação, gráfico, comunicação visual. (LIMA, 2011) Cairo
(2012) e Lima (2011) encaminham suas perspectivas conceituais para um aspecto em comum. Cairo defende que infografia e visualização são sinônimos porque
integram um mesmo campo de exploração levando em conta características como
apresentar e explorar a informação e, portanto, são conceitos intercambiáveis que
“contêm ambos os ingredientes: expõem e ajudam na reflexão sobre o apresentado”.
(CAIRO, 2012, p. 15) Para Manuel Lima (2011), muitos desses rótulos ou nomenclaturas surgiram em disciplinas oriundas de outras, e que o campo científico carece de
uma definição mais consistente, uma vez que não há consenso entre os estudiosos;
além disso, o autor tece uma crítica a respeito da explosão de nomenclaturas, sugerindo a necessidade de uma abordagem mais centrada.
Em vez de tentar inventar novos títulos para ramificações alternativas que destacam uma determinada área do foco, o esforço deve ser em criar uma ponte
entre o corpo existente da pesquisa e da abundância de novas exigências, em
uma tentativa de rever e renovar o campo, dirigindo informações visualização
em um hotspot demanda maduro, integrado. (LIMA, 2011, tradução nossa)

De um modo geral, os pesquisadores e designers da área afirmam que a visualização é uma maneira eficaz de representar as informações de um modo que facilite o
entendimento de “montanhas de dados” (CAIRO, 2012; FEW, 2012; FRIENDLY, 2006;
LIMA, 2011; TUFTE, 2001) e que tais visualizações deram um salto qualitativo em suas
produções, principalmente com o crescimento da internet, programas de softwares específicos, mashups e, agora, dispositivos móveis, como já apontamos em trabalho anterior sobre a temática. (RODRIGUES, 2011)
Na abordagem que estabelecemos aqui, colocamos que a relação entre infografia e visualização de dados ainda não está totalmente fechada academicamente e se
mostra uma área aberta a discussões. Nakano (2012) ressalta que a diferença está
no processo, no modo como uma e outra são feitas, considerando que a visualização de dados objetiva representar números brutos para chegar a algumas conclusões,
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enquanto na infografia os dados têm um maior refinamento e são contextualizados.
No mesmo sentido, Kosara (2010) defende que infográficos retratam assuntos mais
específicos, com uma finalidade particular, ou seja, têm por trás uma narrativa mais
contextualizada que exerce a função de curadoria; já a visualização é mais ampla,
abarcando os mais variados temas, sem uma preocupação mais fechada no contexto
da notícia visual. Portanto, trata-se de uma discussão exposta ao surgimento das novas produções e seus usos variados.
Em pesquisas anteriores (RODRIGUES, 2009), tratamos da importância dos
novos modos de visualizar a informação complexa, demarcando uma nova modalidade ou fase para a infografia jornalística, em que esta explora as bases de dados no
material noticioso, potencializando modos diferenciados de visualização da informação. A este modelo atual, denominamos infografia em base de dados,1 colocando esta
relação em pleno processo evolutivo, inclusive conceitual, conforme argumentado em
dissertação defendida sobre a questão.
A infografia interativa em base de dados conduz, entre outros fatores, a uma redefinição do próprio conceito de infografia [...]. Com os infográficos de caráter
mais analítico, onde há muitos dados se cruzando e em alguns momentos em
tempo real, exige-se, portanto, maior atenção e interpretação do usuário porque as possibilidades de leituras aumentam na medida em que o relato noticioso contém miniestórias, diagramas, entrelaçamento de dados. (RODRIGUES,
2009, p. 37)

Para adentrar esta discussão e mostrar um exemplo de infografia em base de
dados, a equipe do núcleo Estadão Dados, do jornal O Estado de S. Paulo, criou uma
ferramenta chamada de Basômetro (Figura 1), que permite medir o desempenho dos
governos e dos deputados brasileiros através da “taxa de governismo”. Com escassos
textos, a visualização aposta no design como informação o recurso visual de bolinhas,
linhas, porcentagem, timeline, para medir o parlamentar a partir da recuperação interna das bases de dados do sistema construído para tal finalidade.

1

Esse conceito foi estabelecido em dissertação defendida em 2009 no Programa de Pós-Graduação em
Comunicação e Cultura Contemporâneas (PósCom) da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia (Facom-UFBA), em que apresentamos diversas iniciativas brasileiras e internacionais
que se utilizam das bases de dados na construção de infografias interativas dentro do jornalismo digital.

Visualizar o “invisível”
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Figura 1. Visualização de dados do Basômetro,
criado pela equipe Estadão Dados

Fonte: Reprodução Estadão Dados. Disponível em: https://arte.estadao.com.br/politica/
basometro/ Acesso em: 18/02/2020.

Cada bolinha representa um deputado, e a cor identifica sua filiação partidária.
Caso a bolinha do gráfico esteja bem próxima do nome “Governo”, revela-se proximidade e, consequentemente, a taxa aumenta, além de indicar se a votação foi contra ou
a favor da base governista. Numa lateral, há as siglas dos partidos e suas respectivas
porcentagens e, na outra, as siglas dos estados brasileiros que têm representantes políticos. Ao final, há, ainda, uma timeline que expressa o posicionamento do deputado
no decorrer das votações. Com dados da Câmara dos Deputados, o Basômetro apresenta atualização contínua da esfera política.
É válido destacar a influência da visualização de dados nas infografias jornalísticas desde 2007, especialmente após o New York Times ganhar o prêmio Malofiej
de melhor infográfico por uma peça gráfica dinâmica e funcional sobre as cotações da
bolsa de valores. A partir dessa data, o modo de concepção de diversas visualizações
passou a ser inspirado nas produções do jornal estadunidense, que trata de trabalhos mais complexos, interativos e fortemente estatísticos, e cujo processo de criação
é conduzido por uma equipe de profissionais composta por infografistas, cartógrafos e
engenheiros, denotando o caráter interdisciplinar exigido.
Tal influência pode ter ressonância no fato de que as visualizações estão se
tornando populares, sendo que essa intensidade foi mais explorada nos últimos três
anos (LARSON, 2012; ILIINSKY, 2012) com a explosão na web. Para Noah Iliinsky
(2012), um dos motivos para essa massificação das visualizações repousa no seu
DNA, uma vez que nosso sistema visual é projetado para análises, e, quando esses
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dados repousam no cérebro, há um rápido processamento e reconhecimento nos
padrões e formatos visuais.
Todas essas possibilidades de elementos combinatórios e gráficos estatísticos e
interativos nas visualizações aliados a uma narrativa se inserem num contexto de jornalismo de dados (GRAY; BOUNEGRU; CHAMBERS, 2012) e, por conseguinte, beneficiam as infografias em termos de exploração dessas fontes de memória dinâmica e
digital. Bradshaw (2012) define esse entorno conceitual como oportunidades abertas
para utilização em grande escala de informação digital (dados) disponível na web para
atuação no processo de produção da notícia. Para pensar o contexto, Barbosa (2007)
estabeleceu o Modelo de Jornalismo em Base de Dados (MJBD), que classifica as bases de dados como uma ruptura no procedimento de criação das notícias jornalísticas
e, portanto, um protocolo para o fazer jornalístico em rede na contemporaneidade,
influenciando nos formatos visuais das notícias.
Jornalismo em base de dados como modelo que tem como as bases de dados
como definidoras da estrutura e da organização, além da apresentação dos
conteúdos de natureza jornalística de acordo com as funcionalidades e categorias específicas, que vão permitir a criação, manutenção, distribuição e circulação de produtos digitais dinâmicos. Além de um paradigma na transição
da terceira para a quarta geração do jornalismo digital, argumentamos que
este modelo tem, por outro lado, o potencial para assegurar uma metáfora
particular, relacionada com os modos diferenciados para a visualização da
informação. (BARBOSA, 2007, p. 28-29)

Desse modo, nosso objetivo neste artigo é ampliar a discussão acerca da infografia em base de dados dentro do jornalismo de dados e acerca da relevância dessas produções num cenário de crescentes volumes de dados e do desafio de abstrair
e construir narrativas inovadoras e originais. Para isso, discute-se a questão da infoestética nas visualizações jornalísticas, considerando os elementos pertinentes para
posicioná-la como uma estética emergente no contexto do jornalismo visual. Nosso
referencial teórico foi amalgamado numa perspectiva interdisciplinar que nos permitiu, por um lado, entender as brechas conceituais e discursivas nas investigações
e pesquisas nesta área e, por outro, constatar que essa perspectiva na esfera da construção e apresentação do conteúdo jornalístico demarca o seu lugar no processo de
criação de design nas mídias digitais.
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Os desdobramentos da era da infoestética
No mundo digital em que se encontra o jornalismo em base de dados (BARBOSA,
2007; MACHADO, 2006) ou jornalismo de dados (GRAY; BOUNEGRU; CHAMBERS,
2012), a visualização tornou-se, para o mundo infográfico, um imperativo para a apresentação das notícias. Boa parte das notícias é descrita através de números, visualizações, infografias, o que tende a facilitar (ou não) a compreensão das informações
nelas estruturadas. A apresentação de narrativas a partir desses dados invisíveis e seus
cruzamentos por sistemas que movem volumes de dados originais para construir uma
informação nova e original gera uma nova capacidade no ecossistema da infografia.
Além disso, ancorada nessas bases de dados, dispõe-se de uma memória de caráter
múltiplo, cumulativo e instantâneo (PALACIOS, 2010), que já é intrínseca ao processo
de produção jornalística contemporâneo.
Um olhar sobre o próprio processo do fazer jornalístico revela que, em inúmeras ocasiões, o recurso à memória na produção dos conteúdos jornalísticos é evidente.
O acionamento da memória é condição de produção em peças jornalísticas de caráter
comemorativo (aniversários de eventos ou de pessoas) e naquelas em que o fato presente está sinalizando um fim de trajetória, como nos obituários, por exemplo. Ainda
mais evidente está o recurso à memória nas reportagens-sínteses, nas retrospectivas
dos fatos marcantes do ano, inevitáveis a cada final de dezembro nas páginas dos jornais, nas telas das TVs, nos sites jornalísticos. (PALACIOS, 2010)
A infoestética, como apregoa Lev Manovich (2002), é a era das imagens líquidas
como argumenta Lúcia Santaella (2007), ou da estética das bases de dados (BARBOSA; FARBIAZ, 2009) como metáfora da informação jornalística. A visualização de
dados como mecanismo emergente dentro do jornalismo impõe uma nova dinâmica
comunicativa e visual dentro do data journalism (GRAY; BOUNEGRU; CHAMBERS,
2012) enquanto objeto da nova mídia. Por seu caráter mutável, líquido, propomos
uma reflexão sobre os novos modos de design diferenciados para o aprofundamento
das informações ancoradas nas estruturas visuais.
A diversificação de componentes gráficos sofisticados, dispositivos computacionais, formas, formatos, conteúdos no processo de produção das informações
“invisíveis”, abstratas, produz novas estéticas nas quais esses componentes vão se
formando, hibridizando com outros formatos, para formar uma nova visualização.
Ao pensar sobre como essas formas e formatos engendram outros formatos, Mano-
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vich (2006) preferiu chamar de “infoestética” a caracterização da estética contemporânea na sociedade da informação. Para o autor, movido pelo desenvolvimento
de softwares da era do computador, não há um único estilo ou padrão global da
“infoestética” estabelecido: “em vez de serem sólidas, estáveis, finitas, discretas, e
limitadas no espaço e no tempo, as novas formas são muitas vezes variáveis, emergentes, distribuídas, e não diretamente observáveis” (MANOVICH, 2006, p. 2);
e, ao olhar para as mudanças tecnológicas da cultura contemporânea, Manovich
(2006, p. 2) define o seu conceito para infoestética no contexto atual:
Infoestética refere-se a várias novas práticas culturais contemporâneas que
podem ser melhor compreendidas como respostas às novas prioridades da
sociedade da informação: dar sentido à informação, trabalhar com informações, produzir conhecimento a partir de informações.

O campo da visualização de dados, por sua vez, se mostra como o epicentro deste novo paradigma da sociedade da informação, cuja preocupação se volta a transformar representações quantitativas de dados em visualizações como a própria infografia
vem absorvendo. Isto é, “transcodifica” os dados que estão invisíveis em um modo de
visualizar a informação. Inúmeros são os projetos que se detêm a fazer esse tipo de
trabalho, transformando os dados numa linguagem visual atraente. Pode-se afirmar,
desse modo, que os dados, combinando com software, design da informação, mais a
sintaxe da linguagem visual, originam uma estética híbrida, ao passo que as imagens
em movimento estão em todos os lugares, como afirma Manovich (2006). Na mesma
linha de raciocínio, a pesquisadora Lucia Santaella, no seu livro Linguagens líquidas
na era da mobilidade, prefere denominar estéticas tecnológicas todas novas emergências que geram novos mecanismos de produção e de sensibilidade estética.
A estética, nesse caso tecnológica, está voltada para o potencial que os dispositivos tecnológicos apresentam para a criação de efeitos estéticos, quer
dizer, efeitos capazes de acionar a rede de percepções sensíveis do receptor, regenerando e tornando mais sutil seu poder de apreensão das qualidades daquilo que se apresenta aos sentidos. (SANTAELLA, 2007, p. 255)

As estéticas tecnológicas, como sugerem a autora, estão diretamente ligadas
à visualização de dados com o hibridismo da linguagem visual dentro do contexto das inovações de mídias digitais, as quais são frutos do desenvolvimento do
software em junção com a arte e o design, ocasionando essa estética híbrida, que
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é ao mesmo tempo complexa e rica, compartilhando a lógica da remixabilidade.
(MANOVICH, 2006)
Pode-se observar como ilustração desses aspectos levantados da era da infoestética e da estética emergente a visualização feita pela equipe interdisciplinar do
jornal The Guardian, do Reino Unido, em dezembro de 2011, dos boatos que emergiram no Twitter sobre os motins e revoltas ocorridos na Inglaterra durante o mês
de agosto. A ideia era visualizar o nascimento e a morte dos boatos (hoax), e para
isso a equipe analisou 2,6 milhões de tweets postados via hashtags sobre o assunto;
a visualização foi construída quase toda em formato de bolha com apresentação em
um movimento fluído, com cores polarizadas que se desenrolam na interação, numa
sincronização informativa elegante (Figura 2). (GUARDIAN INTERACTIVE TEAM
et al., 2011) Essa visualização foi uma das vencedoras do Data Journalism Awards de
2012, evento promovido pela Global Editors Network e pelo European Journalism
Centre que premia reportagens produzidas explorando jornalismo de dados.
Figura 2. Visualização de dados no The Guardian ganhadora
do Data Journalism Awards de 2012

Fonte: Guardian Interactive Team e demais autores (2011).
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Outro exemplo que merece menção é a produção gráfica elaborada pelo jornal on-line espanhol 20Minutos sobre a participação das mulheres no Parlamento da
União Europeia (UE) (Figura 3). Elegantemente atrativa, a composição gráfica reúne
mapas, ícones e inúmeras estatísticas de modo que a interatividade torna a navegação mais interessante para a aquisição das informações sobre o tema. (KINDELÁN,
[201-]) A navegação ocorre através dos mapas ou passando-se o cursor em cima do
nome do país, e logo aparecem as estatísticas: a quantidade de mulheres, as cadeiras
que ocupam e as respectivas porcentagens, bem como a população de cada país e uma
representação em mapa ao lado. É possível saber ainda os países com maior e menor
representatividade de mulheres na União Europeia (Figura 4).
Figura 3. Infográfico interativo em base de dados do 20Minutos

Fonte: Kindelán, ([201-]).

Figura 4. Porcentagens da participação feminina na União Europeia

Fonte: Kindelán, ([201-]).
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Entre a beleza e o funcional
O debate entre o que é o “belo”, o “bonito” numa visualização divide opiniões e suscita debates. Entre os pesquisadores, também não há consenso sobre a estética nas
visualizações ou nas infografias em base de dados, e o tema costuma ser polêmico e
constantemente discutido. Stephen Few, em seu artigo provocador Should Data Visualization Be Beautiful?, questiona o que é o belo nas visualizações e como usar este
“belo” sem comprometer o conteúdo informativo contido nas estruturas visuais. Uma
visualização pode ser simultaneamente esteticamente agradável e informativa, mas
essa condição exige um grau de design visual mais elevado na costura entre esse belo
e funcional. (SMITH, 2012; FEW, 2012) Para Few (2012, tradução nossa), a beleza
deve estar unida ao comprometimento à compreensão da informação, e nem sempre
a beleza é útil nessas visualizações: “a beleza é alvo fugaz. O que qualifica como beleza
varia de acordo com o gosto do público.”
Para além de aspectos estéticos num produto genuinamente visual, Cairo, em
seu livro recém-lançado El arte funcional: infografía e visualización de información,
discute a imbricação da arte e visualização, onde haveria uma simbiose entre ambos os
conceitos a qual ele denomina de “arte funcional”. Para Cairo (2012), a arte funcional
da representação gráfica se constitui como uma hibridação entre a engenharia visual
que compõe a informação para se tornar uma linguagem. Esse fator é apontado por
ele para diferenciar (e particularizar) em relação ao conceito de artes plásticas como
um todo. Desse modo, a linguagem seria guiada por um conjunto de regras (sintaxe) e
a visualização é “la funcíon restringe la forma” (CAIRO, 2012, p. 40); ele enfatiza que
o binômio forma e função é bidirecional, isto é, há infográficos em que a forma não
segue a função, mas, sim, que a função segue a forma. “La forma debe estar sometida a
lafunción; o, por lo menos, debe ser restringida por ella.” (CAIRO, 2012, p. 50) Assim
como Edward Tufte (2001), um dos mais renomados especialistas em visualização de
dados atualmente, Cairo incorpora o verbo “mostrar” ao estabelecer parâmetros para
produzir visualizações de dados.
Por uma arte e eficácia comunicativa, o autor destaca que uma visualização pode
unir ambas as características numa mesma estrutura narrativa e estabelece o modelo de Roda das Tensões, uma espécie de termômetro para analisar os infográficos,
onde há algumas características como profundidade, complexidade, inteligibilidade,
superficialidade variando em níveis (maior ou menor grau). Diante das visualizações
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complexas, Alberto Cairo faz uma crítica ao tipo de discurso recorrente nos bastidores
de jornais e revistas em que o público não entende as visualizações de exploração e
profundidade informativa. Para ele, os infográficos são feitos para serem explorados,
manipulados, e não como forma de apenas simplificar a informação.
Neste aspecto, e diante de visualizações complexas, as várias formas de visualizar
esses dados têm aumentado à medida que novos meios e ferramentas são descobertos
e explorados para criar tais relatos visuais. O volume de dados – em especial, aqueles
com dados quantitativos – pode ser interpretado de várias maneiras diferentes a partir
de seu contexto. A visualização de dados, mais do que mostrar dados, pode ser considerada uma linguagem (CAIRO, 2012; ORTIZ, 2012), pois as possibilidades combinatórias
de unir elementos gráficos no relato visual aliados ao contexto permitem que a dataviz
tenha a capacidade de contar uma história, apontar fatos particulares, conduzir ideias,
tal qual uma narrativa jornalística, mas com sua particularidade, aproximando-se, portanto, de uma reportagem no seu sentido clássico.
Flusser (2007, p. 152) ressalta que “uma imagem é, entre outras coisas, uma
mensagem: ela tem um emissor e procura um receptor” ao enfatizar o poder e a importância da imagem nos dias atuais. Para o autor, a nova mídia transforma as imagens
em padrões de comportamento devido à imersão delas no nosso cotidiano e, assim,
molda nosso estilo de vida.
Embora haja um discurso de que nunca se deve enaltecê-la num relato visual, a
sofisticação estética ainda é uma parte importante a se discutir nas visualizações por
dois motivos: primeiro, por se referir a um produto originalmente visual e, por causa
disso, carregar um apelo estético, de modo que o status da visualização de dados é um
dos carros-chefe do jornalismo de dados (GRAY; BOUNEGRU; CHAMBERS, 2012);
segundo, porque deve servir numa relação de complementaridade ao jornalismo, no
auxílio do filtro de dados, deve organizar essas informações em fluxo abundante, encontrando e produzindo histórias originais. Nesse sentido, há uma conexão entre o
estético e o funcional na consideração da construção de infografias (ou visualizações)
de dados, e, assim, a visibilidade desses dados através da apresentação (nos seus variados modos) é a questão central discutida ao longo deste paper. Sem dúvida, todos
os aspectos problematizados não se esgotam aqui. Pelo contrário, abrem-se espaços
para novos enfoques à pertinência do tema da infografia em base de dados no jornalismo digital e das novas interfaces que emergem para exploração.
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Considerações finais
A produção de visualizações de dados para o jornalismo está em pleno processo de
ebulição, sendo essa prática introduzida nas iniciativas das organizações jornalísticas,
com a adoção de novas ferramentas, rotinas produtivas, formatos e modos diferenciados de apresentação da informação para além do texto em si. Os dados abstratos
ganham cada vez mais “visibilidade” e novas funções como notícia visual, apresentável, ou seja, como narrativas potencialmente mais originais, interativas, ocasionando
o que discutimos ao longo do texto, a emergência da infoestética.
O recorte que buscamos neste artigo – a discussão da infoestética nas infografias em base de dados no jornalismo digital – abarca uma das fases do ecossistema do
jornalismo visual e suas implicações. Como defende Manovich (2004), vivemos essa
nova era ancorada no ambiente web e todas as remixibilidades computacionais e estéticas que encontram conforto de tratamento no jornalismo com as múltiplas possibilidades abertas. A perspectiva, portanto, não repousa somente como mais um recurso
técnico que sofistica o relato visual, mas se transforma em mecanismo norteador de
determinados pressupostos que conduz a informação jornalística a um novo patamar
de produção de sentido.
O momento de massificação das visualizações, como atesta Iliinsky (2012), leva
a outros questionamentos que estão longe do ponto final. De um lado, se, de fato, tais
acontecimentos complexos merecem ser visualizados para auxiliar o interagente na
aquisição da informação através de construções elegantes, mas muitas vezes, há com
conteúdos informativos que deixam a desejar. Do outro lado, quando estas produções
tornam-se populares demais a ponto de serem banalizadas do seu real propósito – no
nosso caso o jornalístico – sem discernimento de qual o melhor momento e melhor
história deve transformar-se numa visualização, pode-se perder o ponto mais preciso
para assegurar a combinação entre estética e funcionalidade visando valorizar o conteúdo informativo.
Independentemente do seu lugar dentro do jornalismo, é preciso, desse modo,
refletir sobre as funcionalidades da estética numa visualização de dados, para que
não caiamos em mais uma visualização pelo simples ato de visualizar, sem propósito
algum, e para que os elementos gráficos e estéticos exerçam a função de construir
um ambiente dinâmico que encaminhe o leitor não apenas para o estético, mas para
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a informação esteticamente válida em termos de compreensão, aproveitando-se dos
mecanismos de memória, das bases de dados e dos recursos da infografia.
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PROPRIEDADES DA MEMÓRIA
EM ESPECIAIS DE SITES JORNALÍSTICOS:
um retorno ao atentado nos dez anos do 11/09
Allyson Viana Martins
Marcos Palacios

O 11/09 e o ataque ao jornalismo
O 11/09 mudou o fluxo e a frequência da rede da mídia global. Ele é considerado um
dos maiores e mais envolventes eventos midiáticos da história humana e inaugurador do terceiro milênio, em uma perspectiva americana e, até certo ponto, ocidental,
conforme observado nos jornais analisados e na visão de autores como Carey (2002),
Grusin (2010), Walker (2006), Zelizer (2011) e Zelizer e Allan (2002). O especial da
Folha de S.Paulo trouxe como alcunha do acontecimento a frase “o dia que marcou
uma década”, enquanto o do The New York Times propunha fazer uma “Avaliação: a
América e o mundo uma década depois do 11/09” (The Reckoning. America and the
World a decade after 9/11). Em uma das matérias do Estadão para o seu especial
na rádio, revelava-se que o “maior atentado terrorista da história também vitimou
brasileiros”. A grande imprensa ocidental não perdeu tempo ao afirmar que esse foi o
maior atentado terrorista da história.
O atentado está vivo na memória daqueles que presenciaram de maneira mais direta o ataque ou na daqueles que acompanharam todo o acontecimento de modo mediado. Grusin (2010) verifica e traça a emergência e a intensificação de uma lógica de
premediação nos meios de comunicação norte-americanos pós-11/09. O autor assina-
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la que a mídia possuía uma lógica de remediar, porém, com o atentado, a preocupação
e a atenção se voltaram para a premediação dos fenômenos. Enquanto a remediação
caracterizava a novidade das mídias no final do século XX, a premediação passa a
caracterizar a medialidade no início do século XXI, com a intenção de se certificar
de que o futuro já está (re)mediado, ou seja, de que o presente realize premediações.
A premediação busca evitar que a sociedade experimente algum outro acontecimento
traumático sem ter sido previamente (re)mediado. A ideia é diminuir o sentimento de
surpresa, como se tudo que surgisse no futuro já estivesse sendo esperado de alguma
maneira. Todavia, premediar não é o mesmo que prever. Na premediação, prepara-se
para as diversas possibilidades do futuro, suas incertezas. Ela remedia o futuro no
presente, para que o futuro já esteja remediado quando chegar ao presente e seja remediado também no momento em que se torne atual.
A produção por parte do usuário e sua participação efetiva na construção das
notícias começaram a se salientar devido às câmeras portáteis, à ausência de publicidade (nas TVs e rádios) e ao fluxo contínuo de informações que chegavam. Como o
desastre ocorreu em Nova York, onde os sistemas de comunicação se concentram, a
cobertura do 11/09 estava repleta de câmeras, fossem das emissoras ou dos indivíduos
que presenciaram a tragédia. Para que tanto conteúdo escoasse, as publicidades foram
sacrificadas em nome de uma cobertura ininterrupta. Os sites de notícia praticamente
lançaram um manifesto com a ideia de colaboração para seus leitores, afirmando que
todos poderiam ser repórteres.
Enquanto os sites noticiosos permaneciam inacessíveis durante as primeiras horas do ataque, devido ao excesso de acessos, os jornalistas e os usuários da rede utilizaram seus e-mails, as mensagens instantâneas, as comunidades virtuais, as listas
de discussão, as salas de bate-papo, a fim de obter o máximo de informação possível;
muitos parentes dos sobreviventes e das vítimas foram contatados dessa forma. Os
jornalistas solicitavam também o contato de pessoas que pudessem testemunhar sobre o fato – hoje, a busca por fontes em redes sociais como Facebook e WhatsApp é
corriqueira. Além do uso da internet para busca de informação, o jornalismo on-line
desenvolveu algumas estratégias, listadas por Allan (2002): extensão da lista de e-mail,
tanto para informar diretamente quanto para avisar sobre novos conteúdos no site;
disponibilização de uma linha do tempo no site, para que se pudesse acompanhar a cobertura mais facilmente; discussão com especialistas através de salas de bate-papo nos

36

∙

GJOL: pós-graduação e produção de textos

próprios sites dos veículos. Outro escape nas primeiras horas do ataque, tendo em vista
a sobrecarga dos sites jornalísticos, aconteceu através dos blogues. (FOLLETO, 2009)
A memória na internet adquire uma nova configuração e uma nova ecologia que
não são observadas nos meios precedentes, levando ao desenvolvimento de rupturas
em sua utilização. A comemoração/celebração1 sobre os dez anos dos ataques do 11 de
setembro de 2001 possibilitou um momento próprio a ser estudado, não apenas pelas
novas lógicas e estruturas mnemônicas que emergiram em tal situação, mas também
pela importância do acontecimento, causando modificações nas práticas jornalísticas,
de modo geral, e no incipiente webjornalismo, de modo particular. Soma-se a esses fatores, a posição privilegiada do conteúdo através dos “especiais” – espaços destacados
e reservados para as publicações sobre um fenômeno ou assunto específico.
Para verificar como a memória foi utilizada enquanto recurso produtivo na tessitura do (web)jornalismo, realizamos uma pesquisa de observação e análise das publicações do decenário do 11/09 nos sites dos jornais Estadão, Folha de S.Paulo, The
Guardian e The New York Times. Partia-se da hipótese de que o engajamento para
uma utilização eficiente e eficaz da memória na internet deveria tornar-se saliente
nas publicações jornalísticas sobre essa comemoração/celebração. Articulamos dois
caminhos metodológicos nesta pesquisa.
No primeiro, utilizamos a ficha de análise desenvolvida por Palacios e Ribas
(2011) para verificar os aspectos estáticos e dinâmicos da memória no jornalismo digital, capítulo publicado no livro organizado por Palacios (2011), que dispõe de diversas
ferramentas para verificar a qualidade do jornalismo produzido na web sob uma perspectiva das especificidades do próprio meio.
De acordo com os autores, o primeiro aspecto compreende as “possibilidades e
recursos para recuperação da informação anteriormente produzida”, enquanto a memória dinâmica serve para “recuperação histórica, contexto, ampliação.” (PALACIOS;
RIBAS, 2011, p. 183) Nos aspectos estáticos, observamos: o funcionamento dos sistemas de busca, isto é, as maneiras para encontrar e acessar os conteúdos antigos;
as seções especiais dedicadas a conteúdos históricos; e as articulações com a versão
impressa, agora digitalizada e disponível em maior ou menor escala. As propriedades
dinâmicas focam as chamadas da primeira página e a relação com os links, verificando

1

Estes termos são utilizados para se referir aos momentos ritualísticos para rememoração de algum
acontecimento; portanto, esvaziamos o caráter “festivo” que eles poderiam denotar.
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se são: intra ou intertextuais (internos ou externos), incorporados ou não no corpo do
texto, imóveis ou móveis na página – isto é, se aparecem sempre no mesmo espaço. A
memória nas publicações não foi identificada apenas por imagens, vídeos e infográficos ou pelos links para conteúdos antigos, mas também através das reminiscências
contidas e imbricadas na tessitura do próprio texto.
No segundo momento, a fim de relacionar mais profundamente o passado com
o conteúdo recentemente produzido, procuramos compreender o uso da memória no
webjornalismo através das noções de processo de seleção da memória coletiva (SILVA, 2002) e de incorporação da memória no jornalismo: necessidade, convite e indulgência (ZELIZER, 2008).
Helenice Silva (2002) fala em dois processos que sucedem à memória: a seleção
da memória coletiva e a utilização deliberada do esquecimento em comemorações e
celebrações. O primeiro possui uma relação com os enquadramentos2 temáticos com
os quais o fenômeno é noticiado, podendo-se ainda verificar mudanças ao longo dos
anos por meio das comemorações sobre esses eventos passados. Essas modificações
acometem, principalmente, as comemorações nacionais – embora acreditemos que
isso ocorre também nas que atingem um nível internacional, ainda que todas sejam,
em alguma instância, nacionais, regionais e locais –, através de um uso deliberado do
esquecimento, operado e justificado pelo caráter seletivo da memória.
A pesquisadora Barbie Zelizer (2008) defende que a incorporação da memória
no jornalismo acontece de três maneiras: por necessidade, convite e indulgência. No
primeiro caso – o jornalismo necessita de memória –, a cobertura é estruturada já
esperando o acoplamento de informações passadas, ou seja, da memória. Essa forma
de incorporação pode ser percebida em obituários, revisitação a eventos antigos como
forma de comemoração, entre outros. O jornalismo convida a memória quando usa
o passado, mas mantém sempre uma ligação com o fato e o acontecimento atual e
presente. Aqui, possibilita-se que o presente e o passado sejam discutidos simultaneamente, como em comparações de eventos passados e presentes e em investigações
de eventos aparentemente históricos. Por fim, o jornalismo cede à memória quando o
passado é trazido como um adendo à matéria jornalística, ainda que essa relação não
pareça clara. Um exemplo acontece quando, em notícias que envolvem morte, o jor2
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Aqui, não nos detemos na teoria do enquadramento noticioso (framing), mas utilizamos as perspectivas da autora que se assemelham àquela concepção ao pensar nas ênfases e nos aspectos mais
relevantes que acometem as produções no decorrer de algum período de tempo.
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nalista apenas olha para o passado quando o público precisa de ajuda para lembrar ou
entender o acidente. Por conseguinte, necessidade, convite e indulgência são formas
de o jornalismo olhar para trás (to look backward) no mundo contemporâneo.

Memória em um novo ecossistema
A internet traz, com o desenvolvimento das bases de dados on-line (BARBOSA, 2008,
2009, 2013), o processamento rápido e o barateamento dos custos de armazenamento
e uma alta possibilidade de indexação e preservação de conteúdos, que são acessíveis
de maneira quase instantânea. Esse processo se realizada de modo mais econômico
– baixo custo para manter os arquivos –; mais eficaz – toda publicação já está virtualmente salva e acessível e, ainda, o conteúdo pode ser acessado de quaisquer lugares e
espaços, sobretudo em época de computação em nuvem (cloud computing) –; e menos
deteriorável – os documentos não se desgastam a cada acesso e “manuseio”, apesar
das novas dificuldades introduzidas quanto à segurança de dados, da necessidade de
atualizações tecnológicas constantes dos suportes de armazenamento, dentre outras.
A memória adquire novas especificidades no ciberespaço, exigindo maior eficiência na recuperação e na preservação de conteúdos, haja vista que se aloja em um
ambiente propício para a retroalimentação e o desenvolvimento de novos materiais
por processos de combinação e mixagem.
Cumpre esclarecer que consideramos a memória uma referência ao passado no
tempo presente – portanto, também dependente e orientada por este –; em outras
palavras, a memória seria uma consciência virtual do passado no tempo atual, uma
tentativa de recordar algo que está ausente, mas que também se constitui por esses
silenciamentos e esquecimentos, sejam conscientes ou não. A memória pode ser entendida como essa capacidade de guardar (ou armazenar) dados e informações antigas, uma espécie de repositório; todavia, interessa-nos sua capacidade de lembrar
(engendrada por esquecimentos) dos tempos idos que brotam no momento presente.
Aqui, tratamos especificamente dos arquivos e documentos jornalísticos, ou de suas
memórias e reminiscências.
O espaço quase ilimitado do webjornalismo para disponibilização de conteúdo de
diversos formatos midiáticos abre crescentes possibilidades para divulgação de materiais anteriormente produzidos e armazenados, agora com sistemas sofisticados de
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indexação, manutenção, recuperação e acesso da informação. Por meio da convergência, essa disponibilização não se limita somente àqueles conteúdos produzidos diretamente para a web. Como nesse espaço “o que jaz submerso pode ser sempre trazido
à superfície” (FIDALGO, 2004, p. 183), fazer o arquivamento dos conteúdos próprios
é apenas uma parte do processo, diante do potencial do meio em disponibilizar o que
foi anteriormente produzido e publicado/armazenado na rede em sua totalidade. Ou,
ainda, tendo em vista a quebra dos limites cronoespaciais, deve-se atentar para as
possibilidades de divulgação de material previamente produzido e armazenado, mas
mantido inédito em razão das limitações de veiculação próprias dos suportes midiáticos anteriores. O que foi veiculado em vídeo pelas TVs, por exemplo, representa apenas uma pequena proporção dos conteúdos diariamente gravados por suas equipes de
reportagem, parte que ao menos é indexada e armazenada como gravações estocadas
(stock shots) para possível uso futuro pela própria emissora ou por terceiros.
Esse ambiente de comunicação atual é credenciado por alguns autores como uma
nova ecologia ou ecossistema da mídia (SÁ, 2011; SCOLARI, 2010a, 2010b), dos quais
os principais aspectos observados são: narrowcasting (produto destinado a públicos
específicos), gatewatching (a criação de filtros pelos próprios leitores), digitalização e
globalização (globital), convergência e hipermídia. O conceito de ecologia ou ecossistema surgiu como uma metáfora, advindo do campo da Biologia e servindo para compreender os fenômenos em constante modificação, em processos emergentes, mutáveis e
interativos: sofremos a influência dos instrumentos comunicacionais ao passo que os
modificamos. Nessa nova ecologia midiática, um modelo comunicacional se modifica
com a utilização, a implementação e a naturalização das tecnologias digitais.
O caráter do hipertexto vai possibilitar também uma nova ecologia da memória, pois há uma mudança da memória coletiva para a conectada. Além dos aspectos
próprios das (nem tão) novas mídias digitais e do seu novo ecossistema, a fluidez dos
conteúdos digitalizados, a concepção de cauda longa (long tail) do passado, os novos
modos de participação na memória pública (ou coletiva), a dinâmica transmídia das
mídias nova e antiga contribuem para a formulação de uma nova “ecologia da memória” (HOSKINS, 2009, 2011; NEIGER; MEYERS; ZANDBERG, 2011; PALACIOS,
2014; READING, 2011).
A concepção de uma nova ecologia da memória (new memory ecology) é descrita
por Neiger, Meyers e Zandberg (2011) e Andrew Hoskins (2011) como uma mudança
da memória coletiva para a conectada. Essa transformação exige uma mudança de
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paradigma sobre o que se considera como memória, conforme assinala Anna Reading
(2011). Hoskins (2009) também vê uma modificação paradigmática nos meios de comunicação, iniciada a partir de uma mudança em sua infraestrutura, causada pelas
alterações na forma e no potencial do arquivo em sua versão digital, denominada memory on-the-fly, que está em constante acumulação e transformação.
Desde o início do século XXI, Elias Machado (2001) assinala que a principal mudança na lógica estrutural do arquivo jornalístico ocorre porque os processos de documentação e de indexação se tornam vitais no fazer diário, algo que ficou relegado
por mais de cem anos à vontade dos diretores das empresas. Todo o conteúdo passa a
ser armazenado e organizado no momento da publicação, não sendo mais uma parte
separada do esquema produtivo, com as vantagens e desvantagens que isso implica.
Atualmente, cabe também aos próprios jornalistas – não só aos arquivistas – a definição
das palavras-chave e dos resumos no momento da publicação e da indexação, tornando
necessário que mais uma função seja aprendida e aprimorada por parte dos profissionais da imprensa.
A memória nunca teve um papel tão relevante, central e valorizado quanto nos
tempos de internet, refletindo na sua produção (web)jornalística. Propriedades da internet, como a maior compressão do espaço e tempo, ajudam o jornalismo a ter uma
nova valoração, sobretudo no que tange à memória. Na internet, o espaço em si não é
problemático, diferentemente do que ocorre nos outros meios, nos quais é necessário
que haja redução de uma matéria atual para trazer algum arquivo – embora essa memória também possa complementar algum espaço faltando no fechamento de uma edição.
Os conteúdos antigos, na web, podem continuar em outras páginas, podendo ser
acessados por meio de alguns recursos, como hiperlink, republicação de conteúdos
antigos, sistema de busca e tags. Embora o webjornalismo funcione sob a égide da
atualização constante, a relevância da memória na internet tende a modificar o trabalho dos jornalistas. Na concepção de Palacios (2002, 2003, 2008, 2014), a forma do
uso da memória, juntamente com a quebra dos limites cronoespaciais no ciberespaço,
constitui realmente uma ruptura em relação ao jornalismo realizado em outros meios.
A memória é definida como múltipla, instantânea e cumulativa. Múltipla por permitir
acesso aos formatos midiáticos, graças à multimidialidade (conjugação de texto, imagem, áudio, vídeo, infográfico e/ou link); instantânea, porque pode ser recuperada rapidamente, tanto pelo produtor da notícia quanto pelos seus leitores; cumulativa, em
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razão da facilidade e do baixo custo de estocagem de materiais, especialmente quando
os meios se valem da convergência.
António Fidalgo (2004) explica que uma notícia ou assunto remete, através de
uma inclusão bem distribuída de hiperlinks – evitando o excesso, cuja percepção fica
ao dever do jornalista –, a informações anteriores que tratam direta ou indiretamente sobre a temática ou fenômeno em questão. Uma das principais características do
hiperlink é permitir o aprofundamento e a contextualização de uma notícia, por meio
do oferecimento de dados complementares bem como da explicação de abreviações,
termos técnicos e conceitos em voga. A despeito de o apoio dos arquivos e da memória
existir em outros meios, na web é levado ao extremo.
Com essas novas especificidades e potencialidades não proporcionadas pelas
outras mídias, a memória na internet ganha evidência e, com isso, exige novas responsabilidades com seu uso. Segundo Canavilhas (2004), a distinção da memória na
internet para a existente em outros meios está fincada na possibilidade de o documento ser imediato e global, realizando uma compressão do espaço e do tempo em apenas
um instante espaço-temporal. No entanto, devemos ter em mente que as potencialidades trazidas pelas novas tecnologias não se traduzem necessariamente em novos
experimentos e aspectos explorados pelos veículos. Afinal, um arquivo pode continuar
sendo estático – como ocorria nos meios tradicionais de massa –, não possuindo elos,
interligações e abertura para um uso dinâmico e integrado dos recursos mnemônicos.

Tessitura da memória e os dez anos do 11/09
No site do jornal Estadão, os usuários têm a possibilidade de navegar a partir dos
tópicos3 e das tags criadas pelo próprio veículo, seja pelo que denomina “Tópicos do
momento” ou “Tópicos mais populares”, pelas últimas notícias de cada editoria ou
pelo índice em ordem alfabética e numérica. Embora esse modo de arquitetura da
informação se restrinja ao arquivamento e ao “tageamento” desenvolvidos pelos jornalistas, o amplo e vasto número de tópicos existentes possibilita uma experiência de
navegação não encontrada na maioria dos sites jornalísticos brasileiros. Essas palavras-chave facilitam a alocação de conteúdo, graças a sua rapidez e organização. No
3
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Navegação através dos tópicos no site do Estadão. Recuperado em 4 de fevereiro de 2015 de: http://
topicos.estadao.com.br/.
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caso do 11/09, existem diversas possibilidades de navegação, com mais de um tópico
destinado à celebração dos dez anos do atentado.
O Acervo do Estadão possui uma página própria igual a qualquer editoria ou
seção do site. Ao acessá-la, algumas matérias aparecem em primeiro plano, seguidas
de alguns Tópicos do Acervo, que guiam para uma página que debate algum fenômeno
noticiado por um jornal do Grupo Estado, cujo conteúdo é digitalizado e posto na íntegra. Abaixo desses tópicos, há um aplicativo que converte valores de moedas antigas
para a atualidade. Por fim, há um local destinado às edições anteriores de O Estado de
S. Paulo, desde quando se denominava A Província de São Paulo. Abaixo do cabeçalho da página, há um sistema de busca específico – em que se pode procurar “em todo
o acervo”, “somente capa” ou “somente material censurado” – para o acervo do jornal
e um aplicativo para ver a edição do jornal desde a sua criação.
No topo da página principal da seção Acervo do Estadão, há seis páginas: “Páginas da história”, “Páginas censuradas”, “Tópicos”, “Personalidades”, “Notícias” e
“História do grupo”. No primeiro endereço, navegamos década a década pelos acontecimentos importantes no Brasil e no mundo, de acordo com as publicações do jornal.
No segundo, acessamos as matérias censuradas de O Estado de S. Paulo, entre 1972 e
1975. A seção Tópicos traz momentos da história brasileira e mundial que haviam sido
noticiados pelo jornal do Grupo Estado, com conteúdo digitalizado e disponibilizado
na íntegra. Em Personalidades, há um vasto número de indivíduos importantes e célebres para a cultura brasileira – embora haja uma ou outra celebridade estrangeira –,
desde políticos a jornalistas, esportistas, acadêmicos, entre outros.
Reportagens atuais baseadas em arquivos do jornal podem ser encontradas na
página Notícias. O Facebook do Arquivo Estado e o Twitter do Acervo do Estadão
indicam para a matéria do Acervo. Por fim, existe uma página destinada a explicar a
origem, a consolidação e o desenvolvimento dos veículos do Grupo Estado.
As seções Tópicos e Acervo ficam no cabeçalho do site, facilmente visualizadas e
próximas ao sistema de busca. Nesse processo, o leitor navega Por Assunto – blocos
de tema definidos pelo site –, Por Editoria – as já definidas no topo do site do Estadão
e outras adicionadas, como: Arte & Lazer, Cidades, Geral e Suplementos – e Por Tipo
de Conteúdo – Notícias, Fotos, Podcasts, Vídeos e Especiais. O destaque que o Estadão
dedica à memória é perceptível não apenas porque cria páginas organizadas para seus
tópicos e seu acervo, mas também pela existência do blogue Arquivo Estado, que possui
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uma página no Facebook constantemente relacionada ao perfil do Acervo no Twitter.
Ambos aparecem nas publicações da seção Acervo e do blogue Arquivo Estado. A atualização no blogue é diária e traz informações de fatos que aconteceram no dia de hoje,
mas em anos diferentes. Todas as relações de ocorrências passadas são linkadas com
os conteúdos do Acervo do Estadão, ou seja, com as publicações realizadas no jornal. A
celebração e a comemoração através das datas completam a produção de material.
Sobre os dez anos do 11/09, a página do Estadão realizou 84 publicações4 distribuídas em três colunas, com uma matéria principal, no topo da página, que dilui essas
colunas, por meio de uma imagem e de seu conteúdo. Após todas as publicações no
especial, o Estadão dispõe todo o conteúdo sobre o atentado. Dos veículos analisados,
foi o único a colocar uma matéria de anos anteriores nessa página do principal.5
No total,6 19% das publicações não traziam links, e, quando estes apareciam,
eram predominantemente intratextuais (65,5%), ou links externos acompanhados dos
internos (14,3%); apenas uma matéria trouxe somente ligação intertextual. Praticamente nenhum desses links estava incorporado na narrativa,7 tendo sido observadas
exceções em apenas três matérias. Os links fora do corpo do texto foram preponderantes, totalizando 40,5%, acompanhados dos conteúdos com links que estavam incorporados e fora do texto (36,9%). Esse baixo número dos links incorporados reflete-se
em sua natureza: 20,2% são imóveis, 22,6%, móveis e 38,1% apresentam ambas as
possibilidades. Houve casos em que a publicação trazia mais links do que texto, como
nas atualizações do blogue Radar Global, que prezava menos pelo texto do que por
outros formatos. Os temas podem ser resumidos, nos especiais sobre os dez anos do
11/09 nos jornais estudados, em sete tópicos. O sétimo aspecto foi aquele em que as
publicações mais se detiveram, com uma maioria de 48,8%. Os outros pontos variaram de 6% a 10,7%, conforme observado no Gráfico 1.
4

Neste artigo, as palavras “conteúdos”, “matérias”, “materiais”, “produções” e “publicações” são
muitas vezes usadas como sinônimas para se referir ao que está publicado na página dos jornais, a
fim de evitar repetições.

5

MARCAS do terror, Estadão.com.br, 10 set. 2008. Disponível em: http://www.estadao.com.br/
especiais/marcas-do-terror,29429.htm. Acesso em: 18 dez. 2012.

6

Para detalhes sobre os aspectos dinâmicos da memória no especial jornalístico do Estadão sobre os
dez anos do 11/09. Disponível em: https://tudo-sobre.estadao.com.br/11-de-setembro. Acesso em:
30 jul. 2020.

7

Neste texto, a narrativa é compreendida como o espaço onde estão dispostas as informações da produção jornalística, normalmente localizada no centro e rodeada de demais conteúdos jornalísticos,
publicitários e de outras naturezas.
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Gráfico 1. Temas nas produções do Estadão

Fonte: elaborado pelos autores.

A incorporação da memória (ver Gráfico 2) aconteceu mais por necessidade e
convite (23,8%), revelando a intenção do veículo de recordar o decenário e trazer informações adicionais a ele. Por outro lado, a proporção de memória incorporada apenas por indulgência também foi alta (16,7%), demonstrando que questões para além
dos ataques poderiam interessar a seus leitores. Todavia, em 19% das publicações, não
houve incorporação de memória.
Gráfico 2. Incorporação da memória no Estadão

Fonte: elaborado pelos autores.
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No topo do seu site, a Folha de S.Paulo mantém o sistema de busca. Pouco abaixo, encontramos o endereço do Acervo Folha, onde podemos procurar por qualquer
conteúdo, desde 1921, nos jornais Folha de S.Paulo, Folha da Manhã e Folha da Noite. Contudo, as edições do mês corrente só podem ser acessadas pelos assinantes, além
da pesquisa aberta, na qual existe a possibilidade de escolher a época e o jornal específicos: Desde 1921, Hoje, Últimos 30 dias, Últimos 12 meses. Se desejar, o usuário pode,
ainda, fazer uma busca detalhada clicando no link ao lado da busca do acervo, através
do jornal, de palavras, períodos, datas, caderno ou temas. Abaixo, a consulta pode ser
realizada pela época e pela edição, na qual selecionamos primeiro o jornal, depois o
ano, o mês, o dia e até o caderno e a página.
O sistema de busca na página principal traz a possibilidade de fazer a procura
pelo Site, Impresso ou Guia Folha. Ao realizar sua pesquisa, podemos apenas detalhar pela seção definida no site ou pelo período escolhido pelo leitor. No rodapé do
site, há o endereço do Folha Memória, referente ao Programa de Orientação de Pesquisa em História do Jornalismo Brasileiro. Mesmo que não esteja na página inicial
da Folha, há, ainda, a página de matérias especiais. Como a produção de especiais é
mais complexa e exige mais tempo do que a colocação de tags – conforme ocorre no
Estadão –, observamos que não há nenhum espaço destinado ao atentado de 11/09
no ano em que ocorreu, possivelmente porque não foi um acontecimento programado. A página não se ajusta à busca e às necessidades dos usuários. Apenas em 2002,
um ano após o ataque, o jornal dedicou uma página para a cobertura. Depois desse
ano, há especiais sobre o atentado nos seguintes anos: 2004, 2006 (cinco anos do
ataque) e 2011 (decenário do acontecimento).
As 47 matérias8 sobre o decenário do 11/09 na Folha têm nove chamadas com
imagem no topo, além de uma apenas textual. No final da página, o jornal disponibiliza todas as suas produções de 2011 sobre o atentado. Com 23,4% das matérias sem
links, o site trouxe a maioria de seu conteúdo com links intra e intertextuais (68,1%).
O índice alto de link externo se deve ao amplo uso das redes sociais, pois o veículo
praticamente não guia o leitor para conteúdos que não possuam relação com sua empresa. A incorporação do link na Folha trouxe índices mais altos do que no Estadão,
8
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com mais da metade somente fora do corpo do texto (51,1%), com 21,3% das publicações em ambas as situações. A natureza dos links aparece de forma mais equilibrada:
36,2% são imóveis e móveis, 23,4%, só imóveis, e 17%, apenas móveis. O tema (ver
Gráfico 3) em mais da metade das publicações aproximava-se de Lembrança e consequências do 11/09 e dos seus atores (55,3%), porém outros assuntos também foram
relevantes, como: Celebração do 11/09 e homenagem às vítimas (17%); Segurança
e novos atentados aos EUA (8,5%); e Posicionamento dos EUA e Guerra ao Terror
(8,5%).
Gráfico 3. Temas nas produções da Folha

Fonte: elaborado pelos autores.

A incorporação da memória não ocorreu em apenas 8,5% das publicações, enquanto 25,5% delas trouxeram incorporação por necessidade, convite e indulgência
ao mesmo tempo, 21,3%, por convite e indulgência, 19,1%, apenas por necessidade
e 17%, por necessidade e convite. Ver frequências e percentuais completos no Gráfico 4.
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Gráfico 4. Incorporação da memória na Folha

Fonte: elaborado pelos autores.

O sistema de busca do The Guardian realiza a procura tanto nas matérias como
nos comentários dos leitores. Logo abaixo da busca, há uma parte destinada às Escolhas do Editor (Editors’ Picks) sobre assuntos semelhantes ao da pesquisa inicial. Depois, temos algumas tags relacionadas à busca, seguidas dos artigos mais
recentes e mais relevantes. A pesquisa pode se valer de vários filtros:9 data, editoria/
seção, jornal (The Guardian, The Observer ou Guardian Weekly), tom (ou gênero:
notícia, comentário, obituários, cartas, entrevistas, entre outros), tipo (ou formato
midiático: artigo, galeria, áudio, vídeo, podcast etc.) e autor. Acima da logomarca e
do topo com as seções, o site disponibiliza um link para o arquivo digital dos jornais
The Guardian e The Observer, acessado na íntegra pelos assinantes. Ainda na página principal, em uma coluna estreita à direita e mais abaixo, há uma seção chamada
Today’s Paper, que leva ao conteúdo e às editorias do jornal impresso do The Guardian. Essa parte apresenta algumas subdivisões, sendo que apenas duas não guiam
para a produção exclusiva do impresso, as autoexplicativas Obituários (Obituaries)
e Assinatura (Subscribe).
A seção de base de dados fica abaixo do sistema de busca e guia para uma página
em que ficam em evidência as últimas notícias do Datablog, à esquerda, e as dicas do
9
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editor, à direita. O Data Store abriga 11 endereços em seu cabeçalho: Datablog, A-Z,
Show & Tell, Data Search, US Election Data, Data Journalism, Twitter, Flickr, Facebook, Tumblr e Staff. A última subseção nos leva para uma página sobre como e por
quem é produzido o Data Store. Os quatro endereços anteriores guiam o espectador
para fora do site do The Guardian, especificamente para suas respectivas contas nas
redes sociais.
O Datablog é um endereço para publicação de conteúdos baseados em dados,
com produção diária, com exceção dos domingos. A segunda subseção traz especiais sobre assuntos em destaque na editoria, organizados em ordem alfabética. A
visualização dos dados relacionados à internet – redes sociais, P2P, web etc. – é
encontrada em Show & Tell. A parte do Data Search permite que pesquisemos os
dados de países, estados e cidades ao redor do mundo, tendo em vista que existe
cada vez mais um processo de abertura e explicitação dos arquivos. O US Election
Data associa, claramente, os dados da eleição atual com os números dos pleitos
anteriores. Por fim, em Data Journalism, o site busca capacitar os leitores a lerem,
entenderem e até produzirem jornalismo em base de dados, através de exemplos e
situações concretas.
A página especial sobre os dez anos do 11/09 no Guardian trouxe, a exemplo
dos dois jornais já analisados, uma divisão em três colunas com 39 publicações;10 no
entanto, as especificidades estão no fato de que apenas no início da página a primeira coluna e a última se dedicaram especificamente aos conteúdos sobre o decenário
dos ataques. Abaixo das quatro matérias com foto no topo do site, na coluna à esquerda, encontramos duas subseções agregadoras de diversas publicações: Living
With 9/11 e 9/11 Stories. Mais abaixo, estão disponibilizados cinco links sobre assuntos relacionados ao 11/09: September 11 2001, United States, Global Terrorism,
al-Qaida e Osama bin Laden. Além dos conteúdos na página principal, existem mais
duas páginas para o total de publicações realizadas pelo Guardian sobre o decenário
do 11/09.
O jornal não trouxe matéria apenas com link intertextual, e 28,2% das publicações tinham links internos e externos. Uma dessas matérias utilizou várias ligações
para o YouTube. Os links intratextuais sozinhos foram predominantes (71,8%). Não
10

Para detalhes sobre os aspectos dinâmicos da memória no especial jornalístico do The Guardian sobre os dez anos do 11/09. Disponível em: https://www.theguardian.com/us-news/series/9-11-the-10th-anniversary. Acesso em: 30 jul. 2020.
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houve matéria apenas com incorporação no corpo do texto, mas 59% apresentaram
incorporações fora e dentro do corpo do texto, e 41%, só fora dele. Com números distintos dos outros jornais, percebemos muitos links imóveis (43,6%) e mais casos ainda em que havia links móveis e imóveis (56,4%). No tocante aos temas, a categoria
Lembrança e consequências do 11/09 e dos seus atores foi novamente predominante
(69,2%), acompanhada de Respeito aos islâmicos e aos muçulmanos e Segurança e
novos atentados aos EUA, com 10,3% das publicações cada. Os outros pontos atingem
percentuais ínfimos, conforme observado no Gráfico 5.
Gráfico 5. Temas nas produções do The Guardian

Fonte: elaborado pelos autores.

O Guardian mostrou uma incorporação da memória peculiar (ver Gráfico 6).
Quase todas as suas publicações (82,1%) trouxeram os três tipos de incorporação: necessidade, convite e indulgência, enquanto necessidade e convite e convite e indulgência estiveram somente em 7,7% cada. Praticamente todos os conteúdos possuíam
material sobre as comemorações e celebrações do atentado, bem como assuntos associados ao que se estava tratando, como Al-Qaeda, Obama, Bush, islamismo, muçulmanos, entre outros, além de trazer outros conteúdos automáticos, como matérias da
mesma editoria ou outras sugeridas.
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Gráfico 6. Incorporação da memória no The Guardian

Fonte: elaborado pelos autores.

A possibilidade de acessar a edição do dia do The New York Times fica explícita
no momento de acesso ao site, que mantém a seção Today’s Paper entre as quatro principais na parte superior do site. A página permite o acesso livre aos sete últimos dias
de publicação do jornal em suas duas edições diárias: regional (Nova York) e nacional
(Estados Unidos) e suas edições europeia e asiática, denominadas International Herald Tribune. Os usuários também podem navegar pelos tópicos (Times Topics), que
reúnem todas as notícias, os áudios, as fotos, os gráficos e os vídeos publicados sobre
temas importantes desde 1981. A página traz um assunto principal, com uma imagem
grande em destaque, seguida de temáticas que estão em pauta na mídia (In the News),
das últimas notícias atualizadas (Recently Updated) e de interesses relacionados (Also
of Interest). A navegação nessa página pode acontecer pelos tópicos listados em ordem alfabética, numérica ou em quatro filtros: pessoas (People), assuntos (Subjects),
lugares (Places) e organizações (Organizations).
Enquanto o The Guardian coloca o obituário como um gênero, o The New York
Times põe seu obituário (Obituaries), que possui uma conta no Twitter, como uma
seção na página principal.11 Na coluna principal e maior, à direita, as publicações são
postas em ordem cronológica inversa, enquanto na outra coluna há um quadro de links

11

The Guardian também tem a seção “Obituário” em sua página principal, mas em espaço destinado
às publicações diárias no jornal, o Today’s paper.
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para acessar as mortes notáveis (Notable Deaths) de 2007 a 2012. Há, ainda, a Times
Machine, uma página exclusiva para assinantes que contém o arquivo digitalizado do
jornal. Como em praticamente todos os sites jornalísticos, o sistema de busca fica na
parte superior. Após realizar a pesquisa, pode-se ter conhecimento dos dez assuntos
mais populares e colocar alguns filtros, como ordenar por mais novos (Newest), mais
antigos (Oldest) ou mais relevantes (Relevance). Outros filtros podem ser cruzados:
data (que compreende períodos específicos selecionados a partir de 1851), tipo (artigos, blogues, multimídias, vídeo, receitas e perguntas mais frequentes, ou FAQ), autor
e editoria/seção.
Sobre o especial analisado, diferentemente do já percebido nos demais jornais
estudados, o The New York Times desenvolveu uma arquitetura diferenciada para
celebrar o decenário dos atentados do 11/09 com suas 61 publicações.12 Ainda que
possua as três colunas, a página é um produto novo, que não respeita ou mantém o
layout e a diagramação do site do jornal. Existe, de fato, um desenvolvimento específico para os dez anos dos ataques, inovando, por exemplo, através da arquitetura da
informação, com uma navegabilidade útil por meio de nove subseções: A Década (The
Decade); Aquele Dia (That Day); Guerra no Exterior (War Abroad); Guerra em Casa
(War at Home); Recordação/Lembrança (Remembrance); Reconstrução (Rebuilding); Muçulmanos Agora (Muslims Now); Estado de Espírito do 11/09 (9/11 State of
Mind); Retratos Redesenhados (Portraits Redrawn). Cada subeditoria agrega alguns
conteúdos em torno de uma temática que sempre ficam visíveis no canto direito da
tela. Baseadas na colaboração e na participação dos seus leitores, essas subeditorias
possuíam ao menos uma publicação somente com comentários e outra com dados e
números sobre questões daquela subseção específica.
Como no Guardian, não encontramos publicação apenas com link intertextual,
com os internos sozinhos em 57,4% dos materiais e os intra e intertextuais em 39,3%.
Os conteúdos com links internos e externos devem muito aos “índex”, as matérias
baseadas em dados e números sobre questões de determinada subeditoria. Ainda similarmente ao jornal britânico, não encontramos links apenas no corpo do texto, mas
fora dele em 47,5% das ocasiões e ao mesmo tempo inseridos e fora do corpo do texto
em 49,2%. Os números continuam similares quando observamos a natureza das liga12

52

Para detalhes sobre os aspectos dinâmicos da memória no especial jornalístico do The New York Times sobre os dez anos do 11/09. Disponível em: https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/
interactive/us/sept-11-reckoning/viewer.html. Acesso em: 30 jul. 2020.

∙

GJOL: pós-graduação e produção de textos

ções, com 47,5% dos materiais contendo apenas imóveis e 49,2% mesclando imóveis
e móveis. Embora a categorização de temas mostre o aspecto da Lembrança e consequências do 11/09 e dos seus atores como majoritário (41%), verificamos proporções
mais equilibradas do que nos outros jornais. Celebração do 11/09 e homenagem às
vítimas apareceu, por exemplo, em 18% das matérias, Imperialismo e poder americano, em 13,1%, e Segurança e novos atentados aos EUA, em 11,5%, além de outros
observáveis no Gráfico 7.
Gráfico 7. Temas nas produções do The New York Times

Fonte: elaborado pelos autores.

No The New York Times, a incorporação da memória traz os números mais distintos em comparação com os outros veículos. Aqui, a necessidade sozinha é a forma
mais comum, em 29,5% das matérias; apenas convite aparece em 23%; e a associação
entre convite e indulgência, em 19,7%. Outras formas de incorporação trazem números relevantes, conforme exposto no Gráfico 8.

Propriedades da memória em especiais de sites jornalísticos

∙

53

Gráfico 8. Incorporação da memória no The New York Times

Fonte: elaborado pelos autores.

Conclusões
A memória está presente na tessitura do produto no webjornalismo não apenas através dos links, dos materiais republicados, das tags e do acervo do veículo, mas também por meio da própria estruturação do material informativo, que preza por uma
disponibilização maior de background na internet. Ainda que o uso dessa memória
tenha se tornado comum, como confirmado pela incorporação da memória e do link,
ele ocorre de modo automático e algorítmico, mostrando-se, por vezes, pouco eficiente
ou inovador.
Nos jornais estrangeiros, todas as publicações que traziam links tinham ao menos um link interno (ou intratextual), embora não houvesse produção exclusivamente
com este tipo de ligação. Ainda que nos veículos brasileiros algumas matérias guiassem o leitor apenas para fora do seu endereço, isso ocorria em casos pontuais. O Estadão e a Folha de S.Paulo demonstram, todavia, um número alto de publicação sem
links, enquanto no The Guardian esse fator foi nulo e no The New York Times, praticamente inexistente. A Folha trouxe mais links externos (ou intertextuais) do que
os outros veículos, em praticamente dois terços das suas publicações. Esse número,
todavia, não representa uma intenção de prover ao seu leitor um conhecimento de ou-
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tras realidades para além da construída pela própria empresa, haja vista que os links
guiavam para as contas e perfis do veículo nas redes sociais, como Facebook e Twitter.
Todos os jornais apresentaram um alto número de links fora do corpo do texto, tendo ao mesmo tempo os links incorporados e não incorporados um percentual
próximo ao daqueles que apareciam apenas fora do texto. Essa mesma correlação é
proeminente no tocante à natureza dos links (imóvel ou móvel). Nos jornais estrangeiros, todas as publicações que possuem links são de natureza imóvel ou, ao mesmo
tempo, móvel e imóvel. Apenas os jornais brasileiros trouxeram links somente móveis.
Os jornais apresentaram uma realidade semelhante no tocante à relação entre a incorporação e a natureza dos links. Quando o link está incorporado tanto no corpo do texto
como fora dele e quando a natureza do link é móvel e imóvel, existe uma correlação
praticamente total entre esses dados. O uso da memória se tornou comum, como é
confirmado pela incorporação da memória e do link. No caso deste, o link é, muitas
vezes, imóvel, automático e fora do corpo do texto.
Em todos os jornais analisados, o tema Lembrança e consequências do 11/09 e
dos seus atores abarca praticamente metade das publicações, com algumas variações.
No Estadão e no The New York Times, havia um grande equilíbrio entre as outras temáticas. No jornal americano, outros dois temas se salientaram: Celebração do 11/09
e homenagem às vítimas e Imperialismo e poder americano. Embora aquela temática seja mais frequente na Folha de S.Paulo e no The Guardian, no britânico esteve
em quase dois terços das publicações. No veículo brasileiro, somente Celebração do
11/09 e homenagem às vítimas obteve números relevantes, em quase um quinto do
material. No The Guardian, por outro lado, Respeito aos islâmicos e aos muçulmanos
e Segurança e novos atentados aos EUA representaram, somados, mais de dois quintos do conteúdo. Percebemos que a noção de premediação – posição dos meios de comunicação (americanos) após o acontecimento do 11/09 – está relacionada à temática
da Segurança e novos atentados aos EUA. Desse modo, os veículos estudados deram
alguma atenção a esse tema, tornando-o o segundo ou terceiro mais recorrente, com
uma média de aparição de 10% das publicações.
Os jornais brasileiros trouxeram incorporação da memória em quase todas as
publicações no decenário do 11/09, com exceção de algumas. O Estadão, com um
quinto, e a Folha de S.Paulo, com metade desse valor. No Estadão, necessidade e convite foi o modo de incorporação preponderante, seguido de apenas indulgência e de
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convite e indulgência. Na Folha de S.Paulo, pouco mais de um quarto das publicações
trazem as três formas de incorporação, acompanhadas de perto de convite e indulgência e de necessidade e convite. Isso demonstra um declínio dos jornais quanto à
incorporação da memória por convite – mesmo que acompanhada por outro modo
de incorporação; em outras palavras, buscaram ampliar questões acerca do acontecimento do que se dedicar à sua celebração.
Os jornais estrangeiros trabalharam a memória de maneira mais eficiente, trazendo incorporação em todas as publicações. O The Guardian realizou incorporação ao
mesmo tempo de todas as formas possíveis em quatro quintos do seu conteúdo. Esse
modo de utilização da memória demonstra o papel central dessas características para as
publicações on-line do veículo. No The New York Times, embora se valha da memória
de todos os modos possíveis e de maneira praticamente equilibrada, percebemos que
necessidade está em, aproximadamente, três quintos das publicações, seja incorporada sozinha ou em conjunto com as outras possibilidades de recordação. Logo, o jornal
demonstra um interesse natural de incorporação pela celebração e pela comemoração do acontecimento. Observamos que as incorporações da memória no jornalismo
por necessidade, convite e indulgência se mesclam e não aparecem tão estaticamente
conforme pensa Barbie Zelizer (2008). As publicações avaliadas não trouxeram, necessariamente, incorporação por necessidade, ou apenas por este tipo. A incorporação
da memória é percebida em quase todas as matérias, através de republicação de conteúdos antigos, links ou mesmo por meio da diluição na narrativa textual da matéria.
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BLOGUES COMO FERRAMENTAS
DE ENSINO DO JORNALISMO
Beatriz Ribas

Introdução
No ciberespaço conectado, traduzido por browsers em computadores, palms ou celulares, a comunicação pode acontecer em várias dimensões, a informação pode ser apresentada em diferentes formatos, o armazenamento e a recuperação de dados podem
ser potencializados e dinamizados, a autoria pode ser ampliada. Este novo lugar para a
informação jornalística permite a sincronicidade, intensifica a interatividade, o diálogo.
O jornalismo deixa de ser apenas lido, ouvido, visto, para ser acessado. No âmbito da
produção, mudam as referências, a organização discursiva, as representações. No âmbito do acesso, mudam o uso, a operação, os estímulos e as relações entre produtores-leitores-informação. Esse contexto, que caracteriza a passagem do jornalismo analógico
para o digital, reflete-se consequentemente nas metodologias de ensino do Jornalismo
nos cursos de Comunicação.
A utilização de blogues como ferramentas de ensino do Jornalismo, entre outras
como correio eletrônico, fóruns de discussão, chats, plataformas de e-learning, distribuição de textos on-line, sítios web e wikis, insere os estudantes neste novo contexto de
produção jornalística e propicia o desenvolvimento das competências digitais que um
profissional da comunicação precisa ter a partir do advento das redes telemáticas.
Neste artigo, apresentamos as experiências do uso de blogues em disciplinas
que tratam do jornalismo nas redes telemáticas em cursos de Comunicação de duas
faculdades na cidade de Salvador, Bahia, Brasil: Faculdade de Comunicação da Uni-
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versidade Federal da Bahia (Facom-UFBA) e Faculdade de Comunicação Social Jorge
Amado. Tratamos dos blogues como meios de comunicação professor-aluno, ambientes
de produção individual temática, plataformas de construção coletiva do conhecimento,
instigadores de pesquisa, formatadores de estilo, instrumentos de prática do jornalismo opinativo, ambientes dialógicos, e espaços de produção jornalística descentralizada.
Nossa prática demonstra uma adaptação rápida dos estudantes ao novo ambiente, um
interesse imediato pelas tarefas que envolvem os blogues, o desenvolvimento contínuo
da pesquisa on-line e da produção de texto, além do processo de construção de estilo
próprio, de evolução do texto opinativo e da facilidade em produzir descentralizada e
colaborativamente.
Desde sua criação, em 1995, a disciplina que trata do jornalismo nas redes telemáticas da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia
(Facom-UFBA) busca a inserção dos estudantes no ambiente digital para a produção
jornalística. No ano inicial, com a produção do Manual de jornalismo na internet,1
publicado em 1996, quando há a criação de um dos primeiros jornais-laboratório do
país e primeiro jornal on-line da Bahia, o Lugar Incomum. Em 2000, passa a integrar
a grade obrigatória do curso, na condição de Oficina, uma disciplina teórico/prática
da qual devem resultar um ou mais produtos laboratoriais. Em 2001, com a criação do
Panopticon, órgão laboratorial on-line para a crítica da produção jornalística na web.
Em 2002 e 2003, com a transformação de seu sistema de publicação em um produto
de implementação em ambiente ASP. (SCHWINGEL, 2003) Em 2004 e 2005, com o
avanço do sistema de publicação para uma plataforma automatizada de publicação
e ensino (MACHADO, 2005), e, paralelamente a esse processo, com a utilização de
blogues como ferramentas de produção e ensino do Jornalismo.
No curso de Comunicação/Jornalismo das Faculdades Jorge Amado, começou-se a tratar do jornalismo nas redes telemáticas em 2003, com a disciplina Jornalismo
On-line. Os professores utilizavam as redes para a produção jornalística, incentivando
a criação de sítios web temáticos experimentais e produtos digitais como o Fala Comunidade On-line, versão digital do jornal-laboratório impresso Fala Comunidade,
que reproduzia o conteúdo da versão impressa e dava aos estudantes a oportunidade
de criar conteúdos novos, buscando aproveitar algumas características como a estruturação hipertextual das matérias, a interatividade e a multimidialidade. A partir do
1

62

http://www.facom.ufba.br/jol/fontes_manuais.htm.

∙

GJOL: pós-graduação e produção de textos

primeiro semestre de 2006, a disciplina começou a utilizar blogues como meios de
veiculação de informação jornalística pelos alunos.

Blogues e jornalismo: uma plataforma de debates
Os blogues surgiram no início dos anos 1990 como diários pessoais na internet, publicações de pessoas que discorriam sobre seu cotidiano. O ano de 2001 marca a importância informativa dos blogues como fontes complementares alternativas e críticas
frente aos meios tradicionais. (ALONSO, 2005; FIEVET; TURRETTINI, 2004; LE
MEUR; BEAUVAIS, 2005) Os atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos, a
Guerra do Iraque, a campanha presidencial dos EUA, assim como o desastre com o
Prestige, e também os atentados de 11 de março na Espanha, foram os acontecimentos
que deram o status de mídia alternativa aos blogues.
A relação entre blogues e jornalismo se dá de diferentes maneiras. Existem blogues temáticos ou sobre vários assuntos não vinculados a produtos impressos ou digitais de jornalistas que os inserem na blogosfera a partir de linkagens a outros blogues
e sítios web diversos. Outros caracterizam-se como blogues de jornalistas que escrevem suas colunas para os jornais impressos e em suas edições web mantêm blogues
com o mesmo conteúdo (PALACIOS, 2006); e existem também blogues de não jornalistas, que são considerados integrantes de um jornalismo cidadão. (GILLMOR, 2004)
Palacios (2006) explica que blogues têm como elemento constitutivo fundamental a criação de links com seus congêneres, num movimento de construção de
comunidades de informação, que se retroalimentam, checam e comparam dados e
interpretações, produzindo a multivocalidade que caracteriza a blogosfera. Esta característica é percebida nos blogues de jornalistas que não estão atrelados a outros produtos e fazem linkagens a outros blogues e diversos sítios web, como, por exemplo, os
blogues do português António Granado,2 do canadense David Akin,3 ou dos brasileiros
Paulo Markun4 e Washington Araújo.5

2

Disponível em: http://www.ciberjornalismo.com/pontomedia.

3

Disponível em: http://davidakin.blogware.com/blog.

4

Disponível em: http://blog.paulomarkun.com.br.

5

Disponível em: http://www.cidadaodomundo.org.
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Os blogues de jornalistas que estão atrelados a outros produtos, como o Blogue do Noblat,6 o Blogue do Mino,7 o Blogue do Josias de Souza,8 são exemplos do
que Palacios (2006) considera endogenia explícita.
Ricardo Noblat, Josias de Souza, Teresa Cruvinel, Helena Chagas, Marcelo
Ambrósio, Mariana Carneiro, Jorge Bastos Moreno, Maria Inês Dolci e tantos outros
jornalistas brasileiros militando nos grandes jornais on-line apenas simulam fazer
Blogues. Continuam produzindo suas tradicionais colunas (de opinião, de confidências, de críticas), que mudaram de nome e se tornaram mais dinâmicas, com atualização contínua e a possibilidade de inserção de comentários dos leitores. Falta-lhes
inserção na cacofonia criativa da Blogosfera.
Nada de simbioses, apenas apropriação. (PALACIOS, 2006, p. 29-30)
Palacios (2006, p. 30) argumenta que esses blogues apontam seus links quase
que exclusivamente para outros veículos da mídia comercial tradicional, ignorando
a blogosfera, e exemplifica com os blogues do JB Online e do Estadão.com, que
“formam circuitos fechados, apontando uns para os outros, numa infindável auto-referencialidade”.9
No mesmo universo de blogues e jornalismo, estão os blogues de não jornalistas
que são incluídos (GILLMOR, 2004; VARELA, 2005) porque comentam assuntos da
agenda pública, fazem denúncias, ou descobrem informações que depois são desenvolvidas pela mídia. A relação que estes estabelecem com o jornalismo é uma relação
de fontes noticiosas, embora autores que defendem o jornalismo cidadão ou o jornalismo participativo militem pela causa do “todo cidadão é um repórter”, ou “dar voz a
quem não tem voz”, ou, ainda, “a notícia em suas mãos”, motes de produtos produzidos por cidadãos como o coreano OhMyNews10 e o espanhol Qué!.11
Varela (2005) trata este fenômeno por “jornalismo participativo” ou “jornalismo 3.0”, em concordância com um dos pioneiros do jornalismo cidadão, Dan Gillmor
(2004). Para os autores, nos meios cidadãos, as informações provêm basicamente das
6

Disponível em: http://oglobo.globo.com/pais/noblat.

7

Disponível em: http://blogdomino.blig.ig.com.br.

8

Disponível em: http://josiasdesouza.folha.blog.uol.com.br.

9

Esta situação vem mudando em meses recentes, porém os blogues do Estadão.com continunam
totalmente endógenos.

10

Disponível em: http://english.ohmynews.com.

11

Disponível em: http://www.quediario.com.
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colaborações de pessoas interessadas no que acontece em suas comunidades ou nas
comunidades vizinhas.
Essa também é uma história de uma revolução moderna, contudo, porque a
tecnologia nos deu um conjunto de ferramentas de comunicação que permite
a qualquer pessoa se tornar jornalista com pouco custo e, em teoria, com
alcance global. Nada como isso já foi remotamente possível antes […]. Pela
primeira vez na história, pelo menos no mundo desenvolvido, qualquer pessoa com um computador e conexão à Internet poderia possuir um jornal. 12
(GILLMOR, 2004, p. 24, tradução nossa)

O que para Gillmor (2004) e Varela (2005) são repórteres, para Machado
(2003) são fontes oficiais, oficiosas ou independentes que se tornam difusores de informação, e transformam o que antes cabia apenas aos profissionais em algo que pode
ser feito por qualquer usuário das redes. A arquitetura descentralizada desta altera a
relação de forças entre os diversos tipos de fontes porque concede a todas as pessoas o
status de fontes potenciais para os jornalistas.
A participação no jornalismo dos blogueiros e também dos leitores ativos de
blogues indica uma das características importantes desta ferramenta quando com
conteúdo de caráter jornalístico: a dinâmica dos comentários. Le Meur e Beauvais
(2005) considera que os comentários do público são muitas vezes mais interessantes
que os posts dos autores, criando um espaço de debates e contribuindo para discussões
que acabam gerando novos posts, principalmente nos blogues que tratam de política.
Assim, os comentários do blog sobre política são muito numerosos. Especialmente quando esses blogs são administrados por políticos conhecidos! Nesse
caso, as notas são geralmente bastante institucionais, enquanto os comentários, geralmente muito numerosos, são críticos e construtivos.13 (LE MEUR;
BEAUVAIS 2005, p. 189, tradução nossa)

12

This is also a story of a modern revolution, however, because technology has given us a communications toolkit that allows anyone to become a journalist at little cost and, in theory, with global reach.
Nothing like this has ever been remotely possible before […]. For the first time in history, at least in
the developed world, anyone with a computer and Internet connection could own a press.

13

Ainsi, les commentaires des blogues sur la politique sont très nombreux. Notamment lorsque ces
blogues sont animés par des politiciens très connus! Dans ce cas, les notes sont en general assez institutionnelles alors que les commentaires, généralement très nombreux, sont critiques e constructifs.
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Desta maneira, a plataforma de debates na blogosfera acaba por influenciar a
midiasfera, seja na preferência dos leitores pelos blogues, na agenda que produzem,
ou na linkagem mútua que estabelece círculos de discussões. De acordo com Le Meur
e Beauvais (2005), citando Ignacio Ramonet, em artigo publicado no jornal francês
Le Monde, o fenômeno dos blogues vem demonstrando que muitos leitores preferem
a subjetividade e a parcialidade assumidas dos blogueiros às falsas objetividade e imparcialidade da imprensa. O autor deixa sem resposta a questão se a imprensa não
estaria se tornando uma atividade do passado, uma mídia da era industrial em vias de
extinção, o que é ilustrado por uma charge dos cartunistas John Cox e Allen Forkum,
na qual blogueiros fazem protesto por mais objetividade e imparcialidade da mídia.
Figura 1. Pajamas at the Gate, de John Cox e Allen Forkum

Fonte: http://www.coxandforkum.com/archives/2005_02.html.

Os blogues produzidos por nossos estudantes de Jornalismo podem ser classificados como blogues de jornalistas (mesmo que em formação) que mantêm blogues
temáticos não vinculados a produtos impressos ou digitais, integrantes da blogosfera
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a partir de linkagens a outros blogues e sítios web diversos. São incentivados principalmente os comentários nos blogues dos colegas, em outros blogues que tenham
relação com o tema abordado pelos estudantes e a linkagem à blogosfera. Estes produtos, requeridos como uma das atividades das disciplinas, precisam contribuir para
aumentar a lista de blogues jornalísticos brasileiros, ser temáticos e ter o comprometimento com a veracidade das informações. Os estudantes aprendem na prática como
identificar suas fontes no ciberespaço, quais são confiáveis, como fazer referências a
informações veiculadas por outros meios de comunicação, como escrever textos jornalísticos opinativos, como produzir textos em conjunto com colegas, como atualizar
os blogues de casa, do trabalho ou na própria faculdade, como fazer linkagens a outros
blogues relevantes.
No próximo tópico, abordamos questões relativas ao funcionamento das disciplinas e nossa metodologia de ensino com os blogues. Apresentamos dados de uma
pesquisa feita no ano de 2006 e no primeiro semestre de 2007, que indica o nível de
familiaridade dos estudantes com as novas tecnologias, mostrando cenários favoráveis ao uso dos blogues como ferramentas de ensino do Jornalismo, e, nos casos contrários, interesse e facilidade de adaptação crescentes.

A didática do uso de blogues para o ensino do jornalismo
Nossa pesquisa inicia-se no primeiro semestre de 2006, nas duas faculdades de Comunicação, uma pública e outra privada, com a aplicação de um questionário com
20 perguntas sobre a familiaridade com as novas tecnologias, especificamente com
o computador, a internet e algumas ferramentas. Ao todo, foram três semestres de
coleta de dados, resultando em um universo de 146 estudantes.
As primeiras questões procuram dar conta do cenário social: se possuem computador em suas residências; de onde acessam a internet; desde que idade utilizam
computadores. Outro bloco de questões busca respostas para hábitos: a frequência
de checagem de e-mails e de acesso à internet; os motivos dos acessos. As perguntas seguintes procuram saber sobre a utilização de ferramentas como blogues, listas
de discussão, Orkut, programas e jogos de computadores. Em seguida, as questões
procuram dar conta da relação dos estudantes com os meios de comunicação como
fontes de informação, como meios escolhidos para o trabalho jornalístico, afinidades,
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experiência. E, por fim, há uma questão aberta sobre a importância da internet para o
trabalho dos jornalistas. A Tabela 1 apresenta alguns dados relevantes:
Tabela 1. Nível de familiaridade dos estudantes com as novas tecnologias
Respostas
Possui computador em sua residência
Utiliza computador no trabalho
Utiliza computador na faculdade
Checa e-mails muitas vezes ao dia
Acessa a internet muitas vezes ao dia
Possui blogue
A internet é a principal fonte de informação

Porcentagem
80%
70%
100%
70%
70%
28%
31%

Familiaridade com a internet enquanto estudante
de Jornalismo

70%

Fonte: elaborada pelos autores.

A familiaridade com o blogue, para muitos, começa com o blogue da disciplina, ponto inicial dos estudos, quando os alunos tomam contato com as atividades a
serem realizadas, exercícios, avisos etc. Passam a perceber que o blogue é a principal
referência naquele contexto, espaço que eles devem acessar continuamente para obter
informações importantes e atualizadas a qualquer momento.
Apenas 28% dos estudantes têm blogues antes de iniciar a disciplina. O restante
tem dificuldade em compreender como funciona um blogue, como e onde criar, se é gratuito ou se é necessário pagar pelo serviço. Outros já leram blogues, mas não têm o hábito de acessá-los constantemente para obter informações. Embora 80% dos estudantes
possuam computadores em suas casas, todos utilizam os computadores disponibilizados pela faculdade para realizar trabalhos acadêmicos, navegar na internet, e é por isso
que as atividades da disciplina são, em sua maioria, realizadas em sala de aula: navegações orientadas, a própria criação dos blogues, pesquisas, atualizações, exercícios etc.
A internet não é a principal fonte de informação da maioria dos estudantes, que
têm na televisão (44%) sua maior referência, tanto como o meio com o qual possuem
mais experiência durante a faculdade quanto como o meio que utilizam para se informar fora dela. Considerando esses dados, a utilização da web como fonte é incentivada
durante todo o semestre com a atualização dos blogues e com exercícios de pesquisa
em sala de aula. Pesquisar e criar, por exemplo, um texto de 30 linhas com foto sobre
a trajetória de um nome não tão conhecido da política brasileira, fazendo associações
com determinadas informações, é uma atividade relatada pelos alunos no início do
semestre como “muito difícil”.
68
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O grau de dificuldade, segundo eles, é determinado pela fragmentação das informações. Eles não conseguem encontrar todas as informações em uma mesma matéria publicada em algum jornal ou portal na web; precisam passar de site em site
para colher informações e depois juntá-las no texto de maneira coerente. A maneira
como fazem buscas no Google demonstra a falta de treino para pesquisa. Muitos não
sabem que palavras-chave utilizar para encontrar determinada informação. Ignoram
também o fato de que nem tudo é encontrado através de um buscador.
A partir de exercícios como esse, a cada aula, os alunos vão aprimorando sua
capacidade de buscar informações e utilizar o meio digital como fonte, acessando uma
memória que é produzida coletivamente e é, ao mesmo tempo, múltipla e instantaneamente recuperável. (PALACIOS, 2003)
Interessante a observação do desenvolvimento dos 20% dos estudantes que não
possuem computadores em suas residências. No início do semestre, necessitam de um
acompanhamento mais efetivo por parte do docente. A maioria nunca acessou um blogue e utiliza a internet na faculdade ou em casas de parentes e colegas, e apenas para
checar e-mails ou acessar a página pessoal da comunidade da qual participam. No
caso desta pesquisa, 89% dos estudantes estão no Orkut.14 No decorrer da disciplina,
quando começam a atualizar seus blogues, esses alunos descobrem possibilidades e se
encantam com o potencial que lhes é oferecido para publicar suas opiniões. Nas atividades de pesquisa e produção de texto, começam a perceber, embora tenham muita
dificuldade, que é possível apurar uma notícia apenas utilizando a web como fonte.
Do meio para o final do semestre, igualam-se aos colegas mais experientes e passam a
produzir seus posts ou matérias para a web utilizando a internet e complementando-os com outras fontes de pesquisa.
A atividade com os blogues requer dos estudantes um mínimo de atualização de
duas vezes por semana. Os blogues podem ser individuais ou feitos por duplas, trios.
No caso dos coletivos, há uma preocupação com o trabalho em conjunto. Os estudantes são incentivados a elaborar um produto com um discurso coerente sobre um tema.
Os posts, embora individuais, mantêm relação uns com os outros, além do fato de que
um autor tem a possibilidade de comentar o post do outro, criando assim um debate
que acaba por incentivar a participação de outros colegas.

14

Disponível em: http://www.orkut.com.
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A descentralização da produção possibilitada pela ferramenta on-line é experienciada pelos estudantes (principalmente os que produzem blogues coletivos)
de maneira efetiva na medida em que eles também atualizam os blogues de casa,
às vezes ao mesmo tempo. Utilizam a ferramenta em modo rascunho e se comunicam
uns com os outros para que sejam acrescentadas informações que faltam, ou para fazer correções, produzindo também posts coletivos. Enquanto uns redigem o principal,
outros complementam com links, matérias relacionadas, vídeos, áudios, imagens.
A multimidialidade está presente nos blogues. Os alunos recorrem a sites como
o YouTube15 ou aos portais para utilizar suas informações em outros formatos que não
o texto escrito. Outros mais experientes que possuem espaços em servidores, ou têm
domínios, produzem áudio com seus equipamentos de MP3 e disponibilizam no blogue; trata-se da minoria, mas o fato demonstra a possibilidade de que uma atividade
como esta seja realizada, para o que basta que o professor disponibilize um espaço
em servidor para o armazenamento dos dados. Fotografias também são incentivadas,
especialmente de produção própria. As que são recolhidas na web devem, necessariamente, conter os créditos.
A partir da atualização contínua dos blogues, percebe-se uma formatação de estilos. Os estudantes que começam com posts pouco elaborados, com um mínimo de referências, sem estabelecer relações com outros conteúdos, outros blogues, ou muitas vezes
com uma visão distorcida do que significa o jornalismo opinativo, utilizando muitos adjetivos, ou, ao contrário, com textos muito secos que buscam a objetividade que aprenderam nos semestres iniciais, terminam a disciplina com textos mais consistentes, concisos,
realmente opinativos e que demonstram critérios rígidos de seleção de informação.
Durante todo o semestre, os alunos atualizam seus blogues, com acompanhamento constante do docente, que comenta sobre erros e acertos, além de apontar as
principais características da ferramenta. Esta atividade é paralela a todas as outras
da disciplina e é avaliada ao final do semestre, quando são observados critérios como
atualização contínua, pertinência dos posts, concisão e poder de síntese, coerência nas
opiniões, links a outros blogues, referências a variados sítios web, texto claro e respostas aos comentários de usuários.

15

70

Disponível em: http://www.youtube.com.

∙

GJOL: pós-graduação e produção de textos

Alguns alunos mantêm seus blogues atualizados após o término da disciplina,
como é o caso do Lugar de Fala,16 de Gabriel Camões, e bloGay,17 de João Barreto, Tanara Régis e Gustavo Bezerra, que incorporaram outros colaboradores após o término
do semestre. Estes blogues foram criados no segundo semestre de 2006, durante a
Oficina de Jornalismo Digital da Facom-UFBA, e foram mantidos e atualizados por
algum tempo após o término da oficina.

Conclusões
Neste artigo, apresentamos nossas experiências com o ensino do Jornalismo nas redes
telemáticas em duas faculdades de Comunicação em Salvador, Bahia, especificamente
no que diz respeito ao uso de blogues como ferramentas que auxiliam o aprendizado dos estudantes. Buscamos trabalhar as disciplinas considerando as competências
digitais que um profissional da Comunicação deve adquirir em seu processo de formação. Entre diversas atividades como navegação orientada, análises comparativas,
exercícios práticos de pesquisa e produção jornalística para a web etc., incluímos os
blogues como meios de produção independente dos estudantes. Livres para escolherem seus temas, estes se colocam como jornalistas e constroem textos opinativos com
atualização contínua.
O professor da Universidade de Navarra Ramón Salaverría (2000) discute os
critérios para a formação de jornalistas na era digital. Para ele, a preocupação deve ser
instrumental, mas principalmente informativa, não bastando estar presente na internet: é preciso fazê-lo com uma linha jornalística de qualidade: buscar, redigir, analisar
e elaborar informação levando em consideração as características do meio.
As Faculdades devem entender o perfil dos jornalistas do futuro, um perfil
vinculado não apenas até o momento à criação de conteúdo, mas, cada vez
mais, ao gerenciamento de informações. O emaranhado de conteúdo que a
Internet supõe para qualquer usuário inexperiente exige profissionais especializados na criação, mas também na análise e classificação de informações.
Por esse motivo, uma das principais mudanças provavelmente consistirá na
mudança do modelo tradicional de ensino, que consiste em treinar futuros

16

Disponível em: http://lugardefala.blogspot.com.

17

Disponível em: http://urbe-et-orbe.blogspot.com.
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jornalistas em habilidades profissionais destinadas a lidar com a escassez de
informações, para outro modelo no qual os jornalistas são treinados para
lidar com a superabundância de informações. Com a Internet, o problema
não é mais encontrar informações, mas distinguir entre o significativo e o
irrelevante.18 (SALAVERRÍA, 2000, p. 4, tradução nossa)

Pensados em tal contexto, os blogues apresentam ao estudante um ambiente
onde eles passam a servir como filtros de informações sobre o tema escolhido. Treinam a redação jornalística para um meio com suas especificidades, lidam com a ética
e os direitos sobre as informações, passando pela documentação informativa, pelas
noções de usabilidade das interfaces gráficas e pela importância da interatividade, do
diálogo com os leitores/usuários.
No campo prático, parece necessário incorporar ferramentas digitais no próprio processo de ensino. Somente assim podemos esperar que futuros jornalistas transfiram os hábitos adquiridos para o trabalho jornalístico diário.
O uso da Internet como fonte documental, o uso de bancos de dados on-line
ou técnicas educacionais sem contato presencial deve ser tão comum para
os alunos quanto o e-mail ou o processador de texto são hoje. Isso, além dos
investimentos em infraestruturas de comunicação digital, exigirá uma reciclagem profunda, não apenas do conteúdo dos assuntos - da redação jornalística
à ética e do direito à informação, através de documentação ou design informativo, entre outros - mas também das técnicas pedagógicas utilizadas pelos
professores.19 (SALAVERRÍA, 2000 p. 5, tradução nossa)
18

Las Facultades deben entender el perfil de los periodistas del futuro, un perfil ligado no sólo como
hasta ahora a la creación de contenidos sino, cada vez más, a la gestión de la información. La maraña
de contenidos que supone Internet para cualquier usuario inexperto reclama profesionales especializados en crear pero también en analizar y jerarquizar la información. Por eso, uno de los cambios
principales consistirá probablemente en mudar del modelo tradicional de enseñanza, consistente en
formar a los futuros periodistas en destrezas profesionales dirigidas a enfrentar la escasez de información, hacia otro modelo en el que se forme a los periodistas para enfrentarse a la superabundancia
de la información. Con Internet, el problema ya no es encontrar información, sino distinguir entre lo
significativo de lo irrelevante.

19

En el terreno práctico, parece obligado incorporar las herramientas digitales en el propio proceso
de enseñanza. Sólo así podemos esperar que los futuros periodistas trasladen los hábitos adquiridos a su trabajo periodístico cotidiano. El uso de Internet como fuente documental, el empleo de
bases de datos en línea o las técnicas educativas no presenciales deberán hacerse tan habituales
para los alumnos como ya lo son hoy el correo electrónico o el procesador de textos. Esto, además
de inversiones en infraestructuras de comunicación digital, exigirá un reciclaje profundo no sólo
de los contenidos de las materias – desde la redacción periodística hasta la ética y el derecho de la
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A preocupação de Salaverría (2000) com o ensino do Jornalismo na era digital
é compartilhada por Guillermo Franco (2007), editor do El Tiempo, quem assinala
aspectos importantes do mercado jornalístico que deveria ecoar no ensino nas faculdades. Franco (2007) apresenta uma dissertação de mestrado de C. Max Magee, de
2006, que indica as habilidades requeridas por um jornalista do mercado. Entre elas,
estão: HTML, Flash, usabilidade web, escrita para a internet, uso de sistemas de administração de conteúdo, criação de produtos multimídia, edição de áudio e vídeo etc.
Para Franco (2007), o ensino do Jornalismo ainda está muito atrelado às mídias tradicionais, constatação feita também pela pesquisa da Rede ICOD (2006). A utilização de
ferramentas específicas para a produção de conteúdos on-line deve ser uma preocupação de docentes do campo do Jornalismo e a atualização de profissionais do mercado,
também. Poucos jornalistas hoje possuem as habilidades elencadas no documento da
Rede ICOD ou na dissertação de mestrado de C. Max Magee.
Os blogues podem ser o início de um ensino voltado realmente para as especificidades do meio, na medida em que não somente permitem o exercício da
pesquisa em bases de dados digitais, da produção de texto com áudio, vídeo, fotografias e até infografias, como também constituem um espaço onde os estudantes
praticam a autonomia na publicação, a descentralização da produção e o trabalho
colaborativo.
Após a prática com os blogues, os alunos têm mais facilidade em compreender
como construir matérias e reportagens para produtos on-line, como jornais, portais etc.
Nossa experiência demonstra que o primeiro passo dado com os blogues facilita a compreensão por parte dos estudantes da lógica das redes, do controle sobre o excesso de
informações, do compromisso com a checagem dos dados, já que eles estão sendo constantemente monitorados por seus colegas e por seus leitores/usuários. Tratar posteriormente de temas como níveis de aprofundamento em uma matéria, ou da utilização de
uma multimidialidade integrada, e não apenas justaposta, ao conjunto informativo, passa a ser mais fácil. Os passos seguintes de formação instrumental tornam-se complementares a essa abordagem especializada sobre uma modalidade jornalística diferenciada do
que vem sendo feito até então pelas mídias tradicionais.

información, pasando por la documentación informativa o el diseño, entre otras – sino también de
las propias técnicas pedagógicas empleadas por los profesores.
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Anexo
Avaliação do nível de familiaridade com as novas tecnologias
Questionário aplicado aos alunos do 6º semestre do curso de Jornalismo
da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia (Facom-UFBA)
e da Faculdade de Comunicação Social Jorge Amado

disciplina:

Oficina de Jornalismo Digital e Jornalismo On-line

Semestre:___________________________________________________
Nome: _____________________________________________________
Idade: _____________________________________________________
E-mail: ____________________________________________________

questionário

1) Possui computador em sua residência?
Sim ( ) Não ( )
2) Se sim, quantos? ( )
Quantas pessoas utilizam o mesmo equipamento? ( )
3) Se não, onde trabalha com o computador?
Em casa de amigos, parentes ( )
No trabalho ( )
Na faculdade ( )
Em cibercafés ( )
4) Desde que idade utiliza um computador, seja para lazer, estudo ou trabalho?____
5) Com qual frequência você checa seus e-mails?
Muitas vezes ao dia, sempre que estou conectado à internet ( )
Uma vez ao dia ( )
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Apenas aos finais de semana ( )
Quando me lembro ( )
Quase nunca ( )
6) Com qual frequência acessa a internet?
Todos os dias, em diversos horários ( )
Somente quando estou no trabalho ( )
Somente em casa, depois que chego do trabalho ( )
Apenas nos finais de semana ( )
Somente quando necessito pesquisar para algum trabalho de faculdade ( )
Nunca ( )
7) Acessa a internet por qual motivo?
Para me informar, diariamente, navegando em sites de notícias ( )
Para pesquisar assuntos de meu interesse pessoal ( )
Para pesquisar assuntos relacionados a trabalhos de faculdade ( )
Para pesquisar assuntos relacionados ao meu trabalho ( )
Apenas para checar e-mails ( )
8) Assina lista(s) de discussão? Sim ( ) Não ( )
9) Possui blog? Sim ( ) Não ( ) Se sim, quantos? ( )
10) Se sim, com qual frequência atualiza seu(s) blog(s)? Sempre que estou conectado
à internet ( )
Uma vez ao dia ( )
Uma a duas vezes por semana ( )
Uma a duas vezes ao mês ( )
Quando me lembro ( )
Quase nunca ( )
11) Está no Orkut?
Sim ( )
Não, mas já estive ( )
76
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Não, nunca estive ( )
12) Quais dos programas abaixo você possui instalados em seu computador?
Word ( )
Front Page ( )
PowerPoint ( )
Acrobat ( )
Photoshop ( )
Dreamweaver ( )
13) Possui jogos de computador instalados?

Sim ( ) Não ( )

14) Se sim, joga com qual frequência?
Sempre que posso ( )
Uma vez ao dia ( )
Apenas aos finais de semana ( )
Raramente ( )
Nunca ( )
15) Numere por ordem de importância suas fontes de informação (1: mais utilizado,
4: menos utilizado):
Internet ( )

TV ( )

Rádio ( )

Jornal impresso ( )

16) Cite três sites de notícias que se lembra ter acessado mais recentemente:
1- ________________________________________________________
2- ________________________________________________________
3- ________________________________________________________
17) Enquanto estudante de Jornalismo, possui mais familiaridade com qual meio?
Internet ( )

TV ( )

Rádio ( )

Impressos (jornais, revistas…) ( )
18) Trabalha ou já trabalhou com a mídia digital, seja em algum estágio ou por iniciativa própria, como, por exemplo, fazendo sites, CD-ROMs, TV digital…?
Sim ( ) Não ( )
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19) Se sim, onde? ______________________________________________
20) Em sua opinião, a internet é importante para qualquer jornalista, independente
do meio com o qual trabalhe? Se sim, explique essa importância.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

78

∙

GJOL: pós-graduação e produção de textos

CULTURA DO JORNALISMO MÓVEL
Fernando Firmino da Silva

Mobilidade como definidora de uma era
As cidades se transformaram no século XXI com a emergência dos novos objetos móveis e das redes sem fio, que hoje permeiam o espaço urbano. A mobilidade trouxe
affordances com os dispositivos móveis conectados. Essas propriedades também estabeleceram um novo contexto para as organizações de notícias jornalísticas através
do conceito de jornalismo móvel. A tese defendida é de que vivenciamos atualmente
uma “cultura do jornalismo móvel” em decorrência da proliferação desses actantes e
da emergência de práticas e narrativas vinculadas ao fenômeno dentro do campo do
Jornalismo e da Comunicação.
Nesse sentido, exploramos tal perspectiva considerando a colocação de Lemos
(2007) de que a cultura da mobilidade é a nova fase da cibercultura. Essa cultura se
pulveriza por várias práticas e em contextos distintos, como mídia locativa, comunicação, games, educação, gerando interfaces de interesses para disciplinas como Sociologia, Geografia, Comunicação, Urbanismo, Antropologia, Economia.
No Jornalismo, as práticas com tecnologias móveis se constituem numa cultura
derivada da cultura da mobilidade. (LEMOS, 2007; SANTAELLA, 2007) Se em meados da década de 2000 observávamos uma emergência das experiências, hoje constatamos que a cultura do jornalismo móvel ganha sua especificidade, apresenta-se no
contexto de forma ubíqua e pervasiva nas redações como modelo de negócios, como
plataforma de consumo ou como plataforma de produção. (SILVA, 2009, 2013)
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Organizações como The New York Times e The Guardian colocam as estratégias de jornalismo para ou de dispositivos móveis como centrais, dentro da noção do
mobile first. No Brasil, experiências do Extra, O Globo, Zero Hora e Folha de S.Paulo
também caminham nessa direção. Se compreendermos a noção de cultura e suas interfaces a partir da arqueologia da mídia, localizaremos práticas definidoras da cultura de cada momento, como a escrita para a humanidade, a internet e o computador, e,
atualmente, localizaremos o jornalismo móvel como cultura do jornalismo contemporâneo com seus artefatos baseados na tecnologia móvel.
Para a compreensão dessa conjuntura, partimos para os estudos da mobilidade,
que, como sabemos, são amplos e abarcam desde a automobilidade (FEATHERSTONE;
THRIFT; URRY, 2002, 2005), mobilidade urbana (FIRMINO, 2011; MITCHELL,
2003), mobilidade social (ADAMS, 2001), mobilidade informacional (CASTELLS,
1999; LEMOS, 2007), mobilidade física (KELLERMAN, 2006) e geografia na relação
espaço-tempo. (CRESSWELL, 2006; MEDEIROS, 2011) No limiar do século XXI, o
conceito foi retomado para estudar os novos fenômenos relacionados ao deslocamento físico e espacial e também ao deslocamento de objetos e informações por redes
digitais a partir do lastro e das transformações tecnológicas relacionadas a tecnologias
de localização e de mobilidade (tablets, smartphones) e conexões (Wi-Fi, 3G e 4G).
O jornalismo do século XXI passou a ser demarcado por esse ecossistema móvel configurado por tecnologias móveis, aplicativos e redes sem fio.
De fato, a mobilidade endereçou uma série de desdobramentos culturais vinculados ao artefato móvel e ao virtual como a “cultura do telefone” (GOGGIN, 2006;
LEVINSON, 2004), “cultura do aplicativo” (PURCELL; ENTNER; HENDERSON,
2010); “cultura da mobilidade” (LEMOS, 2009); ou “paradigma da mobilidade”
(URRY, 2007), que, para o jornalismo, estabeleceu dimensões que se caracterizam
como tendência para a “cultura do jornalismo móvel”, cuja noção denominamos, para
este capítulo, como delimitação que visa a compreensão desse aspecto como paradigma em torno de iniciativas inovadoras, de transformações das práticas jornalísticas e
da percepção do consumo de notícias e de conteúdos sob esse prisma.
Para a abordagem, é pertinente colocarmos que as tecnologias móveis digitais
resgatam o conceito de nomadismo (MAFFESOLI, 2001) para se pensar os objetos
nômades (LEMOS, 2009) no contexto informacional e de mobilidade que apontam
para uma complexa relação híbrida entre sujeitos e objetos e extensões tecnológicas.
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Os novos dispositivos informacionais vão ampliar os deslocamentos físico
e informacional. Attali aponta para a cibercultura referindo-se a um novo
tipo de nomadismo que ele chama de ‘virtuel’, sendo o ápice da longa sequência de objetos nômades: o fogo, as vestimentas, as ferramentas, as armas, as bijuterias, os instrumentos de música, os escravos, os papiros, o
relógio de pulso, o rádio, o leitor de cassete, e o walkman (o primeiro a ter
um nome verdadeiramente nômade). Hoje, na atual era desse nomadismo
virtual, temos celulares, GPS, netbooks, smartphones […]. Para Attali, o
e-mail e, depois, o número de telefone celular, foram os primeiros ‘endereços não territoriais’. (LEMOS, 2009, p. 30)

Essa retomada das mobilidades como paradigma (URRY, 2007) articula um
horizonte para se pensar a relação com o espaço urbano e com os lugares (a geolocalização, a territorialização, a atribuição de sentido para os lugares) que está no
cerne da própria história do jornalismo e da mídia na sociedade moderna. (BRIGGS;
BURKE, 2006)
Aproximando-nos do objeto de discussão da cultura do jornalismo móvel, vemos os repórteres móveis adotarem, em parte, a áurea de nômades a partir da noção de nomadismo ou de nômades globais. (MEYROWITZ, 2004) Mesmo
que na essência perdure a lógica da redação convencional de pautas, e não de um
movimento errante em organizações jornalísticas, que se originaram de meios
tradicionais como os nossos conglomerados de mídia. No contexto atual, os repórteres podem se deslocar pelo espaço urbano e pelos “não-lugares” (AUGÉ,
1994) sem estar presos à pauta predefinida e num movimento de desterritorialização. Esse nomadismo está próximo da concepção de Urry (2007) de mobilidade
líquida, de espaço fluido, de movimento constante pelos espaços físicos e virtuais
(ou híbridos).
Assim, antes que nos encaminhemos para a definição do conceito de jornalismo móvel e seus paradoxos, é coerente apontarmos para o entrelaçamento entre
mobilidade e lugar (e os processos de geolocalização) e a percepção da ubiquidade e
do celular como objeto cultural. “Os celulares têm sido associados com as qualidades
da mobilidade, portabilidade e customização.” (GOGGIN, 2006, p. 2, tradução nossa) Todavia, Pavlik (2001) tem considerado a tecnologia, essencialmente a móvel,
como um ator fundamental no processo de apuração e produção no jornalismo. É
comum o seu uso em circunstâncias de cobertura de guerra, como vimos em Atheson
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e Allan (2009) e em Levinson (2004, p. 138, tradução nossa): “O celular era um instrumento adequado para reportagens de guerra. Se ele não tivesse já sido inventado
e desenvolvido e, deveria ter sido, apenas para esse objetivo. O celular é pequeno,
autossuficiente, transmite ao vivo e é interativo”.
Sendo assim, o século XXI incorporou novos sistemas de mobilidade baseados
nas tecnologias móveis, das quais o próprio jornalismo se beneficiou enquanto uma
prática social.
O século XX logo vivenciou uma diversidade de outros desenvolvidos sistemas de mobilidade, incluindo o sistema do automóvel, sistema de telefonia
nacional, o poder aéreo, trens de alta velocidade, sistemas urbanos modernos, viagens aéreas econômicas, telefones móveis, computadores de rede.
[…] À medida que adentramos o século XXI, estes ‘sistemas de mobilidade’ estão desenvolvendo novas características inovadoras. (URRY, 2007,
p. 14)

Entre as dimensões da mobilidade, devemos reconhecer, na escala global, o
tensionamento entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento no acesso às tecnologias digitais móveis e à comunicação móvel. Historicamente, as tecnologias sem
fio influenciaram as comunicações e a geopolítica. O telégrafo é uma das principais invenções que impulsionaram esse desenvolvimento e a quebra de barreiras. Em 1853,
o periódico australiano Argus de Melbourne afirmou:
O telégrafo elétrico é o invento mais perfeito da história [atual] – apenas é
concebível inventar algo mais perfeito que isto e começamos a perguntar-nos o que ficará para a geração posterior para fazer uso da energia inesgotável da mente humana. (LEITE, 2015, p. 9, tradução nossa)

Hoje, o telégrafo como precursor das comunicações móveis representa uma
era que culminou com uma cobertura global atual em que quase 70% da população
mundial de 7,4 bilhões de habitantes tem acesso à banda larga móvel nos celulares
e smartphones.
Tendo em vista essas características da mobilidade atualizadas para o século
XXI, colocamos duas questões centrais para problematizar o fenômeno para o jornalismo: como a mobilidade influencia, efetivamente, o jornalismo atual? Qual é o
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impacto do consumo de notícias em dispositivos móveis? Essas são indagações que
norteiam a discussão sobre o paradigma da mobilidade para o jornalismo contemporâneo e para a vida móvel que se observa na sociedade em rede móvel. (CASTELLS
et al., 2006)
Assim sendo, o capítulo discorre sobre o jornalismo móvel a partir da perspectiva de construção de uma cultura nas redações baseada nas tecnologias móveis digitais.
Parte-se desse pressuposto da existência de um ecossistema móvel caracterizado pela
produção e pelo consumo de notícias em condições de mobilidade.

A cultura do jornalismo móvel: definições
e desdobramentos
A cultura do jornalismo móvel é um novo paradigma no campo do jornalismo. Um dos
aspectos a considerar é o processo de inovação no jornalismo, que atravessa a realidade das organizações jornalísticas, por meio da inserção dos dispositivos móveis como
elementos centrais na produção e no consumo de conteúdos em diferentes formatos.
Para Barbosa (2012), os dispositivos móveis são novos agentes de inovação.
Salaverría (2015) argumenta que as empresas de comunicação precisam colocar em suas estratégias de atuação e modelos de negócios os dispositivos móveis. “As
estatísticas demonstram uma torrencial deriva dos leitores diante do consumo de informação mediante dispositivos móveis.” (SALAVERRÍA, 2015, p. 149, tradução nossa) Salaverría indica ainda um horizonte para o que ele denomina jornalismo ubíquo
como uma nova fase para o jornalismo. Em tese, apontávamos as tecnologias móveis
como plataformas de produção para o jornalismo de modo a representar reconfigurações nas práticas jornalísticas. (SILVA, 2013)
Logo, esse recorte que realizamos para a definição da cultura do jornalismo
móvel se assemelha à noção de “convergência jornalística” (SALAVERRÍA; NEGREDO, 2008) ou de cultura da convergência de Jenkins (2009) no sentido de conferir
especificidade à convergência, que vai além do aspecto da convergência tecnológica,
que dominou os estudos entre as décadas de 1970 a 1990, ademais de partir para o
reconhecimento de que há, na atualidade, uma conjuntura calcada na mobilidade
dentro da esfera do jornalismo, quer seja no processo de apuração, quer seja na pro-
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dução ou no consumo e distribuição de conteúdos. Todavia, a cultura do jornalismo
móvel, proposta que tratamos aqui, se enquadra nesta mesma perspectiva de definição operacional, gerando um novo lastro cultural nas organizações jornalísticas e,
por assim dizer, no jornalismo independente.
Delimitamos nosso recorte a partir do uso do conceito de ‘jornalismo móvel digital’, empregado como modelo e especificidade do estágio em que se
encontra a relação entre jornalismo e mobilidade no contexto contemporâneo. Portanto, o nosso conceito operacional para jornalismo móvel digital compreende o trabalho do repórter em campo exercendo atividades
potenciais de apuração, produção, edição, distribuição e compartilhamento
de conteúdos ou transmissão ao vivo em condições de mobilidade (física e
informacional). A construção desse espaço jornalístico descentralizado (a
redação móvel) realiza-se através do aporte da infraestrutura de conexão
sem fio (3G, 4G, Wi-Fi, WiMax ou Bluetooth) e das tecnologias móveis digitais, portáteis e ubíquas (celular, smartphone, tablets, netbooks, gravadores, câmeras digitais e similares). (SILVA, 2013, p. 100-101)

Um dos artefatos demarcados do jornalismo móvel atual foi o surgimento
dos smartphones, além da combinação entre telas maiores, aplicativos e câmeras
embarcadas. Em 2007, a experiência de mobile journalism da agência de notícias
Reuters significou essa passagem para a evolução do jornalismo móvel em escala
internacional. Antes, porém, houve algumas iniciativas pontuais que merecem o
resgate como partes do processo, como a publicação de foto gerada por dispositivo
móvel na primeira página do jornal The New York Times:
Um aspecto relevante para o desenvolvimento do jornalismo profissional por meio de dispositivos móveis, isto é, o chamado jornalismo móvel
ou mobile journalism (termo que também aparece com as abreviaturas
m-journalism ou MoJo) […] teve lugar em 17 de fevereiro de 2004 quando
o The New York Times publicou pela primeira vez na primeira página uma
fotografia registrada com um celular. (SÁNCHEZ GONZÁLEZ, 2011, p. 5,
tradução nossa)

Portanto, ao longo desse percurso, o jornalismo móvel foi se consolidando como
prática e hoje podemos indicar quatro dimensões delimitadas para refletir: 1. dimensão da produção jornalística; 2. dimensão do consumo; 3. dimensão da convergência/
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multiplataforma; 4. dimensão da mobilidade expandida. No primeiro caso, a dimensão
refere-se à infraestrutura móvel de produção à disposição do jornalista em campo, a
exemplo de smartphones, tablets, acessórios (lentes, microfones externos) e redes sem
fio que permitem o trabalho fora da redação física.
A segunda dimensão, a do consumo, desdobra-se em duas possibilidades: a da
produção específica para a circulação em mobilidade ou através de aplicativos específicos como os autóctones. (BARBOSA; SILVA; NOGUEIRA, 2013) Esta perspectiva,
Silva (2011) e Camargo (2015) também denominam jornalismo em mobilidade.
Camargo (2015, p. 52), em sua dissertação de mestrado, aprofundou o conceito
classificando que “o jornalismo em mobilidade seria a fase mais avançada do jornalismo digital contemporâneo por abarcar elementos que acompanharam o desenvolvimento da tecnologia, sendo incorporado à plataforma/dispositivo e à forma de
produzir, reportar e distribuir.”
A terceira dimensão, convergência e multiplataforma, está vinculada às duas
primeiras, haja vista que tanto a produção quanto o consumo vinculam-se à distribuição multiplataforma dentro de um processo de convergência jornalística em
curso. As plataformas móveis compõem esse ecossistema de múltiplas plataformas
tendo em vista que a fase atual do jornalismo está caracterizada pela incorporação
de estratégias que considerem o cruzamento de meios tradicionais e mídias digitais
e móveis.
A quarta dimensão, mobilidade expandida, representa o estado em que se encontra o contexto de expansão de experiências crescentes, como a de incorporação
da realidade virtual (RV) como nova etapa do jornalismo móvel (RICHARDSON,
2015) com o grau de imersão (ARONSON-RATH et al., 2015) através de óculos de
realidade virtual como o Google Cardboard1 ou Óculos Rift, que vêm desencadeando
em experiências de narrativas com 360 graus como as produzidas pelo The New
York Times (Figura 1).2 Por trás dessas narrativas imersivas, estão as tecnologias da
mobilidade na produção, no consumo e na renovação da estruturação dos formatos
de contar história.

1

Disponível em: https://www.google.com/get/cardboard/. Acesso em: 14 fev. 2016.

2

Disponível em: http://www.nytimes.com/newsgraphics/2015/nytvr/. Acesso em: 14 fev. 2016.
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Figura 1. Narrativas em 360 graus do The New York Times sobre os atentados em Paris

Fonte: http://www.nytimes.com/newsgraphics/2015/nytvr/#vigils_in_paris.

De fato, o jornalismo com narrativas em realidade virtual, tendo as tecnologias móveis como parâmetro, é a nova fronteira para a complexificação do jornalismo móvel enquanto prática que acompanha a evolução da cultura da mobilidade.
Nesse contexto, temos as câmeras portáteis para produção das narrativas e, do lado
do consumo, apropriações de óculos portáteis ou caseiros que, acoplados aos smartphones, permitem formas diferentes de lidar com a RV e com os potenciais do acelerômetro e outros recursos.
O fato de vivermos uma cultura do jornalismo móvel não significa que todas as
organizações jornalísticas estão preparadas para ela, investindo ou desenvolvendo
iniciativas estratégicas e de inovação. De um lado, há os consumidores de informações em dispositivos móveis que conhecem melhor os dispositivos e que flutuam
de forma líquida entre as plataformas e aplicativos, de modo que a estabilidade do
jornalismo tradicional desaparece no contexto e dá lugar a uma nova dinâmica. Todavia, essa conjuntura já está desenhada no cenário com desdobramentos e heterogêneas possibilidades de atuação, em termos de apropriações, quanto à produção e
à distribuição de conteúdos.
De outro lado, observamos a mídia móvel se transformando em conceito para
se pensar a cultura contemporânea. Scolari (2014) defende a mídia móvel como um
“novo meio” com definições próprias e envolta a um ecossistema com novas espécies
e especificidades.
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A explosão dos dispositivos móveis e o universo dos apps – os quais constituem um new media para todos os efeitos – são, talvez, um dos fenômenos
mais fascinantes da história dos meios. Poder estudar este processo a partir
de sua origem nos converte […] em privilegiados. Com um biólogo que descobre uma nova espécie. Como um astrônomo que encontra um novo planeta.
(SCOLARI, 2014, grifo do autor, tradução nossa)

A cultura do jornalismo móvel fomentou um ecossistema também móvel a
partir da ambiência multiplataforma, do consumo em plataformas móveis e da instrumentalização dos jornalistas (por meio de gravadores digitais, smartphones e
aplicativos). Deste modo, o jornalista pode atuar em condições de mobilidade (Figura 2) com o processo de apuração, produção ou transmissão ao vivo a partir da
combinação smartphone, aplicativos e conexões sem fio.
Figura 2. Uso de tecnologias móveis na produção jornalística

Fonte: foto por Karla Sylmara Evangelista.

O jornalismo móvel se consolida como prática e com tendência a novos desdobramentos, haja vista o desenvolvimento acelerado das inovações em termos de
tecnologias, aplicativos e acessórios que permitem novas aberturas de apropriações.
Desse modo, repórteres atuam em todo o processo de produção, em lugares remotos
e fora da redação.
Cultura do jornalismo móvel
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Inovação no jornalismo
A formatação de um ecossistema móvel ocorre diante de um jornalismo em crise de
identidade com uma “afetação” mais ampla (de modelos de negócios, novos suportes
de consumo, mobilidade tecnológica), em busca de inovação e de soluções para se
posicionar no mercado. A mobilidade no jornalismo está impregnada de invenções, ao
longo do tempo, como o telégrafo sem fio, câmeras e gravadores portáteis analógicos,
entre outros instrumentos e infraestrutura física e de redes de conexão. Essas invenções surgiram fora do âmbito do jornalismo e foram apropriadas por este. No entanto,
na atualidade, essa busca por inovação é fomentada dentro de algumas organizações
jornalísticas através de criação de laboratórios de inovação, como o The Guardian Mobile Innovation Lab,3 que sinaliza as tentativas de desenvolvimento de novos formatos
e narrativas para o jornalismo voltado para telas pequenas.
O projeto do The Guardian está baseado em cinco propostas centrais quanto
ao jornalismo móvel: cobertura ao vivo por streaming, vídeo, distribuição contextual,
interação de conteúdo e notificações. Apesar de alguns desses aspectos estarem presentes na web, o mobile valoriza outros aspectos relacionados às affordances das plataformas sensíveis ao toque e com recursos como acelerômetro, velocímetro. Uma das
características é a tactilidade (PALACIOS; CUNHA, 2012) relacionada à interação de
conteúdo. O streaming ao vivo carrega a velocidade de, a partir de um aplicativo móvel, disparar uma cobertura jornalística diretamente de um local de acontecimento,
unindo ubiquidade e portabilidade, valorizando, assim, a característica vídeo, como
vemos com o Live do Facebook e o Periscope. A distribuição contextual é um aspecto
central de geolocalização porque ocorre de acordo com a posição do dispositivo. As
notificações ou alertas se fortalecem, cada vez mais, como um sistema de proximidade
com o usuário, tanto para smartphones quanto para relógios inteligentes.
No início da década de 2000, Fagerberg (2003) afirmava que a inovação não é
um fenômeno novo. De fato, não é. Mas a noção de inovação no jornalismo tem aparecido com mais frequência atualmente na literatura.
Uma das distinções importantes é feita entre invenção e inovação. Invenção é
a primeira ocorrência de uma ideia para novo produto ou processo. Inovação
é a primeira comercialização de uma ideia. Às vezes invenção e inovação são
3
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fortemente vinculadas, de modo que é difícil distinguir uma da outra (biotecnologia, por exemplo). Em muitos casos, portanto, há considerável lapso de
tempo entre as duas. (FAGERBERG, 2003, p. 3, tradução nossa)

Logo, inovação, para jornalismo, impulsiona o contexto do ecossistema móvel
e de convergência jornalística com novos formatos e linguagens para os conteúdos.
O estágio atual demarca a cultura do jornalismo móvel com tendência para novos
desdobramentos para o campo, que continuará colocando as tecnologias móveis e a
mobilidade como centrais na produção e no consumo de notícias para o jornalismo.

Conclusões
Estudar o fenômeno do jornalismo móvel é uma urgência dentro do mundo
acadêmico porque a interface entre os meios ou plataformas e os dispositivos móveis
é visível na conjuntura atual. As investigações de diferentes autores e em diferentes perspectivas (BARBOSA, 2012; CAMARGO, 2015; CUNHA, 2016; PELLANDA,
2007; SILVA, 2013;) demarcam esse território como um desafio para exploração
devido a sua natureza inovadora para o jornalismo. Ao mesmo tempo, o jornalismo móvel – por meio da combinação de tecnologias móveis, conexões, aplicativos e
acessórios – vislumbra taxonomias para enquadramento dos recursos possíveis para
produção e distribuição de conteúdos.
Retomando a discussão em torno do jornalismo móvel como uma cultura contemporânea no jornalismo, é necessário problematizar os tensionamentos que há em
torno da prática no aspecto de produção. O jornalismo móvel, dentro do contexto
do jornalismo digital, hoje, é mais complexo e envolve o uso de tecnologias móveis
como smartphones, tablets, mas também drones e tecnologias vestíveis (wearables),
a exemplo de relógios inteligentes (smartwatchs) e óculos de realidade aumentada e
virtual. O espectro de atuação se ampliou e também as questões relacionadas a privacidade e a vigilância.
Para as redações, o jornalismo móvel traz novas condições de produção para a
equipe jornalística e até mesmo contribuição da audiência, com o envio de conteúdos
através de aplicativos como WhatsApp (e Telegram), iniciado pelo Extra do Rio de Janeiro e que se expandiu para praticamente todos os meios de comunicação do Brasil
como ferramenta no processo de apuração e compartilhamento de conteúdos.
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Logo, a formulação da ideia de cultura do jornalismo móvel decorre da percepção empírica e dos dados sobre a sociedade em rede móvel (CASTELLS et al., 2006) e
da capilaridade nas práticas de consumo e de produção de notícias a partir da perspectiva da própria cultura da mobilidade enquanto motor da sociedade contemporânea.
Na perspectiva teórica, as discussões têm se ampliado com a caracterização do paradigma das mobilidades. (URRY, 2007)
Vimos, portanto, uma complexificação da prática nos últimos dez anos em razão
dos avanços tecnológicos relacionados à máquina, ao hardware, ao dispositivo móvel
em si, como aperfeiçoamentos nas câmeras embutidas (em termos de lentes, filtros e
expansão dos pixels, incorporação do 4K ou 3D), na memória RAM, na capacidade de
armazenamento. Essa cultura precisa ser melhor estudada nas pesquisas.
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REFLEXÕES PRELIMINARES SOBRE O USO DO VÍDEO
NA PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA WEB1
Leila Nogueira

Introdução
Há mais de uma década, os veículos jornalísticos da web buscam agregar ao texto das
notícias recursos de áudio, vídeo, foto, hiperlink e, mais recentemente, infográficos
animados. Entretanto, os produtos resultantes destas experimentações ainda não valorizam as características específicas de cada elemento para a eficácia do relato multimídia. Percebe-se que a existência de estruturas narrativas básicas2 de composição
dos conteúdos noticiosos na hipermídia3 tende a evidenciar o quanto a construção da
história multimídia tem ocorrido sem a preocupação de buscar integrar esses elementos numa unidade plena de sentido jornalístico.
O resultado continua sendo: 1. a redundância informativa, quando se publica a
mesma notícia na versão textual e audiovisual – às vezes até, o texto é a transcrição
literal do que já estava dito no vídeo; ou 2. a justaposição aleatória do texto, da foto e
1

Este artigo foi publicado pela primeira vez nos Anais do VII Encontro Nacional de Pesquisadores em
Jornalismo, realizado na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP),
em novembro de 2009, com o tema “A pesquisa em jornalismo em um mundo em transformação”
(ISSN:1982-4416).

2

Ver mais a este respeito em Nogueira (2004).

3

Entende-se “hipermídia” aqui como “o conjunto de meios que permite acesso simultâneo a textos,
imagens e sons de modo interativo e não-linear, possibilitando fazer links entre elementos de mídia,
controlar a própria navegação e, até, extrair textos, imagens e sons cuja sequência constituirá uma
versão pessoal desenvolvida pelo usuário. […] vai além da multimídia por trazer ênfase na interatividade e no acesso não-linear promovidos pelos links entre os conteúdos”. (GOSCIOLA, 2003, p. 34)

95

do vídeo na página, sem uma hierarquização capaz de organizar jornalisticamente a
produção noticiosa, que acaba fragmentada.
Em outras palavras, a roteirização da narrativa multimídia, reivindicada por
Gosciola (2003), não chega a ser aplicada plenamente na maioria dos sites de notícias.
Quando isso ocorre, fica claro que a composição ganha mais elementos à medida que
aumenta a importância dada ao assunto.
Assim como acontece no jornal impresso – onde o fato mais importante é
narrado com texto, foto e espaço privilegiado –; ou na televisão, onde os
principais assuntos de cada edição são tratados em reportagens completas
e com mais tempo, a roteirização da reportagem em hipermídia também se
vale deste critério. (NOGUEIRA, 2005, p. 58)

O problema é o que deve ser levado em conta na hora de roteirizar um relato
jornalístico na hipermídia. Observa-se uma carência de critérios que contribuam
para uma utilização narrativamente eficaz e para uma composição hierarquicamente coerente dos variados elementos que compõem o discurso jornalístico na hipermídia.
Os produtos do fazer jornalístico não são apenas formatos comuns possíveis,
mas representam, compromissos e responsabilidades deste campo social.
Como produção de conhecimento da realidade atual, naturalmente efêmera e
instável, o campo jornalístico tem funções e elabora produtos que são socialmente permitidos. (SEIXAS, 2003, p. 82-83)

Para arcar com os compromissos e as responsabilidades citados pela pesquisadora acima, o jornalismo – assim como todas as demais instituições sociais
– reveste o seu discurso de intenções, que podem variar de acordo com o gênero
e/ou formato a ser elaborado. Com base na história de evolução da linguagem jornalística nos meios anteriores, acredita-se que, a partir do momento em que essas
intenções discursivas se fizerem claras, as convenções específicas do jornalismo na
web começarão a se estabelecer. Esta perspectiva tende a trazer vantagens tanto
para os jornalistas, que vão incrementar a efetividade narrativa de seus relatos,
quanto para a sociedade em geral, que terá ao seu dispor conteúdos noticiosos cada
vez mais ricos.
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Linguagem e discurso
Antes de avançar, é importante precisar alguns conceitos. O primeiro deles será o de
linguagem. Para Vygotsky, a linguagem desempenha uma função muito significativa
no desenvolvimento cognitivo dos indivíduos, ao determinar como a criança aprenderia a pensar. Mas o autor destacou também que entre o pensamento e a palavra havia
mais diferenças do que semelhanças:
A estrutura da linguagem não se limita a refletir como num espelho a estrutura do pensamento; é por isso que não se pode vestir o pensamento com
palavras como se de um ornamento se tratasse. O pensamento sofre muitas
alterações ao transformar-se em fala. Não se limita a encontrar expressão
na fala; encontra nela sua realidade e sua forma. (VYGOTSKY, 2001, p. 291)

Na obra Imagem e verdade: jornalismo, linguagem e realidade, publicada em
2006, o pesquisador da linguagem jornalística Marconi Oliveira da Silva resgata as ideias
de Ludwig Wittgenstein para demonstrar como este pensador austríaco teria influenciado os filósofos contemporâneos: “Wittgenstein compara a linguagem a uma cidade antiga que traz o novo e o velho e as mais diversas formas de construção, destacando com
isso que a linguagem é algo dinâmico que se renova, que traz novos significados e usos”,
e prossegue reforçando que “a linguagem nunca pode ser tida como completa, definitiva.
[…] As regras da linguagem também são flexíveis.” (SILVA, 2006, p. 78)
Quando é preciso associar estas noções às particularidades expressivas do universo da hipermídia, recorre-se ao estudo de Gosciola (2003). Ele defende que “assim
como ocorre com a linguagem cinematográfica, o conceito de linguagem de hipermídia agrega um conjunto de linguagens como a fotográfica, a sonora, a visual, a audiovisual e a própria cinematográfica”; seguindo esse raciocínio, o autor constata que “é
comum utilizar um conceito que abarque todas as linguagens porque há, em senso comum, uma nova linguagem resultante desse somatório.” (GOSCIOLA, 2003, p. 34-35)
No contexto do presente estudo, consideram-se linguagens os conjuntos de códigos que possuem funções comunicativas específicas. O jornalismo, portanto, pode
lançar mão de um ou vários deles de acordo com o que for mais relevante para a mensagem, sem desconsiderar que a notícia é uma construção sobre o mundo real a partir
do que se define como interesse público. Por isso, Nilson Lage (2004) destaca, por
exemplo, que a retórica da notícia é referencial por definição e que o seu modo verbal
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é o indicativo. Ao passo que a retórica da publicidade é a conativa e o modo imperativo
predomina em seus anúncios.
Se os relatos jornalísticos multimídia forem trabalhados com base nessas definições, será possível identificar o que o vídeo, o texto, o áudio, o hipertexto, a fotografia etc. possuem de particular e perceber como a hierarquização coerente desses
elementos pode contribuir para a efetivação da retórica da notícia na web.
A notícia pode comover, motivar revolta ou conformismo, agredir ou gratificar alguns de seus consumidores. Esses efeitos são apreciados e muitas vezes
exagerados por quem se ocupa de política de comunicação ou psicologia social. Trata-se de um problema para o mecanismo de poder em que o veículo
está inserido ou, na prática, para os gatekeepers, aqueles que decidem o que
vai ou não ser publicado. (LAGE, 2004, p. 25)

Na web, o trabalho dos gatekeepers é, certamente, bem mais complexo, já que,
além de decidir o que vai ser publicado, é preciso decidir como, ou seja, qual dos códigos disponíveis vai contar melhor cada parte da história. Embora o texto escrito não
seja o foco específico deste artigo, é importante chamar atenção para um exemplo:
no especial sobre a ida do homem à Lua1 publicado pelo Estadão.com.br em julho de
2009, nota-se que o potencial mais explorado do texto foi o de narrar e contextualizar,
o que é feito quando são abordados os projetos de cada país que planeja fazer a viagem
lunar. A partir daí, infere-se que estas particularidades podem se revelar úteis à retórica referencial da notícia mais através da linguagem textual do que de qualquer dos
demais códigos. Talvez por este motivo, o texto ainda permaneça como eixo principal
da maior parte das produções noticiosas da web.
As linguagens (sonora, textual, visual, audiovisual etc.) podem ser combinadas
para constituir os diferentes tipos de discurso.2 O discurso, por sua vez, será compreendido aqui como o resultado da aplicação destas linguagens sob determinadas
condições de produção. Ao navegar por sites noticiosos da Bahia e do Brasil, por
exemplo, ainda se percebem alguns usos um tanto forçados ou mesmo aleatórios dos
elementos multimídia nas matérias disponíveis.

1

Ver íntegra do material em: http://www.estadao.com.br/especiais/com-projeto-apollo-ciencia-desbrava-a-lua,66511.htm. Acesso em: 21 jul. 2017.

2

Mais sobre as especificidades do termo “discurso” em Charaudeau e Maingueneau (2008).
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Observa-se, em muitos casos, que a preocupação geral concentra-se mais em ter
vídeo, texto, áudio e foto na notícia do que em pensar o papel destes elementos na composição da narrativa. Prova disso foi a explicação da editora da Folha Online, Lígia Braslauskas,3 sobre os critérios de utilização do conteúdo em vídeo no material produzido
por sua equipe. A fala da jornalista serviu para demonstrar o aspecto secundário deste
elemento naquele veículo e confirmar que a exploração aleatória da multimidialidade
resulta em redundância de informações para o público. Segundo ela, o usuário que estiver interessado num determinado assunto vai poder ler sobre aquilo na Folha Online e
ainda ver o vídeo4 com uma reportagem sobre tudo isso que ele acabou de ler.
Em outros momentos, é a ausência de algum elemento que torna a mensagem
pouco eficaz do ponto de vista jornalístico. Como forma de ilustrar esta afirmação, vale
a notícia que foi publicada na editoria de entretenimento do site do Correio, antigo
Correio da Bahia, na quinta-feira 28 de agosto de 2008. O título era “Menina gaúcha
de cinco anos é eleita Mini Miss Mundo”, mas o material foi elaborado apenas aplicando a linguagem textual. O texto estava dividido em dois parágrafos e não havia uma
única fotografia da criança para que o leitor tivesse, ele mesmo, condição de verificar
se a menina de fato merecia este título, se era mesmo tão precocemente bela.
Como Milton José Pinto deixa claro em seu livro sobre Comunicação e discurso, quando alguém elabora um texto para se comunicar, a linguagem verbal e outros
sistemas semióticos (como as imagens) são utilizados com três funções básicas que
ocorrem de forma integrada. São elas: 1. mostração, que “consiste em designar e
descrever as coisas ou pessoas de que se fala, estabelecendo relações entre elas e
localizando-as no tempo e no espaço, sempre em relação ao que o receptor supostamente conheceria deste universo em pauta”; 2. interação, que envolve “interpelar e estabelecer relações de poder com o receptor, na tentativa de cooptá-lo e de
agir sobre ele ou sobre o mundo por seu intermédio”; e 3. sedução, que é “marcar
as pessoas, coisas e acontecimentos referidos com valores positivos ou eufóricos e
negativos ou disfóricos, e/ou ainda em demonstrar uma reação afetiva favorável ou
desfavorável a eles.” (PINTO, 2002, p. 65-68)

3

No dia 20 de setembro de 2008, a jornalista Lígia Braslauskas proferiu uma palestra sobre a Folha
Online no auditório da Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC), em Salvador.

4

Uma referência à seção de videocasts da Folha Online.
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No discurso jornalístico, o lead é a técnica mais comum de dar conta de funções
como essas num único relato. Responder as perguntas básicas – “o quê?”, “quem?”,
“quando?”, “onde?”, “como?” e “por quê?” – ajuda a acelerar o ritmo de produção
dos textos noticiosos no cotidiano das redações, na medida em que permite trabalhar
com mais ênfase num ou noutro dos acima citados modos de dizer. Contudo, é no
ciberespaço que o discurso jornalístico encontra a possibilidade de se configurar em
bases de dados digitais.5
Do mesmo modo que a narrativa literária ou cinematográfica é um plano
arquitetônico na Modernidade, a Base de Dados emerge como uma forma
cultural típica para estruturar as informações sobre o mundo/realidade na
cultura dos computadores. (MACHADO, 2006, p. 17)

Mas, como o próprio Machado (2006) ressalta, contar uma história multimídia
explorando as potencialidades das bases de dados não é a mesma coisa que fazer isso
nos meios anteriores. Agora, as matérias jornalísticas podem ser estruturadas de diversas maneiras no ciberespaço (NOGUEIRA, 2004; RIBAS, 2005). Resta identificar
quais são os critérios que vão orientar os produtores dessas notícias na hora de decidir se devem utilizar todos os elementos multimídia ou apenas alguns e quais deles, e
com que ênfase, na construção de seus relatos.

Caráter testemunhal do vídeo
A palavra “convergência” era usada na década de 1970 de maneira bastante ampla
para designar a parceria entre os computadores e as redes de telecomunicações. A
partir de 1990, o termo começou a ser empregado para fazer referência ao desenvolvimento tecnológico digital, à integração de textos, imagens, sons e outros elementos
(BURKE; BRIGGS, 2004), dos quais o webjornalismo6 passou a se valer. Entretanto,
é importante destacar que a dimensão tecnológica não é a única a ser considerada
quando o assunto é convergência de meios:

5

Ver mais sobre este assunto em Barbosa (2007).

6

Esta terminologia é adotada neste estudo por considerar-se que a atividade jornalística desenvolvida na World Wide Web deve ser assim denominada. Ver mais em Mielniczuk (2003).
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Pensamos que para analisar a fundo esse processo de convergência e estabelecer as medidas estratégicas oportunas para abordá-lo, é preciso levar
em conta várias dimensões que se articulam entre si. Estas dimensões podem sintetizar-se em quatro: a dimensão empresarial, a tecnológica, a profissional e a comunicativa. (SALAVERRÍA, 2003, p. 32, tradução nossa)

Durante este trabalho, é a dimensão comunicativa que será destacada, pois
é ela que, de acordo com Salaverría (2003), abrange as possibilidades de difundir
mensagens informativas a partir da combinação dos diversos códigos. Como as notícias textuais foram as primeiras a migrar para a nova plataforma, os jornais escritos protagonizaram as análises preliminares sobre o jornalismo no ciberespaço
e permitiram uma sistematização das fases de desenvolvimento desta atividade no
ambiente da hipermídia. (PALACIOS et al., 2002) Não demorou muito para que a
mesma metodologia de análise7 fosse aplicada para se estudar o comportamento das
notícias sonoras (ALVES, 2004) e audiovisuais (NOGUEIRA, 2005) na web e ainda
para se refletir sobre a qualidade do jornalismo no ciberespaço. (BECKER; TEIXEIRA, 2008)
Desde então, este potencial de multimidialidade (MACHADO; PALACIOS,
2003) tem sido crescentemente explorado pelos veículos jornalísticos da web. Entretanto, como buscou-se demonstrar, observa-se que o uso dos elementos vídeo,
áudio, foto, texto, hipertexto e infográfico ao longo da produção noticiosa ainda é
aleatório e indiscriminado. Não há uma aplicação que procure compreender a característica principal desses códigos para fazer com que o relato produza sentido sem
perder a unidade.
Embora o webjornalismo seja por natureza multimidiático, o que se percebe
atualmente é que a composição dos relatos ainda explora frequentemente o eixo textual, como já foi pontuado. Isto significa que, mesmo hoje, é a palavra escrita que
permanece como elemento mais importante da maioria dos produtos noticiosos na
hipermídia. Algo compreensível quando se considera o fluxo histórico descrito por
Canavilhas (2007, p. 39, tradução nossa) ao analisar o poder da palavra escrita ao
longo do tempo:
7

O Grupo de Pesquisa em Jornalismo On-line (GJOL), da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia (Facom-UFBA), realizou uma pesquisa em 44 jornais diários e gratuitos
existentes na web, identificando três etapas evolutivas entre os produtos. A partir daí, o estudo
tornou-se referência para análises posteriores de conteúdos noticiosos.
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Este poder da palavra ganhará um papel ainda mais importante nas sociedades contemporâneas com a aparição da imprensa e a crescente alfabetização da população. Esta tendência só sofrerá mudanças no final do século
XX e início do século XXI, quando a linguagem não verbal começa a ganhar
terreno entre as novas gerações nascidas num ambiente audiovisual onde a
imagem tem um papel determinante.

A partir deste raciocínio, é possível inferir que, se a imagem passa a ter uma
função de destaque na vida dos indivíduos da contemporaneidade, nada mais natural
que ela também comece a ser um elemento cada vez mais presente nas produções
jornalísticas da web. Afinal, como escreve Alexandre Júnior (2008, p. 20) ao estudar
a eficácia pela imagem na oratória,
se ver é um modo mais iluminado, esclarecido e nítido de compreender, então a imagem alimenta e sustenta o argumento, confirma a verdade expressa,
promove a persuasão e convicção, dispõe e mobiliza a mente para a acção,
diluindo ou resolvendo assim a tensão gerada pelo contraditório.

Neste contexto, um trecho de imagens brutas com áudio ambiente pode permitir que, na web, o receptor da mensagem jornalística seja alçado à condição de
testemunha do evento (ou de parte dele) num grau diferente daquele que o leitor, o
ouvinte e o telespectador conseguem experienciar. Isto porque os jornais e revistas
narram os fatos através da linguagem escrita e ilustram seus relatos com figuras,
infográficos e fotos, capazes de isolar um fragmento visual do episódio. O rádio desperta em quem ouve a capacidade de criar mentalmente as imagens da história. Mas,
nem sempre, elas correspondem ao que realmente ocorreu. A TV, por sua natureza
audiovisual, aproxima mais a notícia daquele que assiste. Todavia, o rigor do tempo
acaba forçando uma predominância do discurso indireto verbal, representado nos
constantes offs das matérias.
Como na web o tempo pode ser usado a favor da narrativa, observa-se que vídeos brutos sem offs estão sendo incluídos cada vez mais na composição das reportagens multimídia. O que revela uma mudança sutil, porém significativa, do discurso
indireto verbal contido no off para um outro tipo de discurso indireto, que talvez possa
ser chamado de não verbal, uma vez que tem como mediador não mais um repórter,
que escreve um relato a partir de várias fontes, mas sim um cinegrafista, que escolhe
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ângulos e enquadramentos para revelar a cena. Isto reforça o caráter testemunhal da
produção jornalística, pois oferece ao receptor a possibilidade de experienciar o momento no seu próprio ritmo e de focar aspectos de interesse específico, livre da condução determinante de um texto narrado por outra pessoa.
No mesmo especial sobre o homem na Lua já citado, há trechos de vídeo – sem
offs mas com áudio original – que funcionam como uma espécie de portal capaz de
“transportar” quem assiste de volta a 1969 para ouvir Neil Armstrong pronunciar, em
inglês, a célebre frase “É um pequeno passo para o homem e um salto para a humanidade”. Por isso, não é de se estranhar que o impacto causado pelo vídeo na satisfação
do público que navega na web em busca de informação seja tão representativo, como
constatou Canavilhas (2007, p. 208-209, tradução nossa) em sua pesquisa:
Os impactos do vídeo na satisfação e na avaliação têm sido os mais significativos. Os usuários consideram este conteúdo mais atrativo, interessante
e enriquecedor. Com base nos dados analisados, se pode dizer que, entre as
três possibilidades multimídia [vídeo, áudio e infografia], o vídeo é o que
gera níveis de satisfação claramente mais elevados e se destaca como um
valor agregado para o webjornalismo.

Não se pretende, com isso, dizer que o uso de vídeos com off nas matérias jornalísticas da web seja algo descabido. Pelo contrário, a intenção aqui é chamar atenção
para o fato de que o ciberespaço permite variados usos para o vídeo e, exatamente por
esta razão, cabe a quem compõe a narrativa não apenas a sensibilidade de identificar
a necessidade de sua utilização, mas, principalmente, a habilidade de perceber o que
esse elemento pode agregar à história. Acredita-se, porém, que o vídeo livre de offs ou,
dito de outro modo, que a linguagem audiovisual “pura” seja mais promissora como
componente da gramática do jornalismo na web do que a forma anterior (com offs)
consagrada pela televisão.

Considerações finais
Já é possível perceber o desenvolvimento acelerado das condições técnicas da internet para veiculação dos arquivos de áudio e de vídeo e o crescimento dos índices de
interessados nos conteúdos disponibilizados no ciberespaço. No Brasil, é cada vez
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maior o número de pessoas que adquirem aparelhos de computador.8 E, de acordo
com a pesquisa divulgada pelo IBOPE Nielsen Online em julho de 2009, o número de
brasileiros com acesso à rede em casa já passa de 40 milhões.
A quantidade de pessoas que moram em domicílios em que há presença de
computador com internet é de 40,2 milhões. Considerando os brasileiros
de 16 anos ou mais de idade com posse de telefone fixo ou móvel, o IBOPE
projeta a existência de 62,3 milhões de pessoas com acesso à internet em
qualquer ambiente (residências, trabalho, escolas, lan-houses, biblioteca e
telecentros). (TEMPO DE NAVEGAÇÃO…, 2009)

Além disso, o relatório da Innovation – International Media Consulting Group
divulgado em 2007 e citado por Canavilhas (2007, p. 10) traz uma perspectiva ainda
mais reveladora ao prever que já em 2012 “a internet será a principal fonte de conteúdos informativos, superando inclusive o meio mais potente da atualidade, a televisão”.
Com base neste cenário de desenvolvimento da cibercultura, é fundamental discutir critérios para a utilização dos elementos multimídia na construção das narrativas
jornalísticas na web, pois esta é uma atividade que tem se tornado bastante complexa
devido à diversidade de opções de combinação dos elementos multimídia, como bem
identificou Canavilhas (2007). De acordo com este autor, “é esta multiplicidade de opções que transforma o webjornalismo em uma atividade complexa, sobretudo quando
ainda não há um conjunto de regras estabelecidas que apoie o trabalho do jornalista.”
(CANAVILHAS, 2007, p. 97-98, tradução nossa)
Acredita-se que será possível estabelecer este conjunto de regras a partir da
investigação das características específicas de cada linguagem (visual, audiovisual, sonora, textual e hipertextual) que possam ajudar a compor a unidade discursiva do relato jornalístico, pois este é um primeiro passo no caminho para o estabelecimento das
convenções necessárias a uma aplicação criteriosa da multimidialidade nas produções
jornalísticas da hipermídia. Afinal, como afirma o professor Antônio Brasil (2005,
p. 55) ao propor um sistema de catalogação e recuperação de imagens no ciberespaço,
o “futuro nos reserva […] novas tecnologias e novos serviços onde a informação audiovisual deverá ser organizada e representada segundo métodos mais próximos do
mundo real, permitindo desse modo novas formas de interação.”
8

104

Em setembro de 2008, uma reportagem da edição especial sobre tecnologia da revista Veja revelou
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E, mais adiante, acrescenta que “é preciso aprender a pensar com as imagens,
mas também com as palavras e os sons, pois o discurso das imagens não é exclusivista,
e sim integrador”. Brasil defende a multimídia como um requisito fundamental para
“uma verdadeira e legítima civilização das imagens.” Além disso, para ele, “uma ‘escrita
do século vinte e um’ parece ser uma possibilidade, pelo menos para aqueles que estão
tentando escrever com imagens em movimento”. Na visão deste pesquisador, “as novas
linguagens audiovisuais digitais, com o auxílio de computadores, devem se tornar o
meio pelo qual a nossa informação mais sofisticada, na forma de ideias e experiências,
será gravada, compartilhada, explorada e analisada.” (BRASIL, 2005, p. 132-133)
Na tentativa de contribuir para isso e evitar os usos indiscriminados e até os
“não usos” inexplicáveis dos elementos multimídia na produção jornalística da web, é
que se faz necessário investigar como a mensagem noticiosa pode ser enriquecida com
as características específicas de cada linguagem, pois, quando estas forem aplicadas
com critérios coerentes, certamente vão colaborar significativamente para a transmissão mais fiel e completa do sentido desejado pelo jornalista ao produzir o relato.
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INTERATIVIDADE COMO DISPOSITIVO
DO JORNALISMO ON-LINE
Luciana Mielniczuk

Introdução
Este texto pretende sistematizar algumas ideias com o intuito de buscar caminhos para
estudar o jornalismo on-line a partir da compreensão do fenômeno da interatividade.
Trata-se, portanto, de um trabalho em processo. Potencializada pelo desenvolvimento
tecnológico, que também possibilitou o surgimento da internet e, consequentemente,
de outros usos e produtos de comunicação, a interatividade não pode ser vista meramente como um acontecimento técnico. Mesmo não a considerando como um aspecto
revolucionário do jornalismo on-line – um aspecto que poderia cunhar um produto jornalístico com características até então totalmente desconhecidas –, não se pode deixar
de considerar a relevância da interatividade para esse tipo de jornalismo.
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 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.

Interatividade: um breve mapeamento
Pensar a questão da interatividade relacionada à mídia é uma tarefa complexa não só
pela natureza do assunto em si, mas pelo contexto de velozes transformações no qual
109

ela está inserida. Não se pretende contemplar a questão em toda a sua complexidade;
a proposta restringe-se a articular uma definição de interatividade que possa dar conta da atual preocupação que é a de tentar compreender tal fenômeno no jornalismo
on-line.
Vittadini (1995, p. 151, tradução nossa) defende a ideia de que, para compreender e definir a interatividade proposta pelas novas mídias, é necessário fazê-lo “[…]
através da identificação de múltiplas relações com outras formas de comunicação conhecidas por nós”.1 Segundo a autora, o conceito de interação, identificado com qualquer campo do saber, abrangendo as Ciências Exatas e Humanas, refere-se a um tipo
de ação que envolve vários sujeitos. Caracteriza-se por:
situar-se em um espaço-tempo cujo âmbito se estabelece em um campo de
ação comum em que os sujeitos envolvidos devem poder entrar em contato
entre si. Também é fundamental a capacidade de ação de cada sujeito, que
deve estar em condições de interferir no curso da interação determinando-a
com sua atuação: cada ação de um sujeito deve constituir a premissa das
ações realizadas posteriormente pelos demais. Enfim, a interação se realiza
sobre a base de uma série de regras e pode chegar a introduzir mudanças no
contexto.2 (VITTADINI, 1995, p. 151, tradução nossa)

Na comunicação, o diálogo interpessoal é uma forma de interação. Uma situação em que duas ou mais pessoas colocam-se em contato direto ou através de alguma
mediação para participar de uma ação comum, onde todos os sujeitos envolvidos têm
o poder de agir. Para cada ação proposta, corresponderá uma reação distinta, modificando o contexto do grupo.
De acordo com alguns autores, entre eles Lemos (1997) e Vittadini (1995), há
uma diferenciação entre interatividade e interação. A primeira estaria relacionada ao
contato interpessoal, enquanto a segunda seria mediada. A interatividade seria então
“um tipo de comunicação possível graças às potencialidades específicas de determina1

“[…] a través de la identificación de múltiples relaciones con otras formas de comunicación conocidas por nosotros”.

2

“situar-se en un espacio-tiempo en cuyo ámbito se establece un campo de acción común en el que
los sujetos involucrados deben poder entrar en contacto entre si. Es asimismo fundamental la capacidad de acción de cada sujeto, que debe estar en condiciones de influir en el sucesivo desarrollo de
la interacción determinandolo con su actuación: cada acción de un sujeto debe constituir la premisa
de las acciones realizadas posteriormente por los demás. En fin, la interacción se realiza sobre la
base de una serie de reglas y puede llegar a introducir cambios en el contexto”.
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das configurações tecnológicas”1 (VITTADINI, 1995, p. 154), cujo objetivo é imitar, ou
simular, a interação entre as pessoas.
O interesse pelo assunto interatividade não é tão recente quanto a evidência
que o termo ganhou; Machado (1997), ao remeter a textos de Brecht, Enzensberger e
Williams, mostra que a preocupação destes teóricos é bem mais antiga do que a disseminação das novas mídias.
Na década de 1930, Brecht (1984, p. 89, tradução nossa), ao pensar sobre o
rádio, dizia:
[...] há que transformar o rádio, convertê-lo de um aparato de distribuição
para um aparato de comunicação. O rádio seria o mais fabuloso aparato de
comunicação imaginável na vida pública, um sistema de canalização fantástico, ou seja, seria se soubesse não apenas como transmitir, mas também como
receber, portanto, não apenas ouça o ouvinte, mas o faça falar [...].2

Nos anos 1970, Enzensberger (1979) apontava a distância existente entre emissor e receptor, dizendo que o feedback, do ponto de vista técnico, estava reduzido
ao mínimo possível. No mesmo período, em seus estudos sobre televisão, Williams
(1992) chamava a atenção para a diferenciação entre reatividade3 e interatividade. O
primeiro conceito estaria ligado à ideia de registrar a reação da audiência através de
um menu de opções; já a interatividade implicaria uma resposta genuína dos membros da audiência.

1

“un tipo de comunicación posible gracias a las potencialidades específicas de unas particulares configuraciones tecnológicas”.

2

“[…] hay que transformar la radio, convertirla de aparato de distribución en aparato de comunicación. La radio sería el más fabuloso aparato de comunicación imaginable de la vida pública, un sistema de canalización fantástico, es decir, lo sería si supiera no solamente transmitir, sino también
recibir, por tanto, no solamente oír al radioescucha, sino también hacerle hablar […]”.

3

Para Vittadini (1995, p. 153, tradução nossa), reatividade é: “la capacidad de suscitar reacciones en los
espectadores [...]. Se trata, no obstante, de un tipo de influencia recíproca que no se refiere a un intercambio comunicativo singular y en el que el poder comunicativo no está equitativamente distribuido
entre los interlocutores; también porque el canal de transmisión de las informaciones no es único y
los que están a disposición de los usuarios se caracterizan por una potencia difusiva inferior”.
Original: “a capacidade de suscitar reações nos espectadores […]. Trata-se, não obstante, de um tipo
de influência recíproca que não se refere a um intercambio comunicativo singular e no qual o poder
comunicativo não está equitativamente distribuído entre os interlocutores; também porque o canal
de transmissão das informações não é único e os que estão à disposição dos usuários se caracterizam por uma potência difusiva inferior”.
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Como determinantes da categoria interatividade, haveria três fatores. Primeiro, trata-se de uma ação comum que ocorre entre dois ou mais agentes. Segundo, os
agentes envolvidos devem ter capacidade igualitária de ação, de modo a poder influir
no desenvolvimento do processo. A ação de um deve servir como premissa para a ação
de outro. Terceiro, refere-se à imprevisibilidade das ações.
A simples dicotomia interativo/reativo, apesar de ser interessante para fundamentar discussões ou classificar situações, mostra-se insuficiente para dar conta de
muitas situações que nos são apresentadas na atualidade. Essa polarização poderia ser
o bastante para pensar o tema em relação ao modelo tradicional dos meios de comunicação de massa (centralizador, com fonte única e audiência dispersa). Ocorre que, no
modelo rizomático das mídias digitais, surgem situações que não se enquadram nem
em uma categoria nem em outra.
A preocupação com os ambientes informáticos baliza os estudos que Primo (1998)
vem realizando sobre interatividade. Assim como Vittadini, ele acredita que “deve-se
partir de estudos que investigam a interação no contexto interpessoal”. (PRIMO, 1998,
p. 2) Então, para fazer sua proposta de estudo,4 o autor estabelece dois tipos de interatividade: a interação mútua e a interação reativa. Ele vai considerar a relação reativa
como um tipo de interação – um tipo fraco de interação, com limitações.
Primo (1998, p. 13) admite que o computador como um agente “ativo e criativo, com percepções e interpretações verdadeiramente contextualizadas e inteligentes,
ainda é um projeto do campo de inteligência artificial”. Por este motivo, as relações
que se estabelecem entre homem-máquina são do tipo interação reativa, pois os sistemas apresentados possuem um universo limitado.
Ressaltando o papel do usuário em suas reflexões, Machado (1997, p. 251) –
ao contrário de Primo – acredita que, por permitir um armazenamento não linear
de informações, o computador possibilita “[…] uma recuperação interativa dos dados
armazenados, ou seja, ele permite que o processo de leitura seja cumprido como um
percurso, definido pelo leitor-operador, ao longo de um universo textual onde todos os
elementos são dados de forma simultânea.” Logo, a estrutura hipermídia é considerada interativa por constituir-se em um conjunto de informações (textos, sons, imagens)
“[…] ligados entre si por elos probabilísticos e móveis, que podem ser configurados

4
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pelos receptores de diferentes maneiras, de modo a compor obras instáveis em quantidades infinitas […]”. (MACHADO, 1997, p. 247)
Com relação à interatividade homem-máquina, observa-se que Primo (1998) e
Machado (1997) valorizam agentes diferentes para buscarem suas definições. O primeiro está preocupado com o sistema informático e estrutura sua tese prioritariamente sobre este problema, concluindo que a interação homem-máquina é limitada
pelo fato de o estado da arte destes sistemas ainda apresentar situações limitadas. Ao
contrário, Machado (1997) valoriza o “poder” de escolha que é atribuído ao receptor,
deduzindo então que os sistemas em hipermídia são interativos por permitir que os
usuários naveguem pela informação.
Exceto pela utilização da inteligência artificial, parece pouco provável alcançar entre homem-máquina o mesmo tipo de interação possível entre homem-homem.
Neste caso, somente as trocas homem-homem, através do computador, seriam classificadas como interatividade. As demais situações que envolvem relações de ação-reação
entre homem e máquina seriam classificadas como reativas. Porém, essa categorização parece limitadora para o avanço das discussões sobre o assunto. Propõe-se, então,
a “flexibilização” do conceito de interatividade de acordo com a seguinte classificação
de interatividade proposta por Lemos (1997):
•

interação social: diz respeito à relação homem-homem, também é denominada simplesmente interação;

•

interação técnica: refere-se à relação homem-técnica.5 Esta relação é entendida como “uma atividade tecno-social presente em todas as etapas da
civilização.” (LEMOS, 1997, p. 1) Em outras palavras, esta instância, também denominada interatividade, caracteriza-se pela ação dialógica entre o
homem e a máquina.
O autor divide ainda a interatividade – interação técnica – em analógico-me-

cânica ou eletrônico-digital. Esta última permite ao usuário, além de interagir com a
máquina (única possibilidade oferecida pela interação analógico-mecânica), interagir
com o conteúdo, ou seja, com a informação.6

5

Por técnica, o autor entende ferramenta, objeto ou máquina, que é, e sempre foi, inerente ao social.

6

Para estes casos específicos, torna-se imprescindível fazer referência à importância da interface,
pois ela é a zona de contato entre homens e máquinas. A função da interface é a de “[…] traduzir,
articular espaços, colocar em comunicação duas realidades diferentes.” (BAIRON, 1995, p. 18)
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É interessante esclarecer que os diferentes níveis apresentados7 não apresentam caráter de exclusão, e sim de complementação.
No caso do jornalismo digital, não se pode falar apenas em interatividade, e
sim em uma série de processos interativos. Adota-se o termo multi-interativo (MIELNICZUK, 1998) para designar o conjunto de processos interativos que envolvem a situação do leitor de um jornal on-line. Entende-se que, conforme ilustrado na Figura 1,
diante do computador – conectado à internet –, o usuário estabelece relações: 1. com
a máquina; 2. com a própria publicação, através do dispositivo do hipertexto; e 3. com
outras pessoas – sejam o autor ou outros leitores –, através da máquina.
No presente texto, a preocupação é centrada na interatividade estabelecida entre leitor e publicação – que corresponde ao que Lemos (1997) denomina interatividade eletrônico-digital.8 Trata-se da interatividade que o leitor/usuário estabelece com
a própria publicação, em termos práticos, da situação de navegação dos leitores no
hipertexto, que, em última instância, é o jornal na web.
Figura 1. Processo multi-interativo proposto pelos jornais digitais on-line

Fonte: elaborada pelos autores.
7

Também é sugerido um tipo de interação fruto da relação máquina-máquina. Tal situação é ilustrada por Negroponte (1995, p. 184) ao descrever a seguinte situação: “[…] se sua geladeira nota que
está faltando leite, ela pode ‘pedir’ ao carro para lembrá-lo de comprar leite a caminho de casa.” A
principal questão é que os microprocessadores que integram nossos aparelhos domésticos ainda
não funcionam em sistemas integrados. Sugestão realizada durante o seminário Cibercultura, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul (PPGCOM-UFRGS), com o Curso de Mestrado em Comunicação Social da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS), em Porto Alegre, no mês de novembro de 1997.

8

Sobre interatividade entre pessoas através da máquina, no caso do jornalismo on-line, ver Mielniczuk (1998).
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Hipertexto e interatividade no jornalismo on-line
Referindo-se aos estudos de mídia, especificamente às abordagens voltadas para os
jornais diários, Mouillaud (1997) chama a atenção para a separação frequentemente
realizada entre suporte e conteúdo. O autor defende a ideia de que “[…] 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.” (MOUILLAUD,
1997, p. 29)
Para melhor entender a ideia de dispositivo, é preciso recorrer a Foucault
(1987), 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,
nem tampouco enxerga 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.
Concebido no século XVIII, o panóptico tem como efeito mais importante, segundo Foucault (1987, p. 166-167), a capacidade de
induzir no detento um estado consciente e permanente de visibilidade que
assegura o funcionamento automático do poder. Fazer com que a vigilância
seja permanente em seus efeitos, mesmo se é descontínua em sua ação; que a
perfeição do poder tenda a tornar inútil a atualidade de seu exercício; que esse
aparelho arquitetural seja uma máquina de criar e sustentar uma relação de
poder independente daquele que o exerce; enfim, que os detentos se encontrem presos numa situação de poder de que eles mesmos são os portadores.
Para isso, é ao mesmo tempo excessivo e muito pouco que o prisioneiro seja
observado sem cessar por um vigia: muito pouco, pois o essencial é que ele se
saiba vigiado; excessivo, porque ele não tem necessidade de sê-lo efetivamente.

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.
Mouillaud (1997, p. 35), pensando essa questão dos dispositivos e relacionando-a com o jornalismo – ao defender que a forma, enquanto dispositivo, predispõe o
sentido – delimita o que seria um dispositivo:
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1) Os dispositivos são os lugares materiais ou imateriais nos quais se inscrevem (necessariamente) os textos (despachos de agências, jornal, livro, rádio,
televisão etc.…).
2) Chamamos de ‘texto’ qualquer forma (de linguagem, icônica, sonora, gestual etc.…) de inscrição.
3) O dispositivo tem uma forma que é sua especificidade, em particular, um
modo de estruturação do espaço e do tempo.
4) O dispositivo não é um ‘suporte’, mas uma ‘matriz’ que impõe suas formas
aos textos (uma conversação ‘informal’ se inscreve nas formas da conversação, como variante de um paradigma).
5) Os dispositivos se encaixam uns nos outros. O jornal se inscreve no dispositivo geral da informação e contém, ele próprio, dispositivos que lhe são
subordinados (o sistema dos títulos, por exemplo).
6) Os próprios dispositivos pertencem a lugares institucionais: um anfiteatro
de universidade não é apenas uma cena espacial, mas um subconjunto da
instituição universitária. Os dispositivos e as instituições têm uma relativa
autonomia entre si (um lugar institucional pode ser o mesmo com dispositivos diferentes, e um dispositivo pode funcionar em diferentes lugares).
Entretanto, o dispositivo e o lugar são indissociáveis do sentido no qual só se
atualizam um pelo outro.
7) Considerados do ponto de vista genético, o dispositivo e o texto se precedem e determinam-se de maneira alternada (o dispositivo pode aparecer
como uma sedimentação do texto, e o texto, como uma variante do dispositivo, por exemplo, um número do jornal diário e sua coleção).

No percurso do escrito, entre as pedras de argila e a tela dos computadores,
foram muitos os suportes que envolveram o texto. Observando a evolução destes suportes, nota-se o quanto estas “molduras” foram determinantes em suas relações de
produção e de leitura. No tempo em que os escribas reproduziam as letras manualmente nos pergaminhos ou papiros, o texto não apresentava espaçamento entre palavras e parágrafos; era um fluxo contínuo que apenas mudava de linha. Somado a isto,
havia o fato de que as longas tiras de papel, armazenadas em forma de rolos, dificultavam a leitura de um texto contínuo sobre um material delicado, que exigia cuidados
no manuseio. Sem contar o desconforto que exigia a mobilização dos dois braços para
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segurar o pergaminho. O ato de ler, privilégio de poucos, era realizado em voz alta em
cabines de bibliotecas ou em sessões coletivas de leitura.
O rolo, ou volumen, enquanto lugar material no qual os textos se inscrevem,
determina uma forma específica de organização e apresentação do escrito, que por sua
vez funciona, mais do que como um simples suporte, como uma matriz condicionante
da produção e acesso aos textos durante um determinado período da nossa história.
O mesmo acontece quando o pergaminho, em formato de rolo, começa a ser retalhado
em folhas soltas e costurado ou colado em cadernos.
Com a estruturação dos textos em cadernos, sua manipulação tornou-se mais
agradável. Surgiu a possibilidade de paginar, criar índices, propor a relação entre trechos separados na obra. Com a fragmentação dos textos em trechos para cada página,
também surge a separação das palavras, facilitando e vulgarizando a leitura – que se
torna um ato silencioso e individual. Para um outro suporte/dispositivo, uma nova
organização dos textos e outras relações que se estabelecem em torno do mesmo.
Nesta fase, merece destaque a prática de estabelecer relações entre diferentes
trechos de uma mesma obra (seria uma forma embrionária de hipertexto?) proporcionada pela facilidade de localizar fragmentos diferentes de textos em função da criação
de índices e da paginação. Prática essa muito explorada nas pregações do cristianismo, pois era utilizada para “[…] a confrontação dos Evangelhos e a mobilização, no fim
da pregação, do culto ou da oração, de citações da palavra divina.” (CHARTIER, 1994,
p. 102) Este fato fez com que o códex fosse fortemente relacionado com o cristianismo.
Como aponta Mouillaud (1997), vários dispositivos encaixam-se uns nos outros,
sendo o imbricamento de uma série de dispositivos que atua como fator formante de
uma dada realidade. No surgimento do impresso, permanece o dispositivo/formato,
que é o códex ou livro, e 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.
E também é assim que o jornalismo impresso, da forma como o conhecemos
na atualidade, constitui-se por um 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.

Interatividade como dispositivo do jornalismo on-line

∙

117

O jornalismo on-line acrescenta ao conjunto de dispositivos que constituem o
âmbito do jornalismo impresso9 outros dispositivos que, mesmo não sendo inéditos,
por já existirem no sistema atual, são potencializados pelo meio digital e podem passar a pressupor uma lógica diferenciada de funcionamento do produto jornalístico.
Por esta razão, defende-se a ideia de que a interatividade é um dispositivo bastante significativo por dois motivos principais: 1. ela é inerente ao hipertexto; e 2. ela
pode determinar uma relação com características até então desconhecidas entre leitor
(usuário) e texto.
Na web, os jornais on-line são apresentados em forma de hipertexto. Nelson,
autor desta expressão, criada nos anos 1970, quando aborda o conceito, refere-se a
“Escrita não-sequencial – texto que ramifica e permite escolhas pelo leitor, melhor
lido em uma tela interativa. Como popularmente concebido, esta é uma série de pedaços de textos conectados por links que oferecem ao leitor diferentes caminhos”.10
(NELSON apud LANDOW, 1992, p. 4, tradução nossa) Chegou o momento em que é
possível organizar e disponibilizar as informações de uma forma muito diferente da
qual se está habituado. Texto, sons e imagens (estáticas e em movimento) coexistem
em uma única tela. São “partes” da informação que tanto podem estar limitadas em
si mesmas como podem remeter, de forma associativa, através de links, para outras
informações ou mesmo outros hipertextos.
Diante desta forma de organização da informação, num meio digital, o leitor/
usuário participa de uma situação de interatividade ao poder escolher, dentre a malha
hipertextual, aqueles links que ele deseja e que lhe darão a continuidade da informação. A partir disso, conclui-se que a interatividade é um elemento constitutivo do hipertexto. A simples ação de navegar pelo jornal on-line é por si só uma atividade interativa.
É claro que, dependendo do hipertexto, esta situação será mais ou menos complexa.
9

As empresas jornalísticas, a partir dos anos 1990, quando surgem os jornais na rede, fazem seus
jornais na rede com um modelo muito parecido ao do impresso. Este momento refere-se ao uso
da metáfora do jornal impresso na constituição de sites na internet. No momento atual, nota-se o
aparecimento de websites noticiosos, que, ao explorarem cada vez melhor as potencialidades da
rede – hipertextualidade, multimidialidade, interatividade, entre outras –, afastam-se da metáfora
do jornal impresso em busca de uma gramática própria adequada à internet. Apesar desta tendência, o dispositivo do jornal impresso ainda é muito influente na gramática (ainda em gestação) dos
websites noticiosos.

10

“nonsequential writing – text that branches and allows choices to the reader, best read at an interactive screen. As popularly conceived, this is a series of text chunks connected by links which offer the
reader different pathways.”
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No momento em que o leitor possui autonomia para criar os caminhos que
constituirão a sua leitura no jornal, tem-se aí uma situação diferente da habitual.
É certo que, ao ler o jornal em papel, o leitor poderá ordenar sua leitura de acordo
com seu desejo e/ou suas necessidades. Acontece que o impresso lhe impõe uma forma, uma certa organização linear, uma ordenação dos textos que está na superfície
do papel, que “salta aos olhos”. No on-line, a organização da informação acontece
por “camadas” ou menus, e o usuário vai localizando o que lhe interessa através dos
cliques nos links e sem a possibilidade de “esbarrar” nas outras informações, senão as
selecionadas. Essa autonomia atribuída pelo hipertexto ao leitor é denominada por
alguns autores, entre eles Bolter,11 de coautoria. Ao construir o discurso que será lido
entre uma gama de opções, o leitor estaria tornando-se coautor da narrativa proposta.
Apenas a constatação do parágrafo anterior traz para o jornalismo uma série
de indagações, entre elas: quais alterações na produção de sentido que poderia haver
na passagem da leitura do texto impresso sequencial para a leitura de um texto em
hipertexto?; quais as implicações desta autonomia na construção de um sentimento
coletivo de realidade que o jornalismo viabiliza, já que cada leitor terá acesso a informações diferentes? Este último questionamento pode ser feito também com relação à
agenda setting.

Considerações finais
Para Palacios (1999), “os elementos usualmente apontados como rupturas no jornalismo on-line (hipertextualidade, multimidialidade, interatividade, atualização contínua,
personalização) são na verdade continuidades de características já existentes em outros
suportes/dispositivos.” No caso da interatividade possibilitada pela navegação num hipertexto, pode-se dizer que realmente não se trata de algo genuíno. A liberdade que o
leitor tem para ler ou não determinados textos no jornal impresso, bem como saltar trechos ou fazer associações entre textos localizados em páginas ou até edições diferentes,
não deixa de ser hipertextualidade, como pode ser visto na história do hipertexto.
É preciso cuidar, porém, para não cair no extremo oposto do que a mídia fez
com o termo interatividade: ao valorizar tal possibilidade técnica de forma demasiada,

11

Sobre produção conjunta de hipertextos e coautoria, ver Bolter (1991).

Interatividade como dispositivo do jornalismo on-line

∙

119

acabou por banalizá-la e criar uma certa confusão acerca do seu significado, pois, de
uma hora para outra, quase todos os produtos oferecidos pelos meios de comunicação
passaram a ser “interativos”.
Por outro lado, não se pode subestimar a continuidade – e potencialização – da
característica interatividade nos jornais on-line. Conforme aponta Lévy (1999, p. 82),
“a interatividade assinala muito mais um problema, a necessidade de um novo trabalho de observação, de concepção e de avaliação dos modos de comunicação, do que
uma característica simples e unívoca atribuível a um sistema específico.”
Como já foi referenciado, este texto não se pretende conclusivo, mas trata-se
de um trabalho em progresso. E o que se pretende, ao propor que a interatividade no
jornalismo on-line seja estudada a partir da ideia de dispositivos – de um conjunto de
dispositivos que coexistem e se sobrepõem –, é apontar caminhos, encontrar um viés
para abordar a questão de forma que seja possível contemplar a complexidade das
situações que nos são apresentadas pelo jornalismo desenvolvido para a web: assim
como a “ideia” de um panóptico ultrapassa os limites da construção arquitetônica, a
interatividade não pode ser tratada como um mero recurso do meio informático que
veio beneficiar o jornalismo.
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MODELO JORNALISMO DIGITAL
EM BASE DE DADOS (JDBD) EM INTERAÇÃO
COM A CONVERGÊNCIA JORNALÍSTICA
Suzana Barbosa

Introdução
No cenário contemporâneo de uma sociedade informacional, computadorizada, marcada pela alta convergência entre a informática, as telecomunicações e a microeletrônica, da qual resultaram as novas tecnologias da informação e comunicação (NTICs:
computadores, internet, World Wide Web, telefones celulares, smartphones, entre
outros dispositivos), várias subconvergências se delineiam nos mais diversos campos.
Para além de uma mudança de cariz tecnológico, com o predomínio do digital como
matriz, mais certo é dizer que vivemos a cultura da convergência, a qual altera as relações não apenas entre tecnologias existentes, mas também entre indústrias, mercados,
gêneros, audiências e consumo dos meios. (JENKINS, 2004) Representa, ademais, a
reconfiguração do poder da mídia, o redesenho da estética e da economia dos meios.
Para o jornalismo, a convergência significa integração entre meios distintos, produção de conteúdos combinando multiplataformas para publicação e distribuição,
convergência estrutural com a reorganização das redações e a introdução de novas
funções para os jornalistas, uso associado de tecnologias da informação, software,
sistemas inteligentes, audiência ativa, exploração do potencial interativo, hipertextual e multimídia da internet, e, também, a construção de narrativas jornalísticas em
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conformidade com tais recursos. Mais que uma palavra da moda ou justificativa para
sobrecarga de trabalho e cortes nas equipes, a convergência jornalística é uma oportunidade para renovar o jornalismo e atualizá-lo diante das demandas do público do
século XXI. (SALAVERRÍA, 2003, 2005b, 2007)
Compreendendo a convergência jornalística como uma das sub convergências
ora em desenvolvimento, a analise aqui realizada está em sintonia com os trabalhos
de investigadores que a reconhecem como um processo (BOCZKOWSKI, 2004, 2006;
DOMINGO et al., 2007; GARCÍA AVILÉS et al., 2007; JENKINS, 2004; LAWSON-BORDERS, 2006; SALAVERRÍA, GARCÍA AVILÉS, MASIP, 2007), e cujo conceito
alude à integração de meios de comunicação tradicionalmente separados afetando
empresas, tecnologias, profissionais e os usuários em todos os níveis de produção,
distribuição e consumo de conteúdos de qualquer tipo. (GARCÍA AVILÉS et al., 2007;
SALAVERRÍA; GARCÍA AVILÉS; MASIP, 2007)
Como um recorte do projeto de pesquisa atual, este texto se dedica a examinar
as bases de dados (BDs) como um aspecto singular no processo de convergência
jornalística. Nossa hipótese é de que as bases de dados são agentes centrais para
assegurar redações cada vez mais integradas e operando segundo a lógica de um jornalismo convergente, pois são elementos que estruturam a atividade jornalística em
suas dimensões de pré-produção, produção, disponibilização/circulação, consumo
e pós-produção.
O texto, inicialmente, faz uma breve contextualização histórica sobre o emprego de BDs no jornalismo, avaliando, a partir da revisão da literatura e através da
teoria da difusão de inovações e a sua curva do “S”, como essa tecnologia da informação tem favorecido inovação continuada para o jornalismo. Em seguida, discute a
adequação do Modelo JDBD aos processos da convergência jornalística e, paralelamente, identifica algumas novas funções das BDs aliadas a esse fenômeno, aludindo
a alguns exemplos.
A abordagem toma como parâmetro o Modelo Jornalismo Digital em Base de
Dados (JDBD), configurado, a partir da investigação doutoral (BARBOSA, 2007) agora em fase de aperfeiçoamento, testes e potencialização com a realização do estágio
de pós-doutorado. Na pesquisa, trabalhamos com a triangulação como desenho metodológico, combinando o método histórico, o estudo de caso, categorias de análise
do Modelo JDBD, observação sistemática, entrevistas semiestruturadas, entre outras
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técnicas. Acreditamos que essa análise preliminar pode ser produtiva e colaborar para
a compreensão de aspectos específicos dentro da agenda de pesquisa sobre a convergência jornalística.

BDs como condicionante de inovação para o jornalismo
O estudo sobre o histórico do emprego das bases de dados no jornalismo (GARRISON,
1998; GUNTER, 2003; KOCH, 1991; LAGE, 2001; MEYER, 1991, 1993; PAUL, 1999;
SCHEDDEN, 1998; SMITH, 1980) nos permite identificá-las como um condicionante
a favorecer inovação continuada para esse campo há mais de três décadas, pela flexibilidade e, sobretudo, pelo seu potencial de reinvenção.1 Olhando o passado para melhor compreender o presente e indicar o futuro, encontramos, a partir da aplicação da
teoria da difusão de inovações (ROGERS, 1995), suas características e a curva do “S”
– ou curva do modelo de adoção de inovação –, que as BDs seguem num movimento
crescente e contínuo de adoção por parte das empresas informativas por apresentarem vantagens para a gestão dos meios, especificamente no contexto da convergência
jornalística. Essa adoção segue ritmos distintos, podendo ser mais imediata ou mais
lenta, dependendo do perfil da empresa informativa, sua estratégia de negócio, mercado de atuação etc.2

1

O primeiro uso conhecido do termo aconteceu em junho de 1963, nos Estados Unidos, aparecendo como duas palavras (data base), no título do simpósio Development and Management of
a Computer-centered Data Base, patrocinado pela System Development Corporation. O termo
database como uma única palavra se tornou comum no início da década de 1970 na Europa. Em
uma definição simples, bases de dados são sistemas de registros computadorizados. O entendimento mais generalizado é aquele que as vê como sinônimos de estocagem, armazenamento
organizado de informações nos computadores para fácil recuperação.

2

A teoria da difusão de inovações foi formalizada em 1962 por Everett Rogers e atualizada em 1995.
Difusão, como explica o autor, é o processo pelo qual uma inovação é comunicada através de certos
canais entre os membros de um sistema social. (ROGERS, 1995) Esta teoria descreve como novas
ideias ou práticas são introduzidas e adotadas em um sistema social, tendo foco especial sobre
relações comunicacionais e fluxos de informação que promovem tal adoção. Os quatro elementos
principais da teoria da difusão de inovações são: a própria inovação, os canais de comunicação pelos
quais se procede a sua divulgação, o tempo e o sistema social. As características das inovações são:
Vantagem relativa (Relative advantage), Compatibilidade (Compatibility), Complexidade (Complexity), Testabilidade (Trialability), Observabilidade (Observability), Reinvenção (Re-invention).
(ROGERS, 1995)
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Figura 1. Difusão é o processo pelo qual (1) uma inovação (2) é comunicada através de certos
canais (3) sobre o tempo (4) entre os membros de um sistema social – “S” curve

Fonte: Rogers (1995).

Esse entendimento está respaldado também no estudo de Barrie Gunter (2003)
sobre a evolução dos processos de produção, publicação e entrega de notícias empregando sistemas eletrônicos. Tomando como parâmetro pesquisas realizadas nos
Estados Unidos, mas verificando sua pertinência para explicar o uso dessa tecnologia
como uma das pioneiras para a distribuição eletrônica de notícias, o pesquisador britânico indica que a aquisição e emprego de BDs no jornalismo seguiu a clássica curva
do “S”.
Os jornais foram os primeiros a incorporar as bases de dados, nos anos 1970,
sendo por isso classificados como early adopters. Depois, elas se tornaram um padrão crescente, alcançando outras empresas de comunicação (emissoras de televisão
e de rádio), experimentaram a fase de consolidação (entre os anos 1980 e 1990) e
atingiram a estabilização (na metade dos anos 1990). Passaram por um período curto
de menor pujança para, depois, experimentar novo crescimento (motivado sobretudo
pela criação da World Wide Web, em 1995), o que vai impulsionar novo movimento
ascendente para seu desenvolvimento e emprego. O modelo da curva do “S”, conquanto seja aplicado à realidade estadunidense, nos ajuda a compreender o processo de
utilização das bases de dados nos meios de comunicação de outros países, como o Brasil, ou mesmo dentro da realidade espanhola. Todavia, em tais países, se pode dizer
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que o processo de incorporação de BDs como uma inovação foi um pouco mais lento.
Assim, seria correto dizer que as empresas informativas desses países estariam dentro
do grupo later adopters.

Usos de BDS no jornalismo
As BDs começaram a ser usadas, primeiro, para armazenamento e distribuição
de informações jornalísticas; em seguida, foram introduzidas no processo de apuração
para, numa etapa seguinte, se consolidarem como protagonistas no desenvolvimento
da Reportagem Assistida por Computador (Computer Assisted Reporting – CAR). O
uso posterior estará vinculado ao videotexto, que desponta no início dos anos 1980 –
assim como o computador pessoal – e se propaga no correr da década até o início dos
anos 1990 como a grande promessa de futuro para as organizações jornalísticas.
No entanto, em meados da década de 1990, o surgimento da World Wide Web fez
a direção das previsões mudar de rota. A internet, o suporte digital, o ambiente Web e
outras plataformas vindouras seriam o lugar de inovação para onde tudo convergiria.
Esse é o ponto de mudança a desvelar outro momento de expansão para o emprego
das bases de dados, agora vinculadas a uma nova modalidade jornalística – o jornalismo digital ou ciberjornalismo – e que ajuda a conformar o modelo que denominamos
como Jornalismo Digital em Base de Dados (BARBOSA, 2007a, 2007b), com o qual
identificamos uma ampliação no significado das BDs e do seu status.
Verificamos, principalmente, que as BDs não desempenham apenas uma função
documental e auxiliar. As bases de dados têm caráter estruturante. Nossa proposição
está em sintonia com trabalhos de investigadores que ampliaram a dimensão conceitual para as bases de dados no jornalismo e, particularmente, na modalidade do jornalismo digital. (COLLE, 2002, 2005a, 2005b; FIDALGO, 2003, 2004, 2007A, 2007B;
GAGO MARIÑO, 2006, 2007; GARCÍA et al., 2007; GORDON, 2007; HOLOVATY,
2005, 2006a, 2006b; LOPEZ; GAGO MARIÑO; PEREIRA, 2003a, 2003b; MACHADO, 2006; PEREIRA, 2006; 2007)
As BDs são elementos que estruturam a atividade jornalística em suas dimensões
de pré-produção, produção, disponibilização/circulação, consumo e pós-produção e,
como tal, são centrais no processo de convergência jornalística. Elas desempenham
papel-chave na integração das rotinas produtivas dos meios e nas etapas de criação,
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edição e apresentação dos conteúdos, de distribuição, permitindo ainda a automatização dos processos e maior agilidade, pois facilita o trabalho dos profissionais, inclusive
nos procedimentos de adaptação do conteúdo de um meio para outro. Além disso, as
BDs são soluções essenciais para a gestão do fluxo informativo e do conhecimento nas
redações multimídias integradas, para a interconexão entre distintas plataformas, entre outras funções específicas que colocaremos em perspectiva nesse texto.

O modelo JDBD
Jornalismo Digital em Base de Dados é a denominação que propomos em razão das
funcionalidades asseguradas pelas BDs para a construção e gestão de produtos jornalísticos digitais – os cibermeios – bem como para a estruturação e a apresentação dos
conteúdos. Esse modelo foi proposto como um paradigma para sites jornalísticos de
perfil dinâmico na etapa de transição entre a terceira e uma quarta geração de evolução para o ciberjornalismo no limiar da segunda década de desenvolvimento dessa
modalidade. Associado a ele está, ainda, a identificação de uma nova metáfora para a
representação de conteúdos de natureza jornalística, a database aesthetics, ou estética base de dados. Na fundamentação conceitual do Modelo JDBD estão as concepções de bases de dados como forma cultural simbólica (MANOVICH, 2001), bases de
dados como formato no jornalismo digital (MACHADO, 2006) e resolução semântica.
(FIDALGO, 2003, 2004, 2007a, 2007b)
O JDBD é o modelo que tem as bases de dados como definidoras da estrutura e
da organização, bem como da apresentação dos conteúdos de natureza jornalística,
de acordo com funcionalidades e categorias específicas, que vão permitir a criação,
manutenção, atualização, disponibilização e circulação de produtos jornalísticos
digitais dinâmicos. O Modelo JDBD possui um conjunto de 18 funções (Quadro 1),
percebidas tanto em relação à gestão interna dos produtos quanto aos processos
de apuração e contextualização, à estruturação das informações, à composição das
peças informativas, assim como à recuperação das informações e à apresentação
dos conteúdos.
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Quadro 1. Funcionalidades3
FUNCIONALIDADES
1. Indexar e classificar as peças informativas e os objetos multimídia
2. Integrar os processos de apuração, composição e edição dos conteúdos
3. Orientar e apoiar o processo de apuração, coleta e contextualização dos conteúdos
4. Agilizar a produção de conteúdos, em particular os de tipo multimídia
5. Regular o sistema de categorização e qualificação das distintas fontes jornalísticas, indicando sua
relevância
6. Sistematizar a identificação dos profissionais da redação e documentar sua respectiva produção
7. Estocar o material produzido e preservar os arquivos (memória), assegurando o processo de recuperação das informações
8. Garantir a flexibilidade combinatória e o relacionamento entre
os conteúdos
9. Permitir usos e concepções diferenciados para o material de arquivo
10. Ordenar e qualificar os colaboradores e “repórteres cidadãos”
11. Conformar padrões novos para a construção das peças informativas
12. Propiciar categorias diferenciadas para a classificação externa dos conteúdos
13. Gerar resumos de notícias estruturados e/ou peças informativas de modo automatizado
14. Transmitir e gerar informação para dispositivos móveis, como celulares, computadores de mão,
iPods, entre outros
15. Armazenar anotações semânticas sobre os conteúdos inseridos
16. Habilitar o uso de metadados para análise de informações e extração de conhecimento, por meio
de técnicas estatísticas ou métodos de visualização e exploração como o data mining. E também para
a aplicação da técnica do tagging
17. Cartografar o perfil dos usuários para adequar o conteúdo às suas necessidades
de informação
18. Implementar a publicidade dirigida, personalizando por perfil de usuário, país e/ou cidade

3

Atribuídas a partir da articulação entre o referencial teórico-conceitual (que fundamentou a tese)
com o estudo empírico, cuja mostra constou de 22 casos.
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Articuladas com as funcionalidades estão sete categorias expressivas desse modelo, que alcançam objetividade dado ao seu caráter operativo. Quais sejam:
•

Dinamicidade: categoria-mestre a guiar a verificação de um novo padrão, em
contraposição com os anteriores sites estáticos, justamente pelo emprego de
BDs para construção de cibermeios. É a partir dela que as demais categorias
adquirem representatividade.

•

Automatização: inerente ao uso de BDs nos processos de armazenamento,
estruturação, organização e apresentação das informações. Há três tipos de
automatização: parcial, procedimental (nível intermediário) e total.

•

Flexibilidade: relacionada a sistemas de apuração menos hierarquizados,
à facilidade de recuperação dos conteúdos para a contextualização, a uma
maior autonomia do trabalho dos profissionais, assim como à descentralização da produção.

•

Inter-relacionamento/Hiperlinkagem: um dos grandes potenciais das BDs
para os sites jornalísticos. A partir da classificação interna, aplicam-se padrões combinatórios e inter-relacionamentos diversos para as informações.
A hiperlinkagem permite incorporar material de arquivo à oferta informativa; oferecer contextualização; agregar elementos da narrativa hipertextual
e multimídia às peças jornalísticas, assegurando, em paralelo, tematizações
novas para os conteúdos.

•

Densidade informativa: na base da definição desta e da próxima categoria está o conceito de resolução semântica (FIDALGO, 2003, 2004, 2007a,
2007b), o qual inclui as noções de baixa e de alta resolução e é mais adequado para explicar a sucessão de notícias na informação on-line, dada em
contínuo. A pluralidade e a diversidade das notícias on-line sobre um evento
aumentam a informação a seu respeito, elevando a resolução semântica. O
conceito só faz sentido em produtos assentes em BDs, posto que neles os
elementos informativos sucessivos e progressivos seguem uma ordenação,
definida na classificação interna que, por sua vez, proporcionará mudanças

A seriação para a apresentação não configura uma hierarquização, até porque muitas das funções
estão contidas em diversos níveis, perpassando todo o processo jornalístico. Com o prosseguimento
da pesquisa durante o estágio pós-doc, estamos reconfirmando tais funcionalidades, ao tempo em
que precedemos seu refinamento e agregamos outras.
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também na classificação externa para apresentação dos conteúdos. A densidade informativa é assegurada por uma oferta abrangente e diversificada de
conteúdos (tanto quanto aos gêneros jornalísticos como aos formatos) e de
recursos associados à cobertura dos eventos, ao tratamento, processamento
e publicação deles.
•

Diversidade temática: novas tematizações podem ser trabalhadas para assegurar também maior densidade informativa e vice-versa. Quanto maior for
a incorporação de BDs para a estruturação do material jornalístico, para a
construção das peças informativas e para a apresentação dos conteúdos, tanto maior serão as possibilidades para novas tematizações. Significa dizer que
ultrapassem o eixo temático mais comum utilizado para organizar os conteúdos, quais sejam: política, economia, esportes, cultura (FONTCUBERTA,
2006), além de ciência, saúde e tecnologia.

•

Visualização: diz respeito aos modos diferenciados para se representar informações jornalísticas, a partir da sua estruturação em BDs. Aqui são intrínsecas as noções de metadados ou metainformações, as técnicas de data
mining, do tagging entre outras que já vêm sendo empregadas. Exemplos
são a tree map, que gera o padrão de visualização conhecido como Squarified (retângulos alongados), e o software livre LinkBrowser,4 que produz
mapas para a visualização dos relacionamentos existentes entre as pessoas e os assuntos mencionados nas matérias contidas em sua BD. Outro
exemplo é o software Buzztracker,5 que visualmente localiza frequências
e relacionamentos entre eventos que aparecem na cobertura de notícias
internacionais. A intenção é mostrar quão interconectado o mundo está.

Embora originalmente pensado para uma modalidade jornalística específica, o
Modelo JDBD nos parece adequado para ser aplicado aos processos de convergência.
Na verdade, este é um desdobramento ou extensão natural, pois o contexto do qual
o próprio modelo emerge é marcadamente o da convergência. Ademais, cabe notar:
desde a informatização dos jornais6 – entre os anos 1970 e 1980 em países como os
4

Ver blog Deu no jornal. Disponível em: http://deunojornal.zip.net/.

5

Disponível em: http://buzztracker.org/. Acesso em: 10 ago. 2020.

6

Segundo Anthony Smith (1980), a informatização da imprensa foi a terceira revolução na comunicação, isto é, nas técnicas humanas para o armazenamento, processamento e circulação da infor-
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Estados Unidos, durante os 1980 e 1990 no Brasil, e nos 1990 na Espanha, de modo
generalizado, conforme Domingo e demais autores (2007) –, qualquer meio, seja impresso ou audiovisual, utiliza computadores em suas etapas produtivas.
O ciberjornalismo tem a primazia de ser a modalidade em que o computador é
constitutivo das práticas e cujo produto – seja a edição digital do impresso ou de uma
emissora de TV, o portal, o website de uma agência noticiosa, o blog ou qualquer outro
formato – circula e é acessado através do computador.
A própria convergência entre informática, telecomunicações e microeletrônica alterou essa paisagem, permitindo que os conteúdos noticiosos possam ser distribuídos
para diversas plataformas, conjuntamente, inclusive, para dispositivos móveis: telefones celulares, assistentes digitais pessoais (PDAs), smartphones etc. O cibermeio, vale
notar, funciona como o produto catalisador da convergência, já que é através dele que se
distribui e se faz circular os conteúdos produzidos nas distintas matrizes de meios que
possua um grupo ou empresa informativa.
Isso significa que, quanto mais um grupo ou empresa informativa possua seus
conteúdos estruturados em bases de dados, mais possibilidades de cooperação entre
os distintos meios terá, assim como maior será o potencial para produzir conteúdos
multimídia para alcançar a distribuição multiplataforma, automatizar tarefas para facilitar o trabalho dos profissionais, ativar a participação dos usuários e agregar recursos da web 2.0.
Vale notar que as BDs são o elemento primordial na tríade para a construção,
gerenciamento e atualização dos cibermeios (BARBOSA; RIBAS, 2007), ao lado da
arquitetura da informação (AI) e dos sistemas de gestão de conteúdos (SGC). São
primordiais porque nelas são armazenadas, organizadas, classificadas, inter-relacionadas todas as informações, ou seja, todos os registros das peças jornalísticas
produzidas, desde artigos, reportagens, fotografias, vídeos, infografias, áudios etc.
Uma vez estruturadas, as informações podem ser facilmente recuperadas para agregar contexto e aprofundamento às notícias, além de permitir novas e distintas possibilidades para a construção de narrativas hipermídia, para a tematização e para a
visualização dos conteúdos.

mação. Antes do computador, os protagonistas das revoluções prévias foram a escrita e a imprensa
de Gutenberg.
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Figura 2. Bases de dados são o elemento principal na tríade
que guia a construção dos cibermeios

Numa primeira aproximação com alguns trabalhos sobre a convergência jornalística, tanto os mais específicos como os que a discutem transversalmente (BOCZKOWSKI,
2004, 2006; DEUZE, 2004; DOMINGO et al., 2007; DUPAGNE, GARRISON, 2006;
GORDON, 2003; HUANG et al., 2004; KENNEDY, 2006; LAWSON-BORDERS,
2006; LERUDE, 2005; NIEMAN REPORTS, 2006; PAVLIK, 2001, 2005; QUINN,
2002, 2005a, 2005b; SAAD, 2007; SILVA JÚNIOR, 2007), constatamos a extensibilidade do Modelo JDBD, confirmando assim uma das possibilidades para a sua potencialização.
Nesse sentido, inferimos que o Modelo JDBD reforça a convergência, intensificando a cooperação entre meios distintos (inclusive pertencentes a diferentes
grupos), integrando redações segundo a lógica desse jornalismo convergente, multimídia, multiplataforma, que também requer habilidades múltiplas dos profissionais.
A seguir, verificamos de maneira preliminar como se dá a extensão do Modelo
JDBD em sua interação com a convergência jornalística, apontando algumas das funções específicas exercidas pelas bases de dados associadas às esferas da convergência,
bem como aludimos a exemplos de casos.

As esferas da convergência e a ampliação do Modelo JDBD
Em três décadas de estudos sobre convergência, o fenômeno vem sendo abordado sob diferentes perspectivas (tecnológica, cultural, de propriedade, empresarial, es-
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trutural, legal/regulatória, produtiva, da narrativa e/ou dos conteúdos, dos usuários).
Neste trabalho, acolhemos as quatro esferas adotadas pelo projeto “Convergencia digital en los medios de comunicación”, o qual envolve 25 pesquisadores de 12 universidades espanholas.7 No documento teórico-conceitual do projeto, Ramon Salaverría,
José Alberto García Avilés e Pere Masip (2007, p. 20) propõem a seguinte definição
operacional:
A convergência jornalística é um processo multidimensional que, facilitado
pela ampla implementação das tecnologias de telecomunicações digitais,
atinge as áreas tecnológicas, empresariais, profissionais e editoriais dos
meios de comunicação, promovendo uma integração de ferramentas, espaços, métodos de trabalho e linguagens previamente desagregados, para que
os jornalistas elaborem conteúdos que são distribuídos em múltiplas plataformas, utilizando as linguagens próprias de cada uma.

Associado ao conceito, os autores distinguem quatro esferas complementares
para a convergência jornalística: 1. tecnologias; 2. empresas; 3. profissionais; 4. conteúdos. Referem-se aos dois últimos níveis como os de maior interesse acadêmico e
profissional e nos quais situam as mudanças mais significativas, porque trazem mais
novidades. “Os processos de convergência nas esferas tecnológica e empresarial alcançaram tal grau de generalização nas companhias jornalísticas, que a grande maioria
das empresas já está neste grupo”. (SALAVERRÍA; GARCÍA AVILÉS; MASIP, 2007,
p. 22)
Eles alertam que a existência de convergência tecnológica (infraestruturas para
processar, transportar e apresentar voz, dados e vídeo sobre uma mesma rede e um
terminal integrado) e empresarial (alianças, fusões, absorções ou novas empresas)
não leva necessariamente a uma convergência nas esferas profissional e de conteúdos,
embora ressalvem que são importantes na evolução de cada uma das quatro dimensões. Domingo e demais autores (2007), por sua vez, lembram que, antes de ser um
processo guiado pela tecnologia, a convergência jornalística é um processo que utiliza
a inovação tecnológica para alcançar metas específicas em situações específicas.

7
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Nesse sentido, ao destacarmos as BDs como agentes centrais na convergência, estamos colocando o foco sobre uma solução que aporta significativa inovação, desde que compreendidas de modo mais alargado como um condicionante
que estrutura a atividade jornalística. Portanto perpassando as quatro esferas da
convergência, especialmente a profissional e a de conteúdos. A convergência profissional ocorre quando, em uma redação unificada ou em redações independentes
de distintos meios trabalhando em cooperação, se elaboram produtos para mais
de um meio. E tais conteúdos são distribuídos através de múltiplas plataformas,
depois de serem adaptados às linguagens próprias de cada uma. A convergência
profissional se dá em três dimensões: a. produção integrada; b. jornalistas convergentes/polivalentes; c. distribuição multiplataforma. (SALAVERRÍA, GARCÍA
AVILÉS, MASIP, 2007)
Assim, como funções adicionais ao conjunto das 18 do Modelo JDBD apresentadas, incorporamos, por hora, mais quatro que consideramos diretamente relacionadas com os processos de convergência, quais sejam:
Quadro 2. Funcionalidades agregadas ao Modelo JDBD
Funcionalidades BDs – Convergência Jornalística
1. Sustentar a produção e a distribuição dos conteúdos
2. Gerenciar o fluxo de informação e o conhecimento nas redações
3. Integrar distintas plataformas (impresso, TV, rádio, web, móveis como celulares, entre outras)
4. Suportar ações de interação que envolvam usuários e profissionais através do conteúdo informativo e de entretimento (reportagens investigativas associadas a informações de serviço, ou até mesmo
vinculados a algum game, por exemplo).

Pensamos, ainda, a própria convergência como uma categoria a ser somada às
sete já identificadas. Sua inclusão significa contemplar as BDs mais diretamente como
um agente central nesse processo, ao mesmo tempo em que auxilia na própria análise
de casos nos quais as dimensões profissional e de conteúdos da convergência estejam
em desenvolvimento. Permite, por outro lado, testar o alcance do Modelo JDBD e ajudar a aperfeiçoá-lo. Desse modo, a representação visual das categorias do modelo fica
conforme apresentado na Figura 3:
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Figura 3. “Convergência” incorpora-se ao conjunto das categorias
de análise do Modelo JDBD

Alguns casos
Nos relatos de casos e experiências com convergência (DEUZE, 2004; DOMINGO
et al., 2007; DUPAGNE, GARRISON, 2006; HUANG et al., 2004; KENNEDY, 2006;
LAWSON-BORDERS, 2006; LERUDE, 2005; QUINN, 2005a, 2005b; 2006), claro está
que as estratégias de grupos e empresas informativas operando de modo integrado passam, necessariamente, pela adoção de sistemas de bases de dados. O emprego ocorre
segundo o perfil e contexto de cada corporação, tanto como uma BD central comum ou
várias BDs operando em conjunto. Na agência de notícias Associated Press (AP), por
exemplo, a ênfase no conteúdo se deu pela sofisticação do sistema de bases de dados e
da abertura do seu uso para todos os clientes. (SAAD, 2007) O diretor de planejamento
de estratégia da AP, Jim Kennedy (2006), diz que os jornalistas estão organizados e
dispostos ao redor do tipo de mídia e o fluxo de conteúdo dentro de uma única base de
dados para produção e distribuição.
A base de dados combina e cruza referências de histórias, fotos, gráficos, áudio e vídeo, e pode ser pesquisada por nossos jornalistas e clientes por meio
de um navegador protegido por senha [...] Os metadados invisíveis, mas legíveis por máquina, etiquetam eletronicamente tudo, desde assinaturas e
manchetes a nomes famosos no corpo do conteúdo, de modo que as notícias
de todos os provedores possam ser automaticamente vinculadas e acessadas
sempre que um viajante da Web pesquisa ou clica em mais informações rela-
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cionadas em um tópico de notícias [...] O fio do próximo século e meio estará
conectado a uma base de dados que será capaz de fornecer quase qualquer
tipo de experiência de notícias, desde manchetes de texto a imagens e sons
ricos. (KENNEDY, 2006, tradução nossa)8

Na Espanha, a Agència Catalana de Notícies,9 e a CCRTV,10 emissora pública
catalã, trabalham a geração e a distribuição dos conteúdos também através de bases de dados on-line (ACN) e BDs comuns para TV e a internet, no caso da CCRTV.
(DOMINGO et al., 2007) Já nos cibermeios El País,11 La Voz de Galicia12 e El Correo
Gallego,13 as bases de dados desempenham, igualmente, papel central, pois são nelas
que estão assentados os sistemas publicadores que permitem a integração editorial dos
distintos meios pertencentes aos respectivos grupos.14 Dessa maneira, podem compartilhar um melhor aproveitamento de recursos, reforçar ações conjuntas, adaptar conteúdos para distribuí-lo para distintas plataformas e intensificar a complementação
jornalística com maior coerência editorial. O resultado desse trabalho cooperado pode
aparecer plasmado tanto nas webs respectivas como nas páginas impressas dos periódicos, ou mesmo nos meios audiovisuais.
Em El País, La Voz de Galicia e em El Correo Gallego, as colaborações acontecem de maneira informal, pois ainda estão em processo de avaliação para decidir se
haverá integração de redações ou como os processos de convergência profissional e de
conteúdos serão formalmente implantados. A produção conjunta entre os profissionais das redações dos meios impressos, audiovisuais e on-line ocorrem no sentido de
oferecer conteúdo diversificado, mais contextualizado e, sobretudo, para agregação de
8

“The database combines-and cross-references-stories, photos, graphics, audio and video, and it can
be searched via a password-protected browser by our journalists and customers alike […] The invisible, but machine-readable, metadata will be used to electronically tag everything from bylines
and headlines to famous names in the body of the content, so that news from all providers can be
automatically linked and accessed whenever a Web traveler searches or clicks for more related information on a news topic […] The wire of the next century and a half will be plugged into a database
that will be able to deliver almost any kind of news experience, from text headlines to rich images
and sounds”. (KENNEDY, 2006)

9

Disponível em: https://www.intracatalonia.com/. Acesso em: 10 ago. 2020.

10

Disponível em: www.ccrtv.es. Acesso em: 10 ago. 2020.

11

Disponível em: https://brasil.elpais.com/. Acesso em: 10 ago. 2020.

12

Disponível em: www.lavozdegalicia.es. Acesso em: 10 ago. 2020.

13

Disponível em: www.elcorreogallego.es. Acesso em: 10 ago. 2020.

14

Esses três cibermeios são casos de análise integrantes da nossa pesquisa pós-doutoral.
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material multimídia produzido pelos coirmãos de matriz audiovisual. E isso é possível
porque, do ponto de vista tecnológico, a convergência, como assinalam diretores e
coordenadores desses cibermeios, já é plena, assim como também é crescente a cooperação entre os profissionais.
El País e Elpais.com não estão integrados. Mas eles também não estão separados. A equipa do Elpais.com trabalha no centro da redação do El Pais e
mantemos uma estreita colaboração, minuto a minuto […]. É um processo
que incorporámos de forma natural […]. As bases de dados são uma ferramenta fundamental para realizar o nosso trabalho de contextualização da
informação. Elpais.com os utiliza constantemente para seu trabalho informativo diário […]. (Lydia Aguirre, diretora da Elpais.com)15

Carlos Agullo, subdiretor de La Voz de Galicia e responsável pela edição digital do cibermeio, assinala que o uso das bases de dados é essencial e que, neste
momento, estão em processo de desenvolvimento de uma BD para que qualquer
dado ou peça jornalística produzida possa ser levada a qualquer suporte. Sobre a
implantação da convergência em sua dimensão profissional e de conteúdos, ele diz
que o cibermeio ainda está em discussão interna para definir como será realizada e
quando formalmente começará:
Não temos uma data para iniciar a convergência. Mas, em alguns aspectos,
na prática, já estamos fazendo uma certa convergência de atuação [...].
Hoje na estrutura organizacional, estrutura hierárquica, decisão editorial,
redação digital e papel já estão muito mais integradas (Carlos Agulló, subdiretor de La Voz de Galicia e responsável pela edição digital, 2008).16
A ideia é fazer uma redação única que possa alimentar conteúdos da mídia
de todo o grupo (jornais, web, TV, rádio). Vamos iniciar a integração com

15

“El País y Elpais.com no están integrados. Pero tampoco están separados. El equipo de Elpais.com
trabaja en el corazón mismo de la redacción de El País y mantenemos una estrecha colaboración,
minuto a minuto […] Es un proceso que tenemos incorporado de manera bastante natural […] Las
bases de datos son una herramienta fundamental para realizar nuestra labor de contextualización
de la información. Elpais.com las aprovecha de manera constante para su labor informativa cotidiana”. (Declaração extraída da entrevista realizada por e-mail em 26 de junho de 2008)

16

“No tenemos una fecha para empezar la convergencia. Pero, en algunos aspectos, en la prática, ya estamos haciendo uma cierta convergencia de funcionamento […]. Hoy en la estructura de organización,
estructura jerárquica, de la toma de decisiones editoriales las redacciones digital y del papel ya estan
mucho más integradas”. (Declaração extraída da entrevista realizada em 27 de fevereiro de 2008)
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as redações jornal e web e estamos dando passos na direção da integração
total [...]. (Juan Jesus Martínez López, coordenador geral de El Correo
Gallego e responsável pela edição digital do periódico)17

Nesses cibermeios, todos de padrão dinâmico, o nível de automatização para
adaptação e publicação de conteúdo é alto, proporcionalmente adequado ao perfil,
à linha de atuação e à realidade de cada um. Ademais, as implementações que estão
sendo gestadas para serem incorporadas em breve pelos respectivos produtos indicam uma apropriação ainda maior das bases de dados para permitir uma produção
cada vez mais convergente, multimídia e interativa, para dar forma a novos conteúdos, tirando partido de conceitos como web semântica, do tagging (etiquetagem),
de aplicações mash-ups (criadas através da combinação de conteúdo de fonte ou
fontes externas para produzir uma nova peça jornalística), geolocalização de notícias, entre outros.
No Brasil, segundo reporta Elizabeth Saad (2007), as iniciativas visíveis de
convergência são tímidas: “Pensam em multimídia como a criação de um novo produto a partir do aproveitamento de conteúdos produzidos por redações preexistentes na mesma empresa informativa e não a integração de todo o processo no
mesmo espaço”. Nessa categoria, a pesquisadora inclui, por exemplo, o portal G1,
vinculado ao jornal O Globo e ao portal Globo.com, ambos do Grupo Globo. O G1
tem uma redação principal em São Paulo e mais três que funcionam nos prédios
da TV Globo em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Brasília. No entanto, mais de
um ano depois de criado, o portal ainda não tem uma BD integrada nem mesmo
uma BD geral com agenda telefônica em rede e endereços. O G1 tem acesso a toda
a estrutura de afiliadas da Rede Globo para produzir conteúdo, através dos sites e
dos e-mails informativos vindos das próprias emissoras, além disso, utiliza todo o
material de vídeo disponível no Globo Media Center, com restrição apenas para o
que usa imagens de agências.18

17

“La idea es hacer una redacción única que pueda nutrir contenidos de los medios de todo el grupo
(periódicos, web, TV, radio). Empezaremos la integración com las redacciones de papel y de la web
y vamos dando pasos en la direccion de la integración total” (Declaração extraída da entrevista realizada em 4 de março de 2008)

18

Informações fornecidas por Francisco Fireman, um dos jornalistas-editores do G1. Mensagem pessoal (27/09/2007). O jornalista trabalha atualmente na TV Record.

Modelo jornalismo digital em base de dados (JDBD)...

∙

139

A modo de conclusão
Possuir um sistema editorial que integre todas as plataformas de um grupo ou
empresa com uma base de dados comum é um requisito tido como essencial para
quem busca impulsionar a convergência – Stephen Quinn (2005a) é um dos que endossam essa recomendação. Para ele, o melhor modo de armazenar a informação é
em uma base de dados ou em uma série de BDs interconectadas, acrescentando que
no curso desta primeira década do século XXI veremos algumas novas ferramentas de
BDs emergindo.
Mas, pelo que se constata, a migração para uma estrutura em base de dados
tem sido gradual e, em alguns casos, bastante lenta, mesmo naqueles casos em que
se intenciona operar de modo cooperativo entre os meios. Como afirma Nilson Lage
(2002a), quem decide desenvolver e incorporar tecnologia para melhorar a atividade
jornalística e a qualidade do conteúdo entregue ao público estará à frente dos concorrentes e no ritmo de seu tempo. Certamente estas são ou serão empresas e instituições
interessadas em tomar a chave, rodar o mecanismo e abrir a porta para o futuro.
Ao fazer este exame preliminar, nossa intenção foi destacar alguns dos aspectos
inerentes à incorporação das bases de dados nos processos de convergência jornalística. Neste exercício que visa a cumprir um dos objetivos específicos (avaliar o papel
das bases de dados no decurso da convergência jornalística) do projeto de pesquisa
atual de pós-doutorado, detectamos a adequação do Modelo JDBD para ser aplicado
na análise de casos envolvendo esse fenômeno, ao mesmo tempo em que verificamos
sua extensibilidade.
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JORNALISMO E PARTICIPAÇÃO:
os conteúdos produzidos pelos usuários
no jornalismo brasileiro
Rodrigo Martins Aragão

Introdução
O desenvolvimento dos meios da comunicação, principalmente após o impulso da tecnologia digital e da internet, libera o polo (antes restrito) da emissão (LEMOS, 2005)
e amplia as possibilidades de publicação e o acesso a informações. Os blogues, primeiras ferramentas de publicação pessoal (BLOOD, 2000), proliferam como forma de
expressão pessoal e divulgação de informações. Ferramentas de publicação coletiva,
como os sistemas wiki, permitem que diversos atores realizem uma verdadeira escrita coletiva, que se aplica a conteúdos catalográficos, como na enciclopédia coletiva
Wikipédia, e a conteúdos informativos, através de seu braço noticioso, o Wikinews.
(DAVID, 2007; HOLANDA, 2007; TRÄSEL, 2007)
O sistema de encadeamento da informação deixou de seguir um padrão de cima
para baixo, em que alguns poucos que dispunham de meios de produção e circulação
selecionavam e organizavam as informações para uma massa de consumidores, para
abrir espaço para formas mais dispersas de comunicação em que todos podem publicar, consumir, colaborar e compartilhar. (GILLMOR, 2004)
Diante da necessidade de melhor compreender e se adaptar ao novo leitorado,
destaca-se a possibilidade de um alargamento do campo jornalístico, a partir do qual
se desenvolveria uma forma de jornalismo difuso, no qual o hábitat do campo é posto
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em questão pela possibilidade de qualquer indivíduo de reportar, informar e interpretar os fatos, tal qual o jornalista. (FOLETTO, 2009; PALACIOS, 2006; SOFI, 2006)
Toma-se como objetivo principal deste trabalho testar a veracidade desta hipótese, no cenário específico dos espaços de participação do usuário abertos por webjornais brasileiros. Esta delimitação se dá para verificar a intensidade do conflito
entre a força da transformação trazida pela participação e a estruturante da lógica (do
habitus) dos meios de comunicação de massa.
Desenvolveu-se para esta pesquisa uma ficha de análise de participação baseada
na ferramenta para análise de interatividade em cibermeios desenvolvida por Meso e
demais autores (2011) dentro do projeto Jornalismo na Internet: um Estudo Comparado dos Cibermeios Brasil/Espanha, do convênio Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (CAPES)/Direção Geral de Universidades (DGU). A aplicação da ficha nos webjornais de capitais brasileiras se propõe como uma forma de
mapear as estratégias e ferramentas utilizadas pelos veículos de comunicação, assim
como de colocar em teste as hipóteses levantadas por este trabalho.

Participação no Jornalismo
Nick Couldry (2010), ao analisar a inclusão dos blogues no contexto jornalístico britânico, considera-os fontes de informação, propondo o termo writer-gatherer para
descrever aqueles que neles atuam, em substituição ao de jornalista cidadão. O termo
“é proposto como um termo imparcial para enquadrar os indivíduos engajados em
uma prática regular de escrever e/ou agregar informações fora das instituições jornalísticas tradicionais.” (COULDRY, 2010, p. 139, tradução nossa) Já Aguiar e Barsotti
(2011) adotam o termo jornalismo amador, como forma de caracterizar a prática de
produção noticiosa por não jornalistas; o termo “enfatiza a relação de oposição entre
quem exerce a prática jornalística ‘por gosto ou curiosidade’ de quem desempenha o
jornalismo enquanto profissão.” (AGUIAR; MARSOTTI, 2011, p. 13)
A defesa de uma distinção entre as atividades realizadas pelos profissionais e
aquelas desenvolvidas por indivíduos comuns é também compartilhada por muitos jornalistas. Esse é um dos pontos abordados no livro Participatory Journalism, organizado por Jane Singer e demais autores (2011), no qual foram entrevistados 67 jornalistas e
editores de jornais da América do Norte e da Europa. O estudo aponta que, para grande
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parte dos entrevistados, o profissional não pode ser substituído, e que “os cidadãos podem ser boas fontes de informação, mas os jornalistas ainda fazem o trabalho.” (HEINONEN, 2011)
Essa posição é interessante, principalmente quando se leva em conta a crescente incorporação de ferramentas de interação e abertura à participação dos usuários
nas páginas das organizações jornalísticas. De acordo com a sistematização realizada
por Cláudia Quadros (2005), essa adoção de formas de interação se deu em cinco fases, que ampliam a participação do usuário.
Se nas primeiras fases prevalece a exploração das notícias pelo uso mais complexo do hipertexto e as formas mais simples de participação, como a votação através
de enquetes, aos poucos se permitiu uma maior interação do leitor com a redação,
através de fóruns e chats com jornalistas ou especialistas sobre algum tema específico.
É a partir da quarta fase que a pesquisadora inclui a abertura de formulários
para comentários nas matérias. Este momento seria concomitante à proliferação dos
blogues, nos quais os comentários dos leitores, dispostos na mesma página do texto principal, logo abaixo da postagem inicial, são considerados uma forma de escrita
hipertextual coletiva (PRIMO; RECUERO, 2003), uma vez que se integram ao texto,
fazendo de leituras futuras – da mesma maneira que em páginas como Slashdot ou
Kur5hin. (HOLANDA, 2007; TRÄSEL, 2007) Há que se destacar que, nestas formas
de participação, “não há troca de comunicação entre mediadores e usuários, mas o
mediador responsável por determinada reportagem pode citar alguma mensagem que
desperte o seu interesse.” (QUADROS, 2005, p. 13)
A quinta e última fase seria aquela em que são criadas áreas específicas nos
cibermeios para a publicação de conteúdo produzido pelo usuário (CPU); e “emissores e receptores invertem os papéis para construir de modo interativo uma história.”
(QUADROS, 2005, p. 14) Neste momento, proliferam as páginas de jornalismo participativo propriamente dito. No Brasil, os primeiros entre estes são o Vc Repórter,
do portal Terra, Eu-Repórter, de O Globo, Foto Repórter, do Estadão, e Minha Notícia, do IG.
Uma diferença entre estes e as formas anteriormente apresentadas de participação do leitor – enquetes, e-mails, comentários etc. – é o fato de que, no caso dessas
páginas, a contribuição dos usuários é induzida pela chamada dos veículos, pelo convite a se tornar um cidadão-repórter. (CASTRO, 2011; CHAISE, 2009; MALINI, 2008 )
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No entanto, a abertura do espaço não significa necessariamente dizer que a linha que
separa leitor e jornalista tenha deixado de existir.
Os resultados preliminares de uma pesquisa coordenada pela professora Elizabeth Saad sobre a participação do usuário em cibermeios brasileiros são um bom
exemplo para questionar essa ideia. Na pesquisa piloto (CORREA; MADUREIRA,
2010), na qual foram analisadas as publicações de CPU nos portais G1 e Terra em suas
respectivas seções para esse tipo de conteúdo – respectivamente, VC e Vc Repórter –,
emergiu a figura do cidadão-fonte.
O estudo contabilizou 163 postagens nas áreas destinadas à participação do
usuário, classificando-as quanto à área editorial a que se afiliavam; à proximidade do
autor ao local do acontecimento, como forma de assegurar a coleta direta de informações pelo autor e avaliar o hiperlocalismo; além de tentar identificar a citação de
fontes diversas, que marcariam a presença de alguma apuração dos fatos, em lugar de
seu simples flagrante, testemunho ou comentário.
O último ponto da análise requer um pouco mais de atenção. Ainda que tenha
sido encontrado, em princípio, um equilíbrio, com 44% das postagens sendo consideradas flagrantes – tipo caracterizado pelos autores “como um simples registro de
um acontecimento em foto ou vídeo, sem informações de contextualização ou checagem de dados com fontes oficiais e/ou testemunhas” (CORREA; MADUREIRA, 2010,
p. 173) – contra 56% que apresentaram outras fontes e indícios de maior apuração das
informações apresentadas, algumas ressalvas são importantes.
Este dado isoladamente pode indicar uma produção de conteúdo jornalístico
mais bem acabado por parte dos indivíduos que contribuem com os cibermeios. É
importante ressaltar – como fazem os autores – que, em parte das matérias que contavam com apuração por fontes diversas e informações complementares, este trabalho
foi realizado pela redação do veículo, e não pelo usuário que enviou o conteúdo inicial.
Os autores questionam até que ponto é válido chamar “cidadão-repórter” aquele que contribui com os sites jornalísticos.
A primeira evidência de que nos grandes portais brasileiros o cidadão repórter é meramente um cidadão fonte é o uso de declarações do colaborador em
aspas no decorrer do texto, em paralelo à citação de outras fontes, ou mesmo
como a única fonte do texto. (CORREA, MADUREIRA, 2010, p. 177)

150

∙

GJOL: pós-graduação e produção de textos

Os resultados desta pesquisa piloto permitem inferir que a abertura à participação do público não tem necessariamente estabelecido uma modificação no jornalismo
e principalmente na forma de se encarar os leitores. Os trabalhos de Alfred Hermida
(2011) e Ari Heinonen (2011) reforçam essas suspeitas. Através de entrevistas com jornalistas e editores, os autores lançam luz sobre a forma como as novas relações entre
público e jornal são vistas pela redação.
Hermida (2011) apresenta um agrupamento das principais formas de participação oferecidas pelos webjornais, de modo a identificar de que maneiras o CPU tem
sido utilizado por esses meios. Segundo o autor,
os resultados sugerem que a maior pare das formas de participação disponíveis enquadra o leitor prioritariamente como um consumidor de notícias
– similar ao papel da audiência em cenários tradicionais da mídia impressa
ou da radiodifusão – e lugar de vê-lo como um colaborador na coleta, seleção
e disseminação das notícias. (HERMIDA, 2011, tradução nossa)

Segundo o autor, há uma disposição dos jornalistas em limitar o papel do usuário “simplesmente como uma fonte de informações e material audiovisual bruto –
particularmente para material que os jornalistas gostariam de ter, mas, por qualquer
razão, foram incapazes de obter.” (HERMIDA, 2011, tradução nossa)
Essa forma de ver o usuário se reflete na utilização do conteúdo recebido. Como
descrito pelo autor, é comum que o conteúdo enviado à redação seja avaliado por um
profissional (ou grupo de profissionais) a quem cabe a tarefa de selecionar o que será
aproveitado e o que será descartado. Em alguns casos – nos quais o veículo dispõe de
uma página específica para tal fim –, o CPU pode ser publicado tal qual enviado pelo
leitor. A atitude mais comum, entretanto, foi a de selecionar entre as contribuições o
que há de melhor para ser trabalhado pela redação em reportagens, citando o leitor
apenas como alguém que sugeriu o tema.
Dessa maneira, é possível perceber uma função de agendamento na utilização
das contribuições dos leitores. Ou seja, ao registrar, descrever ou comentar sobre um
acontecimento que tenha presenciado, o leitor tem conseguido chamar a atenção da
organização jornalística para o ocorrido, aumentando sua repercussão, e ajudado a
incluí-lo no debate público.
Essa posição é confirmada por Heinonen (2011), que destaca que os relatos e
registros, pelos leitores, de acontecimentos dos quais participaram ou presenciaram
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servem como forma de ilustrar ou mesmo justificar e fundamentar a reportagem. Essa
característica fica evidente quando se observa a grande utilização de CPU nos noticiários
quando de desastres naturais ou acontecimentos inesperados, para os quais os veículos
não conseguiram se preparar ou enfrentaram dificuldades de ida ao local do ocorrido.
As discussões e posições diversas quanto à abertura do jornalismo à participação
dos leitores e às formas como isso pode ser feito fundamentam e servem de base para o
presente estudo, que busca retratar como veículos nacionais têm incorporado a questão.

Metodologia
Para testar a hipótese do jornalismo difuso – levando em consideração os contrapontos acima discutidos –, realizou-se um mapeamento dos espaços de participação do
leitor em veículos on-line de jornais impressos brasileiros. Esta foi uma forma de analisar a penetração do uso do CPU entre os veículos nacionais, em especial aqueles capitaneados por organizações baseadas no impresso, tradicionalmente mais fechados,
devido à sua rotina de produção e consumo.
O levantamento se baseou em duas listagens de veículos nacionais: a afiliação à
Associação Nacional dos Jornais (ANJ), que representa o setor nacionalmente, e a indexação pela auditoria do Instituto Verificador de Circulação (IVC), responsável pela
contabilização e controle de circulação de veículos impressos, entre jornais e revistas
brasileiros, desde 1962.
Devido à quantidade de publicações reunidas nestas duas listagens, selecionaram-se apenas aquelas que dispunham de página na rede, com publicação de conteúdo próprio e não específico, baseadas em capitais brasileiras. Excluíram-se, assim,
publicações segmentadas (como a Folha Dirigida ou o Jornal do Commercio, do Rio
de Janeiro); e periódicos que não utilizam a plataforma on-line para publicação de
conteúdo (como o Mais Informação por Menos, também do Rio de Janeiro).
Com isto, é possível identificar, ainda que de maneira simples, a extensão de
incorporação de ferramentas de participação do usuário em webjornais brasileiros.
Ainda que não seja realizado neste trabalho, o mapeamento aqui apresentado também
permite análises mais aprofundadas de cenários regionais ou de grupos de veículos, a
partir de recortes melhor delimitados. O objetivo aqui, no entanto, é, principalmente,
identificar tendências nacionais gerais da utilização do CPU.
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Fizeram parte do corpus de análise deste trabalho 80 jornais, sendo 64 destes
associados da ANJ e 56 auditados pelo IVC; apenas 40 veículos se encontraram nas duas
listagens em que se baseou esta pesquisa; destes, apenas 31 apresentam espaços para
receber e/ou publicar contribuições de seus usuários. Nas Figuras 1 e 2 é possível ver a
distribuição por regiões dos jornais incluídos na amostra e daqueles que utilizam o CPU.
Figura 1. Mapa com jornais brasileiros incluídos na amostra

Fonte: elaborada pelos autores.

Figura 2. Mapa com jornais que utilizam CPU

Fonte: elaborada pelos autores.
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Quando da utilização do conteúdo produzido pelo usuário nos webjornais brasileiros, foi utilizada uma ficha de análise desenvolvida para a pesquisa, baseada na
ferramenta para análise de interatividade em cibermeios desenvolvida por Meso et al.
(2011) dentro do projeto Jornalismo na Internet: um Estudo Comparado dos Cibermeios Brasil/Espanha, do convênio Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES)/Direção Geral de Universidades (DGU).
Pelo foco na participação e na produção de conteúdo pelo usuário, alguns elementos foram retirados – como aqueles voltados para usabilidade, acessibilidade etc.
– e outros pontos foram incorporados para melhor retratar o cenário da utilização do
CPU no webjornalismo brasileiro.
Busca-se analisar o envio de conteúdo: de que forma é realizado o contato com
a redação – formulário on-line, e-mail, ou outras formas de contato, e a possibilidade
de envio de material multimídia, como fotos, vídeos e áudio.
Na segunda parte da ficha, procura-se avaliar a utilização do conteúdo de modo
a distinguir o papel que é dado ao leitor, que é convidado a participar como cidadão-repórter, mas pode ter sua participação normatizada, de modo a se tornar mais uma
fonte de informação que um repórter. Assim, busca-se identificar o tipo de conteúdo
que é solicitado, recebido e publicado – nos casos em que há publicação. Para isso,
buscou-se identificar a creditação do material publicado, que pode ser atribuída ao
usuário, à redação ou não ter registro.
Figura 3. Formas de contato com a redação

Fonte: elaborada pelos autores.

Figura 4. Conteúdo enviado

Fonte: elaborada pelos autores.
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Figura 5. Creditação

Fonte: elaborada pelos autores.

Assim, também buscou-se identificar de que forma o texto exibido na página é
apresentado: se há apenas a denúncia, registro ou texto do leitor, se o texto é refeito
ou editado, utilizando o leitor e seu material original como fontes, ou suas falas entre
aspas. Ainda tentou-se identificar se é buscada a complementação para o material, seja
respondendo às denúncias ou contextualizando os comentários ou registros, ou se a
contribuição é utilizada como sugestão de pauta, tal qual outra pauta normal para a
redação, que a transforma em uma reportagem.
Figura 6. Construção do texto

Fonte: elaborada pelos autores.

A ficha, aplicada nos 31 veículos que apresentam espaços específicos para o
CPU, também incluiu outros tópicos não descritos aqui, além de espaços para comentários descritivos que facilitaram a anotação de especificidades de cada projeto.

Mapeamento
O levantamento dos sites a serem incluídos nesta pesquisa se deu em dois momentos:
o primeiro, em maio de 2011, quando foram identificados os sites que se enquadravam
na delimitação aqui proposta e os espaços específicos para receber e/ou publicar o
conteúdo dos usuários; e o segundo, entre os dias 14 e 16 de dezembro de 2011, quando foi realizada a aplicação da ficha acima descrita nos 31 webjornais que compõem o
corpus específico de análise de participação.
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A primeira observação que pode ser feita a partir desta análise é em relação à
presença de espaços de participação compostos apenas por formulários on-line para
envio de texto ou, em alguns casos, de arquivos de imagem, ou por outras formas de
contato com a redação – como e-mails, telefone ou endereço. Em sete dos casos pesquisados, não havia uma seção para publicação do conteúdo enviado pelos usuários ou
qualquer indicação de creditação das contribuições, caso estas fossem utilizadas em
matérias produzidas pela equipe de reportagem do próprio veículo.
Tabela 1. Utilização do CPU
Região

Jornais/CPU

Apenas envio

Publicação

Norte

5

1

4

Nordeste

12

4

8

Centro-Oeste

1

1

-

Sudeste

8

-

8

Sul

5

1

4

Brasil

31

7

24

Fonte: elaborada pelos autores.

Ainda que estes dados por si só não fundamentem qualquer conclusão, eles
permitem fazer duas elucubrações quanto à apropriação da possibilidade de participação, tanto pelos leitores e usuários do site quanto pelos jornalistas do veículo.
Isso porque a ausência de publicações provenientes de CPU pode indicar que as
contribuições enviadas pelo público destes veículos foram poucas ou inexistentes
ou, ainda, que não se adequaram ao formato ou ao padrão pretendido pela organização quando da abertura da seção a sua audiência.
É possível também pensar que a ausência de publicação não está relacionada
à reduzida ou à não adesão do público à empreitada de participar da construção de
seu noticiário, mas à postura da própria redação, seja esta de não utilizar o conteúdo
recebido ou de tomá-lo como indicação ou sugestão de pauta, sem qualquer indicação
ou referência a sua origem ou ao leitor que a sugeriu.
Alguns exemplos enquadram-se formalmente nessa categoria de “sugestão de
pauta”, como as seções Sugira Uma Notícia, do jornal popular Massa!, de Salvador, ou
Sugestão de Pauta, d’O Popular de Goiânia, que trazem na própria nomenclatura a proposta de receber sugestões ou indicações dos leitores, sem necessariamente encará-los
ou colocá-los no papel de repórteres, mas diretamente como fontes. Outros, como o
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Você Repórter, do Cinform de Aracaju, não têm títulos tão claros, fortalecendo as hipóteses de baixo índice de apropriação por parte do público ou dos jornalistas, ou mesmo
de utilização das contribuições não como notícias, mas como indicações e informações
úteis para a realização da cobertura jornalística.
Verificou-se que, na maior parte dos canais de participação dos webjornais brasileiros, as publicações são creditadas aos próprios colaboradores. Na Tabela 2, vê-se que,
dos 24 cibermeios que realizam a publicação de conteúdos associada ao material enviado
por seus usuários – ou seja, excetuando-se os 7 que apresentam apenas a forma de envio
de contribuições –, 17 creditam ao próprio usuário o conteúdo publicado, seja ele fotografia, vídeo ou texto.
Tabela 2. Creditação do conteúdo
Região

Jornais/CPU

Redação

Usuário

Não assinada

Norte

4

-

3

1

Nordeste

8

1

6

1

Centro-Oeste

-

-

-

-

Sudeste

8

5

5

-

Sul

4

1

3

-

Brasil

24

7

17

2

Fonte: elaborada pelos autores.

Há que se ressaltar que, entre os sete veículos que publicam material assinado
por repórteres da casa ou sob a alcunha da redação, há dois que o fazem simultaneamente às publicações a que se dá a assinatura ao usuário. Estes são A Gazeta, do
Espírito Santo, que em sua seção Eu Aqui inclui tanto reportagens da redação que
receberam contribuições do público quanto textos – principalmente opinativos – e
registros em vídeo e fotografia de momentos familiares ou pessoais; e o Painel do Leitor, da Folha de S.Paulo, que incorpora reportagens sobre os temas mais comentados
pelos leitores, resumos da semana, e abre espaço para artigos de opinião, cartas e comentários que levam o nome de seus autores, sem interferência da redação.
Ainda que o conteúdo seja assinado pelo próprio leitor, buscou-se identificar de
que forma o texto apresentado na página é apresentado: se há apenas a denúncia, registro ou texto do leitor, ou se o texto é refeito ou editado, utilizando o leitor como fonte e
seu material original como fonte, ou suas falas entre aspas. Objetivou-se também identificar se é buscada a complementação para o material, seja respondendo às denúncias ou
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contextualizando os comentários ou registros, ou se o material é tomado como sugestão
de pauta para a redação, que a transforma em uma reportagem.
Neste quesito, os resultados foram diversos. Mesmo que, como mostra a Tabela
3, haja uma prevalência da publicação do leitor tal qual foi enviada, há também uma
distribuição relativamente equilibrada entre as demais utilizações do CPU. Principalmente quando se considera que em muitos dos casos analisados houve coincidência de
utilizações distintas do material. Um caso em especial é, novamente, o d’A Gazeta, de
Vitória, Espírito Santo, que abarca, como já dito, material opinativo ou registros cotidianos e reportagens mais amplas em que se agregam contribuições de diversos usuários e
apuração própria da redação, sendo incluído em todas as categorias. Além deste, outros
jornais, como O Estado do Maranhão, de São Luís, Tribuna do Norte, de Natal, Jornal
do Commercio, de Recife, e O Tempo e Supernotícias, de Belo Horizonte, A Tarde, de
Salvador, e a Folha de S.Paulo, foram marcados em duas ou mais categorias.
Tabela 3. Tabela de construção do texto
Região

Jornais/CPU

Texto leitor

Leitor fonte
única

Complementos

Reportagem

Norte

4

3

1

-

-

Nordeste

8

5

5

1

1

Centro-Oeste

-

-

-

-

-

Sudeste

8

4

4

2

3

Sul

4

4

-

1

-

Brasil

24

16

10

4

4

Fonte: elaborada pelos autores.

Destaca-se, no entanto, que mesmo a multiplicidade nos usos do CPU não contribui para uma multiplicidade de papéis do leitor na produção noticiosa. Isso porque
nas três últimas categorias aqui apresentadas fica bastante clara a presença do leitor
como fonte. Seja ele a única fonte de informação utilizada para a produção do texto
– que se constitui, basicamente, em uma edição do material enviado, em que suas
afirmações aparecem entre aspas –; ou o início de um processo de produção que pode
ter como resultado uma simples dupla de denúncia e resposta; ou uma reportagem da
redação, exemplificada pelo espaço Eu-Repórter, de O Globo, no qual nem sempre é
citado o usuário que sugeriu a realização da pauta em questão.
Ficam claras as formas de encarar o leitor como denunciante que recorre à imprensa a fim de dar visibilidade e obter resoluções para sua solicitação ou denúncia,
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ou como fonte de informação responsável por levar à agenda midiática um tema relevante. Em ambas, persiste um acesso baseado na disrupção, segundo o qual apenas
com a quebra da rotina o indivíduo comum pode partilhar da agenda pública montada
pela mídia.
Quando não são compostos por denúncias e flagrantes, sem qualquer indício
de apuração ou busca por novas fontes, os espaços são em grande parte destinados ao
comentário de temas correntes, em sua maioria propostos pelo próprio veículo – de
maneira semelhante às seções de opinião e de cartas do leitor. Essa forma de participação se assemelha à descrita por Hermida (2011) ao destacar, no livro Participatory
Journalism, que a maioria dos jornalistas costuma considerar os melhores estágios
para a participação do usuário aqueles de acesso à informação ou de interpretação e
difusão das notícias. Ou seja, anteriores e posteriores à produção noticiosa em si, e,
portanto, externos a ela.
Nos casos em que há a presença simultânea de conteúdo do leitor publicado
sem modificações e reportagens da redação baseadas em informações enviadas por
usuários, é comum que estas sejam mais informativas, enquanto aquele, prioritariamente opinativo.
Uma das principais razões para que essa distinção permaneça e seja, inclusive,
defendida por profissionais e pesquisadores vai além da defesa da profissão por simples reserva de mercado. Há um entendimento de que a atividade jornalística necessita cuidados e preparo e exige responsabilidades próprias à formação do jornalista,
devido à busca por objetividade e imparcialidade (além de outras questões éticas e
deontológicas) de que depende a credibilidade do jornalismo no exercício de sua função social. (MARTINS, 2012)

Conclusões
Os resultados obtidos através da aplicação destas fichas permitem algumas observações gerais e a identificação de algumas tendências quanto à participação do leitor nos
jornais brasileiros através do CPU.
O primeiro questionamento aqui apresentado e testado buscou identificar evidências que atestassem uma redefinição do papel, das funções e das relações entre
leitores, fontes e jornalistas no novo ambiente comunicacional expandido pelas re-
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des de comunicação e ferramentas de publicação pessoal (BRUNS, 2003), gerando
uma forma de jornalismo difuso, em que qualquer indivíduo pode fazer as vezes de
jornalista (FOLETTO, 2009; PALACIOS, 2007; SOFI, 2006;); ou identificar se, em
contraponto, a apropriação e a adaptação destas ferramentas às normas e aos padrões
do jornalismo tradicional podem redimensionar tais mudanças, delegando a este novo
ator, o usuário, o leitor participante, um papel e lugar afastado da atividade produtiva
da notícia em si, como fonte de informação ou comentador. (CORREA; MADUREIRA,
2010; HERMIDA, 2011; HEINONEN, 2011)
Os resultados apresentados apontam para a segunda opção. De início, parte-se
da percepção de que 7 dentre os 31 jornais que apresentam espaços para participação
em seus websites disponibilizam apenas uma forma de contato e envio de conteúdo
à redação – seja por e-mail, formulário on-line ou outras formas de endereçamento
–, sem que haja a publicação deste conteúdo ou mesmo a indicação de que o mesmo
tenha sido utilizado como sugestão para a produção de reportagens pelo próprio veículo, o que caracteriza ao menos uma “pauta participativa”.
Entre aqueles 24 em que há a publicação, outras observações corroboram a
ideia da normatização. É costumeira a publicação dos textos e imagens creditadas ao
usuário responsável pelo envio do conteúdo (em 17 casos da pesquisa, estavam presentes textos com assinatura direta, contra apenas 7 cujo conteúdo levava o nome de
um repórter ou a assinatura geral da redação).
No entanto, a maior parte dos conteúdos que levam o nome do leitor como autor dificilmente poderiam ser caracterizados como textos jornalísticos ou noticiosos
em si. Ainda que de caráter informativo, muitas das contribuições são denúncias e
solicitações – o que fica evidenciado inclusive por alguns títulos dados às seções de
participação, como o Pede-se Providência, d’A Hora de Santa Catarina –; flagrantes
e registros de acontecimentos, dos quais os próprios autores costumam ser as únicas
fontes, sem qualquer apuração mais abrangente além da descrição e da indicação de
local e data do ocorrido; ou comentários de extensão variável, compatíveis com as seções de cartas e artigos presentes nas seções de opinião dos jornais impressos.
Mesmo quando há a interferência direta da redação, como em oito dos casos,
esta se dá por duas formas principais. A primeira, encontrada em quatro casos, é a
simples resposta às denúncias recebidas, em que pergunta e resposta são publicadas
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em justaposição, como uma dupla, sem aprofundamento ou contextualização. Quando tal aprofundamento ou contextualização ocorre, dando à pauta ou denúncia do
leitor a forma de reportagem, à qual são agregadas informações e fontes, os produtos
finais são apresentados como produção da redação. E, ainda que se incluam falas ou
o próprio usuário como fonte ou personagem – ou a indicação de sua sugestão –, este
costuma ser o limite de sua participação.
Não é errônea, então, a percepção de uma mudança nos papéis e nas relações
entre os agentes do processo de produção noticiosa. Das posições quase estanques
descritas por Molotch e Lester (1974) (ALSINA, 1993; TRAQUINA, 2005) – que diferenciam ações específicas para produtores, organizadores e consumidores de notícias
e meios distintos de acesso ao campo jornalístico, que ajudam a definir e determinar
esses papéis – aos espaços abertos de publicação, sugestão e interação, houve, de
fato, mudanças.
No entanto, as formas mais simples de acesso detectadas não significam que
esses papéis estejam em mutação ou que a linha que os diferencia esteja se tornando menos perceptível. Como identificado, ainda que se prometa uma integração ao
campo, ao convidar o leitor a se tornar um cidadão-repórter, esta participação toma
formas distintas, nas quais ficam ainda claramente demarcadas a presença e a posição
dos leitores nas etapas mais periféricas da produção noticiosa, quais sejam – segundo a classificação de Hermida (2011) – o acesso às informações e sua interpretação
ou difusão.
Mais do que um espaço em que se questiona o habitus do campo jornalístico
(FOLETTO, 2009; PALACIOS, 2007; SOFI, 2006), possibilitando que todo cidadão
possa vir a ser um repórter, as seções de participação do leitor se caracterizam por
tratar o usuário como um cidadão-fonte (CORREA; MADUREIRA, 2010) que dispõe
e utiliza ferramentas que facilitam seu acesso ao campo jornalístico, permitindo uma
inclusão relativamente maior na agenda midiática.
Devido à amplitude do corpus e à aplicação única das fichas de análise, em
curto espaço de tempo, assume-se a limitação das análises que podem ser efetuadas
a partir dos resultados obtidos, que estão longe de poder ser considerados definitivos. Trata-se, aqui, de uma forma de identificar tendências do jornalismo brasileiro
que, mesmo considerando as limitações da amostra, consiga colocar em teste as hipóteses propostas.
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Parte 2
PRÁTICAS

AGÊNCIAS DE NOTÍCIAS ALTERNATIVAS NA WEB
Laércio Torres de Góes

Introdução
Com a crença de que os meios de comunicação tradicionais e hegemônicos contribuem
para o recrudescimento dos problemas sociais causados pela globalização difundindo e defendendo as ideias neoliberais e o discurso da inevitabilidade do fenômeno,
várias formas de imprensa alternativa surgiram ao redor do mundo, principalmente
no ciberespaço, inspiradas pelos movimentos antiglobalização, como o Fórum Social
Mundial (FSM).
Paralelamente à atuação dos movimentos sociais na web na divulgação de suas
ideias e causas, surgem mídias alternativas em vários formatos que compartilham de
seus valores, mas que funcionam de forma independente, muitas vezes cooperando
na divulgação e distribuição de informações e aprofundando a reflexão de questões de
seu interesse. Esses sistemas de comunicação alcançam aqueles indivíduos propícios a
aderir a suas ideias e, a partir daí, talvez atinjam a consciência da sociedade como um
todo. A internet fornece a base material e facilita a difusão de ideias com baixo custo
e rapidez. (MORAES, 2004)
Dentre as várias mídias alternativas surgidas na web que compartilham dos
valores dos movimentos sociais, algumas seguiram o modelo das agências de notícias,
pelo menos em sua nomenclatura. Já que existem infindáveis tipos de movimentos
sociais, progressistas e reacionários, de direita e esquerda, deve-se deixar claro que os
valores aqui mencionados são aqueles compartilhados, por exemplo, pelos denominados novos movimentos sociais (MELUCCI, 1980), nascidos no final dos anos 1950
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e início dos 1960, que incluíam desde a luta pelos direitos civis até os movimentos feministas, pacifistas, ambientalistas, os grupos de defesa dos consumidores e de organização de comunidades. (COHEN; ARATO, 1992) Os novos movimentos sociais, em
princípio, não têm um caráter classista, relacionado aos movimentos sindicais operários em torno do mundo do trabalho, mas isso não significa que em determinados
momentos históricos não possam se opor ao sistema econômico e social vigente.
Este artigo pretende compreender o fenômeno das agências de notícias alternativas no âmbito do jornalismo digital, analisando as características da Agência de
Informação Frei Tito para a América Latina (Adital), da Agência Carta Maior e da
Inter Press Service (IPS). Diferentemente das agências de notícias tradicionais que
praticam o chamado “jornalismo de informação”, de tradição anglo-saxônica, que privilegiam os “fatos” e pretendem convencer os seus leitores ou usuários da autenticidade de tais “fatos” (BOYD-BARRETT, 1998), essas agências alternativas praticam
um jornalismo comprometido em defender valores dos movimentos sociais, apesar de
atuarem de forma independente.
A Agência Carta Maior foi lançada em fevereiro de 2001, durante o Fórum Social Mundial em Porto Alegre. Seu objetivo declarado é participar do esforço pela reconstrução de uma imprensa ligada à transformação social no país. Mantém acordos e
intercâmbios com outras agências independentes do exterior, que permitem a cobertura de eventos internacionais, como os Fóruns Sociais Mundiais.
A Adital é uma iniciativa de pessoas e de movimentos populares e de direitos
humanos ligados à Igreja Católica. Coloca-se como canal de comunicação para a inserção da agenda social latino-americana e caribenha na mídia nacional e internacional,
através de cobertura jornalística profissional. Sua produção destina-se, em primeiro
lugar, a jornalistas da mídia mundial e outros setores da sociedade civil organizada
na América Latina, Caribe e parte da Europa, Estados Unidos e Canadá. Além de uma
ampla rede de correspondentes, a Adital afirma relacionar-se com membros de Organizações Não Governamentais (ONGs) e do terceiro setor; ativistas nos movimentos
sociais e redes de direitos humanos; líderes sindicais, trabalhadores urbanos e rurais;
docentes e discentes de universidades; minorias raciais e sexuais; portadores de deficiências; pessoas na terceira idade; grupos eclesiais e agentes das pastorais sociais de
diferentes igrejas e tradições religiosas.
A agência foi criada a partir do interesse de três entidades italianas: a Fondazione Rispetto e Paritá (FRP), a Agenzia di Stampa (Adista) e a Rete Radiè Resch (RRR),
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que, em 1999, apresentaram a Frei Betto a proposta de organizar no Brasil uma agência de notícias que divulgasse ao mundo a vida e os acontecimentos da América Latina
e Caribe. Em janeiro de 2000, uma equipe de trabalho começou a estruturar a Adital,
escolhendo a cidade de Fortaleza, capital do estado do Ceará, no Nordeste brasileiro,
para sediar a agência. Em 22 de fevereiro de 2000, lavrou-se a Ata de fundação da
Agência de Informação Frei Tito para América Latina. A Adital foi lançada oficialmente em 13 de março de 2001.
A IPS é precursora das agências de notícias alternativas. Surgiu em 1964, fundada pelo jornalista ítalo-argentino Roberto Sávio, com o objetivo de fazer um jornalismo de representação igualitária de gênero, diversidade étnica e distribuição geográfica
e de promover a participação democrática na vida econômica, social e política. Mas a
ênfase na globalização é a fase mais recente na atuação da agência. A Guerra Fria e o
crescimento do movimento dos países não alinhados ampliaram seu foco dos problemas e prioridades das regiões desenvolvidas e promoveram a circulação de informações Sul-Sul para incentivar a integração regional e o desenvolvimento econômico,
político e social. (BOYD-BARRETT; RANTANEN, 1998)
A IPS é uma associação internacional sem fins lucrativos de jornalistas e de outros profissionais no campo das Comunicações. Tem o status consultivo de ONG no
Conselho Econômico e Social (ECOSOC) da Organização das Nações Unidas (ONU).
Conta com uma rede de jornalistas em cerca de 120 países e possui como clientes 3
mil meios de comunicação e milhares de grupos da sociedade civil, acadêmicos e outros usuários. O serviço mundial da IPS, disponível em vários idiomas, chega aos seus
clientes via satélite e internet.
Quando se fala de jornalismo alternativo aqui não é apenas no sentido de alternativo aos grandes meios de comunicação de massa, que não possui a estrutura, o
poder e a influência que eles possuem; mas também alternativo em relação ao enquadramento, fontes, seleção, filtragem e organização das notícias diferentes da grande
imprensa ou do jornalismo tradicional. As agências de notícias alternativas digitais,
nascidas dentro do processo de globalização na web, funcionam como profetas dos
fracos, oprimidos e excluídos do mundo. Profetas, não portadores da mensagem divina, mas que se impõem uma missão, neste caso, a de exortar, advertir e denunciar as
injustiças sociais e a concentração de riquezas da era globalizada.
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Mídia alternativa, jornalismo e internet
Diante da complexidade em definir mídia alternativa, sem cair na bipolaridade entre
alternativo e tradicional e levando em conta as diversas nuances existentes nos meios,
o conceito de mídia alternativa que interessa a este trabalho deve considerar não apenas a estrutura e o formato dos meios, mas também os seus valores compartilhados
com os movimentos sociais e as diferenças das características da prática do jornalismo
comparada à da chamada mídia tradicional ou hegemônica, como a seleção de notícias
e o enquadramento (framing).
O jornalismo realizado pela mídia alternativa, principalmente com o surgimento da internet, tem trazido novos desafios e mudanças no processo de produção das
notícias. São formas de prática jornalística muitas vezes completamente diferenciadas daquelas da mídia tradicional. Os exemplos de mídia alternativa estudados nesta
pesquisa se caracterizam por serem formados por jornalistas, militantes de esquerda
e acadêmicos ou intelectuais. É um jornalismo baseado na noção de responsabilidade social, assim como o jornalismo chamado tradicional também afirma ser baseado,
mas que se diferencia deste por buscar promover mudanças, defender a resolução de
problemas sociais. As normas jornalísticas são direcionadas pela ideologia, ativismo e
compromisso com a comunidade. (RENDEIRO, 2003)
Os intelectuais ou acadêmicos que cooperam ou são diretamente responsáveis
pela mídia alternativa fazem parte, segundo definição de Eyerman e Jamison (1995
apud ATTON, 2005), de um movimento intelectual. São indivíduos que, através de
suas atividades, articulam o interesse do conhecimento e a identidade cognitiva dos
movimentos sociais, com o papel de facilitadores, intérpretes e sintetizadores, contribuindo para a formação da identidade coletiva destes movimentos e fornecendo um
mais amplo sistema de significado em que as ações individuais e coletivas podem ser
entendidas. (EYERMAN; JAMISON, 1991 apud ATTON, 2005) Nas agências alternativas Adital, Carta Maior e IPS, pesquisadas por este trabalho, temos exemplos da
atuação destes intelectuais, principalmente como colunistas colaboradores, analisando fatos econômicos, políticos e sociais da atualidade.
No jornalismo alternativo, uma parte dos pesquisadores se detém na relação
híbrida existente entre o leitor e o escritor. Em seu estudo sobre o Indymedia, Platon
e Deuze (2003) enfatizam a relação próxima e não hierárquica entre o leitor e o conteúdo, o leitor e o escritor, que resulta em formas híbridas tais como jornalista-ativista
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e repórter local. Atton (2003), ao citar Forde, Foxwell e Meadows, afirma que através
das lentes do local poderíamos considerar jornalismo alternativo como um processo
de fortalecimento cultural, no qual a produção de conteúdo não é necessariamente a
proposta principal, mas pode ser uma das formas como a mídia comunitária facilita o
processo de organização da comunidade.
Rodriguez (2001 apud ATTON, 2003) tem chamado a mídia que pratica esse
tipo de jornalismo de mídia cidadã, que faz parte da vida cotidiana dos cidadãos e cujo
conteúdo é administrado e produzido por tais pessoas. É um jornalismo que privilegia
a noção de responsabilidade social, não no sentido defendido pelo jornalismo tradicional, já que troca a ideologia de “objetividade” pela defesa e prática de oposição ao
status quo. É um jornalismo que privilegia as vozes locais, de baixo, já que o jornalismo tradicional seria porta-voz da elite da sociedade. (HARCUP, 2003)

Enquadramento
Além das fontes, o jornalismo alternativo se caracteriza pela seleção de notícias
e pelo enquadramento (framing) diferenciados. A primeira sistematização teórica do
enquadramento foi feita por Erving Goffman (1986) em seu livro Frame Analysis;
Goffman define enquadramentos como os princípios de organização que orientam os
eventos sociais, a construção de como as pessoas organizam a experiência. São marcos interpretativos mais gerais, construídos socialmente, que permitem às pessoas dar
sentido aos eventos e às situações. (PORTO, 2004) No desenvolvimento do conceito
realizado por Entman (1993 apud SCHEUFELE, 1999), enquadramento consiste em
selecionar alguns aspectos de uma realidade percebida e destacá-los em um texto comunicativo de forma a promover uma particular definição de problema, interpretação
de causa, avaliação moral e/ou recomendação de tratamento. O enquadramento guia o
modo como as pessoas entendem o mundo e, assim, formam julgamentos. (BREWER;
GRAF; WILLNAT, 2003)
Segundo pesquisas, ao menos cinco fatores podem potencialmente influenciar
como jornalistas enquadram uma questão: normas sociais e valores; pressões e constrangimentos organizacionais; pressões de interesses de grupos; rotinas jornalísticas;
e orientações políticas e ideológicas dos jornalistas. (SHOEMAKER; REESE, 1996;
TUCHMAN, 1978 apud SCHEUFELE, 1999) Deste modo, a formação do enquadra-

Agência de notícias alternativas na web

∙

171

mento pode ser explicada pela interação de normas e práticas jornalísticas e pela influência de grupos de interesses. (GAMSON; MODIGLIANI, 1987 apud SCHEUFELE,
1999) Certos tipos de interesses que incluem fontes governamentais são provavelmente os mais influentes na seleção da agenda e do enquadramento das questões. Mas
a influência na construção da agenda da mídia e do processo de enquadramento é
atenuada em parte pelas preferências dos jornalistas por narrativas dramáticas e pela
intervenção do jornalista no lugar onde as notícias ocorrem. (PESTALARDO, 2006)

Seleção de notícias
Os jornalistas são porteiros (gatekeepers) ou vigias das notícias, responsáveis
por selecionar, dentre a grande quantidade de acontecimentos diários em todo o mundo, aqueles que chegarão ao conhecimento dos leitores. Os processos de seleção de
notícias podem ocorrer em diversos níveis e várias vezes, quer seja pelo repórter, pelo
editor ou pelo empresário. A seleção equivale a restringir o volume de informações a
assuntos que alguém acha que merecem ser publicados. Os “porteiros” decidem quais
acontecimentos serão divulgados e quais não serão, contribuindo para moldar a imagem que o leitor tem da sociedade e do mundo. (KUNCZIK, 2002)
A escolha é feita por critérios pessoais, processos organizacionais e padrões
e condições estruturais. (SERRA, 2004) Um dos principais fatores no processo de
seleção não é a avaliação das notícias, mas a compulsão para produzir um jornal;
sendo assim, fatores como a pressão do tempo e a falta de espaço influenciam também no comportamento dos seletores de notícias. Mas, em última análise, os valores informativos nada mais são que as suposições intuitivas dos jornalistas com
referência àquilo que interessa a um público determinado, àquilo que chama sua
atenção. (KUNCZIK, 2002) Além disso, a política editorial influencia a disposição
dos recursos da organização e a própria existência de espaços específicos dentro do
produto jornalístico, pois a existência de tais espaços sobre certos assuntos ou temas
estimula mais notícias sobre esses assuntos ou temas, porque tais espaços precisam
ser preenchidos. (TRAQUINA, 2005)
Na web, com a facilidade de distribuição e a grande disponibilidade de notícias,
o trabalho do gatekeeper aumenta e se dificulta enormemente. Há uma mudança no
papel do jornalista responsável por selecionar quais fatos serão publicados, de acordo
com critérios de noticiabilidade. No ciberespaço, sua função é controlar a entrada e
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saída de dados e a resposta da audiência, sendo que a entrada seria o processo de produção e a saída, o trabalho editorial. (BRUNS, 2005) Segundo Bruns, os gatekeepers
de notícias on-line podem também ser chamados de editores, moderadores ou guias
da informação, mas também têm a responsabilidade de selecionar material supostamente de grande interesse de sua audiência específica.
Assim, Bruns (2005) formula o conceito de gatewatcher para aquele que observa o fluxo das notícias em determinados sites da web e realiza a filtragem para uma
comunidade específica. A natureza de acesso aberto da mídia alternativa e da web
contribui para uma rede de produção, distribuição e compartilhamento de notícias
entre vários grupos que possuem valores e interesses comuns, como os movimentos
sociais. Não é mais necessário descartar notícias devido à falta de espaço, porque todas podem ser publicadas, mas selecioná-las de acordo com os interesses do grupo. O
jornalista assume um papel semelhante ao de um bibliotecário, porém ainda precisa
entrevistar as fontes e analisar dados.
A mídia alternativa divulga temas que a imprensa tradicional geralmente ignora, evita ou oculta. São assuntos emergentes que são cobertos antes de alcançarem a
mídia ou a esfera pública tradicional. A ideia é dar voz a outros que geralmente não
são ouvidos. (ATTON, 2005) Como observou Silva Jr. (2003) em sua pesquisa sobre
as agências de notícias brasileiras on-line (Agência Estado, Folha On-line e Jornal
Último Segundo), há a presença dos mesmos assuntos na pauta diária das três agências, enquanto outros são parciais ou totalmente silenciados, tais como “dinâmicas de
minorias (negros ou questão étnica, gays, presidiários, desabrigados, etc.); questões
públicas (saneamento, saúde pública, trabalhos de ONGs); cultura alternativa (música
alternativa, filmes, religiões afro-brasileiras, cultura underground).”
Por causa das relações com o poder político e social, o sistema midiático trata o
consumismo, o mercado, a desigualdade de classe e o individualismo como naturais
ou de forma frequentemente benevolente, enquanto a atividade política, os valores
cívicos e as atividades antimercado tendem a ser marginalizadas ou condenadas. (MCCHESNEY, 2000 apud HARCUP, 2003) Ao passo que a mídia tradicional tem uma
tendência de privilegiar o poder, a mídia alternativa privilegia o fraco e o marginal,
oferece a perspectiva de baixo e fala o “não falado”. (HARCUP, 2003) Isto é, privilegia
a pauta desprezada ou esquecida pelos grandes meios de comunicação.
Mas observa-se atualmente que as agendas alternativas e tradicionais coincidem, pelos menos em alguns temas, como alimentos geneticamente modificados,
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aquecimento global, direitos das minorias, embora possam diferenciar-se quanto ao
enquadramento dado. A explicação é que os valores-notícia não são imutáveis. Com as
mudanças de costumes, culturais, sociais e políticas, mudam-se também as políticas
editoriais e as definições do que é notícia. (TRAQUINA, 2005)

Fontes
Estudos sugerem que a cobertura das notícias é predominantemente determinada pela disponibilidade das fontes, que determinam a natureza básica das notícias
e as diferenças de enquadramento. (FAHMY, 2005) Na teoria do jornalismo, as fontes
podem ser classificadas de diversas formas, a depender dos objetivos, perspectiva e
contexto em que são analisadas. Dentre as classificações, há as fixas ou fora de rotina.
Fixas são aquelas às quais se recorre para o noticiário de todos os dias, embora nem
sempre forneçam assuntos de muito interesse, como polícia, prefeitura, câmara municipal, congresso nacional, juízos e tribunais, associações, sindicatos, hospitais etc.;
as fora de rotina são as procuradas excepcionalmente, quando o esclarecimento de um
fato o exige. (ERBOLATO, 2004)
Há ainda a classificação em oficiais, oficiosas e independentes. As fontes oficiais
são mantidas pelo Estado, por empresas e organizações como sindicatos ou associações. As oficiosas são aquelas relacionadas de forma direta com uma instituição ou
personalidade, mas que não têm poder formal de representação. Já as independentes
são aquelas sem vínculos diretos com o evento tratado. (MACHADO, 2003)
As fontes de informação também podem ser diretas, indiretas e adicionais. Classificam-se como diretas as pessoas envolvidas em um fato ou ocorrência e também os
comunicados e notas oficiais a respeito. Indiretas são pessoas que, por dever profissional, sabem de um fato circunstancialmente. E adicionais são aquelas que fornecem
informações suplementares ou ampliam a dimensão da história. (ERBOLATO, 2004)
A tendência do jornalismo tradicional é tratar as fontes oficiais como mais
confiáveis, mesmo sabendo de sua parcialidade e interesses. As fontes oficiais predominam nas redações dos grandes meios de comunicação, defendendo interesses particulares como se fossem a vontade coletiva. Os jornalistas cultivam contatos com pessoas
de influência porque é mais provável que estas tomem parte em eventos notáveis e suas
opiniões e ações interessem a outros indivíduos, ou seja, aos receptores. Além disso, há
uma disposição de adotar os pontos de vista das fontes ao se emitir a informação que de-
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las se obteve. (KUNCZIK, 2002) Pesquisas nos Estados Unidos demonstram que o uso
de fontes oficiais governamentais predomina. Um relatório sobre uma rede de notícias
sobre a primeira guerra do Golfo revelou que 50% das reportagens foram originárias
diretamente de porta-vozes oficiais. (IYENGAR; SIMON, 1993 apud HORVIT, 2006)
Com a internet, ampliam-se as possibilidades de fontes das notícias. A sua estrutura descentralizada complica o trabalho de apuração dos jornalistas nas redes devido à multiplicação de fontes sem tradição especializada no tratamento das notícias,
espalhadas mundialmente. (MACHADO, 2003) Agora são necessários critérios capazes de garantir a confiabilidade do sistema de apuração dentro da especificidade da
web, pois até os usuários se tornam fontes.
Na rede, o jornalista trabalha com fontes primárias como entrevistas ou observações; pesquisa fontes secundárias como relatórios, artigos ou bancos de dados
digitais; consulta fontes como dicionários, enciclopédias, almanaques e glossários
disponíveis; e participa de grupos ou listas de discussões, podendo acompanhar as
opiniões de especialistas em esferas específicas e descobrir futuras fontes para reportagens. (MACHADO, 2003)
O jornalismo alternativo busca dar voz aos que não têm voz, denunciar as injustiças, reivindicar direitos e combater o status quo, assim a web torna-se essencial para
construir redes de contatos com os movimentos sociais ou outros grupos militantes,
onde todos são fontes potenciais. Machado (2003) avalia que no ciberespaço, pela primeira vez, os movimentos sociais, até então dependentes dos grandes meios de comunicação para obterem visibilidade na sociedade, podem contribuir para a constituição
de um espaço público democrático.

Características das agências de notícias alternativas
no suporte digital
As características da produção de conteúdos jornalísticos no suporte digital são classificadas como: interatividade, multimidialidade/convergência, hipertextualidade,
memória, customização do conteúdo/personalização e instantaneidade/atualização
contínua. (PALACIOS, 2003; MIELNICZUK, 2003; PAVLIK, 2001; BARDOEL; DEUZE, 2000) Essas características não são necessariamente exploradas no jornalismo
produzido na web, quer por razões técnicas, de conveniência, adequação à natureza do
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produto oferecido, quer por questões de aceitação do mercado consumidor, como no
caso das agências alternativas; mas são potenciais que podem ser utilizados em maior
ou menor escala e de forma distinta (PALACIOS, 2003).
Interatividade: Bardoel e Deuze (2000) consideram que a notícia on-line pos-

•

sui a capacidade de fazer com que o leitor/usuário sinta-se mais diretamente
parte do processo jornalístico. Isto pode acontecer de diversas maneiras: pela
troca de e-mails entre leitores e jornalistas, através da disponibilização da
opinião dos leitores, como é feito em sites que abrigam fóruns de discussões,
através de chats com jornalistas, etc.
Multimidialidade/convergência: refere-se à convergência dos formatos das

•

mídias tradicionais – imagem, texto e som – na narração do fato jornalístico. A convergência torna-se possível em função do processo de digitalização
da informação e sua posterior circulação e/ou disponibilização em múltiplas
plataformas e suportes.
Hipertextualidade: possibilita a interconexão de textos através de links. Ca-

•

navilhas (2001) e Bardoel e Deuze (2000) chamam a atenção para a possibilidade de, a partir do texto noticioso, apontar-se – através de links – para
“várias pirâmides invertidas da notícia”, bem como para outros textos complementares – fotos, sons, vídeos, animações etc. –, outros sites relacionados
ao assunto, material de arquivo dos jornais ou textos jornalísticos.
Memória: a acumulação de informações na base de dados do site jornalístico,

•

que é mais viável técnica e economicamente na web do que em outras mídias.
Customização do conteúdo/personalização: opção oferecida ao usuário para

•

configurar os produtos jornalísticos de acordo com seus interesses individuais, tais como assuntos e hierarquização e escolha de formato de apresentação visual.
Instantaneidade/atualização contínua: a rapidez do acesso e a facilidade de

•

produção e de disponibilização de conteúdos permitem uma extrema agilidade de atualização do material nos jornais da web, possibilitando o acompanhamento contínuo em torno do desenvolvimento dos assuntos jornalísticos
de maior interesse.
Na análise das características do jornalismo digital nas agências de notícias Adital, Carta Maior e IPS, observa-se que não há um uso pleno e sistemático dos recursos
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oferecidos pelo suporte na web, que podem ser limitados pelo formato adotado de
agência ou por restrição de recursos técnicos, financeiros ou profissionais. A multimidialidade nas agências se restringe a links específicos, não sendo utilizada em suas
matérias ou artigos opinativos. Na Adital, há o link Rádio Ecosol, com podcasts de
notícias, datadas do mês de dezembro de 2007, sobre economia solidária e ecologia,
patrocinado pelo Banco do Nordeste, empresa estatal. O link Programas de Rádio, na
verdade, se limita a transcrever boletins informativos radiofônicos da parceira argentina Agência Pulsar.
Na Carta Maior, a Rádio Carta Maior disponibiliza dez boletins de áudio sobre
a Conferência Internacional sobre Reforma Agrária, no período de 7 a 13 de março de
2006, e um boletim sobre o Fórum Social Mundial em Caracas, de 24 de janeiro de
2006. Já no link TV Carta Maior, disponibiliza-se cobertura audiovisual de eventos
que se coadunam com a linha editorial ou que sejam promovidos pela própria agência:
Seminário Agricultura Familiar e Segurança Alimentar, IV Feira Nacional de Agricultura Familiar e Reforma Agrária, Debates Carta Maior, IV Conferência Latino-Americana e Caribenha de Ciências Sociais, 8ª Conferência das Partes da Convenção sobre
Diversidade Biológica, IV Fórum Social Mundial 2004, Conferência Internacional sobre a Reforma Agrária e Desenvolvimento Rural, Posse do Presidente Tabaré Vázquez,
Conferência União Europeia e América do Sul: Processos de Integração, Seminário
sobre Desenvolvimento, V Fórum Social Mundial 2005, Especial Agricultura Familiar,
VI Fórum Social Mundial 2006, III Fórum Social Mundial 2003, Fórum Social Mediterrâneo e Fórum Internacional Mídia, Poder e Democracia. Ao contrário da experiência da rádio, foi dada continuidade ao uso do recurso audiovisual na Carta Maior.
Em relação ao conteúdo multimídia, a IPS está trabalhando para expandir seus
produtos de áudio e vídeo. Tem produzido um vídeo institucional – em inglês, italiano, português e espanhol –, hospedado atualmente no YouTube. O vídeo da cobertura de cerimônia de condecoração de Kofi Annan, ex-secretário da Organização das
Nações Unidas (ONU), pelos serviços prestados à agência está também disponível na
página dos eventos. Além dos vídeos, a IPS produz podcasts semanais sobre os Objetivos do Milênio – em espanhol e em português. Um podcast semanal é produzido
também para Tierramerica, em espanhol, durando 6 ou 7 minutos, com quatro edições relacionadas ao meio ambiente e ao desenvolvimento nas Américas. O podcast
da Tierramerica é transmitido semanalmente para centenas de estações comunitárias,
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comerciais e culturais. Finalmente, as matérias da IPS são reformuladas para o rádio
diariamente ou semanalmente e distribuídas pelas estações de rádio e pelas redes de
rádio dos parceiros, principalmente na África do Sul e América Latina.
Dado o fato de essas agências se considerarem mídia alternativa, que pretendem dar voz àqueles que não têm voz, o recurso da interatividade, proporcionado pela
tecnologia digital, com o leitor/usuário sentindo-se mais diretamente parte do processo de produção da notícia, deveria ser utilizado intensamente e de forma sistemática.
Porém, só a Carta Maior permite uma melhor interação do usuário, através de comentários, que podem ser feitos ao final de cada matéria ou artigo publicado ou no Blog do
Emir, de autoria do cientista político Emir Sader. Além disso, oferece o link Carta dos
Leitores, para que o usuário possa expressar sua opinião. Na Adital e na IPS (inglês),
a interatividade fica restrita ao link Contato, onde se acessa os e-mails, telefones e
endereço para envio de correspondência, notícias, pedido de assinatura, comentários
ou sugestões. No link Opiniões dos Leitores da IPS, são publicadas as mensagens enviadas aos editores. O diferencial da IPS está em oferecer um e-mail para envio de
matérias de possíveis colaboradores. Para isso, disponibiliza um Manual do Escritor
com orientações sobre as características do material jornalístico aceito pela agência.
As possibilidades oferecidas pelo hipertexto no material jornalístico na web não
são exploradas pelas três agências. No conteúdo analisado, os hiperlinks não são utilizados como um elemento narrativo nos textos noticiosos, que os relacione a outros
textos complementares – fotos, sons, vídeo, animações etc. –, sites ou materiais de
arquivo. É como se num texto jornalístico no ciberespaço não existisse a possibilidade
da utilização de links internos ou externos para enriquecimento da notícia.
Sobre a personalização dos produtos jornalísticos, a única oferecida por Adital,
Carta Maior e IPS refere-se ao idioma. No caso da Adital, o usuário pode escolher
entre português e espanhol. Na Carta Maior, entre português, inglês e espanhol, sendo que o conteúdo em inglês e espanhol está desatualizado desde o início de 2006,
certamente por falta de profissionais para a tradução. Na IPS, por ser uma agência
realmente internacional, são vários idiomas oferecidos: inglês, espanhol, francês, finlandês, italiano, alemão, suaíli (língua falada em parte de África), holandês, árabe,
sérvio, turco, português e japonês.
O valor-notícia da redução do tempo entre o fato ocorrido e a sua publicação,
caracterizado pela cobertura intermitente de determinados fatos, não é considerado
pelas agências de notícias pesquisadas. A atualização das notícias é condicionada pela
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linha editorial e por um maior aprofundamento de certos temas do conteúdo produzido, que tem como público-alvo os formadores de opinião. Além disso, há limitações
técnicas, financeiras e de pessoal. O intuito da Adital, Carta Maior e IPS não é competir com as agências tradicionais ou jornais on-line através da atualização em tempo
real das notícias, mas disponibilizar material jornalístico diferenciado sobre determinados assuntos.
A pesquisa realizada durante o mês de agosto de 2007 nos sites em português
da Adital, Carta Maior, IPS e Reuters demonstra uma grande diferença na média diária de publicação de notícias entre as agências alternativas e a tradicional. A média de
publicação da Reuters é de 18,8; a da Adital, de 10,38; a da IPS, de 3,77; e a da Carta
Maior, de 1,35. A maior média da Adital entre as agências alternativas explica-se por
ter uma pauta mais ampla, que envolve as atividades dos movimentos sociais em toda
a América Latina. A menor média da Carta Maior deve-se a uma linha editorial que
privilegia o tratamento aprofundado de alguns temas e aos recursos financeiros e de
pessoal reduzidos.
Tabela 1. Média diária de publicação de notícias nos sites em português
Reuters

Adital

Carta Maior

IPS

Média diária

18,8

10,38

1,35

3,77

Total de notícias

583

322

42

117

Fonte: elaborada pelos autores.

A característica de memória (PALACIOS, 2003) colabora com a hipótese principal desta pesquisa, de que os conteúdos das agências de notícias alternativas Adital,
Carta Maior e IPS são organizados segundo valores dos movimentos sociais. A “quebra
dos limites físicos” na web possibilita a utilização de um espaço praticamente ilimitado para disponibilização e armazenamento de material noticioso dos mais variados
formatos, recuperados e indexados através de motores de busca (search engines) que
permitem múltiplos cruzamentos de palavras-chave e datas (indexação).
Através dos motores de busca na Adital, Carta Maior e IPS, o conteúdo pode ser
recuperado através de palavra-chave, desde o início do funcionamento das agências
na web. Na Adital, está disponível material informativo a partir de 2001, podendo-se
ainda refinar a pesquisa por data, autor, canais, país e ano de publicação. Na IPS,
pode ser pesquisado o conteúdo desde 1995, com a possibilidade de refinar a busca
por data e canais. Na Carta Maior, também a partir de 2001, sem refinamento da
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pesquisa. Tanto na Carta Maior quanto na IPS, o resultado da pesquisa é organizado
por ordem cronológica.

Organização dos conteúdos das agências digitais alternativas
O banco de dados para o jornalismo digital permite a gestão interna dos produtos, estruturação das informações, configuração e apresentação da notícia, assim
como a recuperação das informações. (BARBOSA, 2007) Para Machado (2004a), as
coleções de itens disponibilizadas na forma de banco de dados possibilitam aos usuários uma diversidade de operações como ver, navegar, buscar ou armazenar informações, emergindo como uma forma cultural típica para estruturar as informações sobre
o mundo/realidade na cultura dos computadores.
António Fidalgo (2004b) considera que as notícias podem ser classificadas como
objetos, inseridas na categoria de dados e organizadas em base dados. No próprio jornal impresso, encontram-se organizadas por seções – política nacional, política internacional, economia, esportes, educação, ciência etc. –, páginas ou cadernos. Na web,
a organização e a divisão de um jornal têm inúmeras possibilidades de classificações,
não havendo limites ao número de campos em que as notícias podem ser classificadas.
No jornal digital, na página inicial, há o índice das notícias de destaque e os
links das seções temáticas. As notícias podem ser listadas em ordem cronológica, ocupando as mais recentes o topo da lista, ou então a mais recente substituindo a anterior,
mas contendo em si os links para as anteriores. Como salienta Fidalgo (2004b) com o
conceito de sintaxe, é a estrutura da base de dados que determina a forma como as diferentes notícias aparecem conjugadas na apresentação on-line. A coerência sintática
não se limita a uma edição, mas a todas as notícias, presentes e passadas, relacionadas
direta ou indiretamente com o assunto em questão, interligadas por links.
Fidalgo (2004a) avalia que a notícia pode ser classificada sob diversos pontos
de vista e que depende dos seus diferentes contextos – temporal, geográfico, histórico,
cultural, social, econômico e espiritual. Segundo Barbosa (2007), no banco de dados,
o processo de classificação interna proporciona também mudanças na classificação
externa, ou seja, na forma como as notícias serão apresentadas, favorecendo novas
possibilidades de tematizações, incorporando também vários contextos.
Silva Jr. (2002) afirma que a organização dos conteúdos dos jornais segue uma
lógica próxima dos problemas que o jornal trata, ou seja, é condicionada socialmente.
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Na web, a organização editorial visa também orientar o modelo de exploração do leitor
segundo uma ordem de problemas relacionados ao ambiente urbano e mundial. As seções de política, internacional, cidade, meio ambiente, cultura, turismo são definidas não
apenas por possibilidades tecnológicas, mas por uma dinâmica social. (SILVA JR., 2002)
Para Machado (2004b), ao usuário, é permitido então explorar, compor, recuperar e interagir com as narrativas nos itens organizados na forma de banco de
dados. Ao acessar uma página jornalística na web, pode escolher como território de
exploração as muitas seções ou canais disponíveis, optando por um entre os vários
caminhos propostos, desenvolvendo uma ação que interfere no curso da narrativa. O
caráter narrativo no ciberespaço transforma os deslocamentos pelo espaço navegável
como um instrumento central da observação, exploração, narração e composição da
narrativa. (MACHADO, 2004b)
A base de banco de dados colabora com a compreensão da organização dos conteúdos feita pelas agências de notícias alternativas analisadas neste trabalho. Como
será demonstrado adiante, as notícias são classificadas segundo valores e crenças dos
movimentos sociais, que buscam dar visibilidade àquilo que consideram silenciado ou
pouco tratado na mídia tradicional. As tematizações formam um quadro social onde
prevalecem questões relacionadas aos direitos humanos, igualdade, desenvolvimento
econômico, social e ambiental, política e luta pela dignidade humana e justiça social.
Revelam assim uma visão de mundo alternativa, colocando em evidência alguns aspectos ou facetas da realidade pouco considerados pela mídia tradicional. Interessante notar que o enquadramento (framing) diferenciado das notícias não ocorre
apenas no âmbito da estrutura do discurso textual, mas também na classificação dos
conteúdos. Assim, a escolha do leitor/usuário, sua navegação e sua composição de
narrativa, diante da organização de conteúdo dada, podem ser caracterizadas por uma
navegação ideológica, de afinidade com os valores dos movimentos sociais.
Na IPS (em inglês), os conteúdos são organizados pelas editorias/canais: Questões Globais, África, Ásia-Pacífico: Afeganistão, Irã, Caribe: Haiti, Europa: União na
Diversidade, América Latina, Oriente Médio e Mediterrâneo: Iraque, Israel/Palestina,
América do Norte: Neoconservadores, Bush na Guerra, Desenvolvimento: Objetivos
do Milênio (programa da ONU), Vozes da Cidade, Corrupção, Sociedade Civil, Globalização, Meio Ambiente: Energia, Mudança Climática, Tierramerica, Direitos Humanos, Saúde: HIV/aids, Povos Indígenas, Economia & Comércio, Trabalho, População:
Direitos Reprodutivos, Migração & Refugiados, Artes & Divertimento, Educação, Li-
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berdade de Expressão, No Foco (reportagens diversas), Opiniões dos Leitores. No site
em português, os canais são: América Latina, África, Mundo, Economia, Direitos Humanos, Saúde, Ambiente, Globalização, Arte e Cultura, Energia, Política, Desenvolvimento e Colunistas.
Na Carta Maior, são distribuídos nos canais: Colunistas, Análise & Opinião, Arte
& Cultura, Direitos Humanos, Economia, Educação, Humor, Internacional, Meio Ambiente, Movimentos Sociais e Política. Em Especiais, há um conjunto de artigos, crônicas, resenhas e reportagens sobre temas ou eventos específicos. Os canais são:.TXT
(resenhas de livros), Venezuela do Século XXI, Agricultura Familiar e Reforma Agrária,
Arqueólogo do Futuro (crônicas), Arquivos da Ditadura, Arte e Educação, Astral Maior
– 2007 (Astrologia), Bionergia, Claquete (resenhas de filmes), Conferência Reforma
Agrária 2006, Crônicas – Acervo 2007, Culturas Populares, Diversidade Social e Biológica, Diálogos da Bacia do Prata, Diário da Nova Bolívia, Diários do Xingu, Eleições na
América Latina – 2006, Em Estado de Arte (museus), Estradas do Brasil, Exploração e
Abuso Sexual, Febem, Futuro da Esquerda, Golpe Militar 40 anos, IV Feira Internacional de Agricultura, Índios na Cidade, Latinautas (reportagens sobre América Latina),
Lusofonia (resenhas de livros de autores de língua portuguesa), MOP-COP (Conferência
sobre Meio Ambiente). Em Fórum Social Mundial, há reportagens sobre os eventos relacionados ou semelhantes ao Fórum Social Mundial. Os canais são: 3º FSM 2003, 4º FSM
2004, 5º FSM 2005, 6º FSM 2006, 7º FSM 2007, Fórum Cultural Mundial 2004, Fórum
Cultural Mundial 2006, Fórum das Águas 2003, Fórum das Águas 2005, Mediterrâneo
2005, Nordestino 2004, Preparatórios e Temáticos 2005 e Reforma Agrária 2005.
Na Adital, as editorias são mais abrangentes, com subdivisões específicas, talvez
por ter um envolvimento mais direto com e fazer uma maior cobertura dos movimentos sociais (conforme Tabela 2). Por sua relação com a Igreja Católica e pela militância
de pastorais com os movimentos sociais, a questão religiosa e teológica faz parte da
organização de conteúdos da agência. As seções são: Movimentos Sociais: Cultura, Diversidade Sexual, Educação, Gênero, Haiti, Migrantes, Movimentos Sociais, Mulher,
Negros, Portadores de Necessidades Especiais, Povos Indígenas, Saúde, Trabalhadores, Turismo, Crianças e Adolescentes e Jovens; Igrejas – Religiões: Bíblia, Conferência de Aparecida – Celam, Diálogo Inter-religioso, Igrejas – Religiões, Teologia,
Artigos – Opinião, CF-2008 (Campanha da Fraternidade), Direitos Humanos, Economia, Economia Solidária, Meio Ambiente, Mídia, Política, Questão Agrária, Charges,
Programas de Rádio.
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Nas agências tradicionais, a organização dos conteúdos em seus sites demonstra uma visão de mundo sem contrastes ou nuances. As notícias são classificadas em
tópicos gerais, seguindo uma lógica mais simples e funcional, apesar de, a partir das
possibilidades combinatórias e do cruzamento entre as informações inseridas num
banco de dados, a apresentação dos conteúdos poder contemplar novas tematizações,
incorporando os contextos temporal, geográfico, histórico, cultural, econômico, religioso, entre outros. (BARBOSA, 2007) Como os jornais buscam a universalidade, os
campos do banco de dados deveriam ser tantos e tão diversos como a realidade, mas
há a possibilidade de sempre acrescentar mais um campo, que terminaria levando ao
infinito. (FIDALGO, 2004a) Deste modo, a classificação feita pelas agências tradicionais busca a simplificação, reduzindo a realidade a alguns poucos tópicos.
No site da Reuters (inglês), os conteúdos são organizados nas seções Mercados,
Negócios, Indústrias, Estoques, Estados Unidos, Política, Internacional, Tecnologia,
Entretenimento, Estilo de Vida, Exótico, Meio Ambiente, Saúde, Ciência, Cobertura
Especial, Vídeo, Fotos, Seu Testemunho, Blogs, Feedback do Leitor. No site em português, em: Notícias, Manchetes, Mundo, Negócios, Esportes, Cultura, Brasil e Internet.

Seleção de notícias e enquadramento das agências
de notícias alternativas
Para verificar as diferenças na seleção de notícias e framing entre as agências
de notícias tradicionais e as alternativas, foram pesquisados e comparados, através da
análise de conteúdo, os temas e os enquadramentos das notícias e artigos opinativos
veiculados nos sites da Reuters (português), Adital, Carta Maior e IPS (português),
no período de um mês (agosto de 2007). Na análise dos temas, foi levado em conta se
as notícias nas agências alternativas realmente são organizadas e pautadas segundo
valores dos movimentos sociais.
Já para os enquadramentos, foi escolhida a cobertura feita pelas agências do VII
Fórum Social Mundial, que aconteceu em Nairóbi, no Quênia, de 20 a 25 de janeiro de
2007. O Fórum Social, pela sua influência e importância para os movimentos sociais,
é um estudo de caso esclarecedor para estabelecer diferenças de visões entre a mídia
alternativa e a tradicional. As análises foram feitas observando as palavras-chave, termos frequentes ou qualificadores nas matérias, mesmo reconhecendo as debilidades
que caracterizam os métodos de estudos feitos nesta área. (PORTO, 2004)
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O FSM foi realizado pela primeira vez em 2001, em Porto Alegre, onde aconteceu
até 2004, quando teve por sede a cidade indiana de Mumbai. Em 2005, voltou à capital
do Rio Grande do Sul e em 2006 aconteceu como “fórum policêntrico”, em três cidades:
Bamako (19 a 23 de janeiro), Caracas (24 a 29 de janeiro) e Carachi (de 24 a 29 de março).
Criado como alternativa ao Fórum Econômico Mundial, a reunião anual na localidade
suíça de Davos que atrai a elite empresarial e política do mundo, o FSM reúne uma série
de grupos e indivíduos, principalmente da sociedade civil, que se opõem à globalização
em seu modelo atual. O FSM de Nairóbi foi o primeiro realizado em um país africano.
Os resultados da pesquisa foram classificados por categorias da seguinte forma:
temas, segundo os canais/editorias dos sites das agências de notícias; e enquadramentos noticiosos ou interpretativos (por palavras-chave) da cobertura do Fórum Social
Mundial. As matérias e os artigos opinativos foram pesquisados diariamente durante
o mês de agosto de 2007 nas home pages dos sites das agências. Já as matérias sobre o
Fórum Social Mundial foram recuperadas através de pesquisa utilizando o instrumento de busca dos sites. As matérias da Reuters sobre o Fórum Social foram pesquisadas
no site em inglês, pois não estão disponíveis em português.

Seleção de notícias
Conforme os resultados da pesquisa (Tabela 2), a seleção de notícias e a organização dos conteúdos das agências de notícias alternativas Adital, Carta Maior e IPS são
diferentes da agência tradicional Reuters. Além de seus conteúdos serem organizados
segundo alguns valores dos movimentos sociais, a seleção de notícias indica realmente
que buscam divulgar temas poucos tratados nas agências tradicionais, como direitos
humanos (Adital: 9,0%; IPS: 9,0%; Reuters: 0%), meio ambiente (Adital: 10,5%; Carta
Maior: 9,5%; IPS: 40,0%; Reuters: 1,0%) e movimentos sociais (Adital: 38,0%; Carta
Maior: 7,0%; IPS: 7,0%; Reuters: 0%).
Em contrapartida, a Reuters lidera as notícias sobre política (52,0%) e geral (24,5%). Já sobre economia, Carta Maior lidera com 21,5%, seguida da Reuters
(19,0%), IPS (11,0%) e Adital (10,5%). Como a Carta Maior desempenha um papel de
observatório crítico da mídia, 17,0% de suas matérias são sobre este tema, seguida da
Adital (2,5%). Vale salientar que a maior quantidade de matérias da Reuters se deve a
sua estrutura profissional de grande empresa de comunicação do mundo e da Adital,
ao fato de ter colaboradores em toda América Latina e Caribe.
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Tabela 2. Temas publicados
Categoria

Reuters

Adital

Carta Maior

IPS

Educação

0 (0,0%)

7 (2,0%)

0 (0,0%)

0 (0,0%)

Saúde

0 (0,0%)

3 (1,0%)

0 (0,0%)

3 (3,0%)

Economia

113 (19,0%)

34 (10,5%)

9 (21,5%)

13 (11,0%)

Política

301 (52,0%)

52 (16,0%)

14 (33,0%)

33 (28,0%)

Direitos
humanos

0 (0,0%)

28 (9,0%)

0 (0,0%)

11 (9,0%)

Meio ambiente

8 (1,0%)

33 (10,5%)

4 (9,5%)

47 (40,0%)

Arte e cultura

3 (0,5%)

3 (1,0%)

5 (12,0%)

1 (1,0%)

Movimentos
sociais

0 (0,0%)

123 (38,0%)

3 (7,0%)

8 (7,0%)

Esportes

17 (3,0%)

0 (0,0%)

0 (0,0%)

0 (0,0%)

Igrejas/religiões

0 (0,0%)

20 (6,0%)

0 (0,0%)

0 (0,0%)

Mídia

0 (0,0%)

8 (2,5%)

7 (17,0%)

0 (0,0%)

Geral

142 (24,5%)

11 (3,5%)

0 (0,0%)

1 (1,0%)

Total

584 (100,0%)

322 (100,0%)

42 (100,0%)

117 (100,0%)

Fonte: elaborada pelos autores.

Segundo Conceição Rosa, coordenadora da Adital, e a editora Ana Rogéria Mendes, a elaboração da pauta da agência segue os critérios da urgência das demandas
recebidas (denúncias, declarações) e de temas importantes dentro do panorama dos
movimentos sociais. (ROSA; MENDES, 2007) Categorias como: questões indígenas,
questões agrárias, migração, meio ambiente, economia solidária, crianças e adolescentes, mulheres, diversidade sexual, manifestações populares são algumas das que
ganham destaque no boletim eletrônico da agência.
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Na Carta Maior, a pauta é discutida coletivamente e definida de acordo com sua
relevância no cenário político, social, ambiental, econômico e cultural do país, segundo a linha editorial da agência. A escolha das matérias segue os critérios de impacto na
área específica de cada editoria e na importância que o fato tem no debate conjuntural
sobre o modelo de desenvolvimento nacional e global socialmente justo e ambientalmente sustentável defendido pelo veículo.
A pauta da IPS é baseada nos temas mais ou menos já definidos, que devem
servir de diretriz para os seus correspondentes em cada país: meio ambiente, direitos
humanos, macroeconomia internacional e questões sociais, com foco nas mulheres e
crianças – chamados pela agência de temas de desenvolvimento. Dentro dos temas
predefinidos, o correspondente tem a liberdade de fazer a sua pauta, utilizando como
critérios básicos a atualidade e a relevância internacional, já que o público-alvo é mundial. Mas também há na IPS uma seleção de pauta que gira em torno de projetos feitos
com parceiros institucionais, como a Organização das Nações Unidas (ONU), ONGs e
governos, que seguem a linha editorial da agência.

Enquadramento
Sobre a pesquisa de enquadramento (Quadro 1), revela-se válida a aplicação da
teoria do framing para estabelecer diferenças entre a mídia alternativa e a tradicional.
Mesmo quando há uma coincidência de pauta ou agenda, o enquadramento dado pelo
jornalismo alternativo é diferente daquele dado pelo chamado jornalismo tradicional.
Na análise realizada, foram levados em conta os dois tipos principais de enquadramentos: noticiosos e interpretativos. Os noticiosos são padrões de apresentação, seleção e destaque utilizados por jornalistas em seus relatos – o ângulo da notícia. Já os
interpretativos são padrões de interpretação que promovem uma avaliação particular
de temas e/ou eventos. (PORTO, 2004)
A Reuters enquadra a cobertura do VII Fórum Social Mundial segundo valores
das nações desenvolvidas ou do capital, selecionando e destacando aspectos econômicos, comerciais e das relações internacionais. Chama a atenção a pouca quantidade de
matéria da Reuters sobre o FSM encontrada através da ferramenta de busca do site em
inglês. Fica a dúvida se a agência realmente deu pouca atenção ao Fórum ou se sua ferramenta de busca não encontrou todo o material sobre o assunto, já que a Reuters teria
condições, por sua estrutura e importância, de fazer uma melhor e maior cobertura.
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Sobre as características do Fórum em si, a Reuters destaca as falas de protesto, o
clima festivo e o antiamericanismo. Em comparação às outras agências, a cobertura da
Reuters foi pequena, com apenas três matérias. As agências Adital, Carta Maior e IPS
realizam enquadramentos quase coincidentes entre si, sempre levando em conta os
valores e os interesses dos movimentos sociais. A Carta Maior, por ter realizado uma
cobertura mais ampla e variada (30 matérias), realiza outros enquadramentos, como
concentração da mídia, neocolonização, precarização do trabalho, religiosidade etc.
Quadro 1. Enquadramento: VII Fórum Social Mundial
Agência

Enquadramentos principais e secundários

Reuters

Economia; comércio exterior; protestos; combate à pobreza; relações internacionais;
clima festivo; lideranças internacionais; antiamericanismo
Movimentos sociais; discussão; análise; direitos; direitos humanos; estratégias;
ativistas; luta; organizações; intercâmbio; sociedade civil; social; mobilização;
integração cultural; ONGs; Norte e Sul; desafio; denúncias; crítica; consciência; povos;
autocrítica; construção; diferenças; diversidade; espaço; reivindicações; mudanças

Adital

Carta Maior

Desigualdade social; movimentos sociais; autocrítica; mudanças nos organismos
internacionais; governos de esquerda; questão de gênero; relação entre governos,
partidos políticos e movimentos sociais; concentração da mídia; dívidas dos
países pobres; luta contra as multinacionais; precarização do trabalho; protesto
antiglobalização; imigração dos pobres; globalização; questão africana; interesses
americanos; combate à aids; neocolonialismo; política de esquerda; celebração;
religiosidade; depoimento pessoal

IPS

Combate à pobreza; desigualdade social; celebração; combate à aids; questão
africana; globalização; cooperação entre países subdesenvolvidos; mudanças nos
organismos internacionais; multiculturalismo; questão de gênero; dívidas dos países
pobres; autocrítica; movimentos sociais

Fonte: elaborado pelos autores.

Fontes
Um dos objetivos principais e característicos das agências de notícias alternativas Adital, Carta Maior e IPS é dar voz àqueles que não têm voz, já que elas acreditam que alguns atores sociais não são ouvidos pela mídia tradicional ou de massa,
principalmente os ligados aos movimentos sociais. Assim, diferenciam-se dos grandes
meios de comunicação ao utilizar fontes distintas destes.
Fala-se em fontes aqui não apenas em relação aos representantes de instituições governamentais, de empresas, dos movimentos sociais ou personalidades, mas
àquelas presentes no contexto do jornalismo produzido com a colaboração das novas

Agência de notícias alternativas na web

∙

187

tecnologias e no âmbito do ciberespaço, onde acontece a pesquisa, coleta de dados e
apuração das notícias, através de páginas da web de instituições e movimentos sociais,
bancos de dados eletrônicos, usuários, e-mails, chats, grupos de discussão, etc.
Na Adital, segundo a coordenadora Conceição Rosa e a editora Ana Rogéria
Mendes (2007), a fonte do material jornalístico de terceiros recebido para publicação
é checada para atestar sua origem. Em geral, a Adital trabalha com fontes que enviam material para a agência com frequência e há muitos anos e que são reconhecidas
dentro dos movimentos sociais. Recebe também material de fontes oficiais (governos,
secretarias, imprensa presidencial de vários países da América Latina), que são utilizadas esporadicamente. A Adital tem como fonte principal os movimentos sociais,
mesmo aqueles que não contam com um jornalista ou assessoria de imprensa. Por
causa de todo um relacionamento construído desde o início da agência, quando foram
realizadas viagens para contatar movimentos de vários estados brasileiros e de vários
países da América Latina e Caribe, o veículo é bastante procurado por entidades ligadas aos movimentos sociais. (ROSA; MENDES, 2007)
A web é utilizada com frequência para a elaboração e checagem das informações que são enviadas para a Adital – uma média de 400 mensagens diárias de várias
partes do mundo. Desse total, é feita uma triagem do que pode se constituir, potencialmente, em matérias para veiculação. O conteúdo dessas mensagens passa por um
processo de pesquisa em outros meios independentes, e procura-se também alguma
repercussão nos grandes meios de comunicação. Na sequência, o material decupado
vai para o repórter, que elabora o texto. Em casos de entrevista, as perguntas são enviadas por e-mail ou gravadas pelo telefone. (ROSA; MENDES, 2007)
Segundo a jornalista da Carta Maior Verena Glass (2007), geralmente nas matérias da agência os entrevistados são especialistas, ideólogos ou lideranças de reconhecida credibilidade no tema em questão cujo posicionamento colabore com a
compreensão do assunto de uma perspectiva de esquerda. Em especial, são ouvidos os
diretamente relacionados aos fatos e os responsáveis governamentais da área, além de
analistas que possam aprofundar o debate. As fontes governamentais são procuradas
geralmente para posicionamentos sobre políticas e ações adotadas pelo Estado. Já os
movimentos sociais têm um posicionamento definido sobre temas de relevância em
quaisquer das áreas tratadas no veículo e são fontes essenciais das matérias. Grande
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parte do fluxo de informações que chega à agência é através das vias eletrônicas de
comunicação, com a internet sendo utilizada na busca de dados. (GLASS, 2007)
Na IPS, conforme o jornalista Mário Osava (2007), correspondente da agência
no Brasil, há o objetivo de sempre ouvir fontes reconhecidas, qualificadas, mas dar
espaço para fontes da sociedade civil, priorizando o terceiro setor (ONGs) e os movimentos sociais. Outra preocupação é equilibrar a questão de gênero, não ouvindo
somente homens. A orientação geral é ouvir todos os setores. A web, para o processo
de produção da IPS, é uma fonte mais para pesquisa, contextualização das matérias e
comparação de dados internacionais. (OSAVA, 2007)
Para Osava, a internet coopera muito para a atuação descentralizada da IPS. Os
correspondentes regionais da agência enviam suas matérias por e-mail para o escritório regional, que edita e disponibiliza na rede. Depois disso, tem o corpo de tradutores
que atuam também como editores, podendo adicionar novos dados nos conteúdos
informativos. Cada escritório parceiro nos países seleciona as matérias, traduz para o
seu idioma e disponibiliza na web. Como apenas um terço do conteúdo da IPS é pago,
o restante pode ser acessado livremente em suas páginas eletrônicas. Hoje, está em
discussão na IPS como usar melhor a web, com mais interatividade, tornando o leitor
mais colaborativo, permitindo que seja também fonte.

Conclusão
As agências de notícias alternativas Adital, Carta Maior e IPS não têm a pretensão
de competir com a audiência dos grandes meios de comunicação, mas de produzir
conteúdo para um público formador de opinião, que faz parte de uma demanda na
sociedade civil que busca um tratamento diferenciado e um aprofundamento de temas
pouco tratados na mídia tradicional.
Fica clara a relação existente dessas agências com os movimentos sociais, apesar de atuarem de forma independente e autônoma e terem origens distintas. Esses
veículos alternativos compartilham valores de justiça social, igualdade, defesa dos direitos humanos e do meio ambiente, desenvolvimento social e econômico sustentável
dos movimentos sociais, que criam um vínculo solidário e uma rede de troca de informações. Assim, os valores compartilhados terminam por influenciar o fazer jornalís-
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tico dessas agências, seu processo de produção, construção de pauta, organização de
conteúdos e estrutura hierárquica.
Apesar de as agências alternativas manterem uma estrutura administrativa semelhante a outros veículos de comunicação, seus jornalistas têm certa autonomia de
ação. À exceção da Carta Maior, que mantém uma estrutura baseada mais na iniciativa
individual de um número reduzido de pessoas, a Adital e a IPS são associações coletivas, que seguem diretrizes e orientações compartilhadas entre seus membros. Não
aparenta haver entre os membros dessas agências uma preocupação em diferenciar-se
da mídia tradicional tornando sua estrutura administrativa mais democrática, porém
isso parece ser uma realidade por questões culturais e pelo modelo de produção específico praticado.
Na análise das características do jornalismo digital – multimidialidade, interatividade, memória, hipertextualidade, personalização e atualização contínua – nas
agências de notícias pesquisadas, observa-se que não há um uso pleno e sistemático
dos recursos oferecidos na web. A causa para isto pode ser a utilização do formato
de agência de notícias baseada mais na linguagem textual ou a restrição de recursos
técnicos, financeiros ou profissionais. As agências Adital, Carta Maior e IPS têm ainda
muito a explorar e desenvolver quanto às possibilidades oferecidas pelas novas tecnologias no ciberespaço.
Fica evidente, a partir do conceito de banco de dados (MACHADO, 2004a), que
na organização dos conteúdos feita pelas agências de notícias alternativas analisadas
neste trabalho, as notícias são classificadas segundo valores e crenças dos movimentos
sociais. As seções ou canais formam um quadro social onde prevalecem questões relacionadas aos direitos humanos, igualdade, desenvolvimento econômico, social e ambiental, política e luta pela dignidade humana e justiça social. Destacam-se aspectos da
realidade que são considerados esquecidos ou pouco lembrados pela mídia tradicional.
Este trabalho indica que é possível aplicar a teoria do framing na análise da
mídia alternativa. Tanto o enquadramento como a seleção de notícias são elementos
do jornalismo que estabelecem diferenças e colaboram na definição da mídia alternativa. Fica demonstrado que o jornalismo alternativo é um jornalismo engajado, que
defende valores e interesses dos menos favorecidos e busca, se possível, conscientizar
e arregimentar novos aliados. No desenvolvimento da pesquisa, para resultados mais
precisos, se faz necessária uma análise mais sistemática de conteúdo, diferenciando o
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enquadramento noticioso e o interpretativo, somada a uma análise de conteúdo também quantitativa.
Também foi possível identificar na atuação dos meios de comunicação como
privilegiam certos temas e certos enquadramentos na produção de notícias. As agências de notícias tradicionais, ao desempenharem um papel importante na difusão
de conteúdos, operando globalmente na produção, venda e distribuição de material
jornalístico, atuando como selecionadoras (gatekeepers) de notícias mundiais, terminam por impor, de certa forma, uma agenda única e homogênea e, o que é pior, a
hegemonia de certos enquadramentos, mesmo no ciberespaço. As pautas das agências
de notícias alternativas não são determinadas pelos fatos noticiosos apenas, mas pelos fatos noticiosos relacionados com valores sociais, econômicos, políticos e culturais
que compartilham com os movimentos sociais. Este é o critério de seleção e filtragem
das notícias.
Além disso, para confirmar empiricamente se realmente essas agências dão voz
àqueles que não têm voz e se elas são realmente independentes dos governos de esquerda, é necessária futuramente uma pesquisa de análise de conteúdo e quantitativa sobre
as fontes utilizadas. Outra questão a ser pesquisada em relação às agências alternativas
é se realmente e de que forma seus conteúdos são compartilhados na web entre os vários
grupos que possuem valores e interesses comuns, como os movimentos sociais.
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OS BLOGUES E A BLOGOSFERA
NAS ROTINAS DE TRABALHO DOS JORNALISTAS,
COM OS ESTUDOS DE CASO DOS JORNAIS
A TARDE E GAZETA DO POVO1
Lia Almeida

Considerações iniciais
Desde o início da década de 1990, podemos observar um crescente número de pesquisas sobre as potencialidades oferecidas pela internet para uma participação mais
ativa do cidadão na produção e disponibilização de informação. Porém, nos últimos
anos, essas discussões ganharam novo fôlego com a difusão e popularização de um
conjunto de ferramentas marcadas pela simplicidade de uso e gratuidade que permitem a qualquer usuário com conhecimento mínimo na rede não só a rápida criação e
distribuição, mas também o gerenciamento participativo de informações.
As apropriações sociais destas ferramentas, como os blogues, sistemas wikis,
podcasts, sistemas P2P, softwares de fonte aberta, entre outros, por milhões de pessoas,2 resultaram em uma complexa estrutura de relações sociais e novas práticas de
1

Trabalho apresentado no grupo de pesquisa Cibercultura no IX Encontro dos Grupos/Núcleos de
Pesquisa em Comunicação, evento componente do XXXII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. Este trabalho é parte da dissertação O blog visto pela redação: os blogs e a blogosfera
nas rotinas de trabalho dos jornalistas, com os estudos de caso dos jornais A Tarde e Gazeta do
Povo, defendida no Programa de Pós-graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas da
Universidade Federal da Bahia (PósCom-UFBA), em 2009.

2

De acordo com o levantamento The State of Blogosphere 2008, divulgado pelo site Technorati
(http://www.technorati.com), existem atualmente cerca de 133 milhões de blogues. Entretanto,
vale ressaltar que este número deve ser ainda maior, já que o site não indexa os blogues de al-
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produção e compartilhamento de informações pelos cidadãos, e, logo, em consequentes modificações no fazer jornalístico. (BOWMAN; WILLIS, 2003; GILLMOR, 2004;
PAVLIK, 2004; DEUZE, 2006)
A participação dos cidadãos na produção de conteúdos, muitas vezes de valor
jornalístico, traz consigo, como efeito, a necessidade de algumas transformações nos
meios de comunicação tradicionais. (HALL, 2005; PALACIOS; MUNHOZ, 2005) Neste contexto, em que a grande imprensa passa a fazer parte de um novo ecossistema
informativo na rede, numa relação marcada por consideráveis tensões ou até mesmo
oposições, diversos pesquisadores (MATHESON, 2002; MUNHOZ, 2005; ORIHUELA, 2006; PALACIOS, 2006; QUADROS; ROSA; VIEIRA, 2005; ROSEN, 2005; VARELA, 2005, entre outros) destacam um processo de hibridação que vem acontecendo
entre a grande imprensa e os blogues: a incorporação dos blogues por jornais on-line.
Nestes termos, este trabalho tem como meta fundamental a promoção de uma reflexão articulada nas relações entre os blogues e o jornalismo. Instigados a refletir sobre
a originalidade do projeto, percebemos, assim, que seria necessária uma mudança “na
direção do olhar” sobre o objeto de pesquisa. Os estudos sobre a incorporação dos blogues e da blogosfera nas rotinas produtivas dos jornalistas são praticamente inexistentes, o que nos indicou uma lacuna nas abordagens mais específicas sobre este assunto.3
Dessa forma, optamos por uma reformulação do estudo, com o objetivo de explorar as implicações do fenômeno blogue dentro das redações dos jornais, ou seja, as consequências da generalização dos blogues e sua incorporação pela grande imprensa no
que diz respeito às práticas dos profissionais das redações. Configuram-se, assim, como
objetivos deste trabalho examinar como os profissionais de empresas jornalísticas utilizam os weblogs em suas rotinas de trabalho; examinar como os jornalistas percebem
os blogues e a blogosfera no contexto do trabalho jornalístico, ou seja, avaliar se eles

gumas ferramentas ou redes sociais, como os blogues embutidos em perfis do MySpace (http://
www.myspace.com) e Last.fm (http://www.lastfm.com). Já o site comScore (http://www.comscore.com), divulgou em 2007 que o número de usuários de redes sociais cresceu em 34%, chegando a
aproximadamente 530 milhões de usuários. Em agosto de 2008, a empresa também divulgou uma
pesquisa sobre a audiência da internet nos Estados Unidos: ferramentas como MySpace e Facebook
chegaram a 75,1 milhões e 41 milhões de visitantes, respectivamente.
3
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Uma revisão da literatura que trata do fenômeno dos blogues e suas relações com o jornalismo nos
mostrou que a maior parte dos estudos empíricos tem se dedicado à análise de blogues e das relações entre os usuários da ferramenta. Entretanto, as pesquisas sobre a incidência dos blogues sobre
as práticas de trabalho dos jornalistas ainda são bastante incipientes.
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sentem algum efeito dos blogues e da blogosfera em seu trabalho e como percebem isso;
e mapear aspectos relacionados ao processo de adoção e uso de blogues pelos jornais.
Para alcançar esses objetivos, recorremos aos estudos exploratórios como método de
pesquisa (YIN, 2005), em que os objetos de análise selecionados foram as redações de dois
jornais regionais, o Gazeta do Povo, da Rede Paranaense de Comunicação (RPC), que foi
fundado em fevereiro de 1919 e é o jornal de maior circulação no Paraná; e o A Tarde, parte
do Grupo A Tarde, fundado em 1912, jornal líder de mercado na Bahia.

A grande imprensa adota os blogues
Um dos trabalhos mais referenciados sobre as relações entre blogosfera e midiaesfera é
um estudo de Drezner e Farrel (2004) sobre o poder político da blogosfera, em que os
autores procuram responder a pergunta: por que os jornalistas leem blogues?
“Há uma forte evidência que as elites da mídia – editores, publicadores, repórteres e colunistas – consomem blogues políticos.”4 (DREZNER; FARRELL, 2004, p.
14, tradução nossa) Para comprovar esta afirmação, os autores trazem algumas declarações de jornalistas, entrevistas concedidas a blogues, ou mesmo a citação a blogues
em matérias. Além disso, para eles, a conexão entre blogosfera e midiaesfera pode ser
apontada com a “transformação” de vários jornalistas em blogueiros dos jornais em que
trabalham. “O fato de muitos jornais, redes e revistas criarem os seus próprios blogues
é uma clara evidência de que as instituições midiáticas estão conscientes da forma.”5
(DREZNER; FARRELL, 2004, p. 14, tradução nossa)
Ainda sobre as relações entre blogues e grande imprensa, os autores assinalam
quatro razões que justificam a ligação entre midiaesfera e blogosfera: os benefícios
materiais, as redes pessoais, a especialização e a velocidade.
Para eles, o recurso blogue é uma solução encontrada para a manutenção de conteúdos gratuitos por determinados jornais; além do quê, com sua incorporação, não
se faz necessário investir em recursos tecnológicos (benefícios materiais). Uma outra
relação seria a existência de uma ligação estreita entre os primeiros bloggers e os jor-

4

“There is strong evidence that media elites – editors, publishers, reporters, and columnists – consume
political blogs.”

5

“The fact that many newspapers, networks, and magazines have set up their own blogs is clear evidence that media institutions are conscious of the form.”
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nalistas, sendo estes também, em muitos casos, pioneiros na blogosfera, gerando assim um ambiente de cumplicidade e uma atmosfera de credibilidade (redes pessoais).
Os autores também destacam uma grande especialização em determinados assuntos em weblogs, justamente o contrário dos meios tradicionais, o que contribui
para que os jornalistas recorram aos blogues para conseguir opiniões de especialistas
(especialização). E, por fim, assinalam que os blogues possuem versatilidade e baixo
custo como vantagens competitivas, possibilitando reações mais rápidas, sendo dessa
forma utilizados por muitos jornais para a cobertura de determinados acontecimentos
em tempo real (velocidade).
Christofoletti e Laux (2008) apontam ainda outros motivos pelos quais os jornalistas utilizam blogues. Para eles, os blogues podem servir como uma forma tanto de
disponibilizar on-line as colunas do impresso como de oferecer conteúdos exclusivos.
Além disso, através dos blogues, os profissionais podem produzir conteúdo independente dos jornais para os quais trabalham,6 assim como experimentar novas linguagens e formatos para apresentar suas notícias.
Já Schittine (2004) declara que, enquanto os blogueiros desejam escrever como
jornalistas, principalmente através de “colunas de opinião”, os jornalistas possuem
blogues para fugir da linguagem do jornal, buscando, assim, uma escrita mais leve,
menos informativa e mais ficcional.

Os blogues dos jornais on-line
No início, os meios tradicionais ignoraram ou hostilizaram os blogs; desde
meados de 2000, no entanto, tem havido um crescente movimento de sua
adoção por diários digitais de diversos países, seja através de blogs produzidos por jornalistas ligados ao próprio veículo, seja abrindo espaço no portal
para a criação de ‘blogs de leitores’. (HOLANDA et al., 2008, p. 266)

Em outubro de 2006, o evento relacionado às discussões em torno dos weblogs,
3º Encontro Nacional e 1º Encontro Luso-Galaico sobre Weblogs, teve grande parte

6
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Para os autores, “[…] de alguma forma, se dirigem à blogosfera atraídos pela facilidade de operacionalidade dos sistemas, pela instantaneidade e liberdade que caracterizam os blogs e também
por uma certa utopia profissional: o blog pode ser o caminho para a mídia individual de cada um, a
mídia de um homem só.” (CHRISTOFOLETTI; LAUX, 2008, p. 47)
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das atenções dedicada para a atual fase da relação entre blogues e jornalismo. Para
Orihuela (2006), esta fase é marcada pela “canibalização” dos blogues pelos meios
tradicionais. No Brasil, Palacios (2006), ao comentar a blogosfera, abordou a convivência entre blogosfera e mídia comercial falando de “domestificação” dos blogues
no caso nacional; para ele, ficavam evidentes algumas formas de simbiose, mas ainda
prevaleciam tensões e “mútua desconfiança”.
A possibilidade de “aproveitamento” pelo jornalismo on-line do potencial dos
weblogs é percebida por Munhoz (2005, p. 77) da seguinte forma:
Cada vez mais as grandes corporações midiáticas, atentas ao potencial de
penetração dos weblogs na comunicação cotidiana do usuário da Internet,
têm percebido como estes contribuem, não apenas na reconfiguração das políticas em torno da vida diária das pessoas, incrementando ideias de maior
liberdade, democracia, comunidade, empoderamento do cidadão, mas como
este novo meio de produção, partilha e distribuição de notícias está reengajando uma audiência alienada (principalmente de jovens), descrente e desiludida com as formas tradicionais de se produzir jornalismo.

Declarações como essa servem perfeitamente para retratar o que nós consideramos como uma mudança de olhar nas pesquisas sobre o fenômeno blogue. Passada a
fase de conceitualização e caracterização dos blogues como ferramentas colaborativas,
surge um segundo grupo de estudos sobre a incorporação da ferramenta pelos meios
de comunicação tradicionais.
São pesquisas empíricas, destinadas a analisar os blogues dos jornais on-line
buscando identificar as características que popularizaram os blogues, principalmente
a conversação da blogosfera, além de mapear de que forma esses blogues utilizam-se
das potencialidades oferecidas pela internet para o jornalismo, principalmente “as relações interacionais e comunicacionais” (HOLANDA et al., 2008, p. 270) que estas
ferramentas possibilitam.
Haveria, portanto, um potencial criativo na nova ferramenta capaz de ser incorporado à prática jornalística contemporânea. Entretanto, a partir de uma observação
inicial de jornais brasileiros existentes na web, a qual realizamos em um trabalho anterior (ALMEIDA, 2008), sustentada aqui por observações de Varela (2005) sobre
alguns jornais espanhóis e pelo texto de Palacios (2006), o que percebemos em muitos
casos é apenas uma incorporação parcial das potencialidades dos weblogs. Há uma
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apropriação da ferramenta blogue, mas é deixada de lado uma de suas principais características: a conversação com a blogosfera.7
“Muitos dos blogs dos meios profissionais não utilizam completamente o hipertexto e perdem as bondades documentais e as linhas de conversação da
blogosfera livre. A pressão por manter o leitor dentro do mesmo meio ainda
é muito forte. Os blogs dos meios normalmente não ouvem o resto da conversação blogosférica, que muitos consideram simples tagarelice. Enquanto
seus primos norte-americanos já utilizam ferramentas que indexam os blogs
que falam dos mesmos temas, na Espanha só alguns citam de vez em quando
aos blogueiros de fora do seu meio.”8 (VARELA, 2005, p. 94)

Palacios e Munhoz (2005) ressaltam que a não inserção de um blogue na blogosfera faz deste apenas uma página pessoal com uma maior facilidade de atualização.
Ou, ainda, como Varela (2005) argumenta, os blogues dos jornais on-line formam
uma “blogosfera à parte” ou fechada, em que os links remetem apenas para blogues
de jornais on-line.9
Robinson (2006) defende a ideia de que os blogues dos meios de comunicação
tradicionais são uma tentativa de recapturar sua autoridade on-line.
“J-blogs são efetivamente a resposta corporativa para a internet, e para os
blogueiros independentes. Eles são uma forma para os jornalistas recuperarem o jornalismo – e suas normas – on-line, mesmo através de uma
entidade pós-moderna criada originalmente para desafiar estas normas tradicionais.”10 (ROBINSON, 2006, p. 79)
7

É importante destacar que alguns blogues de jornais não se encaixam nessas afirmações. O caso
mais conhecido é o News Blog do The Guardian (http://www.guardian.co.uk/news/blog), no qual
os leitores não recebem apenas uma informação, mas os caminhos que ela tem percorrido, a repercussão das notícias na blogosfera. Ele possui links para os mais diversos blogues que tratam do
assunto em questão, mesmo os de menos visibilidade. (MATHESON, 2002)

8

Muchos de los blogs de medios profesionales no utilizan a fondo el hipertexto y pierden las bondades documentales y los hilos de conversación de la blogosfera libre. La presión por mantener al
lector dentro del mismo medio todavía es muy fuerte. Los blogs de medios no suelen oír al resto de
la conversación blogosférica, que muchos consideran simple cháchara. Mientras sus primos norte
americanos ya utilizan herramientas que referencian a los blogs que hablan de los mismos temas,
en España sólo algunos citan de vez en cuando a los blogueros de más allá de su medio.

9

O autor traz o termo “blogosfera fechada” em contraposição a “blogosfera livre”.

10

J-blogues are indeed the corporate answer to the internet, and to independent bloggers. They are
a way for journalists reclaim journalism – and its standards – on-line, even through a postmodern
entity originally created to defy those traditional norms.
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Em outras palavras, a autora também aponta um aproveitamento parcial das potencialidades da ferramenta blogue. Para ela, a maior parte dos blogues de jornalistas,
ou j-blogues, reforça valores e técnicas do jornalismo tradicional, uma vez que são
totalmente influenciados pela cultura jornalística de produção de notícias.

Os blogues e a blogosfera nas rotinas de trabalho
de A Tarde e Gazeta do Povo
Para os estudos de caso, selecionamos duas organizações jornalísticas regionais: os
periódicos Gazeta do Povo, da Rede Paranaense de Comunicação (RPC), que foi fundado em fevereiro de 1919 e é o jornal de maior circulação no Paraná; e o A Tarde,
parte do Grupo A Tarde, fundado em 1912, jornal líder de mercado na Bahia.11
A partir da observação das abordagens metodológicas utilizadas nos estudos sobre a incorporação das tecnologias digitais nas rotinas produtivas das organizações
jornalísticas, como Paterson e Domingo (2008), Salaverría e demais autores (2008)
e Pereira, Jorge e Adghirni (2008), optamos pelo estudo de caso como método de investigação. A execução da pesquisa se deu através de cinco principais instrumentos
metodológicos: 1. revisão da literatura; 2. observação preliminar exploratória dos
sites dos dois jornais; 3. aplicação de questionários; 4. realização de entrevistas; 5.
observação direta das duas redações. A primeira fase da pesquisa foi marcada pelo
uso da internet para a obtenção de informações gerais sobre os dois jornais e as empresas das quais fazem parte. No trabalho de campo, a observação se deu de forma
11

A escolha das duas organizações jornalísticas justifica-se, inicialmente, por quatro motivos: 1. após
análise preliminar, no período inicial da pesquisa, observou-se que as duas redações passaram em
2006 por amplas mudanças, incluindo a integração das redações do impresso e do on-line; 2. em
2008, ambas passaram por uma reformulação gráfica e editorial, resultando também em uma reformulação em seus sites, com a consequente criação de uma página específica para seus blogues; 3. ambas são líderes de mercado em seus respectivos estados; 4. são organizações ainda pouco exploradas
na literatura nacional sobre blogues. Além disso, o jornal A Tarde representa uma operação baiana,
o que por si já justifica sua escolha. Já a escolha da Gazeta do Povo visa o aproveitamento da troca de
informações a partir do Programa Nacional de Cooperação Acadêmica (PROCAD), da Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Ao lado disso, influiu o fator tempo, bem
como as limitações financeiras para empreender a pesquisa em mais locais. O projeto O Ensino de
Jornalismo na Era da Convergência Tecnológica: Metodologias, Planos de Estudo e Demandas Profissionais, do PROCAD, é composto por equipes de quatro instituições de ensino superior: Universidade
Federal da Bahia (UFBA), Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP),
Universidade Tuiuti do Paraná (UTP) e Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
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conjugada com a aplicação dos questionários e a realização das entrevistas. As visitas aconteceram de 3 a 9 de novembro no jornal A Tarde, em Salvador, Bahia; e de
24 a 30 de novembro na Gazeta do Povo, em Curitiba, Paraná. Optamos pela técnica
de “observação direta sistemática”, de acordo com a qual elaboramos previamente
um plano de observação, com aspectos orientadores da coleta de dados, ou seja, o
que deveria ser observado.
Nosso objetivo era acompanhar a rotina de trabalho nas redações sob estudo e,
a partir daí, avaliar a possível existência de uma microrrotina, ou seja, a incidência de
uso de blogues. Em outras palavras, observar o uso de blogues no ambiente de trabalho dos jornalistas.
Partimos, assim, da premissa básica de que a internet como um suporte para a
prática jornalística “representa a possibilidade de criação de um formato distinto de
jornalismo em que todas as etapas do sistema de produção de conteúdos – desde a
apuração à circulação – são circunscritas aos limites do ciberespaço.” (MACHADO,
2003, p. 10)
Dessa forma, desenvolvemos nossa análise tomando como pontos de observação
as quatro fases do processo jornalístico. Buscamos examinar as diferentes dimensões
que cercam o uso dos blogues pelos jornalistas na apuração, produção, circulação e
consumo das notícias.
O primeiro resultado que este estudo permitiu extrair é que não há dúvidas de
que os blogues fazem parte das rotinas de trabalho dos jornalistas, mas isso vai depender da fase do processo jornalístico analisada, pois podemos identificar usos e percepções variados.
É evidente, entretanto, que nem todos os jornalistas utilizam os blogues em suas
práticas de trabalho. Os resultados obtidos nos permitiram perceber que isto ocorre
pelo menos por quatro motivos principais, intimamente relacionados: 1. pela simples
falta de hábito e/ou interesse no uso cotidiano dos blogues; 2. por falta de habilidade;
3. porque utilizam os blogues por motivos de interesse pessoal; 4. por rejeitarem os
blogues como ferramentas importantes para o jornalismo.
É importante destacar que, de acordo com os dados coletados pela aplicação dos
questionários e entrevistas, este grupo de profissionais abarcaria aproximadamente
14% (média entre os dois jornais) dos jornalistas participantes da pesquisa. Entretanto, os dados coletados a partir da observação das redações nos permitem afirmar que
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esse número é bem maior. Primeiro, porque percebemos, a partir de conversas informais, que parte dos jornalistas que se recusaram a participar de nossa investigação
assim fizeram por não ter nenhum interesse no assunto blogues ou porque, por não
utilizá-los, assinalaram certo constrangimento em responder o questionário.
Já os demais participantes da pesquisa, ou seja, 86% dos profissionais, destacaram o emprego dos blogues em suas rotinas de trabalho. O elemento mais recorrente
nas falas e respostas dos jornalistas é a importância dos blogues como fontes de
informações. As respostas convergem para o uso da blogosfera como fonte de pautas; de apuração de informações através dos blogues e demais páginas pessoais dos
indivíduos objetos das notícias; de opinião dos demais profissionais que trabalham
com os mesmos temas de interesse dos jornalistas; de informações alternativas à
agenda dos meios tradicionais; e de acompanhamento da opinião do público sobre
determinados assuntos.
Contudo, é importante que se destaque que os jornalistas convergiram também
no que se refere à preocupação com a autoria dos blogues acessados, sendo esta intimamente relacionada à credibilidade do blogue. Em outras palavras, os dados coletados nos permitem dizer que os jornalistas percebem a importância dos blogues como
fonte de informação, mas, no “processo de seleção” dessas fontes, possuem consideráveis vantagens os blogues de jornalistas já consagrados em meios de comunicação
tradicionais ou os atrelados a um site ou portal da grande imprensa.
A partir dos depoimentos e conversas realizados durante o período em que estávamos nas redações estudadas, podemos observar ainda que, quando se trata da
busca de informações alternativas à agenda dos meios tradicionais, os jornalistas
procuram blogues de jornalistas que não trabalham em veículos tradicionais, mas
que possuem carreira consolidada devido a trabalhos anteriores nestes. Do mesmo
modo, são consideradas fontes alternativas os blogues de especialistas consagrados
em determinadas áreas, mesmo que esse reconhecimento tenha sido adquirido no
próprio trabalho com blogues.
Como se pôde perceber a partir da lista de blogues citados pelos jornalistas em
resposta ao questionário, os blogues mencionados possuem, quase em sua totalidade,
domínio próprio ou estão hospedados em um portal. Igualmente, não se utilizam dos
softwares de edição ou ferramentas de blogue que popularizam o formato.
Os blogues também foram ressaltados pelos jornalistas enquanto suportes para
a produção de conteúdos jornalísticos, uma vez que possibilitam: 1. produção de ver-

Os blogues e a blogosfera nas rotinas de trabalho dos jornalistas...

∙

203

sões mais dinâmicas das colunas impressas; 2. produção de notícias através de uma
linguagem mais informal e opinativa; 3. produção de material sobre temas diferentes
do que os jornalistas trabalham nos jornais. Igualmente, os blogues foram ressaltados
por trazerem agilidade para a transmissão de informações e por possibilitarem uma
complementação das matérias produzidas para o jornal com a incorporação de análise
e opinião ao relato do fato noticiado.
Ao mesmo tempo, mais especificamente para os jornalistas da Gazeta do Povo, os
blogues foram destacados como possibilidades de os jornalistas tornarem-se conhecidos pelo público. Esta percepção está relacionada com as possibilidades de visibilidade, notoriedade e autoridade na internet, geradas pelos blogues. Assim, os blogues da
Gazeta do Povo são marcados por uma forte personalização, no sentido de destaque
para a identificação da pessoa por trás do blogue, através seja de seu ponto de vista nas
postagens, seja da apresentação do jornalista e de seu trabalho.
Quanto à disponibilização e consumo de informações, percebemos que os jornais adotam os blogues mais como uma tentativa de retrabalhar sua imagem para
os leitores do que propriamente de convidá-los a tomar parte no processo produtivo
de notícias. O que se observa é que os valores de informar o público continuam resistindo em aceitar a intromissão deste na produção de conteúdo, ainda vista com
certa desconfiança.
Apesar de haver forte convergência entre os jornalistas na percepção dos blogues
como uma ferramenta de interação entre eles e o público, quando partimos para a
análise do que se considera esta interação, nos damos conta de que ela não necessariamente esteja relacionada ao incremento de mecanismos de participação do público
no sentido de promover uma modificação na natureza da interação entre jornalistas
e usuários.
Para tais profissionais, a participação do usuário é entendida como a possibilidade de este comentar a postagem feita pelo jornalista e debatê-la com os demais
usuários. Apesar de declararem que a criação de um blogue está relacionada à possibilidade de interação com o público, o que se observa, pelo menos através dos
comentários e dos depoimentos coletados, é que os jornalistas raramente interagem
com os usuários.
Mais uma vez, é importante destacar que existem exceções. Em alguns blogues
da Gazeta, como Buzz, A Noite Toda, Arquibancada Virtual, entre outros, os jornalis-
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tas não só recebem dicas de pautas, como também fazem postagens respondendo os
comentários dos usuários ou comentam no próprio espaço de comentários.
Contudo, o elemento comum na fala dos jornalistas sobre a questão da interação
com os usuários é que através dos blogues eles têm acesso às opiniões e vontades de
seu público, além de ficar sabendo a repercussão de suas matérias. Em outras palavras, estes são os elementos centrais destacados pelos jornalistas para caracterizar
seus “diálogos com os leitores”.
Ainda a partir das falas dos respondentes, concluímos que um descarte das potencialidades dos blogues no provimento de modificações mais profundas, como a
criação de possibilidades de participação dos usuários ou novas formas de relacionamento entre estes e os jornalistas, ocorre principalmente por: 1. falta de tempo ou de
habilidades e competências necessárias para desenrolar tais atividades; 2. receio da
voz do público; 3. reflexo da administração da empresa e estratégias de planejamento
e custos; e, principalmente, 4. dificuldade em trazer maior conectividade e abertura à
cultura, às práticas e aos valores jornalísticos.
Isso porque não se pode deixar de lado que, ao mesmo tempo que os blogues e
demais ferramentas facilitam a participação dos usuários, tal participação cria uma
demanda de tempo que acaba por sobrecarregar os jornalistas. Não devemos esquecer
que oferecer oportunidades de participação aos usuários das versões on-line dos jornais gera mais trabalho. Nem todos os jornalistas dispõem de tempo suficiente ou os
jornais dispõem de profissionais suficientes para lidar com essa participação.
É importante ressaltar igualmente que, com a utilização de mídias sociais pelos
jornais e o oferecimento de espaços para a participação do público, vem a questão da
falta de remuneração dos jornalistas por esses trabalhos. Eles não só passam a ter que
produzir um número maior de conteúdos, como também precisam conciliar a necessidade de mais informação, e de forma mais rápida, com as demandas do formato
para o qual a notícia está sendo produzida, como conectar os conteúdos nas diferentes
plataformas e integrar tudo isso à participação do público.
Ademais, ao tratar da abertura do jornal para a participação dos usuários, os
jornalistas demonstram que isso traz o risco de que o jornal perca o controle sobre
o conteúdo de seu próprio produto. Como manter a credibilidade do veículo? Como
avaliar a legitimidade daquilo que aparece como conteúdo produzido pelos usuários?
É preciso, assim, que, com a exploração dessas ferramentas pelos jornalistas e
pelas organizações jornalísticas, se planejem caminhos para o redesenho tanto das es-
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truturas destas quanto das práticas e da cultura jornalísticas, os quais levem em conta
a emergência e concretização do uso das tecnologias digitais para o envolvimento de
seus usuários no jornalismo.
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ANEXO
Avaliação do uso de blogues nas rotinas de trabalho dos jornalistas – Questionário
para a avaliação do uso de blogues pelos jornalistas do A Tarde e Gazeta do Povo

Nome: _____________________________________________________
Função: ____________________________________________________
E-mail: ____________________________________________________
questionário

Possui blogues?
( ) Sim
( ) Não
Se sim, quantos? ____________

Mês/ano em que foi criado _____________

Se sim, com qual frequência atualiza seu(s) blogue(s)?
( ) Várias vezes ao dia
( ) Uma vez ao dia
( ) Duas ou três vezes por semana
( ) Raramente
Permite a inserção de comentários em seu(s) blogue(s)?
( ) Não
( ) Sim, os comentários são livres
( ) Sim, os comentários são moderados por mim
Usa outra(s) ferramenta(s) social(is)?
( ) Não
( ) Não, mas já usei.
Qual?
( ) Twitter
( ) Orkut
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( ) Fotolog
( ) Outra(s) __________________________________________________
Com qual frequência você acessa outros blogues?
( ) Todos os dias, em diversos horários
( ) Somente quando estou no trabalho
( ) Apenas nos finais de semana
( ) Somente quando necessito pesquisar sobre algum tema
( ) Nunca
Faz comentários nestes blogues?
( ) Sim, quase sempre
( ) Sim, raramente
( ) Não
Acessa blogues por quais motivos?
( ) Como fonte de notícias
( ) Busca de assuntos de interesse pessoal
( ) Pesquisar assuntos relacionados ao meu trabalho (enriquecimento de informações)
Outros _____________________________________________________
Cite três blogues que você se lembra ter acessado mais recentemente.
1._________________________________________________________
2._________________________________________________________
3._________________________________________________________
Acessa os blogues do jornal?
( ) Sim
( ) Não
Se sim, quais? ________________________________________________
Com que frequência? ___________________________________________
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Possui agregador de blogues?
( ) Não
( ) Sim
Qual? ______________________________________________________
(Reader, Bloglines, Yahoo, AOL, PageFlakes, outros)
Se sim, há quanto tempo?
( ) Menos de uma semana
( ) Entre uma semana e um mês
( ) Entre um e três meses
( ) Entre três meses e um ano
( ) Entre um e dois anos
( ) Mais de dois anos
Utiliza algum instrumento de busca de blogues?
( ) Não
( ) Technorati
( ) Google Blogue Search
( ) Outro(s)___________________________________________________
Numere por ordem de importância suas fontes de informação on-line (1- mais utilizado; 5- menos utilizado):
( ) Blogues
( ) Jornais on-line
( ) Redes sociais
( ) Sites institucionais (governo; empresas)
( ) Sites educacionais
Qual a importância dos blogues para o seu trabalho? ______________________
__________________________________________________________
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CINCO HIPÓTESES SOBRE O FOTOJORNALISMO
EM CENÁRIOS DE CONVERGÊNCIA1
José Afonso da Silva Junior

Apresentação
Em um texto de 1901, Charles H. Caffin relata que ante a invenção da fotografia o
pintor francês Delaroche declarou: “A partir de hoje, a pintura está morta.” Hoje, 110
anos depois, parece haver um interesse pela morte não só da fotografia, como do fotojornalismo. O que parece estar em xeque é não somente o estatuto documental da
imagem fotográfica em si, mas também a estabilidade da profissão de fotojornalista
diante do violento conjunto de modificações pelo qual passou a profissão na última
década. Ritchin (1990, 2010) fala que a fotografia está minada no seu status de forma
visual intrinsecamente veraz e Mitchell (1994), ainda na data do sesquicentenário da
fotografia, em 1989, afirmava que a fotografia já estava morta, ou, mais concretamente, radical e permanentemente deslocada.
O problema do campo mais geral da fotografia, e sua repetida e anunciada morte pelos teóricos de vertentes pós-modernas (FONTCUBERTA, 1997, 2010; GREEN,
2007; LISTER, 1997), também se manifesta, amiúde, no fotojornalismo. Matá-lo, preferencialmente de forma sumária e sem levar em conta as implicações, parece ser uma
urgente necessidade. Desse arrebato recorrente de morbidade, podem extrair-se duas
preocupações relacionadas. A primeira, decorrente da generalização de ordem digital
que recai sobre a cadeia produtiva da fotografia. São os desdobramentos dos novos
1

Trabalho apresentado ao grupo de trabalho Estudos de Jornalismo no XX Encontro Nacional da
Compós, em junho de 2011, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre.
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hábitos de relação com esses conteúdos simbólicos, naquilo que Jenkins (2008) genericamente define como cultura da convergência.
A questão evidente é diretamente vinculada a uma hipotética ambiguidade
diante da imagem, que teria cada vez menos a capacidade de cumprir o seu contrato
civil (AZOULAY, 2010) com a objetividade. Se essa é uma ameaça mais geral do campo da fotografia, outras mudanças são mais específicas advindas do campo do fotojornalismo. Como todo processo que revoluciona seu conjunto de rotinas, no mesmo
movimento podem ser percebidos tanto os processos de inovação como suas ambiguidades e contradições.

Do fotojornalismo digital ao fotojornalismo de convergência.
Três estágios classificatórios
A chegada da fotografia digital nas redações se deu de modo progressivo no período
que se compreende do início dos anos 1990 e se consolida em meados da década de
2000. Nesse percurso, a adoção se deu de maneira escalonada. Durante um tempo
razoável, conviveram processos híbridos entre a tecnologia analógica e a digital. (BAPTISTA, 2000, FERREIRA, 2002; CORRÊA, 2001, GIACOMELLI, 2000) É também
um momento em que se mapeia uma sobreposição de domínios cognitivos entre os
fotógrafos, divididos ainda pela questão da geração, tempo de profissão e idade.
No caso do fotojornalismo, tratou-se de um momento tipicamente de migração
de um conjunto de rotinas advindas de uma cadeia de produção inspirada e determinada pela lógica do suporte impresso e sua conciliação ao conjunto de dispositivos e
sistemas de ordem digital. É um momento entre dois mundos, duas perspectivas de
relação com a imagem, e um convívio que, se não tinha data certa para terminar, certamente sinalizava uma morte anunciada. E um renascimento, também.
Em paralelo à generalização dos recursos digitais aplicados à fotografia, a segunda preocupação advém justamente de uma perspectiva de fundo epistemológico.
Ou seja, a adaptação a rotinas que, na verdade, falam de um horizonte mais amplo,
com mudanças de maior alcance nos âmbitos da ética, do conhecimento, da cultura e,
destarte, dos desdobramentos que isso reflete na ponta do processo, ou seja, na consolidação de habilidades, códigos, procedimentos, rotinas e fluxos de trabalho.
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Desse modo, pensar o fotojornalismo como percurso, e não como algo estático,
é uma maneira de driblar a morte. Ao menos, a morte do fotojornalismo! A chave é
pensar a prática como a manutenção de uma função central: a representação e obtenção de imagens vinculadas às notícias. Função combinável, por sua vez, a estruturas
tecnológicas mais amplas com a qual dialoga constantemente, adaptando-se, rearranjando a cadeia produtiva onde se insere. (SILVA JR., 2008)
Nesse sentido, podemos colocar que, na escala de operação da fotografia digital
aplicada ao fotojornalismo, detectamos três etapas principais no que concerne ao seu
conjunto de práticas. Como delimitação metodológica, opta-se pelo período posterior
ao surgimento da fotografia digital nos jornais, não desprezando obviamente o largo
conjunto de elementos que, neste mesmo momento de corte, estão presentes e se formaram de acordo com influências do próprio percurso histórico do fotojornalismo.
A primeira etapa, de transição, seria pré-adaptativa, ou seja, quando o cenário de práticas correspondia à coexistência de sistemas de imagem e rotinas baseados numa interoperabilidade entre o digital e a analogia. É um modelo baseado em
tecnologias diferentes – analógica e digital – e permeado por uma série de dispositivos de tradução entre essas bases tecnológicas, como, por exemplo, escâneres,
modems, reveladores etc., a fim de se manter a rotina de trabalho. Vale perceber
que esse momento corresponde também à convivência de profissionais formados na
fotografia analógica e dos primeiros fotógrafos em bases digitais. Nesse momento,
os fotógrafos não possuíam uma polivalência do domínio tecnológico, restringindo-se a atividades do entorno fotográfico, como revelar, ampliar e editar o material
visualmente, e não necessariamente havia a predominância de esforços cooperativos
para a produção de materiais visuais de maior complexidade. Note-se, ainda, que a
produção geralmente era orientada para veículos impressos, e, no máximo, para a
internet, não havendo a predominância de integração da fotografia com materiais
em multimídia.
A segunda etapa, que conclui o período de transição, é a que denominamos
adaptativa. Nela, o conjunto de práticas se caracteriza pela total eliminação de dispositivos de ordem analógica; pelo desaparecimento do filme como suporte de captação; e pelo fim da fotografia em papel nas editorias de fotografia. Não se trabalha
mais com a perspectiva de coexistência entre bases analógicas e digitais. Há uma
predominância no corpo profissional de fotógrafos já adaptados ao fluxo de trabalho
digital e com polivalência operacional, que, portanto, além de dominar os dispositi-
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vos do entorno fotográfico, têm competência com sistemas de ordem informacional,
como, por exemplo, a ingestão, transmissão, catalogação, tratamento e armazenamento de imagens. É o caso em que não só o estatuto da singularidade do fotógrafo
como agregador de um certo conjunto de competências é posto em questão, como ele
passa a ser um analista e construtor de sistemas que integra as tecnologias fotográficas com as digitais.
Ainda na etapa adaptativa, não se observa como tendência predominante a presença de esforços cooperativos ou coletivos para uma determinada cobertura, ou como
modelo de trabalho; e o direcionamento para a produção multimídia e multiplataforma se dá de modo esparso e assistemático.
A terceira etapa denominamos convergente. Em que pese não existir uma definição única sobre o conceito (SALAVERRÍA, 2010), adotamos dois prismas principais.
O primeiro, presente nas dinâmicas internas da redação, que pressupõe a justaposição
empresarial (fusão de empresas, por exemplo); tecnológica (adoção de dispositivos
capazes de lidar com multitarefas); de plataformas (produzir um mesmo núcleo de
conteúdo para vários meios); e profissional (o fotógrafo, no caso, tem capacidade de
atuar com outras competências). O segundo prisma seria de ordem cultural, onde a
cadeia de produção é concebida como um processo que afeta tanto o modo de produção do conteúdo como o seu consequente consumo. (JENKINS, 2008)

Externalidades do processo da fotografia em modelo
de convergência
Destarte, aproximando a questão para o que seria a delimitação do fotojornalismo
convergente, teríamos todas as características da etapa adaptativa potencializadas. Ou
seja: já há a presença de fotógrafos que jamais usaram filme; a orientação editorial é
no sentido do uso regular de fotografia e vídeo, recurso hoje existente nas câmeras
profissionais; e há a demanda por uma necessária polivalência profissional capaz de
lidar com sistemas fotográficos e digitais. As maiores mudanças, contudo, ocorrem na
consolidação e aceitação da edição do material em formato multimídia; na produção
para outras plataformas e meios de modo regular; e na geração de externalidades no
contexto do trabalho.1
1
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A respeito das externalidades configuradas, podemos, no momento atual, detectar duas resultantes. A primeira, na criação de alternativas que hibridizam o fotojornalismo como estrutura de discurso, porém não necessariamente atreladas a estruturas
editoriais.2 Dentro desse viés, há ainda a diversificação e criação de alternativas, por
exemplo, no modo de financiamento de projetos. Vale mencionar fenômenos como o
crowdfunding;3 trata-se de uma ação coletiva em rede que busca, por meio de cooperação, atenção e confiança, arrecadar recursos, geralmente por meio da internet, para
apoiar esforços iniciados por outras pessoas, instituições ou organizações. Teve sua
origem na própria ideia de caridade, já é um modelo operativo na indústria da música
e hoje está recebendo atenção renovada para a fotografia, visto que as redes sociais, as
comunidades on-line e os sistemas de micropagamentos facilitam o recebimento e a
gestão dos recursos, além de estreitarem ainda mais os laços entre os participantes e
os doadores. São arranjos presentes já em iniciativas como os projetos Flattr, Latitude
e Emphas.is,4 que se propõem a abordar a prática jornalística por esse perfil.
Outra externalidade é a que permite a concepção da cooperação como eixo norteador da cadeia produtiva, como no caso dos coletivos. Com nítidas influências da
cultura de redes, esses agrupamentos de fotógrafos diferenciam-se de outros modelos
pois, entre diversas características, incorporam novas práticas ao processo fotográfico. É uma articulação possível que aponta para os eixos de uma produção cooperada;
e um trabalho não necessariamente vinculado a estruturas clássicas de produção da
notícia, tais qual um jornal. Esse fenômeno se apresenta como elemento presente na
etapa de produção, permitindo, por exemplo, possibilidades de geração de conteúdo
visual renovadoras no campo estético e na organização da cadeia de trabalho.

o exterior, ou seja, são atividades que envolvem a imposição de resultantes que têm efeitos não
previstos inicialmente nos projetos. Ao o utilizarmos no contexto deste trabalho, nos referimos a
resultantes ou arranjos derivados de um contexto midiático ou cadeia produtiva.
2

É interessante perceber que até uma organização de fotojornalismo como a Visa Pour L’Image,
vinculada ao modelo editorial da fotografia de imprensa e que organiza anualmente o tradicional
Festival Internacional de Fotojornalismo em Perpignan, sul da França, abriu desde o ano de 2009
uma premiação exclusiva para ensaio na web, ou seja, que premia materiais exclusivamente publicados on-line.

3

O assunto foi tema da matéria principal da revista Photo, n. 476, jan./fev. 2011. (GREGOIRE, 2011)

4

Cf.: http://flattr.com/; http://www.thecollectivepublishinghouse.com/; http://emphas.is/.
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Cinco hipóteses
O que se observa, no entanto, é um conjunto de características que permitem perceber
de modo mais claro a categorização entre essas três etapas, bem como o seu movimento de passagem de um estágio a outro. Percebemos cinco hipóteses que trabalhamos
como estruturantes e que norteiam a organização da cadeia de produção do fotojornalismo em cenários digitais e de convergência.

Hipótese 1: a base tecnológica digital compõe toda a cadeia de
produção do fotojornalismo na convergência
Em um momento em que para o campo do fotojornalismo já se consolidou a total passagem do analógico para o digital, a condição inicial necessária para se detectar
um fotojornalismo convergente é perceber: 1. o uso generalizado dos recursos digitais
em todas as etapas do fluxo de trabalho desde a captação das imagens, passando por
dispositivos de armazenamento primários (cartões de memória); sistemas de ingestão
e organização de imagens, como Photo Mecanich, Adobe Lightroom, Aperture, iPhoto; plataformas de transmissão via rede de dados; sistemas de edição, como o consagrado Photoshop; sistemas de bases de dados para imagem; sistemas de distribuição e
acesso; e, por fim, sistemas de salvaguarda e estocagem; 2. a interoperabilidade desses
sistemas próprios à fotografia com outros sistemas e subsistemas existentes dentro
de um mesmo conjunto organizacional ou empresarial, como redações; canais de televisão; internet e até mesmo rádio. Sim, fotografia em rádio. Você não leu errado!
Gitner (2009), que escreve a coluna Multimedia Moments para a revista News Photographer, relata que não só existem fotógrafos que estão produzindo material para rádios como há casos de contratações.5 No entanto, o autor destaca que, desses mesmos
fotógrafos, se exige uma capacidade multimídia no tratamento de sistemas digitais e
plataformas narrativas diferentes.
O que está em jogo são dois fenômenos correlatos: a possibilidade de expansão
do setor fotojornalístico para outros campos da mídia, mesmo que tradicionalmente
não visuais; e, no movimento oposto, a complexificação das estruturas de apresenta5
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No caso, esse material é geralmente direcionado para websites e aplicativos de rádios para plataformas móveis, como smartphones e tablets multimídia. Gitner (2009) descreve o caso da norte-americana National Public Radio, em que a fotografia faz parte de uma estratégia multimídia para gerar
material com diferentes métodos de abordagem e formatação.
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ção de conteúdos que demandam o uso da fotografia. Desse quadro, combinado com
fatores culturais de imersão na realidade de conteúdos digitais que vivemos, derivam
as outras quatro hipóteses.

Hipótese 2: ocorre tanto a utilização da fotografia como
elemento multimídia, como a multimídia na fotografia
São dois movimentos complementares. O primeiro envolve, segundo Salaverría (2010), uma questão que atinge o jornalismo como um todo: a potencialização
dos conteúdos. O pressuposto é que todas as empresas jornalísticas têm como base
o negócio de produzir continuadamente um produto cultural chamado informação,
do qual a fotografia de notícia não é exceção. Prosseguindo, uma reestruturação das
cadeias de produção de imagem estabelece obrigatoriamente uma mudança no modo
de organização e apresentação do material visual.
Basicamente, trata-se de combinar diversos códigos sob uma mesma base tecnológica. O conceito de multimídia tem diversas definições e aplicações nos últimos
20 anos, sendo, portanto, para o contexto deste trabalho, desnecessário esmiuçar essa
concepção. Esse quadro desdobra-se sobre as organizações de notícia de modo que
criam uma necessidade progressiva de geração de publicações com conteúdos de todo
o tipo. Isso demanda, quase automaticamente, a geração de grandes parcelas de conteúdos, visuais inclusive, de modo a manter ativo o apetite por essa sorte de material.
Isso tanto demanda uma readaptação do conjunto de saberes do fotógrafo, posto que
tem de conceber o caráter polissêmico das prováveis inserções do seu material em diferentes contextos, como, na contrapartida, estabelece a possibilidade de a multimídia
se integrar ao discurso fotojornalístico.
Nessa segunda possibilidade, a internet está cheia de exemplos os mais diversos. Audiovisuais que incorporam ao narrar fotográfico os elementos multimídia. Os
slideshows, como popularmente são chamados, podem ser entendidos como vídeos
feitos a partir de imagens estáticas, num exercício de transposição e incorporação na
mídia digital de modelos de apresentação precedentes. Nada de novo nisso. Mas também abre o leque de opções para o uso criativo das ferramentas. Em diversos festivais
de fotografia e de fotojornalismo, como o de Perpignan, na França, esse é o modelo
dominante de apresentação de ensaios, geralmente em sessões públicas, com a presença do fotógrafo. De todo modo, dentro da realidade profissional dos fotógrafos de
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imprensa hoje, já é relativamente um ponto pacífico a aceitação desse modo de articulação visual como forma resultante de um trabalho.
Vale ainda mencionar que em 2010 o Prêmio Pulitzer de Fotografia foi concedido a uma fotorreportagem multimídia: Ian Fisher, American Soldier. Este trabalho
foi concebido de modo a ser disponibilizado na web e publicado de forma sequencializada, por três dias seguidos, no jornal impresso Denver Post. A autoria é múltipla: três
repórteres, dois editores multimídia e um fotógrafo, Craig Walker, que acompanhou
o soldado Ian Fisher durante 27 meses, do dia 31 de maio de 2007, quando concluiu
a “high school” e se alistou no exército, até a volta pra casa depois de ter servido no
Iraque, no dia 21 de agosto de 2009.
Não é um ensaio clássico, e sim um material em multimídia espalhado por dez
vídeos, oito galerias de fotos e uma multiplicidade de extras.6 Uma interpretação ingênua da potencialidade que o ensaio de Craig Walker oferece pode responder que, cada
vez mais, a internet é o lugar da fotorreportagem que se renova. Não é apenas isso. O
nível de articulação em multimídia só é possível devido à presença de um conjunto
de retaguardas, em níveis tecnológicos e de recursos humanos, que possibilitam esse
patamar de desdobramentos narrativos, que, como citamos, inclusive, incidem nos
formatos tradicionais, no caso, a versão impressa do Denver Post.
O que esse exemplo nos mostra, assim como tantos outros espalhados pela web,
bem como nos aplicativos para os dispositivos móveis, é que a possibilidade da multimídia tanto é o estado da prática inovador na articulação narrativa, como prepara o
terreno de circulação em plataformas múltiplas, como veremos a seguir.

Hipótese 3: a produção de fotojornalismo em modo de
convergência se orienta a uma circulação em multiplataforma
A produção multiplataforma se baseia em potencializar um mesmo núcleo de
informação através de uma sucessiva distribuição em canais diferentes quanto ao
modo de acesso e consumo. Trata-se de uma aceleração de fluxo de conteúdos, de
uma maneira geral, e de uma consequente adaptação desses conteúdos ao contexto
específico de cada um. A questão aqui é o entendimento de um mesmo conteúdo por
diversos dispositivos. Desse modo, uma fotografia ou um ensaio, por exemplo, pode

6
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ser acessado via web, dispositivo móvel, tablet, ou mesmo por um impresso ou programa de TV.
Isso aponta, segundo González (2010), para a ideia de que a produção orientada
à multiplataforma é um dos principais objetivos presentes nas estratégias de convergência, pois as novas formas de distribuição aumentam as possibilidades de difusão e,
sobretudo, de consumo e negócios. O que, de imediato, se traduz numa maior rentabilidade possível por unidade de informação produzida e também se sincroniza com a
realidade vigente de consumo cultural. Essa hipótese pode traduzir-se em maior alcance, aumento de visibilidade, qualidade de apresentação e, por fim, retorno financeiro.
Percebe-se, no fotojornalismo, a existência de diversas experiências nesse sentido.
O jornal britânico The Guardian edita e disponibiliza para a plataforma móvel do iPad
o produto e serviço Eyewitness, em parceria com a fabricante de produtos fotográficos
Canon. Trata-se de um resumo das fotos mais impactantes do dia. A agência de notícias
Reuters também desenvolveu um produto para iPad que disponibiliza o material que
está sendo editado todos os dias nas mesas de edição de fotografia da agência. O serviço
Reuters Galleries disponibiliza fotos e vídeos produzidos continuamente pela agência.
No caso, dá continuidade à própria tradição presente nas estruturas das agências de
separar conteúdo de plataforma através da formatação de serviços, conceito de trabalho
que elas operam há mais de 100 anos. (SILVA JR., 2006) Outros exemplos podem ser
citados. O jornal brasileiro O Globo e o norte-americano The New York Times também
já desenvolveram produtos para o iPad e outras plataformas móveis.
Ao passo que se materializa como realidade, a produção em multiplataforma desdobra-se em duas outras hipóteses também inter-relacionadas: a polivalência, na direta
medida em que as tarefas antes repartidas por profissionais de diferentes competências
passam a se sobrepor ao indivíduo, e, para concluir, a cooperação entre setores de uma
mesma organização ou mesmo de empresas diferentes, de modo sistemático ou conjuntural, objetivando a geração de produtos específicos. São as duas hipóteses a seguir.

Hipótese 4: a polivalência profissional é característica
necessária à produção de fotojornalismo em modo
de convergência
Em livros e manuais de fotojornalismo, há duas imagens recorrentes, tomadas
ainda do século XIX. Uma delas é da Photographic Van, nada mais que uma carroça
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com todos os apetrechos de laboratório e equipamentos para o fotógrafo fazer coberturas. A outra é a de um fotógrafo, de costas, com uma enorme mochila repleta
de material para a fotografia de campo. Em breves termos, essas imagens sinalizam
uma época em que o fotógrafo tinha de ter domínio sobre todos os passos da cadeia
produtiva da fotografia pelo fato de nem sempre ter disponíveis em suas andanças os
materiais e métodos necessários à produção de imagens.
Retorno para o tempo presente. O que atualmente está em jogo quanto a ter
esse domínio sobre os aspectos técnicos e operacionais da atividade é a sobreposição
de duas tecnologias, dois saberes: a própria fotografia e os sistemas de informação
digital. Isso modifica radicalmente o perfil de quem exerce a profissão no sentido não
só de dominar os procedimentos de produção, mas de acumular saberes numa consequência lógica da evolução das tecnologias e, naturalmente, do próprio ambiente de
trabalho. Destarte, para ser fotógrafo de imprensa hoje, é condição necessária sobrepor destrezas profissionais e capacidade de adaptação a um fluxo de trabalho não somente é digital, mas que, em adição, lida com gramáticas de vídeo, textuais, sonoras,
de informação, além, claro, de estabelecer alternativas de interoperabilidade entre
sistemas tecnológicos e rotinas de trabalho.
A polivalência passa a ser um denominador comum, nada mais que uma condição
precedente e necessária para se situar no horizonte do mercado de trabalho. Fotógrafos
da linha de montagem, quer dizer, com uma única tarefa, para um único tipo de veículo,
progressivamente passam a ser uma espécie em extinção, com seus últimos exemplares
vestigiais ainda em exercício. Em um mundo multiplataforma, multimídia, o que justificaria o profissional não ser multitarefa? Agora, afirmar que a partir desse quadro de
mudança quantitativa na capacidade operacional será gerada uma consequência de fatores qualitativos, de condições de trabalho, jornadas mais amplas e remunerações mais
baixas pelas competências adquiridas seria nos arriscar a prognosticar um horizonte de
externalidades laborais improcedente na história do fotojornalismo.

Hipótese 5: a cooperação e a ação em rede interconectada
entre agentes integra a cadeia do fotojornalismo em
cenários de convergência
Além do caráter polivalente demandado pelo quadro da convergência, a produção em fotojornalismo atualmente agrega a cooperação como elemento da sua cadeia
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produtiva. Nessa hipótese, a colaboração pode se apresentar com diferentes configurações. Seja de modo interno nas organizações noticiosas ou entre organizações. No
caso, esse esforço de cooperação visa aperfeiçoar o grau de cobertura de determinado
evento, de acordo com a complexidade demandada.
Na própria história do fotojornalismo, há precedentes. É o caso dos grandes
eventos esportivos, como Copa do Mundo e Olimpíadas, em que um pool de fotógrafos
opera na cobertura. No processo de convergência, contudo, a cooperação se caracteriza por demandar participação de recursos humanos procedentes de diferentes competências, como texto, audiovisual, som, gráficos e dados.
A cooperação se dá entre profissionais de distintas competências e de campos
simbólicos diferentes. Envolve, ainda, uma planificação da cobertura para diferentes
meios, de modo a dosar e otimizar as competências em função de um evento ou fato
específico. Nesse caso, o que se gera é a necessidade de uma nova função: o coordenador de multimídia, ou multiplataforma, que distribuirá as cargas de esforço da equipe,
a organização do material obtido e as ações de circulação.

Desdobramentos
Tratando-se de um percurso, o fotojornalismo, como toda gramática visual apoiada
em tecnologias, está sob um processo contínuo de desenvolvimento e sucessão de fatores de ordem tecnológica, assim como na relação desses fatores com os contextos
culturais e profissionais de sua aplicação. Evidentemente, as cinco hipóteses que trabalhamos aqui não estão blindadas contra as contradições embutidas no próprio processo. A incorporação de rotinas diferentes à cadeia produtiva do jornalismo em face
aos novos cenários gera, de imediato, algumas externalidades que vamos desenvolver.
Nesse sentido, retomando a hipótese 1 – a base tecnológica digital compõe toda
a cadeia de produção do fotojornalismo na convergência –, ela não significa necessariamente abandonar o capital formativo, histórico e de procedimentos incorporados à
rotina do fotojornalismo nos mais de 100 anos de percurso pré-convergente.
Nem tampouco se pode apenas pensar o fotojornalismo à mercê dos desenvolvimentos tecnológicos e das pressões do mercado. Inovações de financiamento como
o crowdfunding e os coletivos fotográficos nos parecem nitidamente alternativas de
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escape a essa dualidade, sem, contudo, ser estratégias conflitivas com o modelo estabelecido nas redações.
Em adição, a convergência na fotografia de imprensa se junta como mais uma
incorporação a elementos já aceitos na vida cotidiana, tais como as redes sociais, os
novos hábitos de acesso e consumo de conteúdo, as tecnologias móveis, a cultura colaborativa etc.; trata-se de um fenômeno complexo como um todo e que tem de ser
considerado a partir do cenário de fundo, e não apenas do fotojornalismo, ou pior,
como aponta Machado (2010), do corte de custos na cadeia produtiva.
Retomando a hipótese 2 – ocorre tanto a utilização da fotografia como elemento
multimídia, como a multimídia na fotografia –, o limite que se impõe é perceber apenas
as possibilidades dadas nessa relação sob uma visão unilateral do processo. Ou seja,
transportar a fotografia para a lógica do audiovisual, gerando um híbrido que é mais
uma fotografia em movimento do que uma combinação efetiva de signos ou, sobretudo, a possibilidade de se articular uma narrativa a partir de uma perspectiva que seja
fotojornalística. Nesse ponto, a história do fotojornalismo também tem precedentes.
Cartier-Bresson, Robert Capa, Robert Frank, Raymond Depardon, apenas para
citar os exemplos mais consagrados, foram fotógrafos que desenvolveram projetos em
cinema. Mais que isso, foram realizadores que levaram para o cinema a perspectiva e
o modo de ver as coisas que tinham desenvolvido na fotografia. No preciso momento
em que a convergência também aponta para os dispositivos e em que a câmera de
fotografar também é de gravar vídeo, cabe perceber um curioso fato: a grande parte
dos fotógrafos que passam a realizar filmes exercita o gênero documental. Não é à toa.
Mais que uma opção, é uma sintonia com uma leitura da realidade.
Não é a simples mudança de suporte que gera uma condição suficiente para a
incorporação de saberes necessários à articulação numa nova linguagem. Em outros
termos, os desafios da sobreposição entre fotografia e multimídia demandam um processo de aprendizagem de modo a sanar o profundo desconhecimento que as possibilidades da multimídia abrem ao universo da fotografia.
Quanto à hipótese 3 – a produção de fotojornalismo em modo de convergência
se orienta a uma circulação em multiplataforma –, o que se desdobra é a possibilidade de uma relativa perda da autonomia de produção, em troca de uma produção
automatizada, dada pelos sistemas de formatação e automação de conteúdos assentes
em bases de dados. Há que se ter em mente que na distribuição multiplataforma nem
sempre é possível replicar os contextos culturais locais da recepção do material. Há
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que se considerar o duplo jogo de preservar a integridade do que se narra, nos seus
vínculos culturais, e, na contrapartida, contextualizar e considerar com o devido cuidado a incorporação das matrizes culturais envolvidas na circulação.
Análoga a esse problema, é a necessidade de elaborar conteúdos visuais com capacidade de transitar em diferentes plataformas. Os aspectos culturais e tecnológicos
de uma produção em multiplataforma pressupõem um conjunto diversificado de códigos e formas, por vezes isolado e distanciado do conjunto de experiências que originou
determinado projeto fotográfico. No caso específico dessa hipótese, nada garante que
a adoção de métodos estáveis em um determinado conjunto de dispositivos – que corresponde também a uma determinada cultura – obtenha êxitos de modo automático.
A respeito da hipótese 4 – a polivalência profissional é característica necessária
à produção de fotojornalismo em modo de convergência –, há de se ter claro que, em
um horizonte multimídia e multiplataforma, a demanda natural é por profissionais
multitarefa. Na prática, além de um conjunto de competências expandido para lidar
com diversas rotinas, sistemas e subsistemas, o que se gera é uma acumulação de
compromissos, responsabilidades, nem sempre tendo-se a devida compensação. A sobrecarga de funções sem necessariamente haver contrapartidas, a partir do momento
em que se coloca como objetivo principal da organização da cadeia produtiva, é um
fator insuficiente para garantir o desenvolvimento de uma estratégia como um todo.
Assumir a polivalência como recurso de redução de custos compromete a sustentação
da convergência, pois cria desníveis entre a articulação criativa das diversas áreas envolvidas, como a tecnológica, profissional e corporativa.
Por fim, a hipótese 5 – a cooperação e a ação em rede interconectada entre
agentes integra a cadeia do fotojornalismo em cenários de convergência – aponta para
a possibilidade de potencialização de ganhos no processo, através de um aperfeiçoamento da sinergia entre os meios, as perspectivas de trabalho, as possibilidades de
financiamento e, obviamente, os ganhos indiretos de uma produção em escala e articulada. No entanto, o modelo pede uma coordenação de produção de modo a estabelecer uma rotina em modelos descentralizados e autônomos com objetivos em comum.
Não é, nem de longe, nem de perto, tarefa fácil.
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Conclusão
Em termos gerais, as cinco hipóteses trabalhadas neste texto apontam para os pontos
de articulação da cadeia produtiva do fotojornalismo com o fenômeno múltiplo, de
ordem cultural e tecnológica compreendido como convergência. Nesse sentido, defendemos que a sobreposição possível entre essas esferas se faz de um modo dialógico,
com possibilidades, pressões, assimilações, recusas e sínteses. Refletir sobre as rupturas que o processo impõe é fazer um paralelo imediato com as próprias inovações de
práticas que se colocam, como também perceber que a história do fotojornalismo se
faz em meio a esse binômio, a essa tensão entre inovar e abandonar práticas.
Pensar a morte do jornalismo é reavivar um conjunto de argumentos viciados.
Ou, como ironiza Francesco Zizola, fotógrafo membro da agência NOOR: “o fotojornalismo vive morrendo.” Pensar a inovação de um conjunto de rotinas que é oferecido
pela convergência é também perceber o ciclo de surgimento, adoção, problematização,
crise e abandono que é próprio da organização da produção da cultura em moldes capitalistas. É também pensar que as próprias inovações têm ciclos. E que, se um modelo
se coloca em crise, como o da fotografia de imprensa direcionada a mercados massivos,
esse mesmo modelo permite ver que a existência de uma fotografia de imprensa que
alimentou durante décadas uma indústria editorial massificada correspondeu, ao seu
tempo, a um conjunto de inovações que permitiu aquele estado de coisas.
A leitura das cinco hipóteses pode ser feita sob dois prismas: um de crítica, que
se orienta a perceber esse conjunto de problemas como necessariamente ameaçador
de uma ontologia do fotojornalismo, pondo em risco de modo eminente, portanto, as
categorias que o assentam no seu contrato social, de construção da realidade e da própria estabilidade dos sistemas de produção constituídos. É, por exemplo, a postura de
Jean-François Leroy, diretor do festival Visa Pour L’Image, que acontece há 22 anos
na França e é considerado a “semana santa” do fotojornalismo mundial:
C’est difficile d’arrêter de parler de crise de la photographie parce qu’il est vrai
qu’ajourd’hui on nous parle beaucoup dês nouveaux modeles de tablettes de
lecture, de journaux électroniques, etc. mais ce n’est pás pour ça que les journaux produient à nouveau de la photo. La production est en chute libre, elle
est quasi inexistante, c’est vraiment effrayant.7 (LEROY, 2010, p. 22)
7
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O segundo prisma se orienta a perceber que o fotojornalismo, no seu baile com
a convergência, mantém, isso sim, a sua capacidade de se moldar às circunstâncias,
adquirindo gramáticas, articulações produtivas, gerando produtos, como, aliás, sempre fez. Perceber esse lado como articulação inovadora não corresponde a uma visão
ingênua do processo. Como contraponto à postura de Leroy, vale mencionar o que
ocorre nos EUA. Patrocinado pela prestigiada National Press Photographers Association (NPPA), acontece anualmente, desde 2008, o evento Convergence, que é um conjunto de palestras, treinamentos e mesas-redondas que versam, exatamente, sobre a
questão da convergência no fotojornalismo.
Uma rápida verificação no programa do evento8 nos permite ver que o teor dos
conteúdos trata, prioritariamente, sobre multimídia e fotografia, plataformas móveis,
gerenciamento de redações multimídia, uso de vídeo conjugado à fotografia, fluxo de
trabalho digital, organização de rotinas.
As duas visões, a de Leroy e a do Convergence, estão separadas pelo Atlântico e
pelo prisma de leitura histórica do processo. Como duas pessoas num vagão de trem
que vão para o mesmo destino, porém com cada uma olhando por um lado diferente
da janela: são paisagens, portanto, diferentes.
Na nossa perspectiva, quem anda mal é o fotojornalismo de imprensa, porque
o próprio conjunto de uma imprensa em modelos massificados está metido em uma
crise. Preferimos acreditar que o fotojornalismo como modo de discurso continua
ativo e criativo. Exemplos como American Soldier e outros existentes na web e em
plataformas móveis e distintas nos indicam que podem ser articuladas na cadeia
produtiva todas as cinco hipóteses aqui desenvolvidas. Como capacidade de achar
saídas e articulações inovadoras, o fotojornalismo continua se moldando às circunstâncias e aos constrangimentos do seu percurso e tirando disso as articulações que
oferecem as respostas ao que é colocado e problematizado neste texto.

voltaram a produzir fotografia. A produção está em queda livre, ela é quase inexistente, é verdadeiramente amedrontador.” (Tradução nossa)
8

Cf.:http://www.nppa.org/professional_development/workshops_and_seminars/convergence/2010/schedule/.
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MANIPULAÇÃO, PRÁTICA PROFISSIONAL
E DEONTOLOGIA NA FOTOGRAFIA DE INFORMAÇÃO:
identificando novos parâmetros1
Paulo Munhoz

Introdução
Como a história da fotografia nos mostra, a “manipulação da imagem” – em um sentido amplo – é inerente ao processo de produção de imagens fotográficas. (SOUSA,
1998; MITCHELL, 1992; WHEELER, 2002; LISTER, 1997; FONTCUBERTA, 1998) A
opção por um determinado ângulo, lente ou profundidade de campo já pode em muito
alterar os modos de se perceber fotograficamente uma cena, deslocando o contexto de
sua significação e conduzindo-a a uma determinada interpretação desejada. O processo de pós-produção, através de tratamentos químicos e de exposições controladas à
luz, no caso da fotografia analógica, completava o processo de intervenção, resultando
na “imagem final”.
Essas possibilidades de intervenção sobre uma imagem abrem, sem dúvida, um
leque de opções discursivas para a fotografia, fazendo da subjetividade e da imagem
como construção a força do discurso visual. Mas o uso indiscriminado destas intervenções, principalmente por parte de profissionais da fotografia, pode subverter certezas,
obrigando, muitas vezes, a se adotar uma postura mais cautelosa e vigilante em relação às imagens que nos cercam. Certamente não podemos aplicar a todos os modos
fotográficos um mesmo rigor ético em relação às manipulações e às consequentes al1

Artigo publicado originalmente em Brazilian Journalism Research, v. 10, p. 192-217, 2014. ISSN:
1981-9854. Disponível em: http://bjr.sbpjor.org.br/bjr/article/view/550.
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terações de sentido implicadas. Como afirma Thomas Wheeler (2002, p. 102, tradução
nossa), “a ética de uma fotografia, mesmo manipulada, não pode ser julgada sem levar
em conta o seu uso.”2 Devemos considerar que os gêneros fotográficos,3 na verdade,
são construções sociais que surgem de acordo com os usos e o entendimento que fazemos deles, atribuindo-lhes, assim, determinados valores e significados que podem,
mais na frente, ser rejeitados ou recuperados de acordo com a personalidade, estilo ou
formação de cada autor. (SOJO, 1998)
A fotografia de informação – que pretende máxima fidelidade à realidade retratada
– tem se desenvolvido tendo em vista a tensão causada por tais escolhas e intervenções,
desde suas primeiras utilizações, procurando ao máximo adequar-se, em cada época, aos
marcos ético-regulatórios de sua deontologia (ou mesmo rompendo-os criticamente).
Em sua fase analógica, determinados afrouxamentos relativos à construção técnica da
mensagem fotográfica, tais como recortes, certas máscaras feitas no quarto escuro, aperfeiçoamentos cromáticos, de contraste ou de brilho, eram aceitos sem que isso, para o
público leitor, afetasse diretamente a credibilidade da informação contida em seu bojo.
Para os profissionais envolvidos, esses recursos caracterizavam “tratamento”, e não “manipulação” – em um sentido pejorativo ou negativo do termo – da imagem fotográfica.
O surgimento da fotografia digital permitiu um amplo e democrático acesso à fotografia, não apenas no tocante a equipamentos mais acessíveis, inteligentes e automatizados ou às novas oportunidades viabilizadas pela web, mas especialmente às possibilidades
abertas por uma variedade de novas ferramentas, softwares de edição de imagens, que
ampliam em muito a capacidade de intervenção sobre a fotografia, tornando o acesso do
público às técnicas de manipulação e tratamento amplamente generalizado.
De manuseio simples, altamente intuitivas, essas ferramentas facilitam o contato do leigo com as mais variadas possibilidades de interferir no conteúdo das fotografias, denunciando as facilidades de que agora os profissionais dispõem para intervir no
resultado final de uma fotografia. Em razão dessa maior consciência, percebe-se uma
gradual diminuição da fé do público em geral nas fotografias (MOUTINHO, 2007;
BAEZA, 2001; LONG, 1999), cuja credibilidade e noção de autenticidade deveriam ser
garantidas e preservadas.
2

“[...] the ethics of a photo, even a manipulated one, cannot be judged apart from its use”.

3

Segundo Lorenzo Vilches (1987, p. 66, tradução nossa), “Os gêneros são modos de comunicação
culturalmente estabelecidos, reconhecíveis em certas comunidades sociais. Assim, os gêneros são
sistemas de regras (técnico-estilísticas) a que as fotografias se referem para atingir seus objetivos
comunicativos e/ou significativos. Tradução do autor.”
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Alguns tipos de interferência, tais como deslocar ou retirar objetos ou pessoas
do enquadramento registrado, alterar as cores ou acrescentar elementos antes inexistentes transformam a noção da fotografia como “espelho da realidade”. O observador
é transportado a um mundo transformado, a uma realidade distorcida e nem sempre
familiar, que cria, dessa forma, ilusões de existência. (SOUSA, 1998; NEWTON, 2001;
MOUTINHO, 2007) Neste artigo, interessam-nos os artifícios utilizados no estágio de
pós-produção, ou seja, os procedimentos técnicos tomados a partir da foto capturada,
depois do instante fotográfico.
Em se tratando de pós-produção, existem níveis de interferência no conteúdo de
uma fotografia e uma dicotomia se apresenta, criando dois grupos de procedimentos:
•

aqueles que visam a falsificação da realidade, manipulando e intervindo diretamente no conteúdo das imagens, que denominaremos “manipulação”;

•

aqueles cujas interferências remetem a procedimentos aos quais muitos profissionais da área entendem como sendo imprescindíveis do ponto de vista
técnico e que, supostamente, não alteram o significado daquilo que é mostrado. Tende-se a chamar essas interferências de “tratamento da imagem”. Elas
constituiriam uma tentativa de aproximação da imagem registrada à realidade visível, compensando as limitações técnicas inerentes ao equipamento de
registro, mas preservando a integridade do conteúdo. (IRBY, 2003; SOUSA,
1998) Este tipo de procedimento pode envolver o ajuste sutil das cores, da
luminosidade ou do brilho; o reenquadramento da fotografia; a eliminação
de reflexos ou de poeiras e outras impurezas.
A premissa de que partimos neste artigo é de que, com a amplitude de inter-

venções disponíveis no processo de pós-produção digital, as fronteiras que separam
a “manipulação” fotográfica do “tratamento aceitável”, que visa apenas certos ajustes
elementares, estão cada vez menos nítidas. Não há consenso, mesmo entre profissionais da área, quanto a que procedimentos devem ser entendidos como sendo imprescindíveis e/ou eticamente aceitáveis.
Os limites do “tratamento permitido”, que de alguma forma, na fotografia analógica, sempre separou a ficção da não ficção, a fotografia construída da fotografia atrelada
a um efeito de sentido de verdade, e que sempre foram elásticos dentro de cada cultura
e seu tempo, alcançaram seu ponto de máxima tensão na contemporaneidade.
Esse tensionamento – tecnologicamente gerado – exige dos profissionais que
lidam com a informação novos posicionamentos frente às fronteiras delimitadoras do
Manipulação, prática profissional e deontologia na fotografia de informação
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que é permissível no trato com as imagens e do que ultrapassa princípios que regem a
ética deontológica do seu trabalho. (FRANQUET DOS SANTOS, 2011)
Colocam-se, portanto, as seguintes questões de investigação: não havendo um
consenso prévio em torno do que é ou não permitido em termos de intervenção digital
na pós-produção fotográfica, onde buscar elementos balizadores ou ao menos indicativos daquilo que vem sendo – na prática – construído como um elenco de procedimentos aceitáveis? Quanto uma fotografia documental pode ser alterada, sem que isso
a transponha do gênero documental para outro gênero, como o artístico ou ficcional?
A partir do momento em que certos procedimentos de edição são aceitos, tais como
escurecer, clarear, saturar ou cortar uma área da fotografia, qual é o limite de tolerância que se deve aplicar sem que haja prejuízo do espírito ou da natureza da fotografia?
Nosso foco de interesse neste artigo são as fotografias denominadas por Wheeler (2002) de “não ficcionais” (nonfiction photography), as imagens com conteúdo
informacional empregadas nos mais diversos meios de comunicação social, ou seja,
aquelas incluídas nos gêneros jornalístico, documental e científico. É nessa categoria
de fotografias que as implicações de autenticidade e de veracidade são mais relevantes, com consequente exacerbação dos aspectos éticos e deontológicos no que se refere
à pós-produção digital. Trata-se, portanto, de fotografias de cunho “não ficcional”, em
relação às quais são efetivamente construídas as expectativas de realidade em torno de
fatos e acontecimentos registrados.
Buscando identificar fontes geradoras de princípios deontológicos na atual situação de consolidação e universalização da fotografia digital, propomos neste artigo uma
hipótese: os concursos fotográficos – juntamente com outras instâncias como associações
profissionais e empresas de comunicação – constituiriam um dos espaços de delimitação
do “tratamento fotográfico aceitável”. Em um esforço preliminar, procuramos levantar
algumas das normas estabelecidas nos principais concursos de fotografia voltados para
os gêneros informativos que não admitem, ou pelo menos não deveriam admitir (a exemplo dos concursos de fotografia jornalística), manipulação no conteúdo das imagens.
O espaço dos concursos de fotografia apresenta-se como um objeto de interesse
para este tipo de investigação por constituir um lugar institucionalizado pelos agentes
do próprio campo para manifestação do que consideram a excelência da qualidade de
seus produtos. Eles têm lugar longe das constrições da rotina produtiva, mas também
um lugar de vazão da subjetividade. A análise das regras desses concursos pode indicar
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se um delineamento das possíveis normas ético-deontológicas para fotógrafos profissionais estaria emergindo nesse lugar institucional, de grande legitimidade no campo.
Busca-se identificar assim possíveis regularidades e recorrências do que já tem
sido estipulado como parâmetros éticos em relação às intervenções de pós-produção
no conteúdo de imagens fotográficas, através de sua explícita manifestação nas regras
dos concursos.
O caráter normativo que vêm assumindo os concursos de fotografia, no que diz
respeito a procedimentos técnicos de intervenção, consubstancia-se nos inúmeros casos
noticiados pela mídia de sanções aplicadas a fotógrafos profissionais por terem transgredido, de alguma forma, suas normas. Seja por má interpretação do fotógrafo, má fé ou
falta de clareza das regras, o fato é que tais violações têm levado a constrangimentos que
vão da desclassificação – com os prêmios sumariamente retirados – à execração pública.
A transgressão das normas de um concurso pode inclusive levar a uma possível
exclusão do campo. Um caso paradigmático neste sentido foi a demissão do fotógrafo
Tracy Woodward, do jornal norte-americano The Washington Post. Em 2013, ele perdeu
o prêmio Eyes of History, da White House News Photographers Association (WHNPA),
por ter abusado da ferramenta de edição Photoshop.1 O interessante neste caso é que a
perda do prêmio foi devida a uma denúncia do próprio veículo para o qual Woodward
trabalhava, depois de a empresa ter acessado o original para publicar a notícia do prêmio.
A pressuposição do caráter normativo dos concursos, enquanto uma instituição
do campo jornalístico, parte igualmente de outra pressuposição: o caráter agonístico de que se reveste o estabelecimento de novas normas deontológicas face às atuais
possibilidades tecnológicas. São frequentemente contrastantes as argumentações de
defesa dos profissionais envolvidos em relação às arguições dos jurados dos concursos, algumas provocando sérias controvérsias no meio. Percebe-se que mesmo ante a
consciência da maioria dos fotógrafos de que existe uma zona de tolerância, um limite
de aceitação que distingue o tratamento fotográfico da manipulação ou adulteração,
este limite não está muito claro.
Quando, em 2002, os três prêmios dados ao fotógrafo profissional Patrick Schneider, do The Charlotte Observer, em um concurso de fotografia patrocinado pela
North Carolina Press Photographers Association (NCPPA) foram revogados, sob

1

Cf.: http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2013/02/premio-de-fotografia-e-revogado-pelo-uso-exagerado-do-photoshop.html. Acesso em: mar. 2013.

Manipulação, prática profissional e deontologia na fotografia de informação

∙

235

a argumentação do júri da competição de que o conteúdo editorial das fotos havia
sido alterado, com escurecimento de partes das fotografias,2 o argumento principal
do fotógrafo foi que, nos tempos do quarto escuro, os fotógrafos eram autorizados a
fortemente clarear ou queimar suas fotos, sem que isso acarretasse problema ético.
Para Schneider, as regras do concurso em relação a este aspecto é que estavam pouco
claras.3 Essa desclassificação gerou, inclusive, um manifesto em defesa do fotógrafo,
intitulado In Defense of Photographer Patrick Schneider: And the Fictions of a “Code
of Ethics”, assinado por Pedro Meyer, um dos grandes nomes da fotografia mundial.
Em 2012, Harry Fisch perde o prêmio que ganhou do National Geographic Photo Contest por ter apagado um saco plástico praticamente imperceptível na fotografia.4
O curioso neste caso está na declaração de Monica Corcoran, editora da National Geographic, afirmando que o fotógrafo poderia ter cortado a foto; poderia ter escurecido
aquela área até próximo da não existência, mas a única coisa que ele não poderia ter
feito era remover o objeto digitalmente. Mesmo a sutileza da manipulação não tendo
alterado, segundo o autor, a substância da fotografia, ele violou uma regra básica do
concurso e foi irremediavelmente punido.
Como os casos acima, inúmeros outros têm ocorrido, mais ou menos questionáveis, de desclassificação ou de retirada dos prêmios em razão de flagrantes ou denúncias
de manipulação. David Byrne teve que devolver o prêmio de Fotógrafo de Paisagem do
Ano do National Theatre de Londres, na Inglaterra. Acabou sendo “desmascarado” na
internet e perdeu o primeiro lugar por ter editado sua fotografia, denominada Barcos de
Lindisfarne,5 abusando do Photoshop, o que era proibido pelas regras da competição.
O caso de Stepan Rudik, em 2010, também foi bastante polêmico, pois o fotógrafo foi
desqualificado num dos principais concursos de fotografia profissional, o World Press
Photo (WPP), por ter removido uma ponta de sapato praticamente imperceptível na
2

Cf.: http://www.zonezero.com/editorial/octubre03/october.html. Acesso em: fev. 2013.

3

“In two of the pictures, I used darkening techniques that photographers throughout the profession
have used for decades, and continue to use at many reputable newspapers today. Unfortunately,
the rules for how much a background can be darkened in order to improve a picture’s visual impact
have never been clear.” (SCHNEIDER, apud BOORAEM, 2003, p. 30, tradução nossa) No original:
“Em duas das fotos, usei técnicas de escurecimento que os fotógrafos ao longo da profissão usam há
décadas e continuam a usar hoje em muitos jornais respeitáveis. Infelizmente, as regras de quanto
um fundo pode ser escurecido para melhorar o impacto visual de uma imagem nunca foram claras.”

4

Cf.:http://harryfisch.blogspot.com.es/2013/01/national-geographic-how-i-won-and-lost.html.
Acesso em fev. 2013.

5

Cf.: http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2012/11/121105_photoshop.shtml. Acesso em:
jan. de 2013.
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fotografia. O questionamento maior, no caso de Rudik, foi o de que era aceitável para
Rudik cortar, vinhetar e dessaturar consideravelmente a imagem em que aparece uma
mão que está sendo enfaixada, mas não foi aceitável remover uma pequena intrusão de
algo no fundo de uma fotografia já bem cortada e dessaturada.6
A dupla pressuposição de que se parte significa que, muito mais que a busca de
normativas definitivas, a análise das regras dos concursos deverá servir-nos como indicador de possíveis tendências de formação de consensos, bem como iluminar áreas
de mais acentuado dissenso.

Metodologia
No percurso metodológico, procedemos a uma coleta de dados através da observação
das normas dos principais concursos de fotografia de informação (documental, jornalística, científica, de meio ambiente, de vida selvagem etc.). Utilizamos um instrumento de medida que consistiu em uma grade de observação na qual foram indicados
quais elementos relativos à edição fotográfica deveríamos ressaltar, permitindo assim
analisar as normas destes concursos de uma maneira homogênea, garantindo uma
maior objetividade dos dados coletados.
A investigação se processou de forma sistemática durante seis meses. Foram
analisadas durante este intervalo as regras de concursos nacionais e internacionais
de fotografia, divulgados por meio eletrônico, principalmente na internet, entre 2011
e 2013, e que objetivavam em suas normas gêneros da fotografia que não admitem a
manipulação da imagem. Ou seja, concursos/prêmios que, ou pelo gênero abordado,
ou mesmo pela temática, indicavam, de alguma forma, que envolviam a produção de
fotografias que buscavam ao máximo preservar o conteúdo e a autenticidade das imagens ou que, já em suas normas, indicavam não tolerar tratamentos de qualquer tipo.
A observação inclui concursos direcionados a profissionais e amadores simultaneamente. Entre os gêneros e temas observados, destacamos o documental, o científico, o fotojornalístico, o de reportagem, os de cunho humanitário, os voltados para a
astronomia, natureza, vida selvagem, meio ambiente, gente e cidade.

6

Cf.: http://www.petapixel.com/2010/03/03/world-press-photo-disqualifies-winner/. Acesso em:
jan. 2013.
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Utilizamos em nossa busca portais de concursos e sites afins, a exemplo do
Photography Competitions Network (PCN) ou do Fotografia em Língua Portuguesa
(FLINPO), que listam concursos de fotografia abertos em várias partes do mundo.
Realizamos buscas no Twitter através das hashtags #concursofotografia e #photocontest e no Google, também usando as referidas tags.
Ao identificarmos um concurso cujo tema se enquadrasse no âmbito de nossa investigação, primeiramente procurávamos localizar em suas bases ou condições
gerais a quem ele se direcionava e com qual objetivo, a fim verificarmos seu enquadramento ao escopo da pesquisa. Em seguida, identificávamos as especificações e restrições relativas à edição fotográfica nas regras do concurso. Essas informações foram
lançadas, então, em tabelas e quadros que serão detalhados mais adiante neste artigo.
Observamos um predomínio de concursos internacionais que se enquadravam
em nossos critérios de seleção. Foram tabulados 66 concursos nacionais e internacionais. Destes, 42% não apresentavam qualquer item em suas normas que abordasse
o tema manipulação, ou apenas sinalizavam genericamente a proibição com frases
como: “as fotos não poderão ser manipuladas digitalmente” ; “a fotografia não poderá
ser objeto de qualquer tipo de montagem, retoque ou recurso instrumental de computação”; “não se aceitam fotografias com modificações, onde se inserem ou subtraiam
elementos da imagem original”;7 ou então continham em suas regras apenas a exigência de que na inscrição o candidato declarasse: “as fotos que estou inserindo não são
nem montagem nem tem sido manipuladas ou digitalmente alteradas em sua essência” ou “que as mesmas não sejam manipuladas nem modificadas alterando a realidade da imagem captada”.8 Esses concursos foram relacionados, por nós, no Quadro
2, por não ser possível identificar mais claramente nessas sucintas observações o que
afinal é admitido no trato com as imagens e o que é considerado por eles efetivamente
uma manipulação e que, consequentemente, invalidaria uma fotografia.
Dos concursos analisados e que não apresentam em suas normas uma linha
sequer sobre manipulação, destacamos alguns de razoável importância dentro do recorte de gênero por nós definido: Prêmio Latino-Americano de Fotografia; The Ale-

7

“no se aceptan fotografías con modificaciones, donde se inserten o sustraigan elementos de la imagen original”

8

“the photos I am entering are neither photomontage nor have been manipulated or digitally altered
in its essence” ou “que las mismas no han sido manipuladas ni modificadas alterando la realidad de
la imagen captada”.
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xia Foundation; Magnun Expression Award; Nikon Small World Photomicrography
Competition; Astronomy Photographer of the Year 2013.
Para uma maior clareza das delimitações, tendências, flexibilizações e rigores
formais em relação a procedimentos de pós-produção fotográfica, recorremos a dois
formatos distintos de grade de análise, computando os vários aspectos das normas
relativos à edição fotográfica. Nas Tabelas 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, indicamos os posicionamentos normativos de cada concurso em relação a alterações, por exemplo, da curva tonal, da saturação, alterações de contraste, nitidez etc. Enfim, mapeamos nessa
grade, item por item, os critérios relativos a alterações, tratamentos e manipulações
de cada um desses concursos, o que é admitido, proibido ou simplesmente não mencionado. No Quadro 2, computamos o que está textualmente explicitado em relação
às manipulações na série de regulamentações levantadas, mas que não especifica claramente permissões e interdições, indicando apenas normas genéricas e muitas vezes
abertas a diferentes interpretações, como veremos na análise realizada.

Analisando técnicas específicas:
permissões, interdições e ausências
Para compor esta série de tabelas, foram primeiramente levantadas e listadas as principais intervenções possíveis de serem realizadas na pós-produção fotográfica através de
softwares de edição de fotografia. Cabe ressaltar que grande parte das técnicas de edição
(tratamento e manipulação) aqui elencadas já existia, sendo adotadas desde os tempos do
filme analógico e do quarto escuro – algumas mais sofisticadas e que exigiam do operador um conhecimento e uma prática mais elaborados, outras realizadas rotineiramente.
Em seguida, identificamos nas regras dos concursos analisados quais dessas
técnicas eram textualmente citadas como admitidas, para as quais designamos a letra
S; para as técnicas claramente citadas como proibidas, designamos a letra N; e, para
as técnicas listadas por nós e que não apareciam referidas nas normas dos concursos,
o símbolo de traço (–). Dessa forma, após referenciar cada um dos concursos por uma
abreviação, procuramos investigar suas normas, item por item, identificando interdições, permissões e omissões de cada uma das principais técnicas de edição fotográfica.
No Quadro 1 listamos tais técnicas, explicitando uma a uma suas principais características:
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Quadro 1. Principais técnicas de edição
Técnica

Descrição

Corte (cropping)

Mudança das margens de uma imagem, geralmente para adequá-la
ao espaço de um jornal ou para criar um determinado impacto
desejado.

Brilho (brightness)

Ajuste dos tons; se refere à claridade da imagem.

Contraste (contrast)

Ajuste da faixa entre tons claros e escuros na imagem.

Remoção/adição
(removing/adding)

Quando elementos são removidos ou adicionados em uma
imagem após o registro, seja por clonagem ou por outras técnicas
de montagem.

Nitidez (sharpening)

Refere-se ao aumento da nitidez/foco de uma imagem.

P&B (preto e branco)

Quando a fotografia apresenta apenas tons de cinza,
o preto e o branco total; pode ser transformada via
software ou programada na própria máquina fotográfica.

Saturação (saturation)

Refere-se ao realce de várias cores ou de apenas uma cor na imagem.

Curvas (curves)

É um recurso que define uma relação de entrada e saída da escala
tonal de uma imagem; serve para ajustar gamas tonais, alterar os
níveis de cor, exposição e melhorar o contraste.

Cor (collor setting)

Em nossa tabela, refere-se ao ajuste natural das cores levando-se
em conta o espaço de cor em que a foto foi produzida e a adequação do balanço de branco.

Dessaturação (desaturation)

É a conversão de uma foto colorida em monocromática.

Dodging

Deixar uma área da imagem mais clara.

Burning

Deixar uma área da imagem mais escura.

Reenquadramento (reframing)

É o processo de reposicionar o assunto principal da foto no enquadramento, através de ajustes de inclinação e das margens.

Clonagem (cloning)

Técnica usada para copiar áreas da fotografia e colocá-las em uma
nova parte da imagem ou para eliminar conteúdo indesejável.

HDR (High Dynamic Range)

O conceito de fotografia de Alta Gama Dinâmica é produzir uma
imagem com uma gama de tonalidade alargada, que vai para
além do que é possível através de uma única exposição.

Dupla/múltipla exposição
(multiple-exposure)

É uma técnica fotográfica na qual o mesmo fotograma é exposto
duas ou mais vezes ou quando é produzida uma série de fotos
tomando como base um mesmo enquadramento fixo.

Máscaras (mask)

Permitem isolar e proteger áreas de uma imagem para em seguida
adicionar efeitos como filtros, mudanças de cor e outros.

Efeitos de filtro (digital filtering)

São algoritmos os quais podem ser aplicados nas imagens,
visando obter determinados efeitos (posterização, nitidez etc.).

Arquivo RAW

Arquivo que contém as informações da imagem original, como
capturado pelo sensor da câmara, antes de qualquer processamento.

Fonte: elaborado pelos autores.
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Tabela 1.1. Lista de concursos analisados
Concursos
NPPA
BOP

POYi

Pulitzer

BayeuxCalvados

POTY

Net
Geo

Share
Smithsothe
nian
View

PPY

Corte

S

–

S

S

S

S

S

S

N

Brilho

–

–

–

–

–

S

–

S

–

Contraste

S

–

–

–

–

S

S

S

–

Remoção/adição

N

–

–

–

N

N

N

N

N

Nitidez

–

–

–

–

–

S

S

S

–

P&B

–

–

S

S

–

S

–

–

S

Saturação (cor)

–

N

–

–

N

N

–

S

N

Curvas

–

–

–

–

–

S

–

S

–

COR

S

S

–

–

–

S

S

S

–

Dessaturação

–

–

–

–

N

N

–

–

–

Dodging

S

–

–

–

–

S

S

–

–

Burning

S

–

–

–

–

S

S

–

–

Reenquadramento

–

–

–

–

–

S

–

–

N

Clonagem

–

N

–

–

N

N

N

N

N

HDR

–

N

–

–

N

N

–

S

–

Dupla exposição

–

N

–

–

–

–

–

–

N

Máscaras

–

N

–

–

N

–

N

–

–

Efeitos de filtro

–

N

–

–

N

N

N

N

–

Arquivo RAW

–

–

–

–

–

S

S

S

S

Alterações

Legenda: (S): permite; (N): não permite; (–): não menciona. Fonte: elaborada pelos autores.
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Tabela 1.2. Lista de concursos analisados
Concursos
HPA

Atlanta

YIPPA

Hearst

Days
Japan

Fifth
Annual

Belarus

Oasis

WPP

Corte

–

S

S

S

S

–

S

S

–

Brilho

–

–

–

–

–

S

–

S

–

Contraste

–

–

–

S

–

–

S

S

–

Remoção/
adição

N

N

N

N

N

–

N

N

–

Nitidez

–

–

S

–

–

–

–

S

–

P&B

–

–

S

–

S

–

–

S

S

Saturação
(cor)

N

–

N

N

–

–

–

N

–

Curvas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

COR

–

S

–

S

–

–

–

S

–

Dessaturação

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Dodging

–

S

S

–

S

–

–

–

–

Burning

–

S

S

–

S

–

–

–

–

Reenquadramento

–

–

–

–

N

–

–

–

–

Clonagem

N

–

N

N

–

–

–

N

N

HDR

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Dupla
exposição

–

–

N

N

–

–

N

N

N

Máscaras

N

–

N

N

–

–

–

N

–

Efeitos de
filtro

N

–

N

–

–

–

–

N

N

Arquivo
RAW

–

–

S

–

–

–

S

S

S

Alterações

Legenda: (S): permite; (N): não permite; (–): não menciona. Fonte: elaborada pelos autores.
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Tabela 1.3. Lista de concursos analisados
Concursos
MPP

North
East

Wildlife

METEO

POY
Latam

BWPA

Defenders

IKPA

KL

Corte

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Brilho

–

–

S

S

–

S

–

–

–

Contraste

S

S

S

S

–

S

S

–

–

Remoção/
adição

N

N

N

N

N

N

N

N

–

Nitidez

–

S

S

–

–

S

–

–

S

P&B

S

S

S

S

S

S

–

–

S

Saturação
(cor)

–

N

S

–

N

S

–

–

–

Curvas

–

N

S

–

S

S

–

–

S

COR

S

S

S

–

–

S

S

S

S

Dessaturação

–

–

–

–

N

S

–

–

–

Dodging

–

S

S

S

–

S

–

–

S

Burning

–

S

S

S

–

S

–

–

S

Reenquadramento

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Clonagem

–

N

–

–

–

N

N

–

N

HDR

–

–

–

–

–

–

–

–

N

Dupla
exposição

N

–

S

N

N

S

–

–

–

Máscaras

–

–

N

N

N

–

–

–

N

Efeitos de
filtro

–

–

S

–

N

–

–

–

–

Arquivo RAW

–

S

S

S

–

S

–

–

S

Alterações

Legenda: (S): permite; (N): não permite; (–): não menciona. Fonte: elaborada pelos autores.
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Tabela 1.4. Lista de concursos analisados
Concursos
Mora

EuroNatur

Walkley

Melvita

Natural
Capital

Nature

EOLO

Maske

Shoot the
Architecture

Corte

–

S

S

S

S

S

–

S

S

Brilho

–

S

–

–

S

–

S

–

S

Contraste

S

S

–

S

S

S

S

–

S

Remoção/
adição

N

N

–

N

–

N

N

–

N

Nitidez

–

–

–

S

S

–

–

–

S

P&B

S

S

–

N

–

–

–

S

S

Saturação
(cor)

–

S

–

N

S

–

–

–

–

Curvas

–

S

–

S

S

–

–

–

–

COR

S

S

–

S

S

S

S

S

S

Dessaturação

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Dodging

–

–

S

–

S

–

–

–

–

Burning

–

–

S

–

S

–

–

–

–

Reenquadramento

S

–

–

–

–

–

–

S

S

Clonagem

–

N

N

–

–

–

–

–

–

HDR

–

N

–

S

–

–

–

–

–

Dupla
exposição

–

S

–

S

S

–

–

–

–

Máscaras

–

–

N

–

–

–

N

–

–

Efeitos de
filtro

–

–

–

N

–

–

–

–

–

Arquivo
RAW

S

S

–

S

S

S

–

–

S

Alterações

Legenda: (S): permite; (N): não permite; (–): não menciona. Fonte: elaborada pelos autores.

244

∙

GJOL: pós-graduação e produção de textos

Tabela 1.5. Lista de concursos analisados
Concursos
Asferico

Luis Valtueña

Corte

S

–

Brilho

–

S

Contraste

S

S

Remoção/adição

–

–

Nitidez

–

–

P&B

–

S

Saturação (cor)

S

–

Curvas

S

S

COR

S

S

Dessaturação

–

–

Dodging

–

S

Burning

–

S

Reenquadramento

–

–

Clonagem

N

–

HDR

–

–

Dupla exposição

N

N

Máscaras

N

–

Efeitos de filtro

–

–

Arquivo RAW

S

S

Alterações

Legenda: (S): permite; (N): não permite; (–): não menciona. Fonte: elaborada pelos autores.
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Analisando os dados obtidos
Nessa parte do artigo, vamos tratar dos dados obtidos nas Tabelas 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, e
1.5. Na sistematização dessas tabelas, levamos em conta apenas os dados levantados
nos concursos que textualmente enumeram certas permissões ou proibições do uso de
determinadas técnicas de edição (na legenda: permite e não permite). No item da legenda não menciona, que trata das técnicas elencadas nessa tabela que simplesmente
não são mencionadas nas normas, consideramos apenas, para efeito de tabulação, os
concursos que, mesmo tendo feito referência a algumas das técnicas citadas, omitiram
outras tantas. Não computamos na análise da Tabela 1, sob o risco de produzirmos
distorções nos resultados do levantamento, os concursos do Quadro 2 os quais tratam
do assunto da manipulação de forma extremamente genérica, pois, apesar de também
não mencionarem as técnicas especificadas na Tabela 1, estes não fazem referência a
nenhum outro procedimento.
Apresentamos abaixo (Gráfico 1) o resultado de nossa análise das regras dos
concursos traduzida em percentagens, tendo em vista uma melhor visualização das
informações obtidas a partir da Tabela 1:
Gráfico 1. Grade de avaliação das normas e concursos

Fonte: elaborado pelos autores.

246

∙

GJOL: pós-graduação e produção de textos

A predominância da cor vermelha (não menciona) no gráfico indica que, mesmo entre os concursos que buscam relacionar em suas normas certos procedimentos
que são permitidos ou não, há uma forte tendência a não mencionar certas técnicas
que consideramos fundamentais para que os profissionais tenham claro que marcos
éticos subsidiam tais concursos. É, por exemplo, o caso do uso do aumento de nitidez,
que pode modificar consideravelmente o resultado final da fotografia, ou do reenquadramento (89% não mencionam), tão questionado em vários debates sobre os limites
do permissível.
Percebemos que efetivamente são muito poucas as normas que detalham tais
procedimentos passo a passo e que, inclusive, delimitam o grau de utilização permitido. Dentre estas, destacamos as normas dos concursos: National Geographic Photo
Contest; Wildlife Photographer Of The Year; e British Wildlife Photography Awards
(BWPA), que, como podemos observar nas Tabelas 1.1 e 1.3, fazem alusão em suas
normas a quase todos os 19 itens de nossa tabela.
O gráfico indica também certa tendência a permitir determinadas técnicas, com
uma predominância de citações em que se admite que pelo menos mínimos ajustes
sejam feitos, apesar de que a grande maioria dos concursos não evidencia qual seja
este mínimo. Essa falta de clareza dos limites tem causado inúmeras polêmicas. Se é
admitido, por exemplo, escurecer uma determinada área de uma fotografia (burning),
o que impede que se escureça esta área até seu completo ocultamento, uma vez que o
grau de aplicação desse procedimento não está explicitado?
Das técnicas mais citadas como permitidas, destacamos o corte (79%), o P&B
(52%), os ajustes no contraste (58%) e na cor (66%), mas também podemos incluir
neste rol as técnicas do burning e do dodging e os ajustes na nitidez e no brilho, todos
com, em média, 35% de permissão e com nenhuma interdição. É interessante também
destacar a questão da exigência de que os fotógrafos apresentem, caso seja cobrado
pelo júri do concurso, o arquivo RAW, para comprovar que não foram feitas alterações
para além do permitido na foto submetida. Dos concursos pesquisados, 55% advertem
(ou ameaçam?) que poderão exigir a apresentação do arquivo original da foto, sob
pena de desclassificação imediata em caso de recusa.
Por outro lado, percebemos um consenso em terminantemente proibir certas
técnicas, algumas diretamente associadas ao digital, como no caso da clonagem. Em
47% dos concursos levantados, a clonagem é proibida, mas, como um contraponto,
outros 53% simplesmente não mencionam em suas regras essa técnica, que tem sido
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a responsável por muitos dos dilemas éticos constantemente denunciados pela mídia
e ocasionado desclassificações e até demissões dos profissionais envolvidos, como no
exemplo já citado de Harry Fisch, que no intervalo de 72 horas foi da vitória em um
dos mais importantes concursos de fotografia à execração pública.
Outros procedimentos são claramente apontados como interditos, dos quais,
além da já citada clonagem, destacamos a remoção/adição (71%) e máscaras (37%)
– sem que nestes casos se tenha qualquer menção a concessões – e efeitos de filtro
(29%) e dupla/múltipla exposição (32%). Alguns concursos estão tolerando efeitos
de filtro (3%), sem especificar claramente quais efeitos, e dupla/múltipla exposição
(13%), neste caso principalmente aqueles 5% que também admitem em seus regulamentos fotos produzidas em HDR, em função das exigências técnicas do próprio
procedimento.
O processo fotográfico HDR é relativamente novo e uma técnica exclusiva da
era digital. Para alguns, essa tecnologia, que oferece uma maior gama dinâmica em
tom e detalhes, não muda a autenticidade da cena ou da situação; para outros, a foto
em HDR não é diferente de qualquer outra manipulação digital. A polêmica em torno
dessa técnica intensificou-se quando o jornal The Washington Post publicou em sua
primeira página uma foto em HDR de Bill O’Leary, gerando inúmeros debates sobre
se esta intervenção configura ou não manipulação inaceitável em fotografia de informação. O fato de alguns concursos, que não admitem manipulação em suas normas,
aceitarem este tipo de procedimento indica, de certa forma, que tal debate ainda vai
se prolongar.
O Quadro 2 foi elaborado visando colocar em destaque algumas das observações
contidas nas normas dos concursos elencados no que se refere à edição fotográfica.
Nele, também relacionamos os concursos que contêm observações mais genéricas e
que não especificam, de forma clara e inequívoca, quais técnicas são toleradas e quais
efetivamente são vetadas na edição das fotos a serem submetidas. Trata-se, portanto,
de concursos que não aparecem nas tabelas anteriores.
Igualmente destacamos no Quadro 2 outras observações complementares e
suas ambiguidades para analisarmos se realmente estas advertências contribuem de
fato para uma maior demarcação e clareza dos limites de atuação dos fotógrafos profissionais no que se refere à edição fotográfica, contribuindo, dessa forma, para prover
alguns dos critérios norteadores da ética de conduta profissional.
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Quadro 2. Trechos normativos dos regulamentos dos concursos
Concurso

Trecho normativo

NPPA BOP

Editing should maintain the integrity of the photographic images’ content and
context. Do not manipulate images in any way that can mislead viewers or
misrepresent subjects.9

POYi

Correções de rotina na exposição e na tonalidade da cor são aceitáveis.

Pulitzer

No photographs may be manipulated or altered, apart from standard cropping
or editing.10

BayeuxCalvados

Photo report must preserve the authenticity of the image.11

POTY

Minor digital enhancement for cropping, red-eye removal, filters, and corrective functions
are permitted. Images must maintain the integrity of the scene as it was photographed.12

National
Geographic

Any changes to the original Photograph not itemized here are unacceptable.
Please do not digitally enhance or alter your photographs (beyond the basics needed to
achieve realistic color balance and sharpness).13

Smithsonian

Minor adjustments, including spotting, dodging and burning, sharpening, contrast and
slight color adjustment or the digital equivalents, are acceptable.14

Share the
View

Basic processing including, but not limited to, color correction, exposure adjustment,
spotting, curves, levels, saturation, contrast, and cropping are acceptable.
By submitting entries, photographers acknowledge that manipulation altering the material content has not been done.15

PPY

Any adjustments to any files submitted must be limited to those replicating
conventional darkroom techniques.16

ESSO*

Só serão considerados os trabalhos fotográficos que contenham elementos de
informação jornalística. Não serão colocados em julgamento ensaios fotográficos, trabalhos de importância meramente técnica ou artística.

9

A edição deve manter a integridade do conteúdo e contexto das imagens fotográficas. Não manipule
as imagens de nenhuma forma que possa enganar os espectadores ou deturpar os assuntos.

10

Nenhuma fotografia pode ser manipulada ou alterada, além do corte ou edição padrão.

11

A informação da foto deve preservar a autenticidade da imagem.

12

Pequenos aprimoramentos digitais para corte, remoção de olhos vermelhos, filtros e funções corretivas são permitidos. As imagens DEVEM manter a integridade da cena como foi fotografada.

13

Quaisquer alterações na fotografia original não discriminada aqui são inaceitáveis. Não aprimore
ou altere digitalmente suas fotografias (além do básico necessário para obter um equilíbrio de cores
e nitidez realistas).

14

Ajustes menores, incluindo sangria, clareamento e queima, nitidez, contraste e leve ajuste de cor ou
os equivalentes digitais, são aceitáveis.

15

O processamento básico incluindo, mas não se limitando a, correção de cores, ajuste de exposição,
manchas, curvas, níveis, saturação, contraste e recorte são aceitáveis. Ao enviar as inscrições, os
fotógrafos reconhecem que não foi feita nenhuma manipulação para alterar o conteúdo do material.

16

Quaisquer ajustes em quaisquer arquivos enviados devem ser limitados àqueles que replicam as
técnicas convencionais da câmara escura.
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HPA

Only the necessary retouching which does not alter the original appearance of the photo
is allowed.17

Atlanta

Only basic color correction and cropping are allowed to maintain the integrity and ethical
standards of the industry.18

YIPPA

Any types of distortion of the truth or excessive artistic effects are not allowed.19

Hearst

The content may not be digitally altered significantly beyond standard optimization as in
cropping, reasonable adjustments to exposure, color and contrast, etc. It is not permissible to alter the basic reality of a photograph.20

Days
Japan

No retouching, compositing or other alterations (except for dodging, burning in, and
cropping) are allowed.21

CANTA*

As fotos não poderão ser manipuladas digitalmente.

FECAM*

As fotografias não poderão ser manipuladas digitalmente.

Fifth Annual

Images cannot be digitally manipulated, aside from basic changes such as light
levels, etc.22

Oasis

All works must depict an accurate reflection of the subject and the scene just as they
appeared to the author at the moment of shooting. Digitally altered photos that were
modified beyond optimization purposes will be disqualified.23

WPP

Only retouching which conforms to currently accepted standards in the industry
is allowed.24

Etanol*

A fotografia não poderá ser objeto de qualquer tipo de montagem, retoque ou recurso
instrumental de computação.

MPP

Photographs in the sections for Macro, Nature and Live Action must be single
capture with no retouching that affects the authenticity of the photograph.
The images must have been observed, but not fabricated in any way by the
photographer.25

17

Apenas os retoques necessários que não alterem a aparência original da foto são permitidos.

18

Apenas a correção básica de cores e cortes são permitidos para manter a integridade e os padrões
éticos da indústria.

19

Quaisquer tipos de distorção da verdade ou efeitos artísticos excessivos não são permitidos.

20

O conteúdo não pode ser alterado digitalmente de forma significativa além da otimização padrão,
como em cortes, ajustes razoáveis de exposição, cor e contraste, etc. Não é permitido alterar a realidade básica de uma fotografia.

21

O conteúdo não pode ser alterado digitalmente de forma significativa além da otimização padrão,
como em cortes, ajustes razoáveis de exposição, cor e contraste, etc. Não é permitido alterar a realidade básica de uma fotografia.

22

As imagens não podem ser manipuladas digitalmente, exceto por mudanças básicas, como níveis de
luz, etc.

23

Todas as obras devem retratar um reflexo preciso do assunto e da cena, tal como apareceram para
o autor no momento de fotografar. Fotos alteradas digitalmente que foram modificadas além do
propósito de otimização serão desclassificadas.

24

Somente retoques que estejam em conformidade com os padrões atualmente aceitos na indústria
são permitidos.

25

As fotografias nas seções MACRO, NATUREZA e AÇÃO AO VIVO devem ser de captura única, sem
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North East

Please do not digitally enhance or alter photographs beyond the basics needed
to achieve realistic colour balance, contrast and sharpness.26

Wildlife

The image should be a faithful representation of the original scene. Localised
adjustments should be used appropriately.27

Leica

The photos I am entering are neither photomontage nor have been manipulated
or digitally altered in its essence.28

METEO

Se permitirán fotografías sin retocar, o sobre las que se hayan realizado ajustes […] que no
impliquen un alejamiento excesivo de la imagen respecto a fotografía original.29

POY
Latam

As imagens devem refletir as notícias e os temas que concernem à sociedade,
sempre respeitando a integridade da cena e das circunstâncias reais. Imagens
arrumadas ou construídas pelo fotógrafo não honram a essência da fotografia
documental.

BWPA

This kind of work is comparable to what would be deemed as acceptable darkroom
processing techniques. The image should be a faithful representation of the
original scene.30

Defenders

Photographs should accurately reflect the reality of the subject matter and the scene as
it naturally appeared.31

IKPA

Any changes to the original photograph (adding or removing objects etc.) are unacceptable. Minor corrections (color corrections, cropping etc.) are acceptable.32

KL

Basic darkroom techniques are permissible in the Portrait Single category. Basic darkroom techniques e.g. levels, curves, dodging, burning, minimal sharpening, colour correction are permissable.33

retoques que afetem a autenticidade da fotografia. As imagens devem ter sido observadas, mas não
fabricadas de forma alguma pelo fotógrafo.
26

Não aprimore digitalmente ou altere as fotografias além do básico necessário para obter um equilíbrio de cores, contraste e nitidez realistas.

27

A imagem deve ser uma representação fiel da cena original. Ajustes localizados devem ser usados
apropriadamente.

28

As fotos que estou inserindo não são fotomontagem, nem foram manipuladas ou alteradas digitalmente em sua essência.

29

Serão permitidas fotografias sem retoque, ou nas quais tenham sido feitos ajustes (...) que não impliquem um distanciamento excessivo da imagem da fotografia original.

30

Esse tipo de trabalho é comparável ao que seria considerado como técnicas de processamento de
câmara escura aceitáveis. A imagem deve ser uma representação fiel da cena original.

31

As fotografias devem refletir com precisão a realidade do assunto e da cena como ela naturalmente
apareceu.

32

Quaisquer alterações na fotografia original (adicionar ou remover objetos, etc.) são inaceitáveis.
Pequenas correções (correções de cor, recorte, etc.) são aceitáveis.

33

As técnicas básicas de câmara escura são permitidas na categoria Retrato único. Técnicas básicas
de câmara escura, por ex. níveis, curvas, clareamento, queima, nitidez mínima, correção de cor
são permitidos.
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Mora

Garantir que as imagens presentes ao concurso foram obtidas por meios fotográficos
sem recurso a manipulação, adição ou subtracção de elementos nas imagens,
para além do normal tratamento, enquadramento, reequilíbrio de cor, densidade
e contraste.

EuroNatur

No subsequent modification of a picture or its content is permitted. We allow the
standard picture-editing processes applied to the picture as a whole (e.g. tonal
value, contrast, brightness, colour, saturation, white balance).34

Docgrant*

All documentary images must be produced in actual occurrence and may NOT
employ partial reenactment. The emphasis must always remain on fact, not fiction.35

Walkley

No cloning, montaging or digital manipulation other than cropping, “digital spotting”,
burning and dodging is permitted.36

Consigo*

A Categoria Fotojornalismo levará em conta as imagens realizadas sem a interferência de
qualquer tipo de produção prévia, oriunda única e exclusivamente do olhar atento do
fotógrafo que transmita conteúdo e informação jornalística.

Melvita

It is very important that Entrants do not transform the nature of proposed images and
files, although the technical options which may be used are acknowledged.37

Natural
Capital

Please be faithful to the subject of the image.38

Nature

All photographs must accurately reflect the subject matter as it appeared in the
view finder.39

EOLO

No se aceptarán fotografías en las que se haya aplicado fotomontaje y sí se aceptarán
con ajustes de niveles (exposición, contraste, saturación, etc.).40

fotoCAM*

que las mismas no han sido manipuladas ni modificadas alterando la realidad de la
imagen captada.41

Maske

Se permitirán manipulaciones digitales mínimas como corrección a la exposición, color o
blanco y negro, reescalar o reencuadre, pero nada que haga perder el
carácter fotográfico de la obra, ni falsee de la realidad.42

34

Nenhuma modificação posterior de uma imagem ou de seu conteúdo é permitida. Permitimos os
processos de edição de imagem padrão aplicados à imagem como um todo (por exemplo, valor tonal, contraste, brilho, cor, saturação, equilíbrio de branco).

35

Todas as imagens documentais devem ser produzidas na ocorrência real e NÃO podem empregar
reconstituição parcial. A ênfase deve permanecer sempre no fato, não na ficção.

36

Não é permitida a clonagem, montagem ou manipulação digital, exceto recorte, ‘spotting digital’,
queima e clareamento.

37

É muito importante que os participantes não transformem a natureza das imagens e arquivos propostos, embora as opções técnicas que podem ser utilizadas sejam reconhecidas.

38

Por favor, seja fiel ao assunto da imagem.

39

Todas as fotografias devem refletir com precisão o assunto como ele apareceu no visor.

40

Não se aceitarão fotografias em que foi aplicada fotomontagem e serão aceitas com ajustes de nível
(exposição, contraste, saturação, etc.).

41

que as mesmas não foram manipuladas ou modificadas, alterando a realidade da imagem capturada.

42

Mínimas manipulações digitais como correção de exposição, cor ou preto e branco, reescalonamento ou reenquadramento serão permitidas, mas nada que faça a obra perder o caráter fotográfico, ou
falsifique a realidade.

252

∙

GJOL: pós-graduação e produção de textos

*

Contested_
cities*

La organización, en cualquier caso, podrá rechazar una obra cuando considere que ésta ha
sido enviada remuestreada, retocada con programas informáticos para alterar su calid.43

Shoot the
Architecture

No se permiten alteraciones ni manipulaciones de la imagen o parte/s de esta,
que impliquen que la fotografía resultante pase a reﬂejar una realidad distinta a la fotograﬁada. En el procesado de las imágenes se admitirán los ajustes propios del revelado
digital: ajustes de luminosidad, saturación, niveles-contraste, temperatura de color y
enfoque y limpieza de partículas de suciedad.44

Agenda del
Mar*

No se aceptan fotografías con modificaciones, donde se inserten o sustraigan
elementos de la imagen original.45

FIA Yelmo*

Se admitirán los retoques normales dentro de la revelación fotográfica pero no se admitirán fotomontajes, fotografías coloreadas, etc.46

RIO+20*

Las fotografías deben ser originales e inéditas, no alteradas ni manipuladas excepto por
los ajustes de recorte y optimización estándar que puede realizar el autor.47

Asferico

Digital editing is only acceptable if limited to minor cleaning work, levels, curves, colour,
saturation and contrast work. The faithful representation of what you saw at the time of
the shot must be maintained.48

Clarín*

Las fotos no podrán ser intervenidas o manipuladas por ninguna técnica. Tampoco se
aceptará ningún tipo de montaje.49

CNPq*

Serão aceitas imagens com retoques artísticos apenas nas Categorias 2, 5 e 6.
Na categoria 4 serão aceitas montagens e imagens de longa exposição.

Luis Valtueña

the digital image can be altered using darkroom techniques. No other change to the
original digital image will be allowed.50

Atlântica*

Não será válida a inscrição de fotografias manipuladas.

Belarus

Minimal image modification is permited – technical retouching, contrast correction, cropping51

Estes concursos não aparecem na Tabela 1.

Fonte: elaborado pelos autores.
43

A organização, em qualquer caso, pode rejeitar uma obra quando considerar que esta foi enviada
reamostrada, retocada com programas de computador para alterar a sua qualidade.

44

Não são permitidas alterações ou manipulações da imagem ou de parte (s) dela (s), que impliquem
que a fotografia resultante comece a reﬂetir uma realidade diferente da fotografada. No processamento das imagens, serão admitidos os próprios ajustes de revelação digital: ajustes de luminosidade, saturação, níveis-contraste, temperatura de cor e foco e limpeza de partículas de sujeira.

45

Não são aceitas fotografias com modificações, onde elementos da imagem original são inseridos ou
subtraídos.

46

Retoques normais dentro da revelação fotográfica serão permitidos, mas fotomontagens, fotografias
colorizadas, etc. NÃO serão aceitos.

47

As fotografias devem ser originais e não publicadas, não alteradas ou manipuladas, exceto por ajustes padrão de recorte e otimização que o autor pode fazer.

48

A edição digital só é aceitável se limitada a pequenos trabalhos de limpeza, níveis, curvas, cores,
saturação e contraste. A representação fiel do que você viu no momento do disparo deve ser mantida.

49

As fotos não podem ser interferidas ou manipuladas por qualquer técnica. Nenhum tipo de montagem será aceito.

50

A imagem digital pode ser alterada usando técnicas de câmara escura. Nenhuma outra alteração na
imagem digital original será permitida.

51

É permitida a modificação mínima da imagem - retoque técnico, correção de contraste, corte
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Analisando as informações obtidas
No Quadro 2, buscamos destacar frases normativas dentro dos regulamentos dos
concursos para de alguma forma avaliar se as informações contidas nestas realmente
ajudam e esclarecem, aos profissionais que pretendem submeter seus trabalhos, os
limites de utilização de programas de edição. Não se trata aqui de um exercício de
análise de discurso ou análise linguística, mas sim de um exame mais detalhado de
certas generalidades contidas em algumas das normas levantadas.
Já de partida, percebemos, em grande parte dos concursos, que suas regulamentações apresentam observações que são genéricas e que não especificam claramente
os limites de certos procedimentos, ou os limites do que se considera manipulação ou
simples tratamento editorial.
“Correções de rotina”, “minor digital enhancement”, “corrective functions”,
“Basic processing”, “using darkroom techniques”, “Only the necessary retouching”,
“aside from basic changes”, “not be digitally altered significantly”, “standard optimization”, “beyond the basics needed”, “além do normal tratamento”, “manipulaciones
digitales mínimas”, “ajustes propios del revelado digital”, “retoques normales”, “optimización estándar”, “technical retouching”: frases como essas permeiam as normas
dos concursos sem, obviamente, esclarecer muita coisa.
Como tratamos aqui de um processo no qual a intervenção de pós-produção é
inerente a sua construção, o que se pode entender com terminologias tão genéricas
como “mínimos aprimoramentos”, “correções de rotina” ou “processamento básico”,
ou mesmo com “usando técnicas do quarto escuro”? O que se subentende com “não
alterar significativamente” uma fotografia? E mais: grande parte das técnicas de edição digital reproduzem procedimentos há muito utilizados na fotografia. Desde o seu
surgimento, manipulam-se fotos; a manipulação não é privilégio do digital. As técnicas do quarto escuro iam de um simples reenquadramento à aplicação de máscaras de controle seletivo de exposição bem sofisticadas. Fica difícil para o profissional
determinar por si só o que seria o limite mínimo de um retoque, ou um ajuste básico
necessário, quando estamos falando em procurar adequar a fotografia registrada ao
que foi originalmente percebido pelo olhar do fotógrafo.
Ansel Adams, em entrevista a David Sheff, já afirmava que o que ele não viu com
os olhos pode ter visualizado com a mente; é o que ele chama de “sua visualização”.
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Diz o importante fotógrafo documental: “Quero uma foto para refletir não somente as
formas, mas o que eu tinha visto e sentido no momento da exposição.”52
Esses tipos de terminologias lacônicas, que visam orientar eticamente o comportamento dos fotógrafos, acabam por deixar lacunas que podem se refletir adiante
numa desclassificação e, ao mesmo tempo, por gerar polêmicas pelo simples fato de
que se abrem a inúmeras interpretações.
Quando encontramos nessas normas termos como “otimização padrão”, “processamentos básicos”, ou “padrões éticos da indústria”, somos levados a crer que os
organizadores de determinados concursos pressupõem que exista já um certo consenso no campo em relação ao que seria este básico ou este ajuste padrão. Também
a ambiguidade se expressa no “etc.” que aparece em algumas das regras, como nos
exemplos a seguir: “No se aceptarán fotografías en las que se haya aplicado fotomontaje y sí se aceptarán con ajustes de niveles (exposición, contraste, saturación etc.)”53,
ou então “The content may not be digitally altered significantly beyond standard optimization as in cropping, reasonable adjustments to exposure, color and contrast etc.”54.
Como pode-se interpretar esse “etc.”, que soa claramente como se de fato já existisse uma conformidade de pensamento no meio no que diz respeito às regras éticas de
edição digital na fotografia? De onde estaria sendo extraído este suposto consenso?
A locução et cetera tem como significado “e os restantes” ou “e outras coisas mais”;
quais seriam então estes outros ajustes aos quais tais regras fazem referência? Onde
estariam determinados?
Alguns concursos são mais claros em suas determinações, principalmente
quando afirmam taxativamente que “As fotografias não poderão ser manipuladas ou
alteradas digitalmente”, mas mesmo esse alerta categórico, muitas vezes acompanhado da observação complementar de que “ajustes básicos serão permitidos”, pode não
ficar de todo evidente para o profissional, a partir do momento em que não se tenha
claramente definido o que se entende por manipulação e o que seriam então os tais
ajustes básicos aceitáveis.
52

“I want a picture to reflect not only the forms but what I had seen and felt at the moment of exposure”. David Sheff. Disponível em: <http://davidsheff.com/article/ansel-adams>. Acesso em: 21
jan. 2013.

53

“Não se aceitarão fotografias nas quais tenham sido aplicada fotomontagem, mas se aceitará ajustes
de níveis (exposição, contraste, saturação, etc)”

54

“O conteúdo não pode ser digitalmente alterado significativamente além dos padrões de otimizações como recortar, ajustes razoáveis de exposição, cor e contraste etc.”
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Mais complicadas ainda na interpretação, e que abrem um leque mais amplo de
discussões, são as terminologias que tratam do vínculo da fotografia com a realidade
captada, observações tais como: “Photographs should accurately reflect the reality of
the subject matter”, “alterando la realidad de la imagen captada”, “ni falsee de la realidad”, “que pase a reﬂejar una realidad distinta a la fotograﬁada”, ou então “preserve
the authenticity of the image”, “The image should be a faithful representation of the
original scene.”55
Sem querer adentrar, neste artigo, na problemática das relações da fotografia
com o real, bem sabemos que esta associação tem sido alvo de incontáveis discussões desde o surgimento da fotografia, seja no âmbito filosófico, estético, sociológico
etc. A ideia da fotografia como reprodução fiel da realidade tem sido, nos últimos 40
anos, pouco a pouco desconstruída. (ROUILLÉ, 2009) Atualmente, o conceito associa-se mais à ideia de uma fotografia como artifício, como construção de uma realidade, subjetiva e codificada. A fotografia representa uma realidade ditada por inúmeros
artifícios individuais dentro de seu processo de concepção e que a distanciam dessa
confiança cega de atrelamento ao real.
O que apreendemos, em síntese, no Quadro 2, é que há uma necessidade de se
explicitar mais claramente as permissões e interdições, pois, da forma como muitas
dessas observações estão colocadas, pressupõe-se que há um consenso pertinente ao
campo, porém ainda expresso de forma ambígua e subjetiva, o que, de certa maneira,
só vem suscitar equívocos e polêmicas que de forma nenhuma ajudam na delimitação
clara do que está sendo considerado manipulação e do que é enxergado apenas como
uma “correção de rotina”.

Considerações finais
A proposta inicial deste artigo foi a de verificar se as regras de concursos voltados
para a fotografia de informação poderiam fornecer indicadores que os caracterizassem como instâncias normativas nas quais pudessem estar sendo delimitadas, para
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“Fotografias deveriam precisamente refletir a realidade do assunto”, “alterando a realidade da imagem capturada”, “não falseie a realidade”, “que passe a refletir uma realidade distinta da fotografada” ou então “preserve a autenticidade da imagem”, “A imagem deve ser uma fiel representação da
cena original”
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os profissionais do campo, as fronteiras do que vem sendo considerado manipulação
de conteúdo e do que vem sendo considerado apenas um ajuste técnico da imagem.
Foram avaliados 66 concursos, dos quais apenas 38 apresentavam instruções em
suas regras em relação aos procedimentos de edição fotográfica. Os demais se limitaram
a simplesmente colocar observações, consideradas por nós genéricas demais para estabelecer com segurança um parâmetro de atuação, pois deixam em aberto a uma interpretação subjetiva de julgamento do que vem a ser uma alteração drástica em uma imagem.
Causou estranheza o fato de que concursos internacionais que podem ser
considerados como importantes espaços institucionalizados para a manifestação de
profissionais ligados à fotografia de informação simplesmente não mencionam, em
momento algum, a questão da manipulação fotográfica.
Já em relação aos concursos que elencam em suas regras procedimentos aceitáveis no trato com a imagem, percebemos, através de algumas regularidades, que
alguns parâmetros já podem ser traçados visando o estabelecimento de certos critérios normativos/deontológicos. A Tabela 1 indica que algumas técnicas, como o corte,
a nitidez, alterações no contraste, no brilho, correções de cor, o dodging e o burning,
são vistas, por grande parte dos concursos analisados, como técnicas aceitáveis, em
relação às quais, apesar de os regulamentos não mencionarem o grau de aplicação
destes procedimentos, deve-se, de qualquer forma, manter prudência e o bom senso.
Em 2009, por exemplo, o fotógrafo Klavs Bo Christensen foi eliminado da final do
concurso Picture of the Year in Denmark por suas fotografias coloridas terem, segundo os jurados, excesso de “dodge and burn”. Apesar da polêmica suscitada, pois, não
obstante essas técnicas serem permitidas nas regras, não estava claro o nível de utilização de tais ajustes, o fotógrafo assim mesmo foi desclassificado.
Uma imposição de muitos concursos, e que chamou atenção neste trabalho, foi
a exigência, para efeito de comparação com a foto submetida, do arquivo RAW, caso
solicitado pelo júri (55% dos concursos levantados). Ora, sabe-se que os arquivos RAW
são chamados de arquivos “crus” exatamente por apenas prognosticarem o arquivo gerado; eles não são a imagem pronta. Eles apenas carregam a informação que o sensor da
máquina capturou, fornecendo para visualização um pequeno arquivo em JPEG (com
alterações feitas pelo processador da própria máquina de contraste, redução de ruído,
brilho, saturação, faixa dinâmica, balanço de branco e nitidez). Esse arquivo efetivamente não se traduz no resultado final, para que adiante possa ser interpretado com
todo o seu alcance dinâmico. Muitas vezes, aconselha-se a superexpor o RAW, para daí,
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em programas de edição como o Camera Raw da Adobe, o profissional corrigir esta exposição, ganhando uma maior latitude tonal. Então, com que critérios pode-se comparar o arquivo cru (um rascunho da foto) com o resultado final apresentado?
A Tabela 1 aponta também alguns critérios de proibição, uma vez que tais técnicas de edição foram plenamente desabonadas por todos os concursos que as mencionaram: remoção/adição, clonagem e máscaras foram caracterizadas como manipulação
de conteúdo e, portanto, proibidas de serem aplicadas às fotografias submetidas. Nestes casos, a proibição é clara e inequívoca; basta que tais regras sejam observadas
e possivelmente o fotógrafo não terá problemas. Quanto às técnicas de saturação e
efeitos de filtro, mesmo com alguns poucos concursos admitindo estes procedimentos,
é aconselhável evitá-los ao máximo, caso não se queira, mais na frente, defrontar-se
com possibilidades de desclassificação.
No Quadro 2, fica evidenciado que ainda faltam muita clareza e muita objetividade nas observações feitas no que diz respeito às normatizações relativas à edição
fotográfica. Grande parcela das terminologias empregadas parece partir de um pressuposto que, a nosso ver, não se confirma, o de que determinados mínimos, ou determinados processamentos básicos, ou, ainda, otimizações padrão são já bem conhecidas
e consensuais, o que, no nosso entender, não procede, bastando para corroborá-lo
observar os inúmeros casos que envolvem a denúncia do mau uso das ferramentas de
edição fotográfica por parte de profissionais já tarimbados.
Não foi intenção, neste artigo, formular um conjunto de normas de conduta,
mas apenas levantar e apontar algumas possíveis tendências de formação de consensos (e indicar dissensos mais acentuados), a partir da análise exploratória de um conjunto de concursos fotográficos, tomados como instâncias validadoras da qualidade
e, portanto, como espaços de construção de normas e padrões de comportamento ético-deontológicos para os profissionais do campo. Acreditamos que o levantamento
efetuado pode, ao menos, trazer mais clareza quanto às inúmeras indeterminações
que ainda pairam sobre os procedimentos ético-deontológicos em (trans)formação na
atual conjuntura, face aos novos desafios trazidos pela aplicação das tecnologias digitais à produção da imagem fotográfica.
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O CURADOR DE INFORMAÇÃO
JORNALÍSTICA EM DISPOSITIVOS MÓVEIS:
análise de agregadores e do aplicativo NYT Now
Vitor Torres

Introdução
Nosso objeto neste artigo é o desenvolvimento do produto agregador de notícias nas
redes digitais e do personagem curador de informação jornalística. Agregadores de
notícias são sites e aplicativos para dispositivos móveis que oferecem informações jornalísticas agrupadas, reorganizam a circulação de informação noticiosa e, a ser assim,
reformam a experiência de acesso e consumo de informações. Chamamos de curador
o agente responsável por acender, na ideia de agregação, a ação de filtrar, selecionar
e redefinir a hierarquia de apresentação das informações nos produtos agregadores.
São agentes humanos e sistemas inteligentes cuja delegação é criar e promover estruturas de recirculação de informações jornalísticas na internet. Objetivamos com este
trabalho, principalmente, contribuir para a discussão acerca das especificidades do
jornalismo digital, concentrados na noção de circulação jornalística contemporânea,
através da análise de um conjunto de exemplos, totalizando 47 produtos e o aplicativo
autóctone NYT Now da organização jornalística The New York Times.
Fizemos em trabalhos anteriores (TORRES, 2013a, 2013b) o mapeamento
do estado da arte da pesquisa sobre produtos agregadores de notícias, buscando
responder que aspectos vêm sendo destacados em distintas áreas do conhecimento
relacionados a estes produtos e, consequentemente, ao cenário da circulação jornalística. Na literatura, parte-se da ideia de automatização como propriedade funda-
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mental dos primeiros produtos agregadores para alcançar a noção de personalização
como característica imanente.
Neste trabalho, a esfera contemplada é a do produto. A partir do monitoramento sistemático e da exploração de sites e aplicativos agregadores de notícias, criou-se
uma ficha de categorização.1 Os resultados que aqui serão expostos e tratados emergem da aplicação desta ficha em 47 produtos agregadores, entre sites e aplicativos.2 Ao
final da aplicação, foi possível descrever e categorizar os diferentes modelos de produtos agregadores de notícias e nos dar autoridade para discutir possíveis implicações
no jornalismo digital provocadas pela emergência destes sites e aplicativos. Listamos
abaixo (Quadros 1 e 2) todos os exemplos analisados.
Quadro 1. Lista de sites agregadores de notícias monitorados
Site agregador de notícias

País de origem

Aupatu.com

Espanha

Ballbug.com

EUA

Barrapunto.com

Espanha

Bitacoras.com

Espanha

Digg.com

EUA

Divoblogger.com

Espanha/México

Divulgame.net

Espanha

Decapost.com

EUA

Dihitt.com.br

Brasil

Drudgereport.com

EUA

Everyblock.com

EUA

Fark.com

EUA

1

Disponível em: https://drive.google.com/file/d/0B4tuhpbwt_BhYkdOOHc0NmlvS1k/edit?usp=sharing. Acesso em: 21 ago. 2019.

2

A aplicação da ficha de categorização sobre 37 sites e 10 aplicativos aconteceu entre os dias 2 e 15
de julho de 2012, dentro de uma mesma faixa de horários, entre 14 h e 20 h (horário de Brasília),
e realizada exclusivamente pelo autor deste artigo. Sempre através da ordem alfabética, optou-se
por primeiramente aplicar os questionamentos nos sites agregadores. Esta aplicação faz parte da
estratégia metodológica adotada na dissertação de mestrado do autor, orientada pela professora
doutora Suzana Barbosa e defendida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas da Universidade Federal da Bahia (PósCom-UFBA) em fevereiro
de 2013.
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Site agregador de notícias

País de origem

Huffingtonpost.com

EUA1

Mediagazer.com

EUA

Megite.com

EUA

MemeOrandum.com

EUA

Meneame.net

Espanha

News.google.com

EUA

News.yahoo.com

EUA

Newsbrief.eu

–

Newsclusters.com

EUA

Newser.com

EUA

Newsexplorer.eu

–

Newsmap.jp

Japão

Newsnow.co.uk

UK

Odiahoje.com.br

Brasil

Politicalwire.com

EUA

Populicias.com

Espanha

Popurls.com

EUA

Outside.in

EUA

Sportspyder.com

EUA

Techmeme.com

EUA

Tenbyten.org

EUA/Itália

Topix.com

EUA

Reddit.com/r/politcs

EUA

Wesmirch.com

EUA

Yardbarker.com

EUA

Fonte: elaborado pelos autores.

1

Na época de aplicação da ficha, o site The Huffington Post possuía, além da versão estadunidense,
outras cinco versões em diferentes regiões: Itália, França, Espanha, Reino Unido e Canadá. Nesta
análise, concentramos a aplicação da ficha de categorização na versão estadunidense.
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Quadro 2. Lista de aplicativos agregadores de notícias monitorados
Aplicativo agregador de notícias

Sistema operacional

Pulse

Android

Google Currents

Android

Taptu

Android

News Republic

Android

News 360º

Android

Google Currents

iOS

Flipboard

iOS

Float

iOS

Zite

iOS

Trove

iOS

Fonte: elaborado pelos autores.

O artigo está divido em quatro partes. Na primeira, apresentaremos, através
de gráficos, alguns dos resultados da aplicação da ficha de categorização. Na segunda
parte, faremos a discussão dos resultados obtidos e de possíveis implicações que estes produtos desencadeiam no jornalismo. Na terceira, vamos apresentar a aplicação
desenvolvida pela tradicional organização The New York Times que funciona sob a
lógica de agregação e, por fim, elaboraremos as conclusões.

Apresentação dos resultados de aplicação da
Ficha de Categorização
Dentre os 47 produtos analisados, 37 eram sites. Os outros 10 eram aplicativos para
dispositivos móveis. Primeiro, vamos apresentar os resultados da aplicação da ficha
em sites. Depois, os resultados alcançados com os aplicativos. Por último, cruzaremos
alguns desses dados.
A maioria dos sites não estava vinculada a organizações jornalísticas, nem a
empresas incubadoras de serviços e negócios, ou a qualquer empresa não jornalística.2
Os Gráficos 1 e 2 apresentados abaixo detalham os resultados.

2
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Consideramos empresas não jornalísticas aquelas que, por exemplo, trabalham com comunicação
e tecnologia, mas não são produtoras de conteúdo noticioso – como o Google, proprietário do site
agregador Google News –, além de instituições de ensino, como universidades.
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Gráfico 1. Sites: com vínculo a organizações jornalísticas

Fonte: elaborado pelos autores.

Gráfico 2. Sites: com vínculo a empresas não jornalísticas

Fonte: elaborado pelos autores.

O Gráfico 3 demonstra que todos os sites analisados se caracterizavam por oferecer gratuitamente serviços de agregação.
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Gráfico 3. Sites: modelos de negócio

Fonte: elaborado pelos autores.

Ressaltamos que todos os 11 sites agregadores que veiculam publicidade estão
presentes na lista do relatório The State of News Media 2012 de sites de notícias mais
acessados. Esse relatório é publicado anualmente e idealizado pelo Project for Excellence in Journalism do Pew Research Center.
Seguindo, os dados apresentados abaixo são referentes ao modo de hierarquização da informação jornalística recirculada pelos sites agregadores.
Gráfico 4. Sites: hierarquização

Fonte: elaborado pelos autores.
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Visualizar a quantidade de sites que têm os algoritmos como protagonistas ou,
pelo menos, como auxiliares efetivos no processo que determina a ordem de apresentação das informações jornalísticas e aqueles que funcionam apenas com a editoria
humana nos ajuda a começar a desenhar traços mais firmes na caracterização destes produtos. A curadoria algorítmica está presente em 89% dos produtos analisados,
sendo que em 35% o algoritmo é o responsável único pela reorganização das informações jornalísticas. Com isto estabelecido, preocupa-nos o entendimento relacionado
às dinâmicas destes produtos. Vejamos os resultados a partir da pergunta: onde o
conteúdo agregado é publicado?
Gráfico 5. Sites: onde o conteúdo é publicado

Fonte: elaborado pelos autores.

Os resultados obtidos apresentam um cenário em que o agregador funciona
como uma “ponte” que une o usuário-leitor ao site produtor das notícias, guiando-lhe pela web. No gráfico, observamos que 28 produtos, dos 37 que formatam
nosso universo, apenas introduziam a notícia e redirecionavam imediatamente o
leitor interessado em aprofundar-se para o site produtor do conteúdo original. De
todo modo, estabelecer que a maioria dos produtos de nosso universo de pesquisa
oferece links para o site produtor da informação jornalística não serve como lei ou
prova definitiva de que o leitor clica no link ou, simplesmente, fica satisfeito com a
“pequena dose” de informação jornalística a ele oferecida pelo produto agregador.

O curador de informação jornalística em dispositivos móveis

∙

273

Prosseguindo, preocupamo-nos em entender se a notícia agregada e oferecida no site agregador sofria alguma alteração na sua forma original de apresentação.
Buscamos observar as chamadas publicadas em produtos agregadores de notícias e
compará-las com as notícias publicadas nos sites produtores da informação.
Gráfico 6. Sites: mesmo título do conteúdo agregado

Fonte: elaborado pelos autores.

Oito sites apresentavam as notícias com títulos diferentes dos contidos nas notícias originais. Entre estes, todos tinham, de algum modo, a participação humana no
processo de seleção e de hierarquização das notícias.
Gráfico 7. Sites: há linha de apoio?

Fonte: elaborado pelos autores.
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Gráfico 8. Sites: quem escreve a linha de apoio?

Fonte: elaborado pelos autores.

Concomitantemente ao processo de análise e comparação dos títulos, observamos os processos de apresentação (ou construção) de linhas de apoio (subtítulo ou
linha fina) da informação oferecida. Dentre os produtos que disponibilizavam junto
ao título um texto introdutório, 18 utilizavam técnicas de automatização para o estabelecimento da dinâmica, atestando mais uma vez a preponderância dos algoritmos
no processo de consolidação e construção de sites agregadores de notícias.
Após a análise da estrutura de chamada para a notícia e possíveis modificações,
atentamos para o fato de o site agregador explicitamente informar ao usuário-leitor a
procedência do conteúdo agregado, seja apresentando a marca da organização produtora da informação original, seja escrevendo o nome da organização. Na ampla maioria dos produtos, a marca ou nome da organização estava explicitamente apresentado,
geralmente junto ao título.
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Gráfico 9. Sites: há exposição da marca/nome da organização junto ao conteúdo agregado?

Fonte: elaborado pelos autores.

Sobre comentários de leitores nos produtos, menos da metade dos sites agregadores oferecia estes espaços no próprio agregador.
Gráfico 10. Sites: comentários no agregador

Fonte: elaborado pelos autores.

Também chama a atenção o pouco acesso dado ao usuário-leitor a um conjunto
de processos de customização do conteúdo publicado nos sites agregadores de notícias
que constituem o nosso corpus empírico.
276

∙

GJOL: pós-graduação e produção de textos

Gráfico 11. Sites: customização

Fonte: elaborado pelos autores.

Constatamos que 23 sites não ofereciam opções de customização/personalização ao usuário no que diz respeito à hierarquização da notícia (assuntos preferidos,
ordem de apresentação da informação etc.). Em outro exemplo de customização, percebeu-se que 31 sites não ofereciam ao usuário-leitor a opção de delimitar as notícias
agregadas a sua posição geográfica, fosse mais ampla, como o país, ou em proporções
de hiperlocalização, como o bairro.
Gráfico 12. Sites: notícias por geolocalização

Fonte: elaborado pelos autores.
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Introduzimos, agora, os resultados da análise específica dos aplicativos agregadores de notícias. Concentramo-nos na apresentação dos principais resultados, tomando como base a comparação com os indicadores obtidos na aplicação da ficha nos
sites agregadores. Abaixo, três gráficos que traduzem em visualização determinados
dados obtidos.
Gráfico 13. Aplicativos: parceria com organizações jornalísticas

Fonte: elaborado pelos autores.

Gráfico 14. Aplicativos: opções de personalização de fontes de conteúdo

Fonte: elaborado pelos autores.
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Gráfico 15. Aplicativos: geolocalização

Fonte: elaborado pelos autores.

Antes de discutir e relacionar as informações supracitadas, apresentaremos
dois resultados contrastantes que não constam nos gráficos, mas que são fundamentais para a discussão deste trabalho. Em primeiro lugar, todos os aplicativos agregadores analisados têm as informações hierarquizadas por algoritmos. Isso significa
que não há, em nenhum dos dez aplicativos pesquisados, a participação de jornalistas
profissionais ou de usuários-leitores no processo de hierarquização e estrutura de recirculação das informações jornalísticas. A automatização do produto é plenamente
privilegiada. Em segundo lugar, nenhum dos apps de nosso corpus oferecia espaços
de participação, como, por exemplo, os tradicionais ambientes de comentários de sites
da web.
Observando o Gráfico 15, percebemos que metade dos aplicativos agregadores
analisados oferecia a opção de o usuário determinar os conteúdos que lhe serão introduzidos a partir de sua posição geográfica. Esta é uma opção facilitada graças à
crescente ubiquidade em dispositivos móveis da tecnologia de GPS, presente hoje na
maioria dos smartphones e tablets. Deste modo, a localização do usuário-leitor é também automatizada. Mas a lógica de oferecer níveis de personalização ao usuário-leitor
parece ir além, a ponto de ser configurada como um padrão. Nove dos dez aplicativos
ofereciam alguma opção de personalização, em diferentes níveis, como, por exemplo,
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determinar as fontes do conteúdo ou a integração com perfis em sites de redes sociais
(Gráfico 14).
Outro exemplo que nos parece ser o indicativo de uma tendência é referente
à quantidade de aplicativos agregadores de notícias que, mesmo sem a presença de
jornalistas profissionais participando diretamente dos modelos de recirculação e hierarquização, consolidam parcerias com organizações jornalísticas e priorizam a disseminação de informações jornalísticas produzidas por estas organizações (Gráfico 13).
Para ilustrar o crescimento desta dinâmica, podemos comparar a quantidade de sites
agregadores de notícias que estabelecem parcerias com a de aplicativos pautados por
essa lógica. Enquanto 11% dos sites analisados eram parceiros de organizações jornalísticas produtoras de conteúdo – o que representa 8 sites em um universo de 37 –,
mais da metade dos aplicativos – 6 em um universo de 10 – estabeleceu parcerias com
organizações jornalísticas. O gráfico abaixo ilustra a situação de comparação entre
sites e aplicativos.
Gráfico 16. Comparações

Fonte: elaborado pelos autores.

Abaixo, apresentamos outro gráfico com o mesmo propósito de comparação,
desta vez para ilustrar as diferenças de resultados no modus operandi da hierarquização e recirculação das informações. Nele, podemos visualizar a predominância dos
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algoritmos como responsáveis pela hierarquia de apresentação dos conteúdos nos
agregadores de notícias, cumprindo ou auxiliando a ação de curadoria de informação,
tanto em sites quanto em aplicativos agregadores.
Gráfico 17. Sites e aplicativos: hierarquização do conteúdo

Fonte: elaborado pelos autores.

Ainda sobre a hierarquia, é importante destacar que alguns aplicativos realizam
a combinação entre algoritmos e perfis em sites de rede social para determinar a ordem da apresentação, ou a valorização do conteúdo. Porém, esta ação é estritamente
individual, e o resultado é personalizado.

Discussão acerca dos resultados obtidos
A amplificação da capacidade de produção de dados digitalizados e, consequentemente, de armazenamento destes pode ser a característica que constituiu os algoritmos
como auxiliares efetivos, como propôs Pavlik (2001), no processo de operacionalização dos produtos agregadores de notícias digitalizadas na contemporaneidade. O fato
de estes dados, formatados como texto, vídeo ou imagem, serem representações numéricas possibilita, acima de tudo, o poder de automatização destas ações. A presença
protagonista de algoritmos nos 47 produtos agregadores fortalece o aporte conceitual
proposto por Manovich (2001) para descrever os novos media.
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A automatização, apontada pela literatura especializada já no início dos anos
2000 como característica fundamental para a operacionalização conceitual dos sites
agregadores de notícias (WINER, 2002; BARBOSA, 2007; KAVANAUGH et al., 2012;
ATHEY; MOBIUS, 2012), pode ser hoje considerada a principal característica definidora dos aplicativos agregadores de notícias em tablets e smartphones. Os resultados
da aplicação da ficha atestam a afirmação. A cultura da mobilidade, por sua vez, atesta
também o princípio da variabilidade. O aumento da opção de customização dos conteúdos concentrada na posição geográfica do usuário-leitor, presente principalmente
nos aplicativos de dispositivos móveis, é um exemplo desta transformação.
Além disso, reconhecemos a preponderância dos algoritmos nos produtos agregadores desenvolvidos para recircular informações jornalísticas em dispositivos móveis, e percebemos a inexistência do trabalho humano como editor no processo de
hierarquização das informações agregadas nestes produtos. Diferentes pesquisadores e profissionais categorizam produtos agregadores como “puros” ou “verdadeiros”
aqueles que se constituem primariamente sob a lógica da automatização (KAVANAUGH et al., 2012; ATHEY; MOBIUS, 2012; MCCARTHY, apud BOND, 2011), mas
sempre somada a outras características, como a hiperlocalização (KAVANAUGH,
2012), ou com a participação efetiva de editores humanos, como afirmou Megan McCarthy, editora do site agregador de notícias MediaGazer. (BOND, 2011)
Outro resultado que nos chamou a atenção diz respeito ao oferecimento de ações
de personalização de fontes de conteúdo nos aplicativos agregadores, assim como ao
aumento de parcerias entre agregadores e organizações jornalísticas produtoras de
conteúdo se compararmos sites com aplicativos. Este desfecho ganha força quando
analisamos o tempo de desenvolvimento destes produtos. Os primeiros sites de notícias, no Brasil e no mundo, emergem em meados dos anos 1990 e, quase concomitantemente, os primeiros agregadores são desenvolvidos. Naquela primeira geração, não se
planejavam parcerias entre produtos agregadores e organizações jornalísticas, e os modelos de negócios dos recém-criados sites de notícias eram praticamente inexistentes.
A situação de confronto entre organizações jornalísticas produtoras de conteúdo e produtos agregadores de informações jornalísticas alcançou o ponto de que,
em 2009, um documento internacional conhecido por Declaração de Hamburgo,
que defendia “o respeito às leis de propriedade intelectual para textos jornalísticos
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reproduzidos na internet”,3 fosse criado e contasse com apoio de diversas instituições
por todo o mundo. No Brasil, a Folha de S.Paulo, O Globo, a Associação Nacional de
Jornais (ANJ), entre vários outros grupos e organizações, aderiram ao documento,
cuja origem deu-se após encontro do Conselho Europeu de Publishers e da Associação
Mundial de Jornais (WAN).
Três anos após a elaboração do documento, 154 jornais brasileiros, incentivados pela ANJ, cortaram relações com um dos principais – no que diz respeito a
audiência – e mais antigos sites agregadores de notícias: o Google News. Conforme matéria publicada no Estadão em 27 de outubro de 2012, a decisão de diversos
jornais brasileiros de abandonar o serviço Google News por não receberem uma
remuneração pelo conteúdo que oferecem foi considerada um preço pequeno a pagar para proteger seus conteúdos, apesar da queda no tráfego, e poderia estabelecer
um precedente para outros meios de comunicação no mundo.4 Atualmente, além do
“boicote” de grupos brasileiros ao Google News, Alemanha e França lideram campanhas contra o mesmo produto.5
A ficha de categorização aplicada em sites revelou que apenas 11% dos sites analisados cumpriam algum tipo de contrato de parceria com organizações jornalísticas.
Entretanto, os dados resultantes da aplicação da ficha nos aplicativos indicam, talvez, outra realidade. Como já apresentado, 60% dos aplicativos tinham oficialmente
parcerias com grupos e organizações jornalísticas. Além disso, percebemos durante
o processo de observação exploratória dos produtos, assim como durante o processo
de preenchimento das fichas de categorização, uma dinâmica bastante comum entre
os aplicativos agregadores: diferentemente dos sites agregadores, que estão organizados numa lógica de indexação de conteúdos, tendo a possibilidade de agregar quaisquer materiais publicados na web, independente do formato, alguns aplicativos se
limitavam a agregar conteúdos noticiosos que haviam circulado previamente em sites
de redes sociais, como Twitter e Facebook, através de perfis oficiais das organizações
3

Para mais informações, cf.:http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u649299.shtml. Acesso em: 21 ago. 2019.

4

Cf.:http://www.estadao.com.br/notícias/impresso,boicote-ao-google-news-no-brasil-vira-referencia-,951639,0.htm. Acesso em: 21 ago. 2019.

5

Para mais informações sobre o embate entre jornais alemães e franceses e o Google, cf.: http://www.
publico.pt/tecnologia/notícia/google-em-campanha-contra-proposta-de-lei-alema-para-proteger-a-imprensa-1575223 e http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/_ed720_google_
news_enfrenta_nova_onda_de_boicotes_por_empresas_de_midia. Acesso em: 21 ago. 2019.
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agregadas ou através de feeds RSS. Esta estratégia é, aparentemente, um modo pelo
qual os desenvolvedores de aplicativos buscaram resolver as questões de propriedade
intelectual. Uma vez que um conteúdo esteja publicado no Twitter, por exemplo, “está
livre” para ser redistribuído.
Mas, além de estabelecimento de parcerias, outra novidade dos aplicativos
agregadores de notícias em relação aos sites agregadores é a opção por personalizar
a fonte dos conteúdos. Na web, a facilidade de navegação possibilitada pelo hiperlink valoriza o conteúdo individualmente, como uma “unidade atômica de consumo online.” (ORIHUELA, 2012, p. 50) Nos aplicativos agregadores, essa lógica
foi transformada. Neste novo modelo de produto agregador, 90% dos aplicativos
analisados ofereciam ao usuário-leitor a possibilidade de decidir de qual grupo ou
organização jornalística interessa-lhe receber informações noticiosas. Deste modo,
o agregador altera o padrão de valorização da notícia como elemento individual e
devolve essa valorização à marca, grupo, organização ou instituição produtora da
informação jornalística.

Gesto curatorial, algoritmos e personalização
Após a aplicação da ficha de categorização, e com os dados sistematizados, ordenamos
as técnicas de agregação que encontramos: 1. algorítmica: pautada na automatização;
2. participativa: concentrada na interação do usuário-leitor com o conteúdo; e, por
último, 3. profissional: se constitui com a participação efetiva de jornalistas. Assim,
identificamos os modelos de hierarquização e recirculação de informações jornalísticas nos produtos agregadores na contemporaneidade e alcançamos a possibilidade de
propor categorias para estes produtos a partir, principalmente, de uma característica:
o gesto curatorial.
O curador de informação jornalística em redes digitais tem a característica de
mediador, e o gesto curatorial é uma importante modelização na cultura e adquire
papel central no contexto da sociedade informativa. (RAMOS, 2012) Ao tratar sobre
o tema abundância informativa, Saad Corrêa e Bertocchi (2012, p. 1), citando Turkle
(2011), Pariser (2011) e Johnson (2012), afirmam que as expressões “excesso informativo”, “ansiedade de informação” e “dieta informativa” surgem na década de 1970; e
apresentam, a partir de pesquisa de Rosembaum (2011), a curadoria de informação (e
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o personagem curador de informação) como solução para o gerenciamento e administração deste “excesso”, de uma grande quantidade de dados na rede e em rede. (SAAD
CORRÊA; BERTOCCHI, 2012)
De acordo com as autoras, Rosenbaum (2011) coloca, na maioria das vezes,
como protagonista da ação de curar conteúdo informativo os seres humanos – aqueles que são capazes de filtrar informações e reorganizá-las para um grupo de usuários.
Bhargava (2012), ao tratar do mesmo assunto, tendo como fenômeno de partida o
overload de informação na web e como objeto de estudo o posicionamento de marcas
comerciais, questiona que na contemporaneidade as pessoas que criam conteúdos se
tornam menos valiosas do que aquelas com a capacidade de organizar a abundância
de conteúdos gerados.
Saad Corrêa e Bertocchi (2012) argumentam que atualmente temos muito mais
uma curadoria algorítmica de informação do que propriamente humana. Apoiados
sobre os resultados da ficha, concordamos com as autoras. Concordamos também com
a delegação que Pavlik (2001) dá aos agentes inteligentes ao aceitar que transferimos para estes sistemas autoridade suficiente para que eles atuem como “information filters, personal editors, and news summarizers in the digital age.”6 (p. 183) Ao
aceitarmos os agentes inteligentes como personal editors, por exemplo, mais do que
delegarmos a ação em si, transferimos para estes nosso sentido de uso da técnica.
Delegar com eficácia significa dar uma função específica a uma pessoa, objeto ou instituição específica, concedendo-lhe a responsabilidade de gerar resultados de forma
eficiente e produtiva. No gesto curatorial, a função delegada ao personagem curador (e
aqui independe o objeto curado) é a de selecionar, organizar e mediar a apresentação
dos objetos. No jornalismo, é também aproveitar-se das potencialidades das tecnologias para recircular notícias destacando a diferenciação.
Há uma tendência de automatização da recirculação e personalização da hierarquia de apresentação de informações jornalísticas, principalmente em aplicativos
agregadores para dispositivos móveis. Estas propensões nestes produtos são potencializadas graças, principalmente, à dinamicidade e à flexibilidade inerentes às bases
de dados que gerenciam informações digitalizadas. (BARBOSA, 2007)
Relembramos o questionamento de Mielniczuk (2001) referente às mudanças
teóricas na área de Comunicação que poderiam acontecer caso cada leitor tivesse aces6

“[F]iltros de informação, editores pessoais e sumários de notícias da era digital.” (Tradução nossa)
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so a um conjunto de textos específicos que seriam determinados por suas próprias
escolhas na hora da navegação, por exemplo, e, além disso, caso houvesse também
recursos técnicos que viabilizassem a personalização de conteúdo. Os dados obtidos
com nossa ficha de categorização mostram que hoje há o acesso a um conjunto de textos personalizados. E que é reforçado, justamente, pelo desenvolvimento de recursos
técnicos que viabilizam, sobretudo, o que Thurman e Schifferes (2012) classificaram
como personalização implícita. Ademais, e ainda se apoiando sobre a taxonomia de
Thurman e Schifferes (2012), as funcionalidades de personalização implícita são incentivadas pela proliferação de dispositivos móveis, em atividades individuais como
“Minha Página” e “Minhas Histórias”. A personalização explícita se basearia em pedidos diretos do usuário. A personalização implícita é aquela que se baseia em informações recolhidas dos usuários indiretamente, como através dos rastros de navegação.
(THURMAN; SCHIFFERES, 2012)
Em pesquisa divulgada em 2002, Palacios e demais autores demonstraram que,
em um universo de pesquisa de 44 jornais brasileiros e portugueses, apenas seis ofereciam algum nível de personalização. E mesmo assim em níveis rudimentares. Hoje,
dentre os aplicativos de nossa amostra, nove, em um universo de dez, apresentavam
altos níveis de personalização, com alguns funcionando, inclusive, somente sob esta
lógica. Produtos agregadores personalizados são, sobretudo, aqueles cujo processo de
hierarquização e recirculação das informações jornalísticas oferecidas é pleno, explícito e implicitamente automatizado. Atualmente, estes produtos e esta ação são resultado da expansão de redes de banda larga, que possibilita o cruzamento de dados em
alta velocidade, e da cultura da mobilidade, representada pela amplificação do uso de
tablets e smartphones. A individualização de uso gera dados de acesso qualitativos e
diferenciados.
Os curadores de informação jornalística atuam diretamente em um produto
agregador, mas realizam atividades externas à atividade jornalística. Estes personagens levantam questões éticas, de estratégia de circulação e recirculação, de cobertura, de expectativas de uso e de comprometimento com a credibilidade concedida
socialmente pelo coletivo de servir como porta-vozes para as ocorrências cotidianas.
Os curadores ditam quais conteúdos – mesmo que já tenham passado por padrões
de relevância estipulados pelos jornais produtores, ultrapassado questões de agendamento, e sido “liberados” pelos gatekeepers tradicionais – vão chegar à audiência que acessa informações jornalísticas através de sites e de aplicativos agregadores.
286

∙

GJOL: pós-graduação e produção de textos

O gesto curatorial interfere nos mecanismos de produção jornalístico condicionando
as métricas de audiência.

Um “agregador tradicional”
O aplicativo NYT Now, do jornal The New York Times, foi lançado em abril de 2014.
Desde então, atraiu olhares atentos de profissionais e especialistas em jornalismo pela
proposta de mesclar as “principais histórias” produzidas diariamente pelo próprio The
New York Times com conteúdos de outras organizações. Num processo de curadoria
profissional, em que editores selecionam e recirculam informações jornalísticas através
da aplicação, esta gerou repercussão também por abreviar as informações oferecidas
em relação ao mesmo conteúdo circulado na web e no impresso, por arquitetar um
resumo matutino e pelo modelo de negócios proposto – a assinatura semanal e o acesso limitado às notícias por um preço relativamente menor que a assinatura de livre
acesso – e por, dessa maneira, trazer leitores mais jovens para o The New York Times
(LICHTERMAN; ELLIS, 2014), incentivando o engajamento através da partilha dos
conteúdos em redes sociais. A recente indústria de aplicações para dispositivos móveis
viu nascer e expandir-se com alta velocidade “o mais interessante aplicativo criado por
uma tradicional organização jornalística em anos.” (BENTON, 2014)
A aplicação NYT Now aparenta ser um projeto constituído da sistematização
feita pelo The New York Times do comportamento de leitura e de acesso a informações jornalísticas por usuários de dispositivos móveis. Se a audiência é o objetivo e o
leitor imaginado reflete no conteúdo que circula, técnicas de mensuração qualitativas
auxiliam editores e jornalistas a cercar o leitor e cumprir a finalidade de alcançar mais
pessoas. A agregação de informações de outras organizações e a sumarização do conteúdo ofertado parecem ser reflexos do cruzamento de dados capturados da interação
de usuários com conteúdos e dispositivos.
Rosenbaum (2011, apud SAAD CORRÊA; BERTOCCHI, 2012) associava a atividade de curadoria àquela realizada por humanos. Saad Corrêa e Bertocchi (2012) argumentam que a curadoria realizada pelos algoritmos menos complexos tende a olhar
para trás: considera o comportamento passado do usuário, o que ele comentou, recomendou, apreciou, leu. Por outro lado, continuam as autoras, há a curadoria humana, também presente no cenário de excesso informativo. “A curadoria humana pura e
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simples (sem os procedimentos matemáticos) é mais livre para olhar para o futuro.”
(SAAD CORRÊA; BERTOCCHI, 2012, p. 8) A diferença se consolidaria na capacidade
que um curador humano tem de agregar novas e inusitadas perspectivas à informação.
A tendência de curadoria algorítmica em aplicativos agregadores não foi seguida pelo NYT Now. Seria uma reação de uma organização produtora de conteúdos
de transformar a lógica de agregação? Os agregadores de notícia, sites e aplicativos,
são produtos jornalísticos digitais que participam integralmente do ecossistema jornalístico digital contemporâneo, interagindo com os processos e modos de fazer,
distribuir e circular a informação jornalística na internet. O gesto curatorial em produtos agregadores interfere na organização produtora, condicionando, por exemplo, as métricas de audiência. No NYT Now, as métricas auxiliaram a organização
jornalística a cercar o leitor. Apoiar-se na curadoria humana significaria a expansão
dessas fronteiras?
A densidade informativa é percebida no NYT Now em qualquer produto agregador de notícias. A funcionalidade é delimitada a partir da concepção de resolução
semântica (FIDALGO, 2003, 2004, 2007), considerada imanente ao jornalismo digital. A densidade informativa é assegurada por uma oferta abrangente e diversificada de conteúdos (BARBOSA, 2007) e esta se configura como uma função central dos
produtos agregadores. O aumento de parcerias entre organizações jornalísticas com
produtos agregadores para dispositivo móveis e a aposta do The New York Times na
aplicação do NYT Now são reflexos de como a mensuração ubíqua da audiência afeta
e interfere na cultura jornalística e nas decisões editorais de produção de produtos e
conteúdos e na hierarquização da informação oferecida.

Breve conclusão
Indo além dos sistemas de distribuição do século XX – centralizados, hierárquicos
e pouco dinâmicos –, a informação jornalística do século XXI, essencialmente digitalizada, circula e recircula harmoniosamente, sinalizando um complexo sistema de
ações e delegações e propondo métodos de produção resultantes da interação entre
instituições, indivíduos e os contextos cultural, tecnológico e econômico no qual estão envolvidos.
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Um sistema de circulação que emerge desta nova lógica funciona sem necessidade de uma hierarquia, adota a descentralização como padrão e tem por
objetivo principal a possibilidade de espalhamento das informações produzidas nestes diferentes centros. É um mundo complexo. E a complexidade
está ligada ao grau de dificuldade de prever inter-relações potenciais entre
as partes envolvidas. A circulação de informação jornalística em um mundo
complexo é fragmentada, adaptável e exatamente por isso, personalizada.
Para alcançar níveis de excelência, deve dialogar com a participação direta
de sistemas e leitores. (TORRES, 2014, p. 399)

Produtos agregadores de informações jornalísticas são elementos primários do
ecossistema de circulação nas redes digitais, pois não estão no entorno das estratégias
pensadas por organizações produtoras. Não são o passo seguinte. A interação com
sistemas e leitores, fundamental em sistemas dinâmicos de espalhamento, é parte dos
mecanismos de produção em produtos digitais, e os agregadores criam condições para
estes processos interacionais. A automatização e a personalização estão em seus núcleos e moldam suas lógicas, criando condições para que o ecossistema comunicacional se equilibre.
O desenvolvimento da aplicação NYT Now parte da necessidade de manter esse
equilíbrio, mas, apesar de abraçar a agregação como produto e a curadoria como função jornalística, investe no fortalecimento de outras essências. O gesto curatorial profissional adotado pelo The New York Times como estratégia aparenta ser uma reação à
proliferação dos modelos automatizados. Resta-nos observar se o “modelo Now” será
adotado como tendência.
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JORNALISMO EM BASES DE DADOS
E O HACKEAMENTO DOS JORNAIS
Yuri Almeida

Bases de dados e convergência
Em Cultura da convergência, Henry Jenkins (2006) critica a concepção de que o
processo de convergência é fruto do desenvolvimento tecnológico e sinaliza que a
convergência representa uma transformação cultural, sendo os consumidores atores
fundamentais nessa seara.
Jenkins (2006) sustenta o seu argumento com três conceitos básicos: 1. convergência midiática, que se refere “ao fluxo de conteúdos através de múltiplos suportes
midiáticos, à cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento
migratório dos públicos dos meios de comunicação” (JENKINS, 2006, p. 29); 2. inteligência coletiva, que, segundo o autor, se tornou um processo coletivo e constitui uma
nova forma de consumo e fonte de poder; e 3. cultura participativa, que identifica o
consumidor dos meios de comunicação, na contemporaneidade, com o ator ativo no
processo comunicacional.
Para Jenkins (2006, p. 29), “convergência é uma palavra que consegue definir
transformações tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais”. Como os conteúdos
podem transitar por diversos canais e plataformas, os consumidores têm participação ativa na circulação das informações; desse modo, “a convergência também ocorre
quando as pessoas assumem o controle das mídias.” (JENKINS, 2006, p. 45)
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A convergência está ocorrendo dentro dos mesmos aparelhos, dentro das
mesmas franquias, dentro das mesmas empresas, dentro do cérebro do consumidor e dentro dos mesmos grupos de fãs. A convergência envolve uma
transformação tanto na forma de produzir quanto na forma de consumir os
meios de comunicação. (JENKINS, 2006, p. 44)

No campo do jornalismo, o processo de convergência descrito por Jenkins (2006)
pode ser percebido, sobretudo, em duas dimensões: 1. na distribuição multiplataforma
dos conteúdos e no processo de integração das redações jornalísticas; e 2. nos processos colaborativos de produção de notícias, que permitem a participação dos leitores
em determinadas etapas da elaboração de material jornalístico, e nas possibilidades
de interação, principalmente os recursos que permitem o compartilhamento de conteúdo via redes sociais, blogs, e-mails, entre outros.
Para potencializar essas duas dimensões, os jornais precisam deixar de ser meros
repositórios de notícias (os tradicionais sites) para tornarem-se multiplataformas de
conteúdo e interfaces de conteúdos programáveis. Ainda que não seja um processo
generalizado entre as empresas de comunicação, a distribuição e produção de conteúdo jornalístico para diversos suportes (rádio, TV, impressão, internet, dispositivos
móveis) é prática cada vez mais frequente. Já a evolução de um site estanque para uma
interface de conteúdos programáveis começou a ser desenvolvida a partir de 2008,
quando jornais norte-americanos e europeus começaram a liberar as suas application
programming interfaces (API) – interfaces de programação de aplicativos – e a promover ações de hackeamento das suas publicações.
Barbosa (2007, 2009) argumenta que o paradigma “jornalismo digital em base
de dados” (JDBD) permitiu aos cibermeios operar segundo a lógica multiplataforma
e que as bases de dados têm papel essencial no processo de convergência jornalística.
Entre as funções que as bases de dados desempenham no processo de
convergência estão: sustentar a produção e a distribuição dos conteúdos;
integrar distintas plataformas (impresso, TV, rádio, Web, móveis, entre
outras); gerenciar o fluxo de informação e o conhecimento nas redações;
suportar ações de interação que envolvam usuários e profissionais através
do conteúdo informativo e de entretenimento, além de armazenar, classificar, relacionar, recuperar e apresentar as informações. (BARBOSA,
2009, p. 1)
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Em The language of new media, Lev Manovich (2001) argumenta que os bancos de dados estão no cerne do processo criativo para a elaboração de produtos para
grande parte das novas mídias. Para o autor, esses bancos se tornam uma nova forma
cultural, pois os dados traduzem o mundo e orientam o ver, o navegar e o buscar (MANOVICH, 2001).
Entretanto, apesar da enorme quantidade de dados disponíveis, a informação não
tem sentido sem a contextualização, recombinação e estruturação das informações.
Nesse contexto, jornais e jornalistas precisam traduzir pilhas de bytes em conteúdo de
relevância social, processo que demanda dos profissionais técnicas e conhecimentos
específicos para sua execução.
Na década de 1970, Philip Meyer (2002), baseando-se em métodos científicos de
investigação social, cunha o conceito de “jornalismo de precisão” para orientar a prática jornalística em um recente ambiente de digitalização das redações e de jornalismo
literário. Meyer (2002) propõe em seu livro Precision journalism: a reporter’s introduction to social science methods a articulação do jornalismo com métodos das ciências sociais na coleta e análise de dados como caminho para uma verdade verificável.
Outro conceito difundido no campo do jornalismo foi a computer-assisted reporting (CAR) – reportagem assistida por computador –, principalmente no processamento de grandes bancos de dados, scraping (raspagem), data mining (mineração
de dados), entre outros. Contudo, tanto no jornalismo de precisão como na CAR, os
bancos de dados e o computador eram meras ferramentas de apuração, coleta e processamento de informações, tendo em vista que esses métodos foram elaborados no
início da digitalização das redações e que a internet ainda não existia – não da forma
como a conhecemos atualmente.
Tais conceitos e métodos, contudo, serão insuficientes para a compreensão do
jornalismo praticado no ciberespaço. Machado (2002) sinaliza que a crítica ao jornalismo de precisão ocorrerá concatenada com a expansão do processo de produção,
circulação e consumo de conteúdos jornalísticos nas redes telemáticas.
O suporte digital possibilita tanto a reconversão da natureza do ofício, quanto a alteração de todas as etapas da produção jornalística, [dado] que a consolidação do jornalismo digital depende da superação do modelo conceitual
contemplado no jornalismo de precisão ou na reportagem assistida por computador, que caracteriza a tecnologia como ferramenta auxiliar no trabalho
jornalístico. (MACHADO, 2002, p. 3)
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O processo de digitalização das publicações impressas durante a migração do
jornalismo para o ciberespaço é fundamental para a utilização das bases de dados no
ciberjornalismo. A possibilidade de aprofundamento e contextualização de um determinado fato ou a pesquisa sobre determinado assunto é otimizada com a disponibilização da memória produzida pelos jornais.
Barbosa (2006, p. 2) defende que as bases de dados possibilitam ao jornalismo
a criação de um formato com estatuto próprio e desempenham três funções simultâneas e complementares: “a) de formato para a estruturação das informações; b)
de suporte para modelos de narrativa multimídia; e c) de memória dos conteúdos
publicados”.
A forma da notícia, os modos para sua classificação interna e externa, assim
como a sua atualização, níveis de articulação com o conteúdo inserido numa
BD [base de dados] e posterior recuperação vão requerer outro tratamento,
conformado a partir das noções de: resolução semântica, metadados, relato
imersivo ou narrativa multimídia, e jornalismo participativo. (BARBOSA,
2006, p. 1-2)

Barbosa (2006) destaca ainda que, além de funcionarem como estrutura para
armazenar as informações, as bases de dados são ofertadas pelos meios de comunicação aos usuários externos como um serviço. Para além de uma seção/editoria,
alguns media passaram a disponibilizar também as suas API para o remix da comunidade.
As plataformas abertas são suportes para que a comunidade inove e crie valor
para novos produtos, personalize aplicativos e melhore a experiência dos usuários.
Assim, a API cumpre a função social de otimizar a apropriação de softwares e aplicativos sem que o usuário precise se envolver com a programação. Dados do estudo
Open APIs: state of the market (MUSSER, 2011) permitem visualizar como a popularização das empresas na web, em parte, depende da liberação das API. De acordo
com a pesquisa, o Google é uma das empresas que mais têm API abertas, somando 88,
no total – a mais popular é o Google Maps. O Twitter, por exemplo, tem 13 bilhões de
chamadas em sua API por dia, enquanto o Facebook registra 5 bilhões diariamente.
Segundo Musser (2011), nenhum jornal figurou nessa lista.
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Cultura hacker, liberação da api
e o hackeamento dos jornais
Ainda que os debates acerca dos hackers sejam marcados pela marginalização das
atividades, por polêmicas sobre suas ações e por preconceitos, a cultura hacker está
diretamente relacionada ao desenvolvimento da cibercultura. “O hacking é o símbolo
maior da cibercultura, podendo ser visto pela ótica da astúcia dos usos (Perriault), do
desvio (Becker) e da despesa improdutiva (Bataille)”. (LEMOS, 2002, p. 237)
Lemos (2002) pontua que a apropriação da tecnologia é estruturada em uma
dimensão técnica e simbólica. Sendo assim, o hackeamento não se constitui apenas da
capacidade e do domínio de linguagens e códigos, mas também de uma busca por criar
novas formas de ver e se relacionar com os ambientes.
A apropriação tem sempre uma dimensão técnica (o treinamento técnico,
a destreza na utilização do objeto) e uma outra simbólica (uma descarga
subjetiva, o imaginário). A apropriação é, assim, ao mesmo tempo forma
de utilização, aprendizagem e domínio técnico, mas também forma de desvio (deviance) em relação às instruções de uso, um espaço completado pelo
usuário na lacuna não programada pelo produtor/inventor, ou mesmo pelas
finalidades previstas inicialmente pelas instituições. (LEMOS, 2002, p. 239)

O hackeamento pode ser pensado como uma motivação social, que só faz sentido
quando se integra a um grupo. As motivações sociais giram em torno “da conexão ou
participação, de compartilhamento e generosidade”. (SHIRKY, 2010, p. 74)
A partir de 2008 observou-se um processo de liberação pelas grandes empresas de comunicação de suas respectivas API com a proposta de permitir a criação de
aplicativos em torno dos conteúdos, infográficos, mashups e agregadores de conteúdo, além de potencializar a distribuição das notícias e aumentar a audiência dos sites
jornalísticos.
No campo do jornalismo, a liberação das API cumpre dois papéis principais:
criar uma rede de inovação em torno dos jornais e transformá-los em plataformas digitais de conteúdo, para além de meros sites institucionais, uma vez que, ao permitir a
apropriação das suas bases de dados, os media se tornam interfaces de conteúdo programável. A disponibilização da API será fundamental para potencializar as ações de
hackeamento dos jornais, pois esse processo é marcado por novos modelos de criação
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de valor, novos produtos e pela aposta nos processos colaborativos como filosofia de
reestruturação do trabalho e de rotinas produtivas.
Além disso, a abertura da API radicaliza as apropriações colaborativas e o hackeamento, pois o próprio código-fonte – bases de notícias, sistema de gerenciamento
de conteúdo e programação – é disponibilizado para remix da comunidade. Almeida
e Rocha (2011) sinalizam que até 2008, ano em que as API passaram a ser liberadas,
a participação dos usuários na produção de conteúdo era restrita ao primeiro nível:
elaboração e distribuição de conteúdo.
O compartilhamento das APIs e banco de dados possibilitam aos colaboradores participarem do segundo nível: interface/apresentação das notícias. A
liberação das APIs inaugurou a segunda fase do jornalismo colaborativo, pois
os cidadãos agora desenvolvem novos formatos de apresentação dos jornais,
bem como interfaces para o consumo/colaboração em dispositivos móveis e
desktops, por exemplos. (ALMEIDA; ROCHA, 2011, p. 10)

Defende-se ainda que o hackeamento pode potencializar o que Paul Bradshaw
(2013) conceitua como data driven journalism,1 ou jornalismo guiado por dados,2
prática que representa a convergência de diversos campos, compreendendo a investigação e a produção a partir das estatísticas, seja na visualização ou na programação.
Para um melhor desempenho do jornalismo guiado por dados é necessária a possibilidade de colaboração nas etapas produtivas, seja com o hackeamento interno ou
abrindo as API e os bancos de dados para remix pelos usuários.
Bradshaw (2013) sustenta que o jornalismo guiado por dados compreende quatro partes essenciais: 1. pesquisa de dados; 2. interpretação dos dados, 3. visualização
dos dados; e 4. recombinação dos dados. Em uma análise inicial das experiências sinalizadas neste trabalho, observa-se que as ações de hackeamento estão mais concentradas na visualização dos dados e na recombinação das informações.
Em seu livro Hackear el periodismo, Pablo Mancini (2011) diz que hackear o
jornalismo é trabalhar para melhorar aspectos técnicos, encontrar alternativas para
as questões financeiras e contribuir para otimizar a prática social.

1

Disponível em: http://datadrivenjournalism.net/.

2

Barbosa e Torres (2012) defendem que o jornalismo guiado por dados é uma vertente do paradigma
JDBD.
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Mancini (2011) pontua que o WikiLeaks3 – com os vazamentos de documentos
oficiais de órgãos públicos –, o HuffPost4 – por seu caráter colaborativo – e o Newser5
– por seu papel de agregador – são três experiências do hackeamento do jornalismo.
Além dessas iniciativas citadas por Mancini (2011), jornais como The Guardian
e Estadão, por exemplo, têm promovido ações de hackeamento em suas redações. O
The Guardian reuniu, em 2008 e 2012, programadores, jornalistas, designers, entre
outros, para desenvolver aplicativos em torno do conteúdo e dos serviços do jornal.
The New York Times, USA Today, Financial Times e BBC também foram algumas das
empresas que promoveram o hackathon6 em suas sedes.
No Brasil, o Estadão promoveu o Hackatão em parceria com a Casa de Cultura
Digital, no dia 24 de junho de 2012, reunindo jornalistas, designers, programadores e
hackers para desenvolver projetos tendo como base dados públicos. O Hackatão foi o
primeiro hackeamento promovido por um jornal no Brasil.
Alexandre Matias, editor do Link – caderno de tecnologia do Estadão –, pontuou que o Hackatão é uma das formas de fazer jornalismo no século XXI. “Mais do
que criar aplicativo para tablet ou página em rede social, a gente reuniu hackers e
jornalistas para trabalharem juntos em cima de dados públicos, em uma maratona de
programação e jornalismo”. (HACKATÃO…, 2012)
Com base nessas experiências, podemos pensar o hackeamento dos jornais em
dois níveis: interno, quando é desenvolvido pelas empresas de comunicação a partir
de suas próprias API ou de bases de dados públicos (como nas experiências desenvolvidas pelo The Guardian e pelo Estadão); e externo, quando comunidades de hackers,
jornalistas e demais profissionais criam novos produtos a partir de bancos de dados
públicos, API dos jornais, entre outros. Um exemplo do nível externo são os projetos
desenvolvidos a partir da base de dados públicos do governo federal, disponibilizados
no site dados.gov.br.7 Após a Lei de Acesso à Informação entrar em vigor, no dia 16
de maio de 2012, o referido site passou a agregar dados da esfera federal e projetos

3

Disponível em: http://wikileaks.org/.

4

Disponível em: http://www.huffposthuom/.

5

Disponível em: http://www.newser.com/.

6

Hackathon foi o apelido do evento organizado pela Sun, em 1999, e reuniu profissionais de diversas
áreas para elaborarem programa em Java para Palm V.

7

Disponível em: http://dados.gov.br/aplicativos./
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elaborados mediante dados governamentais, sobretudo por comunidades e grupos de
hackers brasileiros.
Ainda que a utilização das bases de dados, tanto na estruturação das publicações
quanto como fonte para elaboração de reportagens, seja algo recente no Brasil, uma
pesquisa do European Journalism Centre8 (EJC) (GRAY; BOUNEGRU, 2012), que entrevistou mais de 200 profissionais em 40 países da Europa, América do Norte e do
Sul, Austrália, Ásia e África, identificou que 70% dos profissionais disseram que as
matérias elaboradas a partir das bases de dados foram muito importantes; porém, a
falta de conhecimento adequado foi o maior obstáculo para a utilização dessas fontes.
Em relação à operacionalização, 50% pontuaram ter trabalhado com programadores
e/ou designers, e 33% contaram com ajuda de um estatístico na análise dos dados. Na
avaliação de Bradshaw (2013), o Data Driven Journalism (DDJ) pode dar nova vida ao
jornalismo, bem como permitir que os jornalistas criem novos papeis para si mesmos
quando conseguirem traduzir os dados em informações relevantes para a sociedade.

Considerações finais
Nesse contexto de jornalismo em bases de dados e liberação das API pelas empresas
de comunicação, é preciso repensar também o papel e o perfil dos jornalistas. Em
2010, durante uma palestra, Tim Berners-Lee (apud ARTHUR, 2010) pontuou que o
futuro do jornalismo está na análise de dados. Na opinião do inventor da World Wide
Web, a responsabilidade de explicar o que acontece na sociedade é do jornalismo e,
com a disponibilização de dados públicos, essa tarefa é reforçada (ARTHUR, 2010).
Porém, a mediação e a interação entre jornalistas e audiência precisam ser distintas do gatekeeper e do gatewatcher, tornando-se um modelo de cartografia da informação (ALMEIDA; ROCHA, 2010), em que o jornalista possa atuar em coautoria,
potencializando a colaboração e as narrativas multimidiáticas. Se no século passado
o jornalismo de precisão e a CAR foram essenciais para potencializar o jornalismo
investigativo, atualmente o hackeamento das bases de dados pode ser visto, metaforicamente, como uma versão pós-moderna do jornalismo investigativo.

8
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Parte 3
DIDÁTICA

UM RELATO SOBRE A EXPERIÊNCIA DE ENSINO
DE JORNALISMO DIGITAL ATRAVÉS DO EMPREGO
DA MODALIDADE DIDÁTICA TRABALHO POR PROJETOS
Jan Alyne Barbosa Prado

Introdução
Considera-se importante situar o contexto em que a disciplina Prática de Redação II
– Webjornalismo se insere em relação à grade curricular do curso de Jornalismo da
Universidade Federal do Piauí (UFPI), de modo a justificar a escolha do conteúdo programático, dos procedimentos didáticos e pedagógicos adotados. Oferecida no quarto
semestre, esta disciplina obrigatória de 90 horas1 é uma dentre outras modalidades de
práticas de redação oferecidas pelo curso.2
Uma deficiência substancial na grade curricular diz respeito ao fato de que a
disciplina Tecnologias Midiáticas, de 60 horas – que, em tese, deve fornecer alguns
dos principais fundamentos teóricos ligados às tecnologias da informação e comunicação (TICs) –, é oferecida somente no semestre seguinte, ou seja, depois de Webjornalismo. Experiências prévias com esta disciplina e com disciplinas a ela atreladas
atestam que o desenvolvimento de produtos jornalísticos digitais sempre esteve muito
atrelado aos modelos transpositivos do impresso, do rádio, da TV, sem considerar as
especificidades dos novos media.
1

O que compreende três aulas de duas horas cada uma por semana.

2

De acordo com seu fluxograma mais atual, o curso de Jornalismo da Universidade Federal do Piauí
(UFPI) oferece: Prática de Redação I – Jornal; Prática de Redação III – Radiojornalismo; Prática de
Redação IV – Telejornalismo; Prática de redação II – Webjornalismo é pré-requisito para a disciplina
também obrigatória Laboratório Avançado II – Webjornalismo, oferecida no sétimo semestre do curso.
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Outra limitação da grade curricular diz respeito ao fato de que as disciplinas
práticas acima citadas também são lecionadas separadamente, dificultando a criação
de projetos/produtos interdisciplinares, seja pela ausência de um projeto pedagógico
que contemple a interdisciplinaridade, seja pela ausência de produto(s) jornalístico(s)
permanente(s) voltado(s) para tal, seja ainda pela falta de infraestrutura adequada
para o desenvolvimento de produtos webjornalísticos.3
À disciplina Prática de Redação II – Webjornalismo, são reservadas 30 horas
para conteúdos de natureza teórica e 60 para o desenvolvimento de atividades práticas. Em relação à carga teórica, são discutidas, num primeiro momento, as fases do
jornalismo digital (MIELNICZUK, 2003; BARBOSA, 2007), atreladas ao contexto do
desenvolvimento da Web 2.0. Em relação às três primeiras fases do jornalismo praticado na web, buscamos recuperar algumas interfaces armazenadas no Internet Archive Database, mais especificamente da ferramenta Wayback Machine.4 Em seguida,
discutimos alguns aspectos conceituais relacionados à quarta fase do jornalismo digital (BARBOSA, 2007), assente em bases de dados.5
Uma outra discussão teórico-conceitual realizada diz respeito às propriedades
do jornalismo digital, a partir das quais podem ser estabelecidos parâmetros de avaliação da qualidade dos cibermeios, sistematizados em Palacios e Díaz Noci (2012).
Mais especificamente, os alunos são divididos em equipes e convidados a observar e
discutir exemplos advindos de cibermeios diversos e a proceder à aplicação de parte
das ferramentas para a avaliação da qualidade de cibermeios, de preferência locais,
a saber: multimidialidade, hipertextualidade, usabilidade, memória, interatividade,
dentre outros. Em seguida, devem produzir um relatório descritivo e analítico sobre
como os cibermeios selecionados incorporam tais características/propriedades, quais
as lacunas, inovações, deficiências etc.
Em razão da reduzida carga horária teórica, esta atividade não é realizada de
modo comparativo em dois cibermeios locais. Está destinada apenas a situar os alunos

3

Os laboratórios de radiojornalismo, telejornalismo, webjornalismo e jornalismo impresso são todos
separados. O laboratório de webjornalismo da Universidade Federal do Piauí (UFPI), até o momento da redação deste artigo, apresenta uma série de problemas de infraestrutura. Não possui rede
sem fio, e o número de computadores não é suficiente para o número de alunos matriculados.

4

Cf.: http://web.archive.org/. Acesso em: 3 out. 2012.

5

Todo este conteúdo é trabalhado em uma aula que compreende 2 horas, pressupondo que os alunos
fizeram uma leitura prévia dos artigos disponibilizados pelo docente.
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sobre os parâmetros através dos quais os produtos jornalísticos podem ser projetados, de modo a assegurar-lhes qualidade. Vale ressaltar que, durante este processo, os
alunos têm a oportunidade de identificar algumas lacunas em relação à aplicação das
ferramentas, que estão sendo discutidas de modo mais aprofundado em um projeto de
iniciação científica voluntária.6
Seguindo os objetivos da disciplina,7 os discentes são convidados a manipular
ferramentas de busca, apuração, produção, circulação, distribuição e visualização de
conteúdos jornalísticos, bem como bases de dados públicas,8 coincidindo com a necessidade de desenvolver competências midiáticas condicionadas a uma série de dimensões (linguagens, tecnologia, processos de interação, processos de produção e difusão,
ideologia e valores e estética) e indicadores (âmbito da análise ou recepção e âmbito
da expressão ou produção).

Modalidade didática intitulada “trabalho por projetos”
A escolha da modalidade didática intitulada “trabalho por projetos” não é exclusiva
das disciplinas atreladas às tecnologias digitais e, como seu nome sugere, consiste na
6

O projeto é intitulado Estudo Comparativo sobre a Qualidade dos Portais Webjornalísticos O Dia e
Meio Norte, tem duração de dois anos e é composto por dois pesquisadores discentes, orientados
pela autora deste artigo.

7

A saber: habilitar estudantes de Comunicação a conhecerem as principais características e especificidades do jornalismo praticado na web, as fontes e os principais recursos on-line, com o objetivo
de apurar, armazenar, produzir e difundir informações jornalísticas; compreender as transformações por que passam as atividades concernentes ao jornalismo contemporâneo; avaliar parâmetros
de qualidade para a produção, circulação e consumo de produtos jornalísticos; praticar formas de
escrita e de composição jornalística para a web; experimentar e desenvolver produtos e linguagens
para o jornalismo praticado na web.

8

Em razão da rapidez com que surgem novas ferramentas de busca, apuração, produção, circulação
e disseminação de conteúdos, recomendo aos discentes não somente que criem uma conta própria
no marcador social Delicious, como também que explorem uma conta que criei com a finalidade de
armazenar e atualizar ferramentas diversas (http://delicious.com/janalynebarbosa), mais especificamente relacionadas às tags “tools”, “tool”, “jol”, “lista”, “multimedia”, “visualization”, “resources”,
dentre outras. Esta atividade é estendida para além da sala de aula, uma vez que a infraestrutura do
laboratório de webjornalismo é muito limitada. Conta com apenas cinco computadores e cinco pontos de conexão à internet, para aproximadamente 25 alunos matriculados em cada semestre. Em sala
de aula, costumo dividir as turmas em três grupos, com o objetivo de explorar algumas ferramentas,
encorajando-os a conhecê-las de modo mais aprofundado para além da sala de aula. Esta atividade
é muito importante, uma vez que, em equipes, os discentes deverão escolher e utilizar parte dessas
ferramentas com o objetivo de planejar e criar um produto jornalístico em hipermídia e multimídia.

Um relato sobre a experiência de ensino de jornalismo digital
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elaboração de projetos/produtos, normalmente atrelados a práticas colaborativas e ao
estabelecimento de diferentes estágios de produção, visando estrategicamente “aplicar o conhecimento teórico, integrando conceitos e noções históricas para a criação de
um determinado produto digital”, bem como para o desenvolvimento de estratégias
que vão “desde a fase de diagnóstico, e de pré-produção de planeamento, a avaliação
do produto final.” (REDE ICOD, 2006, p. 77)
Uma das razões para a escolha dessa modalidade é que trata-se de uma “metodologia flexível que se adapta a diferentes ambientes tecnológicos.” (REDE ICOD,
2006, p. 77) No nosso caso, a modalidade é adequada por garantir condições para a
exequibilidade dos projetos/produtos jornalísticos digitais. As ausências de infraestrutura técnica e humana9 além de um produto laboratorial digital vinculado ao curso
que pudesse ser continuamente mantido e atualizado, tais como a Revista Bula10 e
o Impressão Digital 126,11 constituem outras razões pelas quais adotamos esta modalidade didática. Através da implementação deste modelo, foi possível promover a
criação de grupos interdisciplinares, onde cada aluno fica responsável por etapas específicas de cada projeto/produto desenvolvido num ambiente de colaboração, o que
permite diferentes tipos de participação. (REDE ICOD, 2006)
Uma das vantagens deste procedimento é que os alunos podem utilizar o conhecimento anterior e técnicas de outras disciplinas e técnicas relacionadas com a
comunicação e jornalismo (REDE ICOD, 2006), a exemplo das disciplinas atreladas
às práticas de redação mencionadas anteriormente.
Estabelecemos as seguintes diretrizes: todos os trabalhos da disciplina submetidos à avaliação docente e aos quais serão atribuídas notas estão atrelados à modalidade didática trabalhos por projetos. A primeira avaliação, designada para equipes de
até cinco pessoas, consiste na elaboração de um relatório descritivo e analítico desenvolvido com base na aplicação das fichas ou ferramentas de análise da qualidade dos
cibermeios, como foi dito anteriormente.
Apesar de utilizarem cibermeios de diversos países e estados brasileiros como
exemplo, a partir dos quais se pode observar a incorporação das propriedades do jor9

Ex.: laboratoristas, técnicos em TI etc.

10

Produto laboratorial vinculado ao curso de Jornalismo da Universidade Federal da Bahia (UFBA).
Cf.: http://www.revistabula.com/. Acesso em: 17 out. 2012.

11

Produto laboratorial vinculado ao curso de Jornalismo da UFBA. Cf.: http://www.impressaodigital126.com.br. Acesso em: 17 out. 2012.
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nalismo digital, os alunos são estimulados a aplicar as fichas e a produzir relatórios
utilizando cibermeios locais, de modo a pensar sobre a sua realidade geográfica mais
próxima e desenvolver competências relacionadas, mais especificamente, à avaliação
crítica das TICs12 aplicada ao Jornalismo. (REDE ICOD, 2006)
A segunda avaliação consiste na elaboração de uma reportagem hipertextual
baseada em metanarrativa. Para tal, discutimos aspectos conceituais e práticos relacionados às (meta)narrativas jornalísticas na web. O manancial teórico utilizado pelo
qual os discentes devem se nortear visando a produção da reportagem hipertextual
versa sobre o comportamento do usuário na web, noções de usabilidade aplicada ao
texto jornalístico na web (FRANCO, 2009; NIELSEN, apud FRANCO, 2009), densidade informativa, pirâmide invertida e deitada (CANAVILHAS, 2007), estratificação
da informação (FRANCO, 2009), narrativa não linear, redação hipertextual (CANAVILHAS, 2007; SALAVERRÍA, 2005; DÍAZ NOCI, 2011), redação e otimização para
mecanismos de busca (FRANCO, 2009), composição de tags e metanarrativas.13
Todos estes conhecimentos são discutidos por meio de revisão bibliográfica e
de exemplos advindos de cibermeios locais, nacionais e internacionais. Os discentes
também fazem exercícios, sejam de produção, de reformulação ou de readaptação de
conteúdos jornalísticos para a web, com vistas a aplicar tais conhecimentos na prática.
Do ponto de vista da convergência de conteúdos e profissional, o sentido da
hipertextualidade constitui um aspecto muito importante a ser considerado quanto
às demandas ligadas às competências do jornalista contemporâneo em tempos de
convergência:
Os novos jornalistas devem se familiarizar com este novo modelo de narrativa não-linear. Superando o constrangimento que envolvem formatos como a
pirâmide invertida, estão obrigados a explorar estruturas discursivas muito
12

Tecnologias Midiáticas, também lecionada por mim, no quinto período do curso de Jornalismo da
Universidade Federal do Piauí (UFPI), é a principal disciplina dedicada a desenvolver competências
digitais relacionadas ao saber, segundo a classificação estabelecida pela Rede ICOD (2006, p. 61),
a saber: “Conhecer as teorias da comunicação digital e os novos modelos interactivos e dialógicos
(colaborativos, cooperativos, etc.); conhecer as técnicas para investigar novas formas de produção
[…], distribuição […] e consumo […] de comunicação; compreender as potencialidades e usos das
linguagens de programação e das diferentes plataformas tecnológicas […] num contexto de convergência midiática; conhecer as principais questões relacionadas com a sociedade da informação”,
dentre outras.

13		
Este conjunto de conhecimentos também norteará os discentes na elaboração do terceiro projeto/produto webjornalístico, a saber, o especial hipermultimidiático.
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mais orgânicas e relacionais. […] Devem aproveitar o potencial documental
e multimídia que oferece o hipertexto, mediante a inclusão de enlaces a notícias relacionadas e a incorporação de elementos não somente textuais, como
também audiovisuais e infográficos. (SALAVERRÍA; NEGREDO, 2008,
p. 171)

Para a elaboração da reportagem hipertextual, discutimos possíveis pautas,
baseadas em informação de proximidade (BARBOSA, 2002), utilizando documentos
oficiais ou notícias locais, alternando entre fontes on-line e off-line, a partir dos quais
se podem criar diferentes enquadramentos, como ponto de partida para a produção
de reportagens baseadas em metanarrativas. Diversos exemplos de reportagens hipertextuais são discutidos, como o modelo narrativo empregado pelo Global Voices.14
A esse respeito, discorremos sobre a importância do emprego dos links como
um núcleo retórico fundamental dos sistemas hipertextuais, devido à sua capacidade
para criar organizações hierárquicas e associativas que permitam uma estrutura lógica
e conceitual do conteúdo, além do o uso formal do hipertexto para a construção das
mensagens. (DÍAZ NOCI, 2011)
O processo produtivo das reportagens hipertextuais é acompanhado de perto,
de modo que o emprego dos links na (meta)narrativa seja elaborado segundo um princípio lógico, ou seja, “uma lógica sistemática de criação de coesão [...], gerando assim
‘um trajeto de autor’”, buscando “criar sentido ou significado através do estabelecimento de relações baseadas no critério discricionário de semelhança ou relacionamento.” (CODINA, apud DÍAZ NOCI, 2011, p. 234)
O propósito discursivo dos links (DÍAZ NOCI, 2011) também é utilizado como
base conceitual para a elaboração da reportagem hipertextual. Embora consideremos que estas tipologias discursivas não sejam mutuamente excludentes, encorajamos principalmente a refletir sobre a conveniência do emprego de links sequenciais15

14

Cf.: http://pt.globalvoicesonline.org/.

15

Enquanto os links sequenciais “mantêm a coesão e incentivam uma exploração linear do conteúdo
da hiperestrutura”, os não sequenciais “proporcionam o acesso aos nós sem a necessidade de exploração dos precedentes.” Este último tipo é explorado por ocasião da execução do terceiro projeto/
produto vinculado à disciplina, a saber, o especial hipermultimidiático, onde são discutidos ainda a
questão do “modo de exploração de links” e o “destino”. (DÍAZ NOCI, 2011, p. 236)
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(CODINA, apud DÍAZ NOCI, 2011) de “desenvolvimento”,16 “contextuais”,17 “documentais”,18 “complementares”,19 “de atribuição”,20 “referenciais”,21 ou “de serviços”.22
(LARRONDO, apud DÍAZ NOCI, 2011, p. 236)
Embora não seja um item obrigatório da atividade, os alunos costumam ainda
recorrer ao emprego dos links quanto a seu modo de exploração, subdivididos em
links embutidos (situados no texto, gerando navegação com base na tomada de decisões enquanto a leitura está ocorrendo) e links sobrepostos (localizados fora do texto, na forma de resumos, listas, menus drop-down etc.). (CODINA; PAUL; FIEBICH,
apud DÍAZ NOCI, 2011)
As reportagens são publicadas em um blogue normalmente vinculado a sistemas
de gerenciamento de conteúdos tais como a ferramenta WordPress23 ou o Storify,24 com
destaque para este último, que incorpora uma ferramenta de busca em outros sistemas/
ambientes, como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube etc., permitindo a incorporação de diversos formatos à (meta)narrativa, como dados, textos, vídeos e imagens.
Por mais óbvia que a noção de princípio lógico possa parecer, os alunos encontram algumas dificuldades em empregar o hipertexto de modo coerente na construção de (meta)narrativas jornalísticas. Inicialmente, a tendência é incorporar links de
forma enciclopédica, que pouco ou nada agregam em termos de valor informativo à
(meta)narrativa. Além disso, predomina ainda o emprego do link em trechos de enunciados que não condizem com a função referencial ou com a literalidade tão própria
dos links, facilitando assim a perda cognitiva. (DÍAZ NOCI, 2011) No entanto, aos

16

São geralmente utilizados “para explicar e desenvolver a informação contida em um nó anterior ou
ancestral.” (DÍAZ NOCI, 2011, p. 236)

17

Costuma-se empregá-los “para fornecer informações contextuais sobre o tema.” (DÍAZ NOCI, 2011,
p. 236)

18

“Dão acesso a documentos relacionados (relatórios policiais, comunicados de imprensa, registros
judiciais e decisões judiciais, declarações, etc.).” (DÍAZ NOCI, 2011, p. 236)

19

“Fornecem acesso a conteúdo adicional e são reutilizados para aprofundar as informações.” (DÍAZ
NOCI, 2011, p. 236)

20

“São utilizados para fornecer informações sobre a fonte de informação.” (DÍAZ NOCI, 2011, p. 236)

21

“Dão acesso a sites mencionados no texto.” (DÍAZ NOCI, 2011, p. 236)

22

“Conectam o usuário a elementos úteis, tais como motores de busca ou arquivos sob demanda.”
(DÍAZ NOCI, 2011, p. 236)

23

Cf.: http://wordpress.com/. Acesso em: 15 out. 2012.

24

Cf.: http://storify.com/. Acesso em: 15 out. 2012.
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poucos, eles vão desenvolvendo o princípio lógico, segundo as dimensões relacionadas
anteriormente.
Infelizmente, dada a ausência de um produto webjornalístico que pudesse ser
mantido permanentemente, não é possível explorar o emprego dos links quanto ao
seu destino.25

Planejamento e produção de um especial
em hipermídia e multimídia
A execução deste projeto é dividida em duas etapas, para as quais são atribuídas notas
distintas: a primeira etapa consiste no planejamento do especial, e a segunda, na criação/elaboração do produto em si. Consideramos que esta atividade é a que contempla
o maior número de aspectos relacionados às competências digitais ligadas ao saber
e ao fazer (REDE ICOD, 2006) no que diz respeito às dimensões profissionais e de
conteúdo ligadas aos fenômenos de convergência, uma vez que possibilita a aplicação
do conhecimento acumulado até então na disciplina e o acréscimo de noções fundamentais ligadas ao sentido da narrativa em multimídia e em hipermídia, por meio da
criação de produtos originais.26 (SALAVERRÍA; NEGREDO, 2008)
Além de um quadro conceitual básico (STEVENS, 2011; MACHADO, 2007;
LONGHI, 2010) ligado ao sentido de narrativa em multimídia e em hipermídia, é fornecida aos discentes uma série de tutoriais complementares,27 a partir dos quais poderão elaborar uma espécie de modelo de planejamento do produto. Neste modelo,
devem ser especificados os elementos constitutivos do roteiro do especial. A única
25

A dimensão destino é subdividida em três: links externos se conectam a uma página da web que
é externa ao meio e com uma URL diferente da última; links internos dão acesso a uma página da
web com a URL do medium, mas diferente do hipertexto analisado; links intrínsecos proporcionam
acesso aos nós do mesmo hipertexto. (PAUL et al. apud DÍAZ NOCI, 2011)

26

Dentre as funções listadas por Salaverría e Negredo (2008) que os discentes podem desenvolver por
ocasião do planejamento e da criação dos especiais hipermultimidiáticos, destacamos a de repórter,
fotógrafo, infografista, editor de conteúdos multimídia, especialista em usabilidade e arquitetura
da informação.

27

Alguns exemplos de manuais ou tutoriais dedicados ao planejamento e à produção de especiais
hipermultimidiáticos são: http://onlinejournalismblog.com/2012/08/21/how-to-get-started-as-a-multimedia-journalist/; http://www.clasesdeperiodismo.com/2011/04/19/crea-tu-propio-especial-multimedia-con-wix/; http://www.clasesdeperiodismo.com/2011/04/20/crea-tu-propio-especial-multimedia-con-wix-parte-ii/. Acesso em: 15 out. 2012.
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exigência para a definição do tema a ser abordado no especial é que esteja vinculado a
algum aspecto de realidade circunscrita à cidade de Teresina e/ou ao estado do Piauí.
Através de processos de pesquisa, os alunos também devem produzir algumas
informações preliminares, compostas por subtemas que servirão como guia para a
execução do produto, e definir algumas fontes on-line e off-line a serem consultadas
para a elaboração do produto, os recursos em hipermídia e multimídia – ferramentas
de apuração, produção, edição, circulação, distribuição e visualização de conteúdos
empregadas – e a estrutura do especial em si – com base em noções de arquitetura
da informação, que requer o planejamento do mapa dos conteúdos –, que implica
estabelecer o número de matérias, a natureza dos conteúdos quanto aos formatos empregados, sua expressão e substância. São encorajados a fazer também uma análise
de produtos similares, seja no plano da expressão – estrutura do produto jornalístico
– ou do conteúdo produzido.
Em relação à etapa ligada ao planejamento do especial com base em noções
de arquitetura da informação, incorporamos a noção aportada por Machado (2007,
p. 119):
No atual estágio dos cibermeios, a arquitetura da informação cumpre ao menos três funções, uma mais clássica, de mapa que indica os percursos para localização da informação, uma mais recente que orienta a busca e recuperação
das informações e uma terceira, pouco estudada até aqui e em que nos centraremos neste tópico, de servir como elemento estruturante na composição
de narrativas multimídia. A composição passa a ser pensada como um tipo
de enredo que determina os eventos de uma narrativa interativa dispostos
em torno de um espaço audiovisual […]. O que pode variar são as possibilidades diferenciadas de começo, de fluxos interativos e de finais previstos na
arquitetura da informação como uma estrutura que condiciona a composição
da narrativa.

Quanto mais preciso é o planejamento, mais exequível parece ser. Cada etapa
(planejamento e produção) tem a duração de cerca de um mês, e o acompanhamento
da atividade é processual e semanal. Através de pesquisa exploratória de produtos
webjornalísticos, foi possível elencar algumas considerações relevantes para se pensar
o desenvolvimento dos especiais, partindo de uma definição mais abrangente para
em seguida problematizá-la. “A multimedia story is some combination of text, still
photographs, video clips, audio, graphics and interactivity presented on a Web site in
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a nonlinear format in which the information in each medium is complementary, not
redundant.”28 (STEVENS, 2011) Nesse sentido, admite-se que, nos especiais produzidos pelos alunos, as narrativas sejam lineares também.
O termo “especial” em hipermídia e multimídia é polissêmico, e sua precisão
conceitual é inexistente. A flexibilidade e a dinamicidade das narrativas hipermidiáticas e multimidiáticas na web, caracterizadas pelo emprego da hipertextualidade,
multimidialidade e interatividade (CANAVILHAS, 2007), admitem variedade quanto
aos formatos, linguagens, gêneros e produtos jornalísticos, a exemplo das galerias de
imagens, infográficos interativos, audioslides, entre outros.
Questiona-se, por exemplo, se tais especiais seriam conteúdos adicionais ou pacotes completos de informação: “[…] por se tratar de uma imensa gama de formatos
diferentes, que utilizam os recursos da hipermídia, como a interatividade, a multilinearidade e a adição de elementos multimídia, esse tipo de produto webjornalístico
carece de uma definição mais apurada.” (LONGHI, 2010, p. 151)
Se considerarmos a web como uma grande base de dados, cuja coleção estruturada de itens permite uma variedade de operações – a saber: ver, navegar, buscar,
intercambiar informações e compor formas diferenciadas de narrativa (MANOVICH,
2001) –, é de se esperar que as consequências destas operações estimulem o aparecimento de formas distintas de narrativa.29 (MACHADO, 2007)
A natureza do acontecimento ou do tema bem como seus enquadramentos
devem condicionar o planejamento e a criação das peças informativas que deverão
compor o especial. Nesse sentido, os alunos são estimulados a definir o que melhor
se adéqua aos formatos disponíveis e possíveis na composição do especial. Também,
alguns dos tutoriais disponibilizados30 aos alunos fornecem um instrumental conceitual e aplicado no que diz respeito à relação entre sistemas de publicação e modelos de
narrativa e entre arquitetura da informação e narrativa. (MACHADO, 2007)
Uma dos maiores constrangimentos enfrentados pelos alunos diz respeito às
possibilidades limitadas dos Sistemas de Gerenciamento de Conteúdo (SGCs), por
28

“

29

Embora não trabalhemos com bases de dados estruturadas, podemos pelo menos vislumbrar as
suas potencialidades.

30

Cf.: http://multimedia.journalism.berkeley.edu/tutorials/starttofinish/storyboarding/.
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meios dos quais os especiais são produzidos, a exemplo do que afirma Machado (2007,
p. 120).
Se o sistema de gestão de conteúdos for desenvolvido sem uma participação direta dos jornalistas, como ocorre na maioria das vezes, pode ocorrer
uma drástica redução das possibilidades de narrativa. Ao mesmo tempo que
permite a desvinculação da forma dos conteúdos, automatizando o processo de distribuição para distintas plataformas de circulação, no jornalismo
como em qualquer outro tipo de uso, a linguagem XML exige uma definição
prévia da estrutura e dos formatos para que a complexidade do sistema seja
expressada na diversificação das modalidades de narrativa disponibilizadas
para os jornalistas.

Isso significa que muitas das ideias relacionadas à composição de narrativas
não podem ser exequíveis, dada à ausência de “sistemas complexos de produção e
gestão, que sejam capazes de incluir subsistemas específicos” e à ausência de possibilidades diversificadas de formatos – axiais ou reticulares (DÍAZ NOCI e SALAVERRIA
apud MACHADO, 2007, p. 121) ou ainda que possibilitem a composição de diferentes
tipos de gêneros ou formatos jornalísticos (MACHADO, 2007, p. 121).
De qualquer modo, as etapas de planejamento e produção, somadas ao referencial conceitual e aplicado discutido em sala de aula, ao mesmo tempo que possibilitam
a incorporação de saberes prévios relacionados às disciplinas práticas, permitem aos
alunos se desvincularem do modus operandi de natureza transpositiva (SILVA JR.,
2011), típico das práticas relacionadas ao impresso, por exemplo, de modo a criarem
produtos pensados segundo as especificidades da web31 e, principalmente, sem se desvincularem do caráter jornalístico das peças informativas.
31

Os especiais são: http://repentethe.wordpress.com/, que versa sobre a tradição do repente no
Piauí; http://pinonarte.wix.com/pinonarte#!, sobre a produção de histórias em quadrinhos em Teresina; http://raysaleitebenevides.wix.com/cinerexteresina#!home/mainPage, sobre o projeto de
revitalização do antigo Cine Rex, em Teresina; http://dedea92.wix.com/casadocantador, sobre os
principais personagens do repente em Teresina; http://especialpotycabana2.wix.com/especial-potycabana#!home/mainPage, que trata da revitalização do parque Potycabana, uma área pública de
lazer em Teresina; http://projetomultimidia201.wix.com/novenanspspi, sobre a tradição da Novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que acontece no bairro Vila Operária, na capital piauiense; www.wix.com/meeeey/coisadenego, sobre o movimento popular e religioso local Coisa de Nêgo;
http://julianansantiago.wix.com/cabecadecuia, que versa sobre a lenda do Cabeça de Cuia; http://
afestavaicomecar.wordpress.com/, sobre a história do cantor de música brega Raimundo Soldado;
http://miriamsillva.wix.com/estampidos-especial, sobre o projeto social e filantrópico do grupo
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Considerações finais
Embora não considere que a experiência relatada aqui se trate de uma experiência
pioneira no ensino do jornalismo digital em tempos de convergência, acredito que este
artigo propõe contribuições no que diz respeito: 1. aos aportes teóricos, conceituais e
ferramentais selecionados e discutidos para o desenvolvimento de narrativas e produtos jornalísticos digitais; 2. aos procedimentos didático-pedagógicos adotados no sentido de desenvolver competências digitais relacionadas às dimensões dos conteúdos e
profissionais da convergência jornalística; 3. às percepções ligadas à aprendizagem e
ao ambiente de experimentação, considerando-se as condições e os constrangimentos
de natureza técnica, pedagógica e de infraestrutura que se apresentam.
Se, por um lado, à medida que o aporte teórico-conceitual é discutido em sala
de aula, é evidente a mudança de percepção dos discentes no que diz respeito ao desenvolvimento de narrativas, produtos e linguagens no jornalismo praticado na web,
por outro, os alunos estagiários das redações on-line ou integradas em Teresina afirmam encontrar dificuldade de colocar em prática o que aprenderam em sala de aula.
Segundo eles, a mentalidade dos chefes de redação e profissionais da área permanece
atrelada ao modelo transpositivo herdado principalmente do jornalismo impresso.
Além disso, o ambiente de experimentação não encontra eco nas redações tradicionais, corroborando a afirmação de Mielniczuk e Marques (2007) segundo a qual
a expansão dos produtos de jornalismo digital está diretamente atrelada aos contextos
de produção de modo sistêmico dependentes dos modelos de produção.
Em relação aos constrangimentos da modalidade didática trabalhos por projetos, merecem destaque as implicações temporais que este tipo de modalidade de
ensino suscita. Não é possível estabelecer uma manutenção contínua e permanente,
de modo a aperfeiçoar os produtos, uma vez que as atividades são executadas e, finalizado o semestre, uma nova turma é designada para cursar a disciplina.
Concomitantemente, por se tratar de um produto webjornalístico concluído ao
final do semestre, resta pouco tempo para compartilhar, atualizar e receber contribuições de usuários de redes sociais, especialmente da comunidade acadêmica. A título
Estampido, formado por voluntários que se dedicam a levar cultura, cidadania e entretenimento
a pacientes de hospitais e cidadãos que moram em abrigos da cidade; e http://thalyta-arrais.wix.
com/roda-de-sao#!s%C3%A3o-gon%C3%A7alo, que versa sobre a manifestação popular Roda de
São Gonçalo.
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de sugestão futura, pretende-se criar um espaço de discussão mais aprofundado e subsequente aos produtos desenvolvidos.
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DIGITALIZAÇÃO E CONVERGÊNCIA NA PRODUÇÃO
LABORATORIAL NO CURSO DE JORNALISMO1
Luciana Gomes Ferreira

Introdução
A estrutura da informação jornalística considerada como tradicional, com seus elementos comuns bem definidos de fontes, mediadores e receptores, está em transformação frente às novas realidades já consolidadas provocadas pelas inovações
tecnológicas, transformações sociais e atitudes culturais e políticas diferentes das que
se tinha até então. Um dos principais agentes de mudança é a possibilidade de substituição dos processos informativos lineares do jornalismo, enquanto discurso unilateral de produtores para consumidores de notícias, dos jornalistas para os leitores,
e para os ouvintes/espectadores, pelos processos multilaterais, onde a informação
evolui para uma espécie de “conversa” onde “todos” têm a potencialidade de fazer
ouvir sua voz. Assim, o enfraquecimento das linhas de fronteira entre quem elabora
as notícias e quem as consome obriga a sociedade e, sobretudo, o campo jornalístico a
pensarem uma alteração dos respectivos papéis.
Nessa perspectiva, é indiscutível que o jornalismo, entendido como profissão,
está em mudança. Os jornalistas são forçados a adaptar-se, não apenas às novas tecnologias, adquirindo competências informáticas, mas também no modo de coletar
informação, de verificá-la e confirmar sua veracidade, e no modo de apresentação e
difusão. (FIDALGO, 2008) A ideia de que é fácil, hoje em dia, se tornar um jornalis1

Artigo apresentado no I Simpósio Nacional de Ensino do Jornalismo, em 2010, em Florianópolis,
Santa Catarina.
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ta graças às tecnologias digitais de comunicação e informação é bastante difundida,
porém não é exatamente com essa realidade que se convive. (MORETZSOHN, 2006)
O jornalismo exige uma qualificação que o cidadão comum não tem, por exemplo. O fato de uma pessoa cozinhar, pintar, conhecer leis etc. não basta para torná-la
profissional nessas áreas. Assim acontece no jornalismo, onde a qualificação específica requer o domínio de determinadas técnicas de aquisição e averiguação de notícias,
a capacidade de contextualizar a informação obtida e a observância de certos princípios éticos para se orientar no espaço heterogêneo das mídias onde ocorrem seus
diversos interesses. Esses e outros aspectos construíram o jornalismo. Agora, novas
tecnologias – digitais – para a comunicação novamente trazem transformações para
as especificidades do jornalismo e as competências dos jornalistas.
Com o objetivo de lançar um olhar crítico a essas questões que vêm sendo relatadas há mais de uma década, este artigo faz uma revisão conceitual sobre o jornalismo e
sua relação com a cultura da convergência na era das tecnologias digitais e sobre como
o ensino tem se transformado a partir dos novos modelos comunicacionais, destacando como exemplos três produtos laboratoriais dos cursos de Jornalismo da cidade de
Salvador, Bahia, analisando do ponto de vista do professor da disciplina de Jornalismo Digital e da experimentação laboratorial dos estudantes. Será abordado também,
de forma resumida, como se processam as modificações referentes às práticas laboratoriais relacionadas com o jornalismo digital e o ensino a partir das tecnologias.

O jornalismo na era da convergência digital
Muitas teorias surgiram sobre os benefícios socioculturais da comunicação digital,
há mais de uma década, e não só para a categoria dos jornalistas. Os pesquisadores,
em geral, acreditam que estamos vivendo um momento de maior quantidade de informações e com melhor qualidade; maior potencial de difusão, participação, enfim,
pluralismo, mesmo que no decorrer do processo o tratamento da informação tenha
ficado mais complexo. (CALVO, 2006) A pergunta que se coloca é se esse progresso
da comunicação com uma infinidade de possibilidades através das mídias tradicionais e dos modernos meios de comunicação digitais efetivou todos os benefícios prometidos, sobretudo no campo da educação prática dos jornalistas do ponto de vista
da convergência.
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A princípio, tende-se a pensar que sim, com tantas possibilidades de recursos
de mídias de baixo custo proporcionadas pelo computador e pela internet para se utilizar nos cursos de Jornalismo, recursos estes que vão além dos tradicionais meios de
comunicação de massa, que têm o custo operacional e técnico elevado, como o rádio
e a TV. A digitalização do processo comunicacional promoveu a ampliação das possibilidades e, além de baixar o custo dos recursos operacionais, abriu um grande leque
para a concretização da convergência entre as mídias. Mas será que a comunicação
convergente entre mídias é algo novo no jornalismo? E a questão principal para este
artigo: como relacionar o jornalismo e a convergência na era das tecnologias digitais?
Para melhor entendimento destas questões, será estabelecido um conceito sobre o que é convergência, e a proposta do professor e pesquisador da área de Comunicação da Universidade do Sul da Califórnia (USC), Henry Jenkins, é bastante
pertinente. Segundo sua definição, convergência se refere ao fluxo de conteúdos que
circula através de múltiplos suportes midiáticos, à cooperação entre os muitos mercados midiáticos, e também ao comportamento migratório do público dos meios de
comunicação de massa que vai em busca da experiência de entretenimento que deseja.
Além disso, Jenkins (2006, p. 27, tradução nossa) afirma que “convergência é uma
palavra que consegue definir transformações tecnológicas, mercadológicas, culturais
e sociais, dependendo de quem está falando.”
Estabelecido este parâmetro para o entendimento de convergência midiática,
verifica-se que de fato existe uma relação estreita entre jornalismo, convergência e
tecnologias de comunicação. A “notícia”, principal produto final do jornalismo, pode
ser veiculada por diversas plataformas de mídias, e vem se tornando, potencialmente,
cada vez mais convergente por estar inserida numa época de maior desenvolvimento
e expansão das tecnologias de comunicação e informação. Vale ressaltar que, para o
campo jornalístico, a condição de convergência, assim como de multimidialidade e hipertextualidade, não é totalmente uma novidade, pois não é fato recente a elaboração,
pelo jornalismo, de vários tipos de discursos nem o oferecimento destes ao público
através de vários tipos de meios. Sabe-se que os discursos do jornalismo possuem um
histórico de convivência, de certa forma harmônica, com suas diferentes formas de expressão e seus diferentes suportes – a exemplo da produção jornalística para o papel,
que desde a sua emergência utiliza-se de imagens de tipos variados, como gravuras,
charges, fotos, infográficos etc.
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Além dessa apropriação imagética, o discurso jornalístico se adaptou facilmente aos suportes radiofônicos e televisivos, tendo incorporado e aproveitado as especificidades dessas tecnologias eletrônicas, embora não tenha perdido sua identidade
discursiva nascida para o papel. Ocorre que a ruptura desse discurso (multimídia mas
linear, similar para os diferentes meios) aconteceu de fato com as tecnologias digitais
que evidenciaram de forma exponencial as plataformas multimídias, a hipertextualidade e a convergência do discurso, crescendo seu potencial e até possibilitando a
comunicação em rede de forma simultânea.

Novos fenômenos técnicos modificam as rotinas produtivas
Com a invenção dos computadores pessoais, na década de 1970, a tecnologia digital se
expandiu rapidamente, e o que se convencionou chamar de hipertexto, multimídia e
convergência – para dar conta dos novos fenômenos técnicos – passou a fazer parte do
cotidiano da produção jornalística. Desde então, as redações das empresas de comunicação encamparam progressivamente a publicação digital, que modificou o ambiente
de trabalho e as rotinas de produção de todas as mídias, mas sobretudo do jornalismo
impresso. Até a chegada dos computadores às redações, o principal produto jornalístico
– a notícia – não tinha sido abalado do ponto de vista da distribuição e recepção.
A reportagem assistida por computador, por exemplo, foi a primeira mudança no
jornalismo para a era digital. Instrumentos tecnológicos que aproximaram o jornalista da
informação e facilitaram seu trabalho através dos bancos de dados digitais, da interpretação de planilhas de cálculos, ou da possibilidade de ilustrar a reportagem com gráficos
e tabelas de forma interativa, modificaram a rotina produtiva do jornalismo, sem falar da
mudança na questão da recepção, já que o público, com o advento da internet, deixou de
ser apenas consumidor para ser também produtor de conteúdo. (PENA, 2005) Mas, se
o computador mudou a realidade jornalística, a internet potencializou essa mudança. A
internet ligou produtores e consumidores de notícias no mundo inteiro de forma rápida
e eficaz, e essa nova forma de relação com a informação exige do jornalista não apenas o
domínio das novas tecnologias, mas a capacidade de responder, com grande velocidade e
precisão, as demandas individuais possibilitadas pela interatividade.
Para Tejedor Calvo (2006), progressivamente os meios digitais foram tomando consciência das amplas possibilidades do meio on-line. Assim, desde os primeiros
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jornais eletrônicos, que se limitavam a digitalizar os conteúdos de suas versões em
papel, até os jornais digitais atuais, que passam a explorar as vantagens dos meios
on-line, com seu banco de dados e a possibilidade de convergência de informações de
diferentes formatos, os conteúdos vão se incorporando aos novos modos produtivos
do jornalismo.
Sem barreiras, o computador permite a convergência das narrativas jornalísticas da TV, do rádio e do jornal impresso. O usuário ganha a possibilidade de acessar
documentos de diferentes formatos: textual, sonoro, visual, audiovisual, ou a combinação de todos eles. A inclusão dos computadores nas redações e seu uso em todas as
etapas do processo comunicativo (produção, emissão, transmissão, recepção e armazenamento de dados) fatalmente conduzem à reflexão sobre o uso da tecnologia como
elemento dinamizador do jornalismo tradicional, promovendo transformações.
De forma inevitável, a digitalização e a conexão on-line dos meios de comunicação representam, do ponto de vista informativo, cinco mudanças básicas, segundo
Calvo (2006): o gatekeeping misto – quando o receptor seleciona os temas de seu
interesse, ainda que dentro das agendas escolhidas pelo jornalista –; multiedição –
possibilidade de atualizar constantemente e em tempo real a informação, podendo-se
oferecer várias edições diárias de um mesmo produto –; duplo feedback – através e
graças à internet, o jornalista se converte em receptor de informação, em primeiro
lugar, e depois em emissor, mas de forma quase simultânea –; redação virtual – é bem
provável que as redações do futuro sejam espaços virtuais –; narrativa hipertextual – a
narrativa hipertextual é potencializada na sua nova maneira de comunicar os acontecimentos. Os jornalistas encontram agora um novo contexto, o digital, e, para adequar
o ensino-aprendizagem a tal contexto, deve-se assegurar a questão fundamental que
diz respeito aos processos educativos.

O ensino do jornalismo e as técnicas digitais
Pesquisa constante, elaboração própria de textos, leitura sistemática, desconstrução
e reconstrução de práticas, exercício da autonomia do argumento. Essas são as cinco características que o professor da Universidade de Brasília (UnB) e educador Pedro Demo (2006) associa ao desenvolvimento eficaz do ensino virtual ou a distância.
Transportando esses argumentos para o ensino do jornalismo, verifica-se a similari-
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dade dessas características com a demanda de aprendizagem do estudante de Jornalismo para se adequar ao meio de trabalho onde predominam as técnicas digitais. A
educação permeada pela tecnologia digital, afirma Demo (2006, p. 114), “traz como
fundamento a autonomia do aprendiz.” As consequências são que a digitalização das
práticas educativas conduziu a novos hábitos e relações de trabalho entre professores
e alunos. E a diversidade das plataformas utilizadas para o ensino de conteúdos digitais (teóricos e práticos) varia de acordo com o modelo de incorporação destas tecnologias pelos cursos de Jornalismo. (MACHADO; PALACIOS, 2007)
Neste caso, pode-se utilizar do mais simples recurso de correio eletrônico, softwares sofisticados de gerenciamento de conteúdos, até plataformas de ensino a distância, mesclado ou não com as aulas presenciais. Mas o tipo de instituição, se pública
ou privada, o nível social dos alunos, os recursos disponíveis para atualização tecnológica etc., são fatores determinantes para a concretização desses processos de adesão
tecnológica às práticas de ensino-aprendizagem no jornalismo, como sugerido em entrevistas com professores e coordenadores dos cursos de Jornalismo em Salvador, que
serão abordadas mais adiante.
Relembrando os fatos históricos, verifica-se que, desde os primeiros cursos de
Jornalismo no Brasil, na década de 40 do século XX, até hoje, o ensino do jornalismo
vive o dilema de qual conhecimento privilegiar na construção do currículo do curso, se
o prático ou o teórico. É consenso, entretanto, que a concepção prática das disciplinas
nos cursos possibilita ao estudante vivenciar os conceitos nos diversos campos da produção jornalística, como nos veículos impressos, eletrônicos e, agora, digitais. Porém,
em tempos de convergência midiática, esse cenário vem se modificando. Apesar de
ainda não se ter um ambiente ideal de exercícios laboratoriais, os estudantes de Jornalismo ampliaram o leque de produtos acadêmicos e recursos técnicos na produção
de suas práticas. As disciplinas que mais evidenciaram avanços são aquelas relacionadas ao uso das ferramentas da internet para suas oficinas com baixo, ou nenhum,
custo de produção e com direito a publicação imediata, possibilidade que era remota
antes dos recursos digitais. Em geral, a produção laboratorial dos estudantes de Jornalismo só era publicada meses depois, muitas vezes já fora do contexto, e isso quando
a instituição disponibilizava recursos.
Para entender melhor os resultados do processo de digitalização e convergência da produção laboratorial no ensino do jornalismo, é interessante rever as funções
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pedagógicas dos produtos laboratoriais e seus resultados para o futuro do profissional
em formação. Quando se fala em renovação do ensino do jornalismo, o que se quer
dizer é que esse fato se dá com a introdução de atividades práticas atualizadas que
reproduzem na universidade as rotinas de produção, preparando o futuro profissional
para a vivência integral dos mecanismos de geração de notícias e divulgação por meio
da tecnologia de comunicação vigente. Para o professor Marques de Melo:
Ao jornal laboratório pode-se creditar uma mudança significativa na apreensão da competência profissional pelos jovens estudantes que optaram pelo
ingresso no jornalismo através dos bancos universitários. Trata-se de uma
experiência pouco conhecida fora do mundo acadêmico, cuja repercussão
sócio-cultural começa a ganhar terreno em função de iniciativas duradouras
realizadas pelas principais universidades brasileiras. (LOPES, 1989, p. 11)

A predição do professor Marques de Melo sobre a prática laboratorial é bastante pertinente, mesmo tendo sido feita há mais de 20 anos: com o passar do tempo e
o amadurecimento das instituições e cursos de Jornalismo, a produção laboratorial
deixa de ser um mero exercício escolar, confinado às paredes da sala de aula para atender o exercício prático-pedagógico dos estudantes, e se converte, em muitos casos,
em uma atividade pedagógica socialmente relevante. Antes menos, atualmente, com a
internet, muito mais, as práticas laboratoriais ultrapassaram a noção de ensaio experimental para se tornarem uma iniciativa factível de serviço comunitário e produção
midiática alternativa.
Formar jornalistas sem lhes despertar o interesse pela análise crítica dos padrões vigentes na sociedade e sem lhes oferecer oportunidade de testar tais modelos
em laboratórios e de criar alternativas inovadoras foi motivo de frustração generalizada na área desde a década de 1950. (MELO, 1985) Existe, portanto, uma consciência
histórica sobre a necessidade dos laboratórios como espaços fundamentais para a pesquisa e a reprodução ou inovação da prática jornalística.
Graduar bons profissionais destinados às empresas de comunicação continua a
ser um desafio para as faculdades. Em função disso, seguidas mudanças curriculares
vêm ocorrendo ao longo do tempo, e as tensões escola-mercado continuam ainda
hoje. Em geral, as empresas de comunicação reclamam que os profissionais formados na academia saem despreparados para enfrentar o mercado de trabalho. Luiz
Beltrão (apud LOPES, 1989) enfatiza que as escolas de Jornalismo têm como obje-
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tivo cumprir três funções primordiais: 1. formar profissionais para que seus conhecimentos atendam a demanda jornalística de coleta, redação, interpretação, seleção
e apresentação da notícia com a utilização de métodos e processos condizentes com
as tecnologias em vigor; 2. desenvolver e promover investigações e análises sobre os
meios de comunicação com base nos modernos métodos de investigação, com o emprego do instrumental adequado; e 3. funcionar como um núcleo de renovação dos
processos jornalísticos, servindo de laboratório para experiências de exercício de
texto e produção de conteúdo, ações e serviços que a comunidade espera encontrar
nos meios de comunicação.
Ora, nas três funções primordiais para se cumprir no ensino do jornalismo, sobretudo no item 3, Beltrão reforça a importância das produções laboratoriais como
parte fundamental na formação do jornalista e sua atualização frente às inovações
tecnológicas da área de comunicação. A importância dos laboratórios está em, entre
outras funções, formar jornalistas que tenham interesse pela análise crítica e a desenvolvam através de suas práticas profissionais em produção laboratorial. O importante
não é a mera demonstração de como fazer, mas a experimentação crítica dos modelos
jornalísticos dominantes e a criação de modelos alternativos ou modos de fazer alternativos. E as tecnologias digitais transformaram essa experimentação em algo “vivo”
e imediato. Em uma única plataforma como o computador, a prática multimídia converge como nunca antes foi possível.
É importante enfatizar também que é na produção laboratorial das disciplinas
que o estudante experimenta a pesquisa de informações procedentes de diferentes
fontes e exercita a análise dessas informações para escolher as mais importantes
para a elaboração de um texto coerente e propriamente fundamentado. Nas tarefas
práticas, aprende a fazer entrevistas, hierarquizar informações e estabelecer ligações cuja relevância permitirá a elaboração de matérias. A produção laboratorial
entendida como instrumento fundamental do curso de Jornalismo dá condições ao
estudante de realizar treinamento na própria faculdade, possibilitando que coloque
em execução, ainda que experimentalmente, os conhecimentos teóricos adquiridos
nas diversas disciplinas. É fundamental porque integra os alunos na problemática
da futura profissão, tornando possível que obtenham uma visão global do processo
jornalístico, não apenas no aspecto conceitual, mas também na prática diária das
redações. (LOPES, 1989)
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Ensino do jornalismo e as técnicas digitais.
Práticas laboratoriais em evidência
O que está em voga nos modelos de jornalismo da era digital é que as vertentes tecnológicas vêm modificando a teoria, os processos e as práticas laboratoriais com currículos
e disciplinas com predominância para as mídias digitais e o ensino de competências
de uso das tecnologias. A prática de ensino tem conduzido à observação de que não
é mais possível a abordagem de um tema com tal envergadura apenas, por exemplo,
com uma ou duas disciplinas incluídas numa matriz curricular tradicional. (CORRÊA;
CORRÊA, 2004) As novas demandas de mercado requerem diferentes possibilidades
de aprofundamento na cultura da convergência, conforme o objetivo geral do curso e
o perfil profissional que o embasa. As possibilidades de ensino-aprendizagem na era
das técnicas digitais podem ser resumidas no seguinte conjunto de competências e habilidades a serem convertidas em disciplinas, oficinas, veículos laboratoriais ou outras
metodologias, segundo Corrêa e Corrêa (2004):
•

Criação e planejamento de publicações on-line, incluindo uso de softwares
de gerenciamento de conteúdo e edição de imagens, além de todos os componentes editoriais normalmente tratados no jornalismo e adaptados às condições de ambientes digitais.

•

Instrução laboratorial de uso de HTML, tratamento de imagens e de arquivos
de voz, princípios de design, tipologia visual e arquitetura da informação.

•

Tópicos de jornalismo on-line: convergência e estruturas corporativas, modelos de negócios, fluxos noticiosos e ciclo de vida da informação digital; weblogs, informação comunitária.

•

Competências de produção avançadas: criação, uso e manutenção de bases
de dados, compressão de dados e desenvolvimentos em Flash.
Essas e outras competências são preocupações constantes dos educadores refe-

rentes ao novo jornalismo ou, como muitos autores gostam de dizer, à nova modalidade do jornalismo, que exige adequação de procedimentos, linguagem e parâmetros
éticos aos novos modos de produção digital. (MACHADO; PALACIOS, 2007) A constatação da modificação do processo de ensino do jornalismo se dá com a solução de
um dos principais problemas que o envolvem, que é o fato de a capacitação dos estudantes sempre esbarrar em um considerável obstáculo: as ferramentas profissionais
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de publicação, aquelas utilizadas nos principais veículos de comunicação de massa,
que têm um preço tão elevado e oferecem tal dificuldade de instalação que é praticamente impossível para as faculdades de Comunicação oferecer treinamento nas plataformas efetivamente utilizadas no mercado de trabalho.
Em compensação, a internet oferece múltiplas ferramentas de baixo custo e até
mesmo gratuitas que podem ser utilizadas para propiciar aos estudantes uma experiência instrutiva e realista dos procedimentos, problemas e alternativas que encontrarão no mercado de trabalho. Segundo Calvo (2007), devido ao cenário em que se
difundem as mensagens do jornalista nos meios on-line, por exemplo, esse profissional requer uma formação específica que o caracterize por conhecer a estrutura da informação; produzir a informação em tempo real; assumir vários papéis; conhecer bem
a rede como fonte de informação; gerir e redigir para os meios on-line; saber utilizar
ferramentas de software que propiciem a convergência das multimídias; explorar a
interação e se posicionar sempre a favor da formação continuada.
Um exemplo desse processo de mudança no meio acadêmico foi a disciplina
(optativa) Jornalismo Digital criada em 1995 na Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia (Facom-UFBA), que tratava sobre jornalismo nas redes
telemáticas e buscava a inserção dos estudantes no ambiente digital para a produção
jornalística. Sua disponibilidade na matriz curricular do curso começou efetivamente
em 1996, quando era apoiada pedagogicamente pelo Manual de jornalismo na internet – material considerado, hoje, apenas como documento de registro da história do
jornalismo na internet por conter uma visão panorâmica do estado da arte do jornalismo digital na época em que foi escrito – e pela criação de um dos primeiros jornais-laboratórios digitais/on-line da Bahia e do Brasil, o Lugar Incomun.
No ano 2000, a disciplina Jornalismo Digital do curso de Jornalismo da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia (Facom-UFBA) passa a
integrar a matriz obrigatória do curso de Graduação em Comunicação com habilitação
em Jornalismo, redesenhada como uma oficina, uma disciplina teórico-prática de oito
horas semanais da qual resulta um ou mais produtos laboratoriais. (RIBAS; PALACIOS, 2008) Em 2001, foi criado o Panopticon, órgão laboratorial on-line para a crítica da produção jornalística na web, posteriormente transformado em um produto de
implementação em ambiente ASP. Paralelamente a esse processo, foi introduzida nas
práticas laboratoriais do curso a utilização de blogues como ferramentas de produção
e ensino do jornalismo. (RIBAS; PALACIOS, 2008)
328

∙

GJOL: pós-graduação e produção de textos

Apesar do avanço continuado no processo de ensino do jornalismo para as mídias digitais nos cursos, em geral, nem todas as realidades oferecem os mesmos avanços da Facom-UFBA. Tradicional pelo seu parâmetro de ensino, pesquisa e extensão, a
instituição gerida pelo Governo Federal compensa em muitos momentos a burocracia
governamental e a falta de recursos para a ampliação de seu instrumental tecnológico com a criatividade e o empenho de seus professores-pesquisadores na implantação de inovação no ensino e na aprendizagem. E as técnicas digitais, mesmo sendo
convergentes e de baixo custo para as práticas laboratoriais, esbarram em diversos
problemas, mesmo nas instituições privadas, cujo modelo de negócio, apesar de ser a
educação, tem como fim a obtenção do lucro.
Os fatos relatados a seguir são a conclusão preliminar de uma coleta de dados
através de entrevistas com professores das disciplinas de jornalismo digital e afins de
cinco faculdades de Jornalismo em Salvador para a dissertação de mestrado da autora, cujo objetivo é, através da pesquisa da produção laboratorial do jornalismo on-line,
capturar as características subjacentes ao ensino do jornalismo e estabelecer quais requisitos o uso desses produtos digitais requer do ensino do jornalismo. O encontrado
até o momento corrobora uma boa parte das questões teóricas colocadas neste artigo,
porém não de forma igual.
No quesito uso de softwares específicos para publicações de jornais on-line das
disciplinas, estão disponíveis no mercado softwares pagos e open source, de design
mais completo e profissional, com ferramentas eficientes de redação e gestão dos conteúdos, controle dos usuários com diversas permissões de acesso diferenciadas, ampla
flexibilidade com utilização de plug-ins para criar galerias de fotos, visualização de
vídeo, tocadores de arquivos sonoros etc. Mas o que predomina na criação dos produtos das disciplinas para gerenciamento de conteúdos e publicação de notícias são
os blogues. Nada contra o blogue como ferramenta para publicação de notícias, mas o
que está por trás da opção por uma plataforma de uso muito mais limitado, sobretudo
quando se fala de fluxo de conteúdos em múltiplos suportes midiáticos convergentes?
Do ponto de vista da práxis pedagógica, é mais lógico que o treinamento do futuro
jornalista seja no mesmo nível de possibilidade técnica profissional do meio de comunicação onde vai trabalhar.
Contudo, para os docentes das disciplinas de jornalismo digital e/ou afins, a ferramenta utilizada para gerar produtos jornalísticos on-line vai depender da estrutura
da instituição, facilidade no manuseio do produto, atualização independente e rápida,
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habilidade técnica do professor da disciplina e grau de instrução técnica do estudante.
Dois exemplos de prática na produção laboratorial com o uso dos recursos tecnológicos digitais para exercitar as habilidades tecnológicas dos estudantes, inclusive para a
convergência, são a Faculdade Social da Bahia (FSBA) e a Faculdade 2 de Julho (F2J).
O LabWeb1 da Faculdade Social da Bahia (FSBA) foi concebido para integrar áudios,
vídeos, textos, hiperlinks, fotos, gráficos e outros tipos de dados, a fim de dar visibilidade aos trabalhos práticos produzidos pelos alunos do primeiro ao último semestre,
e por isso tem caráter experimental e laboratorial pautado na convergência.
Já o Folha Salvador,2 webjornal da Faculdade 2 de Julho (F2J) tem como função
ser um ambiente de estágio regulamentar e de jornal laboratório. O jornal on-line nasceu como versão interativa do impresso Folha Salvador. André Holanda (2009), professor da disciplina Jornalismo Digital, informa que o site do Folha Salvador tem como
função promover a convergência entre os diversos produtos comunicativos criados com
o empenho dos estudantes no âmbito de diversas disciplinas da grade curricular. Operando desde julho de 2008, o site estabeleceu como público-alvo pessoas jovens, que
estudam e trabalham e se interessam por notícias da região metropolitana de Salvador.
Para Holanda (2009), uma das dificuldades de manutenção do jornal digital se encontrava no suporte de gerenciador de conteúdos, o Joomla, que, apesar de ser open source, exige um tempo razoavelmente longo de adaptação para os alunos. Segundo ele, a
ferramenta de gestão de imagens, embora tenha melhorado muito nas últimas versões,
ainda é desnecessariamente complicada. Atualmente, o Folha Salvador é publicado por
meio do suporte WordPress, ferramenta mais simples de manuseio, do ponto de vista
de Holanda, pois oferece mais liberdade técnica aos utilizadores, já que, entre outros
benefícios, não exige dependência do suporte de informática da instituição.
Certamente que todos os cursos de Jornalismo, públicos ou privados, oferecem
algum tipo de veículo laboratorial on-line, dado que a grande oferta de ferramentas para
tal atividade é uma das principais vantagens das tecnologias digitais para a comunicação. O fato de ser um modelo de laboratório ideal para exercício dos estudantes para as
práticas do jornalismo da era digital já se mostra como uma outra questão, influenciada
por diversos fatores, conforme citado anteriormente. Durante as entrevistas com os professores de Jornalismo, ficou evidente que todos desejavam as melhores ferramentas, a
1

Cf.: http://labweb.fsba.edu.br/.

2

Cf.: http://jornalismodigital.f2j.edu.br/.
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integração com as demais disciplinas e a interdisciplinaridade com as práticas laboratoriais do jornalismo de rádio e TV, porém sinalizaram suas dificuldades de integração
com as atividades dos outros docentes, disseram ser difícil promover a convergência
das mídias em um único produto, caso em que o projeto pedagógico de cada curso seria
um motivador ou não, mesmo que os recursos técnicos permitissem, e mencionaram
também a necessidade – embora cada vez menor – de alfabetização digital dos alunos e
diversos problemas de cunho administrativo com suas instituições.
Mas o fato que mais chamou atenção para a autora foram as questões de âmbito curricular e a falta de integração entre as disciplinas, que neste caso depende
exclusivamente da integração dos docentes do curso como um todo. Tal fato não se
mostrou surpreendente, até porque o próprio modelo curricular de ensino disciplinar
e compartimentado, conforme as primeiras teorizações sobre currículo, era pautado
na tarefa dos elaboradores de currículo, que consistia em fazer um levantamento das
habilidades, em desenvolver currículos que permitissem que essas habilidades fossem
desenvolvidas e, finalmente, em planejar e elaborar instrumentos de medição para
dizer com precisão se elas foram aprendidas. (HORNBURG; SILVA, 2007)
Mesmo que as mudanças nos processos educativos tendam a ser mais lentas e precisem de muito mais tempo para se adequarem aos movimentos da atualidade, é inegável
a conquista de melhorias quando se trata de aproximação entre tecnologias da comunicação e o campo jornalístico na era da convergência digital, permitindo, se não o ideal,
algo muito próximo do que se vivencia no mercado profissional para estes estudantes, se
comparado aos que passaram pelos bancos universitários há apenas duas décadas.

Conclusão
Ainda que se mantenha certa distância entre a proposta de ensino das faculdades de
Jornalismo, que buscam ainda hoje o equilíbrio entre o ensino da prática e da teoria,
e o mercado de trabalho – mais voltado para a solução comercial de seus processos no
intuito de atingir as metas de lucro, desse modo valorizando a adesão de profissionais
plenamente capacitados –, o que se percebe é uma aproximação desses dois campos,
em comparação a fases anteriores, quando o ensino do jornalismo se restringia a práticas laboratoriais do jornalismo impresso e tentativas raras, e com pouco sucesso, de
manter laboratórios de fotografia, rádio e TV.
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Os usos das tecnologias digitais potencializaram vários recursos de exercícios
práticos laboratoriais dos estudantes e, consequentemente, ampliaram a oferta de
exercícios laboratoriais muito próximos ao que se costuma nomear como profissional;
através de ferramentas de gerenciadores de conteúdos disponíveis em modelo open
source ou não, baixou-se o custo de manutenção e produção de equipamentos dos
laboratórios e permitiu-se aos futuros jornalistas ter seu trabalho divulgado em tempo
real, o que não acontecia antes. O problema ainda se constitui em efetivar mudanças
curriculares no sentido de aproveitar as possibilidades de convergência midiáticas
quando se trata de produção laboratorial, devido, talvez, à configuração do modelo
curricular de ensino, que dificulta a integração das disciplinas e de seus produtos, com
poucas exceções. A título de conclusão, percebe-se que este é um momento de maior
quantidade de informações, com melhor qualidade; de maior potencial de difusão,
participação, enfim, pluralismo; porém, também de mecanismos mais complexos, que
exigem esforços extras de compreensão e estudos para adequação às novas realidades
e aproveitamento, na formação jornalística, de todo o potencial das tecnologias digitais para a comunicação.
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Parte 4
PRODUTOS

TRAJETÓRIA DOS BLOGUES:
um olhar sobre as apropriações
Alberto Marques

Passados 14 anos do surgimento do termo weblog (BLOOD, 2000; LEMOS, 2002a,
2005; ORIHUELA, 2005, 2007), a ferramenta tem sido objeto de diversas pesquisas,
a partir dos mais variados aportes teóricos e metodológicos. (AMARAL; RECUERO;
MONTARDO, 2008; MARLOW, 2005)
Durante sua trajetória evolutiva, os blogues passaram por diversas fases, as
quais, segundo Malini e Waichert (2008), podem ser identificadas em quatro momentos distintos: 1. a fase filtro; 2. a dos diários pessoais; 3. a informativa; 4. a profissional.
Apropriamo-nos da proposta de Malini e Waichert (2008) e ampliamos os momentos, propondo um debate a respeito das fases e estabelecendo uma discussão sobre a visão de alguns autores. Além disso, propomos uma quinta fase, que se configura
como atual: a fase híbrida.
Sugerimos, assim, uma classificação igualmente marcada por fases e na qual
se observa um percurso evolutivo com marcos cronológicos estabelecidos a partir do
produto, da produção e das formas de disseminação de conteúdo. Esses momentos
não são lineares, nem excludentes, e podem ser observados, atualmente, como integrantes da cultura dos blogueiros e de seus espaços.
A primeira fase, que ainda é uma das características dos blogues, é a fase filtro. (BLOOD, 2000; GRANIERI, 2005; MALINI, 2008; MALINI; WAICHERT, 2008;
MARQUES, 2011a) Esse momento, mesmo sendo anterior à criação do termo weblog,
levou muitos pesquisadores (GRANIERI, 2005; ORIHUELA, 2005) a considerarem a
página da web criada por Tim Berners-Lee como o primeiro blogue.
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Blood (2000) explica que, nessa época, existia um conjunto de sites que selecionavam e divulgavam links interessantes na web. “Daí o termo ‘web’ + ‘log’ (arquivo
web), que foi usado por Jorn Barger para descrever a atividade de ‘logging the web’.”
(AMARAL; RECUERO; MONTARDO, 2008, p. 1-2) A partir desse momento, certos
costumes e práticas sociais começavam a se formar.
É importante frisar que, nessa primeira fase, os blogues não tinham a aparência
conhecida atualmente. Eles “eram simples e básicos, incluíam textos e vínculos hipertextuais ou referências para outros sites (praticamente nada de vídeo ou de áudio).”
(PRUDKIN, 2010, p. 128) Apenas um pequeno número de tais páginas existia na web.
(BLOOD, 2000; MARLOW, 2005)
A explicação para esse pequeno número de blogues na rede era a exigência de
conhecimento especializado. Uma série de obstáculos técnicos, como a necessidade
de conhecimento sobre HTML, eram impostos aos cidadãos comuns (ORIHUELA,
2005), e somente os usuários com capacidade para operar o código tinham suas próprias páginas na web. (BLOOD, 2000)
Na segunda fase, a dos diários pessoais, os blogues começam a servir como bloco de notas pessoais. (CARVALHO, 2003; LEMOS, 2002a; MALINI, 2008; MALINI; WAICHERT, 2008; MARQUES, 2011a) Esse momento é concomitante à primeira
fase, uma vez que esse tipo de apropriação já podia ser observado no início dos weblogs. (BLOOD, 2000)
Ciberdiários, webdiários ou weblogs são práticas contemporâneas de escrita
on-line, em que usuários comuns escrevem sobre suas vidas privadas, sobre suas
áreas de interesses pessoais ou sobre outros aspectos da cultura contemporânea.
(LEMOS, 2002a)
Justin Hall, um dos pioneiros do diário na rede (CARVALHO, 2003), iniciou o
seu espaço na internet em janeiro de 1994, aos 21 anos de idade, com Justin’s Links
from the Underground. Os blogues considerados diários são utilizados como espaços
“autobiográficos”. (AMARAL; RECUERO; MONTARDO, 2008)
Contudo, muitos pesquisadores acham que chamar um blogue de diário pessoal é reducionista. (NARDI et al., 2004; PRIMO, 2008) Primo (2008, p. 122), por
exemplo, discorda da ideia de que blogues sejam diários pessoais: “Diários pessoais se
voltam para o intrapessoal, têm como destinatário o próprio autor. Blogs, por outro
lado, visam ao interpessoal, ao grupal.”
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Apesar das diversas críticas, e de concordarmos que um blogue não deve ser
classificado somente como um diário pessoal (principalmente por suas diversas apropriações), entendemos, neste trabalho, que existem blogues que servem como diários.
Estes podem ser entendidos como diários remidiados (BOLTER; GRUSIN, 2000), já
que estão na internet e, na maioria dos casos, são abertos para leitura e participam de
toda a dinâmica envolvida na cultura blogueira.
Outro conceito que poderia ser aplicado a esse tipo de apropriação é o de midiamorfose (FIDLER, 1997), que preconiza – em linhas gerais – que as novas mídias
não surgem de forma espontânea e independente, mas sim de uma metamorfose das
velhas mídias.
Lemos (2002a, p. 2) sugere que “a emergência dessas páginas pessoais está associada a novas possibilidades que as tecnologias do ciberespaço trazem de liberação
do polo da emissão.” Para o pesquisador, “a internet serve, assim, como uma forma
de escoamento de discursos pessoais que foram há muito tempo inibidos pelos mass
media.” (LEMOS, 2002a, p. 4)
O desenvolvimento de uma tecnologia simplificadora das postagens vai possibilitar a expansão dos blogues e representa o marco de transição para a fase informativa.
(MALINI; WAICHERT, 2008; MARQUES, 2011a) Foi o aparecimento do primeiro
serviço de criação, edição e publicação de blogues, Pitas, seguido pelo lançamento do
Blogger, em 1999 (BLOOD, 2000; ORIHUELA, 2005, 2007), que possibilitou essa
ampliação do uso do formato pós-massivo. (LEMOS, 2009) Somente nos primeiros
nove meses de funcionamento do serviço, o Blogger alcançou a cifra de 40 mil usuários. (ORIHUELA, 2007)
O desenvolvimento desses serviços tornou o processo de criação dessas páginas
mais amigável. Apesar de o weblog ser desenvolvido em linguagem HTML, o usuário
não precisa necessariamente ter conhecimento dos códigos, porque as ferramentas de
composição são compostas por templates e ícones cognitivos facilmente reconhecidos. (SILVA, 2003)
A fórmula na qual esses serviços se baseiam é dois em um: CMS mais alojamento
gratuito. “É o final dos blogues geridos artesanalmente por editores ‘What You See Is
What You Get’ (WYSIWYG), como DreamWeaver e FrontPage.” (ORIHUELA, 2005,
p. 51)
A facilidade de criação das páginas, a simplicidade no uso dos blogues e a
gratuidade do serviço estão sempre associadas à popularidade dos blogues entre os
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usuários da internet. (KOMESU et al., 2004; PAZ, 2003; RECUERO, 2003) Orihuela
(2005) considera a possibilidade de qualquer pessoa com acesso à internet poder criar
um blogue e publicar informações na internet uma revolução comparável à provocada
pelo aparecimento da imprensa, no século XV.
Contudo, outro ponto de destaque na fase informativa está relacionado à popularização dos blogues como ferramentas para a produção de conteúdos, o qual se
evidencia com o atentado terrorista ao World Trade Center, nos Estados Unidos, em
11 de setembro de 2001. (MALINI, 2008; MALINI; WAICHERT, 2008; MARQUES,
2011a; MUNHOZ, 2005) “Certos Weblogues passaram a representar importantes fontes de informação sobre um determinado assunto, muitas vezes divulgando notícias
e eventos que não são publicados nas mídias tradicionais.” (MUNHOZ, 2005, p. 81)
O momento é considerado o batismo de fogo do novo meio. (ORIHUELA, 2007)
O atentado serviu para mostrar o poder de cobertura distribuída em testemunhos pessoais. “Ao final de 2001, a população de weblogs, muitos criados depois do 11 de setembro de 2001, superou os dois milhões.” (ORIHUELA, 2005, p. 51) A partir daí, esses
espaços de expressão personalizados passam a ser reconhecidos como informativos.
Nesse acontecimento, jornalistas de toda parte do mundo, agências de notícias
e os principais meios de comunicação, como a CNN e o The Washington Post, colocaram equipes de plantão para acompanhar os blogues, fortalecendo assim uma cadeia
informativa, embasando seus noticiários com maiores informações sobre a situação
do WTC. (MUNHOZ, 2005)
Os warblogs (RECUERO, 2003) também foram parcialmente responsáveis por
esse reconhecimento. Essa influência se tornou muito mais clara a partir do início da
guerra no Iraque. Munhoz (2005) defende que a consolidação dos weblogs como instrumento jornalístico se dá em 2003, na invasão ao Iraque pelas tropas americanas.
Eles passaram a influenciar, segundo Recuero (2003), a maneira por meio da qual o
jornalismo é praticado. Orihuela (2007) ressalta que, mais uma vez, o poder dos blogues é apresentado.
A popularização dos blogues começa a ser exposta em números em janeiro de
2002, quando são criados no Blogger – na época, o sistema mais utilizado pelos blogueiros do mundo – 41 mil novos blogues. (RECUERO, 2003) Lemos (2002a), no
mesmo período, estimou a criação de mais de 800 mil weblogs no mundo. No Brasil,
em 2002, já se falava na cifra de 170 mil usuários de blogues, considerando-se apenas
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os usuários que tinham seus arquivos em dois sites de oferta de serviço de hospedagem no país. (KOMESU et al., 2004)
Falando sobre esse crescimento exponencial dos blogues, Marlow (2005, p. 1,
tradução nossa)1 afirma que “o que antes era uma pequena família amadureceu em
uma nação florescente de milhões, incluindo subcomunidades imensas em torno de
ferramentas como o LiveJournal e Diaryland.”
Concomitantemente a esse crescimento, serviços especializados em criação,
manutenção, desenvolvimento, indexação e mensuração de blogues começaram a ser
desenvolvidos. Um deles foi o Technorati, o buscador e indexador de blogues mais
conhecido internacionalmente. (PRUDKIN, 2010)
O Technorati passou a divulgar relatórios sobre o estado da blogosfera, oferecendo dados sobre a dimensão do desenvolvimento dos blogues. O primeiro relatório,
divulgado em 2004, mostra que naquele ano foram publicadas cerca de 400 mil postagens a cada dia na blogosfera, o que dava uma média aproximada de 4,6 mensagens
por segundo, ou mais de 16 mil mensagens por hora.
No relatório de 2005, já eram contabilizados 7,8 mil weblogs monitorados no
Technorati. Esses blogues produziam 937 milhões de links. Esses números representam aproximadamente o dobro do número de weblogs identificados em outubro de
2004. Os dados mostram que, de março de 2003 a fevereiro de 2005, o número de
weblogs dobrou a cada cinco meses.
O relatório de 2005 confirmava que um dos motivos desse crescimento exponencial tem relação com o surgimento de novos serviços de criação de blogues. Nesse período, cerca de 30 mil a 40 mil novos blogues estavam sendo criados a cada dia. Quando
comparado ao do ano anterior, esse número é mais do que o dobro da taxa de variação
em outubro, quando havia em média 15 mil novos blogues criados diariamente. “O notável crescimento nos últimos três meses pode ser atribuído ao aumento das novidades
nos serviços tradicionais como o MSN Spaces, e ao aumento da utilização de serviços
como Blogger, AOL Journals, e LiveJournal.” (SIFRY, 2005, tradução nossa)
É também no relatório de 2005 que os blogues A-Listers são citados e começam
a fazer parte dos relatórios subsequentes. O relatório faz uma comparação entre a
atenção/reputação que os meios de comunicação tradicionais, de massa, recebem e

1

“What was once a small family has matured into a burgeoning nation of millions including immense
sub- communities around tools such as LiveJourna and DiaryLand.”
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a atenção da audiência com os blogues. Na lista dos 100 mais populares, no terceiro
relatório, de 2006, existiam apenas 12 blogues. Já no quarto, são 22 blogues.
No terceiro ano de publicação do relatório, em 2006, a blogosfera cresceu 60
vezes mais quando comparada aos primeiros dados apresentados em 2004. Nesse período, um blogue era criado a cada segundo de um dia. O Technorati estava seguindo
mais de 27,2 milhões de blogues.
Contudo, apesar do boom dos blogues, e dos mais variados usos já nesse período, é com o desenvolvimento de serviços que possibilitam a “inserção de anúncios
publicitários nas páginas” que a quarta fase dos blogues se consolida: a fase profissional. (MALINI E WAICHERT, 2008; MARQUES, 2011a) Diversos blogueiros passam a trabalhar profissionalmente com os seus espaços e ficam conhecidos como os
probloggers. Essa fase profissional, como assinalam Malini e Waichert (2008), herda
características dos outros momentos.
“Os chamados ‘probloggers’, mesmo que não tenham vínculos com uma instituição midiática, devem ser considerados um exemplo de blogue profissional.” (PRIMO,
2008, p. 125-126) O pesquisador mostra que a atividade funciona como empresarial-autônoma, pois os cliques recebidos nas postagens vendidas, assim como as propagandas veiculadas na página, são a forma de sustento desses profissionais.
Uma quinta fase pode ser identificada como a híbrida. É nesse momento que os
blogueiros usam como estratégia os sites formadores de redes sociais para divulgação
dos seus espaços e ampliação das suas audiências. Essa fase, que é iniciada em 2004,
também se caracteriza pela proliferação do uso de aparelhos móveis para acesso e atualização. Nesse momento, também existe uma alteração no modo de produção de conteúdo, na manutenção dos espaços criados anteriormente e na dinâmica da blogosfera. É o
momento em que as rotinas e estratégias de manutenção dos blogues são consideradas
consolidadas para seu uso como ferramenta comunicacional pelas empresas.
Nesse contexto, ao final da primeira década do século XXI, com o desenvolvimento da computação móvel e das novas tecnologias nômades (notebooks, palms,
celulares), os blogueiros seguem em marcha na fase da computação ubíqua, pervasiva
e senciente, insistindo na mobilidade. Na era da conexão, em que os computadores conectados móveis (CCm) (LEMOS, 2004) servem para a atualização dos mais variados
espaços, os blogues estão imbricados em outros espaços/serviços na web.
Esse desenvolvimento foi apontado por O Estado da Blogosfera 2010. Segundo
Sifry (2010), o crescimento significativo do mobile é uma tendência importante nesse
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ano. Os dados mostram que 25% de todos os blogueiros que participaram da pesquisa
naquele ano estavam envolvidos em blogues móveis e que 40% dos blogueiros escrevem postagens do seu smartphone ou tablet. A tendência altera, segundo a pesquisa,
a forma como as postagens são feitas, incentivando posts mais curtos e espontâneos.
O desenvolvimento das ferramentas de publicação também possibilita que blogues usem a estrutura de sites – não só a postagem reversa. Isso vai provocar uma
certa confusão para as audiências em reconhecer o espaço como blogue. Para este
trabalho, o que caracteriza um blogue é justamente o uso que é feito pelo seu proprietário, que utiliza da cultura blogueira para produção de conteúdos.
Como todo o processo evolutivo dos blogues, essa tendência foi se desenvolvendo gradativamente. Ela é captada por Lemos e Novas em 2005: na “era da conexão”, os
“blogs têm sido ferramentas fundamentais, principalmente agora quando incorporam
tecnologias de mobilidade, permitindo a postagem imediata de mensagens através de
palms, celulares e obviamente laptops.” (LEMOS, NOVAS, 2005, p. 35-36)
O uso de tecnologias móveis para postar em blogues com bastante agilidade, o
chamado moblogging, tem feito desse instrumento um dos principais expoentes da
era da conexão. Os celulares têm sido usados para enviar textos na hora dos acontecimentos dos fatos – por exemplo, via telefone celular, um texto ou fotos e vídeos podem
ser postados de forma instantânea em um site. “Os dados mostram que 25% de todos
os blogueiros já estão usando smartphones e tablets para acompanhar e atualizar seus
blogs. Desses, 40% dos que postam via mobile acreditam que suas atualizações ganham espontaneidade.” (LEMOS, NOVAS, 2005, p. 36)
Já em relação ao entrelaçamento dos blogues com os sites formadores de redes
sociais, o relatório de Sifry começou a identificar uma mudança de comportamento
dos usuários nesse período. Dos 2.900 blogueiros entrevistados, 73% possuíam conta
no Twitter. O principal uso do microblog naquele período já era a divulgação de informações dos seus blogues.
Outro dado interessante que a pesquisa de 2009 indica é que 70% dos blogueiros profissionais estão postando mais, em contraponto aos que têm blogue por hobby,
os quais passaram a utilizar menos a ferramenta. Na amostra dos pesquisados, 72%
são de blogueiros não profissionais.
Em 2010, o relatório de Sifry apresenta dados mais abrangentes. Ele indica uma
convergência dos blogues com outros serviços formadores de redes sociais. Os autores
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de blogues passaram a utilizar o Facebook e o Twitter como estratégias para atrair
tráfego e ganhar visibilidade. Em média, para alguns blogues com mais de 100 pageviews/dia, o serviço de microblog é responsável por 83% da visitação. A pesquisa
relata também que 52% dos blogueiros já postam no Twitter links para os seus posts.
Já o último relatório, de 2011, mostra que cada vez mais as redes sociais fazem
parte da dinâmica dos blogues. Os números indicam que 77% dos blogueiros utilizam
o Twitter para promover seu blogue e 61% usam o Facebook para relacionar posts
publicados no blogue.
Os dados dos diversos relatórios levam a crer que nessa fase existem duas formas de apropriação mais intensas. A primeira está relacionada com postagens mais
rápidas e pouco analíticas. Essas são feitas pelos blogueiros que se apropriam da ferramenta como hobby. Já a segunda parece estar ligada aos usuários mais reflexivos
e profissionais, que têm utilizado os blogues de forma mais intensa, por um período
mais longo.
O relatório do Technorati revela também um acréscimo em investimentos dos
blogueiros profissionais, que passaram a blogar por mais tempo. Há entre os blogues
profissionais uma simbiose maior com os sites formadores de redes sociais, ao contrário dos blogueiros que se apropriam da ferramenta como hobby.
Além disso, considerando essas informações e pensando nos aspectos comportamentais das apropriações, percebemos que essas mudanças alteram o volume de
comentários nos blogues. A partir de sistemas agregadores de informações, os comentários passam a ser feitos em outros espaços através de atalhos no blogue. Isso, apesar
do decréscimo dos comentários, leva a um aumento no volume de citações externas
em outros espaços.
Outro ponto a se destacar é que esse também é um indicador de que a blogosfera está cada vez mais ligada a outras esferas sociais, “twitteresferas” ou “facebookesferas” (se assim podemos denominá-las), complexificando as dinâmicas existentes entre
os usuários de serviços formadores de redes sociais e criando assim uma nova esfera:
a “socialesfera”.
Essa “socialesfera” se caracterizaria justamente pela diluição das relações formadas exclusivamente em serviços de mídias sociais unitárias. Os usuários, apropriando-se dos diversos serviços, criariam relações dialógicas entre eles e formariam
assim uma grande cacofonia em rede.
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Contrastando com os dados expostos até agora, um outro aspecto que ainda precisa ser destacado nessa fase é o anúncio da morte dos blogues. A revista Wired, por exemplo, publicou a matéria “Twitter, Flickr, Facebook Make Blogs Look So 2004”. A matéria
foi publicada em 2008. O texto sustentava que parte do sucesso dos blogues estava baseada na facilidade de publicação de conteúdo que a ferramenta apresentou. Com o surgimento de outros serviços mais versáteis, o formato teria caducado. (BOUTIN, 2008)
Já o The New York Times, com a matéria “Blogs Wane as the Young Drift to
Sites Like Twitter”, apresenta dados do Pew Research Center que indicam que, entre
2006 e 2009, o número de jovens blogueiros entre 12-17 anos caiu pela metade. O
estudo diz que o índice de jovens que utilizava a internet e tinha blogue caiu de 28%
para 14% nesse período. “Ex-blogueiros disseram que estavam muito ocupados para
escreverem posts longos e foram desestimulados pela falta de leitores.” (KOPYTOFF,
2011, tradução nossa)
Os argumentos dos que defendem a morte dos blogues estão sempre associados
à diminuição do ritmo de crescimento dos blogues e ao surgimento e à popularização
dos sites formadores de redes sociais, como Facebook, MySpace e Twitter.
Essa desaceleração no crescimento era indicada no relatório do Technorati de
2007. Nesse relatório, é demonstrado o início da popularização de serviços da Web 2.0.
(O’REILLY, 2005) O crescimento e a popularização de mídias sociais, como Flickr e
YouTube, já eram anunciados. Sifry (2007) também observou uma diminuição de criação de novos espaços, do número de postagens diárias e de comentários nos blogues.
A mesma tendência de desaceleração de crescimento da blogosfera continua
no relatório de 2008. O texto, tratando o tema como um fenômeno verdadeiramente
global, apresenta as opiniões de blogueiros de 66 países. Na época, 133 milhões de
blogues foram indexados pelo buscador.
Contudo, um ponto do relatório de 2007 merece destaque: os dados mostravam o amadurecimento dos blogues para o uso corporativo e profissional. Tal ideia
também é embasada pelo crescimento do uso corporativo dos blogues, evidenciado
por dados consistentes sobre a adoção dos blogues pelas instituições: “Por exemplo,
informações não apresentadas em nossos dados, mas reveladas em nossos testes no 1º
trimestre de 2007, indicam que o público está cada vez menos capaz de distinguir um
blogue do, digamos, nytimes.com […].” (SIFRY, 2007, tradução nossa) Esse é o primeiro sinal, de acordo com o relatório, do amadurecimento dos blogues. A informação
também reforça nossa tese da fase.
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Ao se referir ao relatório de 2009, Oikawa (2011) diz que os dados mostram um
cenário diferente dos que anunciavam a derrocada da blogosfera, apontando para o
crescimento da influência sobre temas como negócio e política. Esse amadurecimento
dos blogues é destacado ano a ano pelos números d’O Estado da Blogosfera, tanto no
sentido de reputação em comparação aos meios de comunicação de massa como na
adoção do formato pelas empresas.
Além disso, uma pesquisa do Pew Research Center, apresentada pelo The New
York Times, mostra também que, entre os usuários de internet com mais de 18 anos, a
prática de blogar subiu de 11% para 14% no mesmo período. (KOPYTOFF, 2011)
Entre os defensores dos blogues e da manutenção do formato, os argumentos
são condizentes também com as pesquisas. Há quem acredite que “um sinal de triunfo
de uma prática é quando sua morte é anunciada.” (DEAN, 2010, p. 33, tradução nossa)2
Atualmente, o pesquisador André Lemos acredita que eles cumprem um papel
de analisar em profundidade e refletir sobre os temas que se propõem a abordar. Seguindo essa tendência, Derrick de Kerckhove assinala que os blogues são “[…] a entidade mais madura da web.” (apud GRANIERI, 2005, p. 8, tradução nossa)3
Já Scott Rosenberg, autor do livro Say Everything, que fala sobre os rumos
da blogosfera, afirma que os blogues servem como uma esfera pública para expressar ideias. É um local no qual as pessoas exercem sua criatividade e autoexpressão.
Para o autor, a chegada do Twitter é positiva. “Eu vejo isso como uma coisa boa. Está
redefinindo os blogues como uma saída para coisas que você não pode dizer em 140
caracteres. E, ironicamente, está tornando mais substancial escrever em blogue” (ROSENBERG, 2008, tradução nossa)4 Rosenberg diz que, há pouco tempo, o blogue foi
descartado como trivial e mundano e cheio de mensagens sobre o que você estava comendo no almoço. Para o pesquisador, os blogues “são uma forma madura e estabelecida, e as pessoas que escrevem na web continuarão a achá-los úteis.” (ROSENBERG,
2008, tradução nossa)5
2

“a sure sign of the triumph of a practice or idea is the declaration of its death.”

3

“la creatura più matura di questo.”

4

“I see it as a good thing. It’s redefining blogging as an outlet for things you can’t say in 140 characters. And ironically, it’s making blogging more substantial.”

5

“Text blogs will not change that much. They are a mature and established form, and people who
write on the Web will continue to find them useful”.
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Em sua tese doutoral, Prudkin (2010) defende que os blogues não desaparecerão pelo fato de diversos usuários terem migrado para outros sites formadores de
redes sociais. O autor compartilha a ideia de que os blogues seguirão existindo em um
plano mais complexo, em que há:
[…] o emprego integrado de diferentes ferramentas comunicacionais (blogues, fotoblogues, Twitter, Facebook, Orkut, etc). Por essa razão, intuímos
que pode ser factível a conformação, em curto prazo, de novos formatos comunicacionais “híbridos”. O emprego combinado de tais tecnologias poderá
ser maior ou menor na medida em que tais ferramentas tecnológicas cumpram e satisfaçam a cada uma das diferentes intencionalidades comunicativas, expressivas e relacionais dos seus usuários. (PRUDKIN, 2010, p. 137)

Dean (2010) utiliza a psicologia lacaniana para explicar a permanência dos blogues. Segundo o pesquisador, existem dois tipos de morte: a simbólica e a biológica.
Seguindo essa lógica, o autor defende que a prática blogueira continuará existindo
mesmo depois de anunciada a sua morte, que, nesse caso, é simbólica. “Apanhado
nos circuitos de capitalismo comunicativo do qual surgiu, persistem, seja na forma de
splogs totalmente automatizados, os restos de postagens anteriores escavados e rankeados pelo Google, ou de nossa compulsão para sermos vistos.” (DEAN, 2010, p. 60,
tradução nossa)6

Considerações finais
Partindo de uma dificuldade como docente e da constatação de que eram mínimos os
trabalhos acadêmicos que sistematizavam e refletiam sobre o processo evolutivo dos
blogues, ampliamos e discutimos uma proposta genealógica dos blogues em quatro fases. Além disso, propusemos uma quinta fase evolutiva dos espaços: a híbrida.
A proposta da quinta fase surge justamente da reflexão a partir de leitura de
relatórios, principalmente O Estado da Blogosfera, de textos em jornais, da revisão
bibliográfica e de nossa própria experiência como blogueiros. Durante este percurso,

6

“Caught in the circuits of communicative capitalism out of which it emerged, it persists, whether in
the form of fully automated splogs, the remnants of past posts excavated and ranked by Google, or
our compulsions to make ourselves seen.”
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ficou evidente que os blogues estavam passando por um novo momento e que novas
dinâmicas estavam em ação.
É perceptível que os blogues estão entrelaçados com outros espaços de sociabilidade na rede, tais como Twitter e Facebook. Nota-se que existe um processo de descentralização dos blogues como espaços de referência, abrindo-se novos espaços, como
extensões dos blogues, para divulgação de conteúdo ou mesmo ampliação da audiência.
Os acessos e as referências continuam fazendo parte das dinâmicas dos blogues,
mas esses passam a ser feitos em outros locais na rede. LinkedIn, Instagram, Bing,
Flickr são apenas alguns dos serviços que estão sendo utilizados para divulgação e que
têm “dialogado” com os blogues.
Essa alteração acaba impactando a estrutura da blogosfera, que passa a se comunicar de forma pós-massiva com outros espaços, e dá mais substância, concretude,
à ideia inicial da internet, que é a da formação da “grande rede”. Defendemos que os
blogues são os massificadores dessa cultura de remissão de links, o que causa essa
polifonia (ou cacofonia, a depender do ângulo de observação) enriquecedora da rede.
Gostaríamos de deixar claro também que, diferentemente do que afirmaram
e continuam afirmando algumas publicações especializadas ou de massa, os blogues
não estão mortos. Eles seguem ativos, produzindo conteúdos mais elaborados e reflexivos. Marcham ativos, funcionando concomitantemente com outros blogues menos reflexivos que têm o mesmo teor inicial das primeiras apropriações, funcionando
como diários ou filtros.
Há indícios também de que, pela melhoria na velocidade das conexões na rede e
pelo surgimento dos serviços e aplicativos diversificados que possibilitam usar os mais
variados formatos midiáticos, os conteúdos dos blogues são e tendem a ser cada vez
mais multimidiáticos e com narrativas cada vez mais diversificadas.
Com essas observações feitas, sugerimos, em pesquisas futuras, um aprofundamento dos usos dos blogues e das redes sociais. Existem apropriações uniformes?
Neste cenário de mídias sociais, os blogues têm sido apropriados com os mesmos fins?
Já quando se fala em interação com as mídias sociais on-line, blogueiros realmente as têm utilizado para divulgação dos seus espaços? Este trabalho indica que
esse tipo de apropriação existe, mas, como a avaliação desse aspecto não estava incluída em nossos objetivos, trabalhos específicos direcionados a esse tipo de questionamento teriam de ser desenvolvidos para avaliar a situação real de interação entre esses
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segmentos de mídia e aprofundar a temática do funcionamento da ecologia midiática
na contemporaneidade.
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MAPEO Y VISUALIZACIÓN DE LAS BLOGOSFERAS
FUTBOLÍSTICAS ARGENTINA Y BRASILERA.
SU COMPRENSIÓN EN EL CAMPO COMUNICACIONAL
A PARTIR DEL CONCEPTO DE RED SOCIAL
Gonzalo Prudkin

Introducción
La blogosfera es considerada como un universo imaginario e interconectado por las
hiperenlaces que establecen los blogueros al emplear las redes de comunicación digitales, dentro del cual se desencadena lo que Orihuela (2005) denomina “la cultura de
los weblogs”.
Una cultura vinculada no únicamente con la producción, difusión y circulación
de contenido sino también, por otro lado, con la promoción permanente de conversaciones, discusiones, debates y ¿por qué no? también provista de silencios, omisiones,
personalidades y opiniones que pasan desapercibidas.
Pues, la blogosfera no puede ser imaginada como un “paraíso cibernético” carente de pugnas, exabruptos y competencia. Al contrario, es un terreno donde suelen
ocurrir desencuentros, desentendimientos, diferencias, agresiones verbales; en suma,
contiene todo un abanico variable de conflictos internos.
A partir de los enlaces generados para sitios externos, así como los enlaces y
comentarios que recibe un bloguero, se induce al propio bloguero a insertarse “dentro
de una comunidad o vecindario conformado por esos vínculos comunes y por la familiaridad que adquiere con su grupos de referencia.” (ORIHUELA, 2005, p. 25)
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Teniendo presentes tales aseveraciones, postularemos que, en países como la
Argentina y Brasil, se ha efectivamente conformado y consolidado una blogosferafutbolística.
Su característica radica en que se encuentra conformada tanto por los blogs1
de fútbol2 pertenecientes a los medios de comunicación dominantes de Argentina
y Brasil, como también por aquellos que son mantenidos por personas – preferentemente hinchas (torcedores) –, cuyo tópico principal es opinar informar sobre un
club de fútbol.
Por un lado, se encuentran aquellos producidos por fútbol-blogueros, quienes
escriben acerca de lo que los apasiona: el fútbol y sus clubes. En ese sentido, se observa
también la existencia de blogs que forman parte del conglomerado de productos puestos a disposición en la Word Wide Web por los medios tradicionales de comunicación
de masas argentinos y brasileros (radio, TV y versión digital de diarios gráficos).
Los weblogs periodísticos,3 además de recibir diariamente a cientos de miles de
lectores que leen y redactan comentarios, generalmente se encuentran localizados en
las páginas digitales de tales medios y sustituyen a las antiguas columnas de opinión.

1

El weblog o blog – contracción utilizada popularmente para referir al mismo – es definido como
una página web de fácil creación y simple autogestión. Permite, a su vez, escribir comentarios e
incluir enlaces en las historias que se publican en orden cronológico inverso. (BARRET, 2002;
BLOOD, 2002; SÁEZ VACAS, 2005; ESTALELLA, 2006)

2

Definiremos al blog futbolístico como aquellas páginas web personales o grupales que, contando
con un formato específico (publicación en orden cronológico inverso, recepción de comentarios y
constitución de links, tienen como objetivo exponer cuestiones referentes al universo futbolístico en su totalidad. Esto incluye el análisis de los partidos, donde de describe el desempeño de
jugadores, tácticas y estrategias empleadas por los directores técnicos, actuación del cuerpo de
árbitros, declaraciones de dirigentes deportivos y de hinchas. Entrevistas con personalidades del
fútbol, compra/venta de jugadores y técnicos, violencia en los estadios, noticias sobre el seleccionado nacional, entre otras temáticas.

3

El weblog periodístico será definido conceptualmente, en este artículo, de la siguiente forma: plataforma tecnológica digital de comunicación on line producida y administrada generalmente por uno
o más periodistas que se desempeñan independientemente o en organizaciones noticiosas con
presencia en la internet. Como herramienta de trabajo cuenta con la capacidad técnica de brindar
informaciones actualizadas. Es de libre acceso y se caracteriza por incluir enlaces (links) con la
finalidad de indicar el origen de las fuentes informativas citadas; permitiendo además la consulta de
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De hecho acostumbran ser redactados por periodistas profesionales experimentados, quienes poseen un reconocimiento dentro del campo periodístico en el que actúan. La mayoría de esos blogs no presentan links para otros blogs independientes
que constituyen a la blogosfera futbolística.
No obstante, no resulta nada sencillo lograr indicar detalladamente cada una de
las interconexiones que la componen.
Exactamente, eso fue lo acontecido cuando advertimos el primero de los resultados obtenidos durante la investigación elaborada: se reveló que, conjuntamente, las
blogosferas futbolísticas de la Argentina y del Brasil contabilizaban en total la abultada cifra de 7224 blogs.
Dado que el objetivo principal de este breve artículo es elaborar una visualización y mapa gráfico de las blogosferas futbolísticas de ambos países latinoamericanos
para identificar y describir, comparativamente, no sólo el estado de su composición,
sino además, el mismo, se constituyen en un elemento favorable para lograr detectar,
posteriormente, los nodos central es que distribuyen potencialmente más información entre sus pares.

Metodología
Para efectuar una “radiografía” detallada de su composición interna y un sociograma (MARTELOTO, 2001) visual a fin de dar cuenta de los atributos operantes en la
archivos y base de datos (memoria). Posee, por otro lado, la capacidad de recibir registros multimedia (texto, imagen, audio y video) enviados por los lectores. Faculta a estos últimos a convertirse
en fuentes informativas para el periodista. Al tratar, generalmente, un tema específico, el blog periodístico se distingue por captar fidelidad y atención de la audiencia. Posibilita crear comunidades
de lectores que interactúan entre sí y con los periodistas, gracias a la publicación de sus opiniones y
puntos de vistas, por medio de la opción comentarios. Se destaca también por otorgar credibilidad y
transparencia al medio de informativo, dado que es un canal de comunicación y participación activa
de los usuarios en el análisis y seguimiento de la producción noticiosa.
4

Sólo para responder y esclarecer cualquier intriga surgida en relación a la obtención de tal cifra,
como ya se procedió a explicar en la introducción de este artículo, vale aclarar que se efectuaron
previamente dos representaciones gráficas por separado, aunque casi en simultáneo, con el fin de
conocer las interacciones mantenidas entre los blogs que componen a ambas blogosferas futbolísticas y fueron expuestas por sus creadores en el lapso de un año (del 28 de septiembre de 2008 hasta
el 28 de septiembre de 2009). De esa manera, se consiguió dar cuenta – lo más rigurosamente
posible – cuántos blogs formaban parte de cada una de ellas.
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interconexión de los blogs que componen las blogosferas futbolísticas de cada país,
el presente estudio empleará una herramienta metodológica innovadora que permite
visualizar y mapear redes sociales a través del análisis efectuado por un software.
En ese sentido, el programa de computador Cytoscape© constituye una herramienta metodológica para llevar a cabo el análisis y así poder contar con información que nos
permitieran elaborar una interpretación y definición de los resultados obtenidos.
En principio, de acuerdo a especificaciones destacadas en el sitio web oficial de
dicho sistema, se explica que es un software informático construido a partir de un código de fuente abierta (open source). Su función es efectuar visualizaciones y análisis
de las interacciones que se desencadenan en diferentes redes moleculares.5
Aunque fuera generado, desde su inicio, para ser utilizado en el marco de investigaciones biológicas, los creadores esgrimen que, en la actualidad, Cytoscape “es una
plataforma general para el análisis y visualización de redes complejas.” (WHAT IS…,
[2013], traducción nuestra)
De tal modo, nuestro análisis comienza por sostener que las blogosferas futbolísticas de la Argentina y del Brasil representan redes sociales complejas, en cuyo
interior es posible distinguir la formación de relaciones recíprocas – o no – entre las
personas que las componen (blogs); dichos vínculos se forman y sostienen al establecerse una comunicación mediada por computador (CMC).
A través de un análisis detallado y comparativo de las ligaciones, se puede especificar el posicionamiento social que ocupa cada actor dentro de la red; identificar tentativamente cuáles son los blogs que difunden más información; precisar con cuáles
blogueros, un determinado autor – sea este un fútbol-bloguero o un periodista –, se
vincula preferentemente para obtener o intercambiar información.
Antes de exponer los resultados, consideramos que es necesario previamente definir un concepto hasta aquí reiteradamente mencionado: red social.

Red social: definición conceptual
Wasserman y Faust (1994), Hanneman y Riddle (2001), Molina (2004) y Recuero
(2003, 2009) proponen definir conceptualmente a una red social como un conjunto
5
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conformado por dos elementos: actores (personas, instituciones o grupos; los nodos
de la red) y sus conexiones (lazos sociales).
Desde esta perspectiva, la red social representa “una metáfora para observar los
padrones de conexión de un grupo social, a partir de las conexiones establecidas entre
los diversos actores.” (RECUERO, 2009, p. 23)
Molina (2004) y Wasserman y Faust (1994) comprenden que al ser, las redes,
figuradas por medio de grafos y matrices, se le otorga al investigador la posibilidad de
lograr desarrollar un análisis de las características formales de la red estudiada.
De acuerdo con Recuero (2005) el interés por el Análisis de las Redes Sociales
(ARS) complejas permea gran parte de todo el siglo XX.
Se trata de una corriente de conocimiento iniciada en el ámbito de las Ciencias
Exactas; tantos físicos como matemáticos representan los principales exponentes de
conocimiento sobre el estudio de la “ciencias de las redes”.
La misma se destaca por analizar a la red social como un “todo”, sin describir los
atributos de las personas que la componen, es decir, no considerando a cada una de las
partes. Se procura determinar las singularidades de los padrones relacionales que conectan al conjunto de los miembros integrantes de una estructura social. (WELLMAN,
1997, 2001; HANNEMAN; RIDDLE, 2001; SCHARNHORST, 2003)
Los primeros esbozos de la teoría de las redes datan de un remoto pasado, por
causa que pueden rastrearse desde el siglo XVIII cuando, en 1736, el matemático suizo
Leonhard Euler expuso el primer teorema de la Teoría de los Grafos.6
Denominada esta corriente como Ciencia de las Redes, sus aportes sirven de
fundamento para entender y explicar la complejidad de diferentes realidades que nos
rodean y desconocemos. (PASSERINO; MONTARDO; BENKENSTEIN, 2007)
El análisis de redes sociales es, entonces, heredero de la Teoría de los Grafos de
Euler y de la base teórica propuesta por las Ciencia de las Redes.
Existe además otra corriente relevante, que cobró ímpetu en el área de las Ciencias Sociales entre los años ’60 y ’70 del siglo pasado; principalmente, en el plano de
la Sociología. Ella se denomina Análisis Estructural de Redes Sociales (DEGENNE;
6

Por entonces, queriendo descubrir una solución al enigma de los siete puentes de la ciudad de
Königsberg, Euler se valió de los grafos para representar a un conjunto de nodos conectados por
enlaces (links) los cuales vistos en conjunto constituían a una red. La Teoría de los Grafos propuesta
por Euler, sirvió, más tarde de base teórica para estudiosos contemporáneos (WATTS, 2003; BUCHANAN,
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FORSÉ, 1999) y su foco de atención radica en analizar las estructuras de las redes sociales a partir de investigar su composición, organización y vinculación de los miembros que las constituyen.
Vale destacar que, en virtud de obtener información sobre el objeto de estudio, los investigadores de redes sociales se valen de dos perspectivas de análisis para
realizar su abordaje y descripción; las cuales son escogidas y empleadas de acuerdo
al objetivo del investigador. Se las denomina “redesenteras”7 (whole networks) o redes “personalizadas”8 (ego-centered networks). (DEGENNE y FORSÉ, 1999; WELLMAN, 1997; GARTON; HARTHORNTHWAITE; WELLMAN, 1997; HANNEMAN;
RIDDLE, 2001; WATTS, 2003)
Elegimos adoptar la perspectiva de análisis de redes enteras (whole networks),
puesto que nos interesa centrarnos en conocer las características estructurales que
poseen ambas blogosferas futbolísticas – la argentina y la brasilera. Así, nos detendremos en estudiar las relaciones llevadas a cabo entre la totalidad miembros que las
conforman.
En tanto, se exponen a continuación los resultados de nuestra investigación sobre los sociogramas, que fueron diseñados empleando el programa de computador
Cytoscape correspondientes a las blogosferas futbolísticas argentinas y brasilera con
el objeto de visualizar a gran escala el conjunto total de las relaciones constituidas
entre los mismos durante el período de un año (desde el 28 de marzo de 2008 hasta
el 28 de marzo de 2009).

2002; BARABÁSI, 2003) quienes, basándose fundamentalmente en modelos matemáticos, analizan
el proceso de construcción, las dinámicas de agrupación de los nodos y sus relaciones, y los cambios
estructurales; según cuál fuera el tipo de red a lo largo de diferentes contextos temporales.
7

En el caso puntual de este tipo de análisis, se procura medir las relaciones desencadenadas entre la
totalidad de los miembros que conforman una red social. Watts (2003) declarará que “Las redes, de
acuerdo con esta visión, son marcas de identidad social. El padrón de relaciones entre los individuos crea un mapa de las preferencias y características de quienes se encuentran envueltos en la red”
(WATTS, 2003, p. 48 apud RECUERO, 2005, p. 2).

8

En la segunda opción el foco de atención se concentra en analizar las relaciones personales o individuales –representadas con el nombre de egode un actor en especial. A la misma vez, se pretende
distinguir el posicionamiento social que éste ocupa dentro de la red y se define ante los individuos
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Resultados
Para facilitar al lector la comprensión de los sociogramas efectuados a partir de la
investigación, los blogueros que conforman a las blogosferas futbolísticas fueron identificados en la red diferenciándolos por colores y símbolos. Esto es, símbolos y colores
que les fueron atribuidos con el objetivo de representar su pertenencia a un determinado grupo social.
El estudio ahora presentado, parte de distinguir, a grandes rasgos, la existencia
de cuatro grandes grupos diferenciados que componen a las blogosferas de fútbol
argentina y brasilera:
•

Grupo 1 (color: rojo; símbolo: triángulo): grupo constituido por los periodistas
deportivos argentinos y brasileros que cuentan con, al menos, un blog.

•

Grupo 2 (color: verde; símbolo: rectángulo): integrado por todos aquellos
fútbol-blogueros argentinos y brasileros simpatizantes de algún club de
fútbol que han realizado un blog con la finalidad de escribir y opinar sobre
sus equipos del “corazón”.

•

Grupo 3 (color: gris oscuro; símbolo: círculo): a diferencia del grupo número
dos, es frecuente que, en esta categoría de weblogs, también se brinde información acerca de campeonatos de otros países y noticias sobre jugadores,
técnicos y dirigentes internacionales.

•

Grupo 4 (color: azul; símbolo: hexágono): dicha categoría indica a los
blogs de fútbol (tanto de periodistas como de fútbol-blogueros) creados
por extranjeros, pero que por mantener ligaciones con miembros de las
blogosferas futbolísticas de Argentina y de Brasil se los incluyó en el sociograma.
Con la intención de facilitar aún más la comprensión de los sociogramas y de

cada uno de los cuatros grupos descriptos, se constituyó un gráfico para demostrar la
configuración visual de cada uno de ellos (Gráfico 1):

restantes, a partir de describir el tipo de relación que mantienen con el primero. En este caso, los
analistas pueden “construir una imagen de la red considerando el número de relaciones, la diversidad de las relaciones, y los links entre los alters named de la red”, destaca Garton, Harthornthwaite
y Wellman (1997).
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Gráfico 1. Grupos de blogs que componen a las blogosferas futbolísticas de Argentina y Brasil
diferenciados a partir del uso de colores y símbolos.

Fuente: elaborado por los autores.

Al tiempo, se buscó la manera más eficaz para permitir comprender e identificar cuándo una relación es recíproca (flecha en negra compuesta con dos puntas o
direcciones), es decir, en qué casos la ligación es tanto de ida como de vuelta entre dos
blogs; cuando se trate de una relación no recíproca, se indicará con una flecha roja con
una sola punta.
Gráfico 2. Visualización gráfica de la blogosfera futbolística argentina

Fuente: elaborado por los autores.
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Gráfico 3. Visualización gráfica blogosfera futbolística brasilera

Fuente: elaborado por los autores.

Composición: densidad, centralidad y jerarquia
Luego del análisis de las relaciones acontecidas entre los diversos weblogs que constituyen a ambas redes sociales, se prosigue a medir la variable “densidad”. Básicamente, esta variable se mide identificando si, en promedio, los nodos de la red social
establecen contactos (vínculos) uniformes entre sí o, por el contrario, si existe un nodo
central que concentre la mayoría de los vínculos. En ese sentido, Wellman (1997) considera que una red social es densa cuando la mayoría de los miembros de la red social
desarrollan una comunicación intensa, es decir, una comunicación de tinte recíproca.
Observando los Gráficos 2 y 3, que reproducen una visualización de los nodos
y las relaciones sociales constitutivas de las blogosferas futbolísticas argentina y brasilera – respectivamente –, se consiguió contabilizar que la primera, la argentina,
contiene 243 blogs y un total de 519 enlaces o links – sumando los recíprocos y los
no-recíprocos. En cambio, la segunda, la brasilera, contabiliza 479 blogs y un total de
1047 enlaces o links generados entre sus integrantes.
A primera vista, puede caerse en el error de pensarse que la blogosfera futbolística brasilera es mucho “más densa” que la de su par argentina, por contar con más
relaciones comunicacionales entre los blogueros. Pero el resultado real dista significativamente de lo pensado.
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Con sólo efectuar una simple división matemática: del número total de relaciones comunicacionales divido por la cantidad total de nodos, se llega a la siguiente
conclusión:
ARGENTINA
519 / 243 = 2,13
BRASIL
1.047 / 479 = 2,18
A pesar de contar con mucha menor cantidad de nodos y de enlaces, la blogosfera futbolística argentina es apenas menos densa que la brasilera por sólo 0,05 punto.
Esto es, la diferencia resulta ser prácticamente mínima.
No hemos podido diferenciar con precisión cuántos, del total de los enlaces detectados en cada una de las blogosferas futbolísticas, representan a links recíprocos y
cuánto equivalen a enlaces no-recíprocos. No obstante, se percibe que, en más de un
95%, los blogs de una y otra red se encuentran vinculados. Es decir, se advierte que
son muy pocos los weblogs desvinculados (aislados) del resto.
La centralidad y visibilidad se construyen a partir de la cantidad de enlaces entrantes (recibidos). Por lo tanto, los weblogs más populares son aquellos que detentan
mayor número de links, mientras que los menos conocidos están pocos o nada enlazados. Veamos comparativamente utilizando, de nuevo, a los grafos correspondientes de
cada blogosfera, creados a partir de usar el programa Cytoscape, para poder apreciar
mejor lo que se acaba de enunciar.
Resaltados por medio de la colocación de una elipse en color verde, los blogs
demarcados representan a los nodos centrales de cada blogosfera futbolística. Tales
weblogs comparten la característica de ser los más enlazados, contando con más visibilidad dentro de cada una de sus redes sociales.
En el caso de la blogosfera futbolística argentina, se destaca, especialmente,
que la mayoría de los blogs centrales o más fuertes (GRANOVETTER,1973) pertenecen al grupo Blogs de Fútbol – no de equipos. Los weblogs identificados con el nombre Vale Chumbar, Tic Sport, La Redó! y Fútbol Ochentoso y La Pelota no Dobla
concentran la mayoría de las ligaciones recíprocas (recuérdese que están dispuestas
en color negro).
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Gráfico 4. Nodos centrales de la blogosfera futbolística argentina

Fuente: elaborado por los autores.

Gráfico 5. Nodos centrales de la blogosfera futbolística brasilera

Fuente: elaborado por los autores.
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En cuanto a los blogs periodísticos argentinos, esa misma lógica se repitió principalmente con el weblog llamado Dame Pelota, cuyo bloguero periodista posee, a su
favor, el 37,5% del total de los links recíprocos establecidos entre todos los weblogs
periodísticos argentinos entre el 28 de marzo de 2008 y 28 de marzo de 2009. Además, presenta la característica de no pertenecer, en un primer momento, a diferencia
de sus pares, a una organización noticiosa reconocida. Decimos en un primer momento, porque el periodista, creador de ese blog, desde hace escaso tiempo ha sido contratado por el diario La Nación para integrar la redacción que mantiene la comunidad de
lectores apodada como Cancha Llena, encontrándose dispuesta en la versión digital
del medio.
Por su parte, en la blogosfera futbolística brasilera, los weblogs centrales se hallan distribuidos en dos de los grupos: Blogs de Fútbol – no equipos – y Blogs de Periodistas. En orden, ellos son: Blog do Massi, Blog do Carlão, Futebol, Política e Cachaça
y los blogs periodísticos Blog do Torcedor (Célio Aquino), Gambetas y Arquivancada.
Las consecuencias directas de ese mecanismo que acontece en “el mundo de los
weblogs” es lo que autores como Estalella (2006) denominan, metafóricamente, selección natural. Consiste en el hecho de que los blogs menos visibles tienden a quedar
relegados en la periferia, permaneciendo en el anonimato sin nunca ser citados. Por
el contrario, muy distinta es la condición de aquellos que cuentan con más visibilidad,
por permitir a ellos “[…] dictar la agenda informativa de la mayoría al tener una gran
capacidad de difundir informaciones entre el resto”, cita el investigador español Adolfo Estalella (2006, p. 24).
Como resaltó Granieri (2005), la distribución de links es un proceso en continua mutación. En este sentido, una modificación, por mínima que fuera, en un determinado blog que hoy sea parte de los “Blog scon mucha autoridad” puede acabar con
perder su centralidad y visibilidad en la blogosfera.
Si bien se detectaron e indicaron preliminarmente cuáles serían los weblogs
futbolísticos “centrales” y más visibles de cada red social, es decir, aquellos que poseen más links a su favor. En contraposición, no fue posible testear si realmente estos
blogs son los encargados de ejercer la función de distribuir informaciones y contenidos, fijando de esa forma, tal cual expresó Estalella (2006), la agenda de temas a ser
presentados, discutidos y analizados por la gran mayoría.
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Conclusión
Mediante el empleo del programa de computador Cytoscape fue posible describir y
caracterizar la estructura, la composición, los vínculos sociales, las relaciones de fuerza, entre otros temas que hacen a la conformación de dos redes sociales funcionando
y desarrollándose en paralelo; de las cuales poco conocimiento se tenía: nos estamos
refiriendo a las blogosferas futbolísticas de la Argentina y del Brasil.
Este estudio que comenzó en el año 2008 y culminó a fines de 2009, debe ser
pensado, asimismo, como la ejecución de “un primer paso” en el recorrido de un largo
y sinuoso camino. De esa manera, se han podido identificar y especificar las tipologías
de weblogs, los actores sociales reconocidos junto con las intencionalidades que ellos
persiguen, las relaciones y vínculos sociales generados entre cada grupo, tanto en el
seno de una red social como en otra. No se trata entonces de otra cosa que de un estudio preliminar para brindar una serie de parámetros e ideas que enriquece el estado de
la arte, pero nunca debe ser apreciado como concluyente o definitivo.
No obstante ello, consideramos que una novedosa tecnología, como significa
el programa de computador Cytoscape, nos permitiría graficar – una por una – las
relaciones recíprocas y no-recíprocas efectuadas por cada integrante que hacen a la
constitución estructural y al funcionamiento de las blogosferas futbolísticas de cada
país. De esa manera, se enriquecería el estudio mediante la presentación de resultados inéditos.
A través de la visualización y descripción de las relaciones efectuadas durante
un determinado período de tiempo, fue posible interpretar – mínimamente – las ramificaciones que en conjunto constituyen a una compleja red social de vinculaciones
entre personas. Tras haberse logrado trazar y detectar cuál era el direccionamiento
que perseguían los enlaces (links) externos fue posible conocer con cierta claridad – a
pesar de la extrema complejidad que presentan esos tipos de gráficos, dinámicas y
padrones de relacionamiento entre los distintos weblogs de fútbol que conforman las
blogosferas futbolísticas.
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O ENQUADRAMENTO DADO À COBERTURA
DAS OLIMPÍADAS DE LONDRES:
um estudo comparativo dos sites noticiosos
The Guardian e Le Monde
Ieda Maria Menezes Tourinho

Introdução
Os Jogos Olímpicos de Londres foram objeto de ampla cobertura na imprensa mundial não só por se tratar de um dos principais eventos esportivos mundiais, mas também por gerar um conjunto de eventos que acabam por levantar uma série de questões
como racismo, xenofobia, doping, netiqueta dos atletas no uso de redes sociais, como
o Twitter.
Um conceito-chave para compreender a produção da notícia desses temas é o de
enquadramento (ENTMAN, 1993; VALKENBURG et al., 1999; SCHEUFELE, 1999),
que é a seleção de um certo aspecto da realidade e seu realçamento para que haja a
repercussão que se espera ter. O artigo pretende responder a seguinte pergunta: como
se dá a cobertura jornalística dos sites noticiosos do Le Monde e do The Guardian
durante e após os Jogos Olímpicos?
Assim, o estudo tem o objetivo de verificar como os sites noticiosos do britânico The Guardian e do francês Le Monde enquadram as notícias referentes aos Jogos
Olímpicos de Londres. Além disso, a pesquisa pode contribuir para um maior conhecimento sobre o campo da comunicação (BOURDIEU, 1997) e como os sites noticiosos
desses países responderam à cobertura desse evento esportivo. O corpus foi analisado
entre os dias 26 de julho, um dia antes da abertura oficial das Olimpíadas, e 19 de
agosto, uma semana após as Olimpíadas.
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Para uma compreensão do estudo, este será dividido em três seções: a primeira versará sobre os conceitos-chave: enquadramento (ENTMAN, 1993; SCHEUFELE,
1999; VALKENBURG et al., 1999) e campo da comunicação. (BOURDIEU, 1997) Já
a segunda seção será dedicada à aplicabilidade dos conceitos ao estudo de caso. E a
terceira enfatizará o panorama sobre o enquadramento.

Campo jornalístico e as diferenças entre jornalismo francês
e jornalismo anglo-americano: um panorama
Com o intuito de esclarecer as características e o funcionamento do campo jornalístico, deve-se recorrer ao conceito de jornalismo e ao de campo. (BOURDIEU, 1983)
Jornalismo é uma atividade de mediação discursiva através da qual determinadas
pessoas investigam fatos pautados pelos princípios da verdade e da relevância e os
disponibilizam publicamente por meio de suportes tecnológicos para uma audiência
situada em outro tempo e lugar em relação ao acontecido. (GUERRA, 2008)
Franciscato (2005) considera o jornalismo como instituição e atividade jornalísticas. A primeira está relacionada a um aspecto coletivo e organizacional do jornalismo sob a perspectiva de uma instituição com certa carga de racionalidade que
aglutina, organiza e dá unidade a normas de ação e valores culturais institucionalizados. Já a segunda refere-se ao “conjunto de práticas (habilidades e técnicas) executadas pelos jornalistas e das normas, valores e conhecimentos que conformam, dão
discernimento e orientam essa prática.” (FRANCISCATO, 2005, p. 166)
Já o conceito de campo é definido como espaço social estruturado, um campo
de forças em que há dominantes e dominados – ortodoxia e heterodoxia, respectivamente –, há relações constantes, permanentes, de desigualdade, que se exercem no
interior desse espaço – que é também um campo de lutas para transformar ou conservar este campo de forças. Cada um, no interior desse universo, empenha em sua
concorrência com os outros a força (relativa) que detém e que define sua posição no
campo e, em consequência, suas estratégias. (BOURDIEU, 1997)
Essas estratégias no campo jornalístico são o modo de escrita jornalística que
não possui caráter literário nem político, as normas e os valores discursivos, como a
objetividade, neutralidade e imparcialidade. (TUCHMAN, 1972; SPONHOLZ, 2009)
Assim, os textos jornalísticos começaram a possuir características filológicas próprias,
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e esse fenômeno discursivo podia ser identificado nos textos que formavam o discurso
jornalístico. (CHALABY, 2003)
Chalaby (2003) afirma que a consolidação do campo jornalístico deu-se no século XIX nos Estados Unidos e na Inglaterra, visto que fatores econômicos – a exemplo do fato de os jornais passarem a ter a capacidade de adquirir receitas de venda e
publicidade – e culturais – como a literatura não ter ligação com os jornais – favoreceram tal consolidação, o que tornou o jornalismo informativo predominante nesses
países.
Já a solidificação do campo jornalístico na França ocorreu somente no período
entreguerras (1918-1939), quando a profissão de repórter passou a ter reconhecimento social e legitimidade, já que antes os repórteres eram considerados a classe mais
baixa do campo jornalístico e eram tratados com desdém. Aliado a isso, agências de
notícias e partidos políticos dominantes usavam o dinheiro que o governo lhes dava
para controlar politicamente os jornalistas. Ou seja, os jornalistas tornaram-se porta-vozes de facções políticas, o que fez com que mantivessem um olhar opinativo sobre
os fatos e eventos políticos. (CHALABY, 2003)
Vale destacar as diferenças entre os jornalismos anglo-americano e francês.
(CHALABY, 2003; FRANCISCATO, 2005) Nos jornais norte-americanos e britânicos,
o número de informação era maior que nos diários franceses, além de ela ser mais
atualizada, exata e mais frequente, já que as agências de notícias anglo-americanas
possuíam mais correspondentes internacionais que a francesa Havas. Os franceses
costumavam interpretar e reescrever a informação de acordo com a doutrina política
defendida pelo jornal.
Outra característica dos primeiros era que a informação era mais factual. Em
contrapartida, os correspondentes e os repórteres franceses comentavam a informação que publicavam e misturavam fatos com opiniões pessoais. Assim, os gêneros predominantes no jornalismo francês eram a crônica, na qual o jornalista fazia alguns
comentários divertidos e refinados a diferentes tópicos escolhidos entre as notícias
da semana, e o artigo polêmico, o qual era uma peça violenta e agressiva geralmente
dirigida contra uma pessoa, como um político, ou uma instituição. (CHALABY, 2003)
Franciscato (2005) relativiza a conclusão de Chalaby (2003) de que o jornalismo é uma invenção norte-americana e inglesa. Na verdade, o jornalismo desses países
definiu um modelo específico de jornalismo, baseado em transformações socioeconô-
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micas. Dessa maneira, a institucionalização de uma cultura jornalística avança para
uma maior autonomia em relação a normas de outras instituições.
Esse panorama dos campos de comunicação nesses três países teve o intuito
de compreender a consolidação do campo jornalístico na França e a tese de Chalaby
(2003) de que o jornalismo é uma invenção dos Estados Unidos e da Inglaterra, conforme mostrado acima, sem contar que é um subsídio para a compreensão do estudo
de enquadramento o qual esse artigo propõe.

Conceito de framing e critérios de noticiabilidade
O framing (enquadramento) envolve essencialmente seleção e saliência (realce). Frame
é selecionar alguns aspectos de uma realidade percebida e torná-la mais saliente em um
texto de tal maneira que promova uma definição de um problema, interpretação causal,
avaliação moral e/ou recomendação de um tratamento para o item descrito.
Os frames (quadros), portanto, definem problemas – determinam o que um
agente causal está fazendo com os custos e benefícios, geralmente medidos em termos
de valores culturais comuns –; diagnosticam casos – identificam as forças que criam
o problema –; fazem julgamentos morais – avaliam agentes causais e seus efeitos e
sugerem soluções –; oferecem e justificam tratamentos para os problemas e preveem
os prováveis efeitos. (ENTMAN, 1993)
Já o realce pode ser explicado como a maneira pela qual a informação torna-se
mais perceptível, com sentido ou memorável às audiências. Quanto maior o realce,
maior a probabilidade de que os receptores perceberão a informação, discernirão o
significado e, portanto, a processarão e armazenarão na memória. (ENTMAN, 1993)
As pesquisas sobre framing geralmente avaliam como os frames (quadros) são
promovidos pelos atores políticos, como jornalistas empregam os frames na construção
das notícias, como essas notícias articulam frames e como os membros da audiência
interpretam esses frames. (ENTMAN, 1993; GAMSON, 1989; REESE, 2007) A maioria
das pesquisas tem como foco entender como os frames se articulam nas notícias. Isso
pode ser aplicado aos estudos da objetividade jornalística. (TUCHMAN, 1972)
Conforme Entman (1993) afirma, os jornalistas podem seguir as regras para
uma reportagem objetiva e chegam a um consenso de que um enquadramento dominante das notícias nos previne de que a maioria dos membros da audiência faça uma
compreensão equilibrada de uma situação.
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Dessa maneira, Porto (2004) divide os enquadramentos em noticiosos e interpretativos. Os primeiros estão relacionados a padrões de apresentação, seleção e ênfase usados por jornalistas para organizar seus relatos, enquanto os interpretativos
operam a partir de padrões de interpretação que promovem uma avaliação particular
de temas e eventos, isto é, originam-se fora do contexto da prática jornalística. O artigo tratará dos enquadramentos noticiosos.
Em outras palavras, embora os jornalistas possam utilizar várias maneiras de
enquadrar as notícias, a literatura sobre o tema aponta quatro tipos de enquadramentos noticiosos mais utilizados (IYENGAR, 1994; JAMIESON, 1992; PATTERSON,
1993; PORTO, 2001), que serão aplicados ao corpus do trabalho: 1. enquadramento
com ênfase no conflito entre partidos ou indivíduos – enquadramento de conflito ou
“corrida de cavalo” –; 2. enquadramento de interesse humano – foco em um determinado indivíduo ou em ressaltar emoções –; 3. enquadramento temático – padrões
interpretativos utilizados para uma análise mais elaborada sobre um tema da Olimpíada, por exemplo–; e 4. enquadramento episódico – descrição dos acontecimentos
e atores sociais nas notícias.
Vale ressaltar que o enquadramento de conflito, ou “corrida de cavalo”, não está
restrito a campanhas eleitorais. Esse tipo está conceitualmente relacionado ao que é
chamado de cobertura estratégica – linguagem das guerras, jogos, competição com
ênfase no desempenho e no estilo de um partido ou indivíduo. (JAMIESON, 1992;
PATTERSON, 1993)
Já o enquadramento de interesse humano traz uma história ou um ângulo emotivo para a apresentação de um evento, tema ou problemática. Personalizar um tema
contribui para o caráter narrativo das notícias. Como o mercado para as notícias torna-se cada vez mais competitivo, jornalistas e editores esforçam-se em produzir conteúdo que atraia o interesse da audiência. Em outras palavras, o enquadramento de
interesse humano é uma maneira de personalizar, dramatizar e emocionar as notícias.
Na área de comunicação e política, o enquadramento temático destina-se ao
estudo dos padrões interpretativos que enfatizam as posições e as propostas dos candidatos sobre os aspectos substantivos da campanha, como programas políticos. Em
períodos não eleitorais, utiliza-se o enquadramento temático como um tipo de noticiário que situa os assuntos públicos em contextos mais gerais e abstratos, o que exige um
jornalismo mais analítico. (IYENGAR, 1991; PORTO, 2001) Neste estudo, o conceito
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será utilizado para analisar temas sociais, como doping, racismo e as consequências
para os Jogos Olímpicos.
Em relação ao enquadramento episódico (PORTO, 2001), pode-se afirmar que
as notícias são predominantemente descritivas, centradas em eventos que relatam fatos ou declarações de atores sociais.
Essas categorias serão as utilizadas para o estudo do enquadramento no Le
Monde. A próxima seção apresenta os resultados da análise de conteúdo durante a
cobertura jornalística das Olimpíadas de Londres.

Resultados e discussões
O corpus de análise é composto das notícias relacionadas à cobertura jornalística dos
sites noticiosos Le Monde e The Guardian entre os dias 26 de julho, um dia antes da
abertura das Olimpíadas, e 19 de agosto de 2012, uma semana após o encerramento
do evento. Para um melhor entendimento dessa pesquisa exploratória (GIL, 2006), a
metodologia foi executada em duas fases. A primeira etapa foi a revisão de aspectos
sócio-históricos do jornalismo e enquadramento.
A segunda foi um estudo comparativo com a utilização de análise de conteúdo definida por Bardin (1977, p. 42) como “um conjunto de técnicas de análise das
comunicações visando obter por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a
inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis
inferidas) destas mensagens.”
Com a finalidade de auxiliar essa etapa, foi utilizada a amostra não probabilística intencional, a qual consiste em “determinados elementos da população, mas não
representativos dela […]. Uma vez aceitas as limitações da técnica, a principal das
quais é a impossibilidade de generalização dos resultados do inquérito à população,
ela tem a sua validade dentro de um contexto específico.” (MARCONI; LAKATOS,
2002, p. 52)
A análise de conteúdo, para Entman (1993), pode parecer problemática, já que
códigos simplesmente fortalecem todas as mensagens que se julgam como positivas e
negativas, além de tirar conclusões sobre os significados dominantes. Eles negligen-
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ciam a medição da saliência dos elementos no texto e fracassam em medir as saliências dos enquadramentos para os esquemas da audiência.
Aliado a isso, essa técnica, não orientada ao paradigma do framing, pode frequentemente ceder dados não representativos nas mensagens de mídia que muitos
membros da audiência são atualmente atingidos. (ENTMAN, 1993) Entretanto, a intenção do artigo não é aplicar o framing aos estudos de recepção, e sim o enquadramento relacionado ao conteúdo noticioso do site para verificar como o Le Monde e o
The Guardian enquadram as notícias.

Classificação de notícias do Le Monde e The Guardian de
acordo com enquadramento durante e após as Olimpíadas
Tabela 1. Enquadramentos durante os Jogos Olímpicos
Tipo de enquadramento

Le Monde (N = 45)

The Guardian (N = 42)

Enquadramento de conflito

24%

29%

Enquadramento de interesse humano

9%

10%

Enquadramento temático

36%

29%

Enquadramento episódico

31%

33%

Fonte: Elaborada pela autora.

Como mostra a Tabela 1, o enquadramento predominante na cobertura dos Jogos Olímpicos feita pelo site noticioso Le Monde foi o temático, que é marcado por
um padrão interpretativo em relação a um determinado assunto. A matéria “Grégory
Baugé, dauphin numéro un des pistards anglais”1 utiliza a derrota do velocista francês
Grégory Baugé como pano de fundo para traçar breve panorama de como está o desempenho da França nos Jogos Olímpicos.2
Outro exemplo de enquadramento temático no Le Monde é o artigo “Pedágogie
de la bêtise”, no qual se ressalta o nacionalismo francês nas Olimpíadas.3 O jornalista
faz uma metáfora com o hino nacional, “A Marselhesa”, para mostrar que, mesmo os
franceses não sendo os favoritos nas Olimpíadas, trarão muitas vitórias para o país.
1

“Gregory Baugé, corredor número um das pistas inglesas”. (Tradução nossa)

2

Cf.:http://www.lemonde.fr/sport/article/2012/08/07/gregory-bauge-dauphin-numero-un-des-pistards-anglais_1743216_3242.html. Acesso em: 7 ago. 2012.

3

“Pedagogia da Estupidez”. (Tradução nossa) Cf.:https://www.lemonde.fr/sport/article/2012/07/28/
pedagogie-de-la-betise_1739585_3242.html. Acesso em 7 ago. 2012.
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A amostra classificada como enquadramento temático revelou que os textos não
só apresentavam análises do desempenho dos franceses e das Olimpíadas como um
espetáculo midiático (BOURDIEU, 1997), mas também versavam sobre a estrutura
da capital inglesa como sede,4 a desigualdade socioeconômica entre os praticantes de
modalidades esportivas5 e os jogos de interesses entre os patrocinadores.6
Vale ressaltar que essas análises apresentavam de forma explícita a opinião, e
as ironias, do repórter, como a matéria “Katia, la blonde la page trois du ‘Sun’, n’est
pas celle que l’on croit”,7 a qual ironiza os jornais britânicos, principalmente o tabloide
The Sun, por ter colocado na página 3 – referente à seção Garota do Dia – uma garota
chamada Katia que citava o poeta Sexto Propércio. A ironia surge na fala de que “deve
ter um PhD em Letras Clássicas nessa edição.” O título refere-se à suposta melhoria do
tabloide, cuja característica principal é o sensacionalismo.
Em síntese, nesse caso, o resultado confirma que o jornalismo francês ainda dá
a preferência a gêneros opinativos, como artigos, além de incluir a opinião do jornalista que redigiu a matéria.
Em contrapartida, observou-se que a amostra com maior frequência no site The
Guardian foi o enquadramento episódico (33%), o qual descreve fatos e faz citação
direta dos atores sociais envolvidos em uma determinada matéria.
A matéria “London 2012: Tirunesh Dibaba Thrills Fans as She Retains 10,000m
Title” faz um resumo do que ocorreu durante as competições de salto.8 Além disso, o
repórter descreveu o ambiente no qual ocorreu o evento, para tornar o acontecimento mais detalhado. Já “Olympic Judo Rules and Slang: How to Follow Gemma Gibbons in the Final” não menciona apenas que a judoca Gemma Gibbons disputaria a
4

“Explosão das mídias”. (Tradução nossa) Cf.: http://www.lemonde.fr/sport/article/2012/07/26/
media-explosion_1738875_3242.html. Acesso em 8 ago.2012.

5

“As medalhas britânicas aumentam a desigualdade entre as classes sociais”. (Tradução nossa) Cf.:
http://www.lemonde.fr/jeux-olympiques/article/2012/08/07/les-medailles-britanniques-creusent-le-fosse-entre-classes-sociales_1743401_1616891.html. Acesso em: 8 ago. 2012.

6

“Minha final entre Tony Blair e Laurent Blanc”. (Tradução da autora) Cf.: http://www.lemonde.
fr/sport/article/2012/08/06/ma-finale-entre-tony-blair-et-laurent-blanc_1742824_3242.html.
Acesso em: 6 ago.2012.

7

“Kátia, a página 3 do tabloide ‘The Sun’”. (Tradução da autora) Cf.: http://www.lemonde.fr/jeux-olympiques/article/2012/08/08/katia-la-blonde-de-la-page-trois-du-sun-n-est-pas-celle-que-l-on-croit_1743660_1616891.html. Acesso em: 9 ago. 2012.

8

“Tirunesh Dibaba desafia fãs ao bater recorde”. (Tradução da autora) Cf.: http://www.guardian.
co.uk/sport/2012/aug/04/london-2012-tirunesh-dibaba?INTCMP=SRCH. Acesso em: 7 ago. 2012.
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medalha de ouro naquele dia, mas também contém um guia sobre a modalidade desde
o início nos Jogos Olímpicos, até com as regras.9 O repórter utilizou infográficos para
uma melhor compreensão.
Na análise do enquadramento de conflito de ambos os jornais, notícias que versavam sobre tensões entre países, questões sociais, como doping, imigração, foram
inclusas nessa categoria. Embora uma das características do jornalismo francês seja a
ênfase em gêneros interpretativos (cf. DIAZ NÓCI, 2009; SEIXAS, 2013), verificou-se
que esse tipo de conflito foi o que teve menos frequência. Talvez isso seja explicado
pelo fato de que esse tipo de enquadramento é mais visível em notícias de jornalismo
político, principalmente em disputas eleitorais.
O enquadramento de interesse humano foi o outro tipo que apareceu como
menos frequente. Talvez esses dois tipos não sejam tão frequentes pelos critérios de
relevância (SILVA, 2005; TRAQUINA, 2008) na cobertura das Olimpíadas. Percebe-se que, na amostra, as notícias não só se referiam à personalidade dos atletas, mas
estavam relacionadas a outros temas, como religião, a exemplo da matéria “La judoka
saoudienne et le foulard de la discordie”, que se refere ao lenço usado pelas muçulmanas como símbolo de uma religião atrasada por ser resistente à participação de
mulheres em competições esportivas.10
Tabela 2. Enquadramento após os Jogos Olímpicos até o dia 19 de agosto
Tipo de enquadramento

Le Monde (N = 16)

The Guardian (N = 16)

Enquadramento de conflito

13%

25%

Enquadramento de interesse humano

0%

0%

Enquadramento temático

31%

50%

Enquadramento episódico

56%

25%

Fonte: elaborada pela autora.

Percebe-se que o enquadramento mais frequente no Le Monde foi o episódico,
já que as matérias versavam sobre o final das Olimpíadas, e a cidade do Rio de Janeiro
como sede da próxima. Para o entendimento desse resultado, deve-se esclarecer o
9

“Regras dos Jogos Olímpicos e gírias: como seguir Gemma Gibbons no final”. (Tradução da autora) Cf.:
http://www.guardian.co.uk/sport/2012/aug/02/olympic-judo-rules-slang-gibbons?INTCMP=SRCH. Acesso em: 5 ago. 2012.

10

“A judoca sudanesa e o lenço da discórdia”. (Tradução da autora) Cf.: http://www.lemonde.
fr/jeux-olympiques/article/2012/08/03/la-judoka-saoudienne-et-le-foulard-de-la-discorde_1742272_1616891.html. Acesso em: 5 ago. 2012.
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conceito de periodicidade (FIDALGO, 2004; FRANCISCATO, 2005) e os critérios de
noticiabilidade. (SILVA, 2005; TRAQUINA, 2008)
A periodicidade (FIDALGO, 2004; FRANCISCATO, 2005) no jornalismo on-line não deve ser entendida como um intervalo constante entre os números de um
jornal, e sim como a sucessão mais rápida da nova edição. Dessa forma, o site noticioso do The Guardian, por exemplo, não vai esperar a chegada de um novo número da
versão impressa para publicar novas informações sobre um determinado fato jornalístico. Essa característica relaciona-se à simultaneidade, já que “tem como ideal atingir
a objetividade do acontecimento e da notícia.” (FIDALGO, 2004, p. 4)
De acordo com Franciscato (2005), essa fragmentação de eventos em recortes
temporais conforme a periodicidade da publicação tornou-se parte do ato de construir
o fato jornalístico. Em relação à característica de novidade, o jornal está intrinsecamente ligado a ela, já que o jornalismo desenvolveu modos de incorporar e operacionalizar este reconhecimento do “novo” em um processo rotineiro e padronizado, o que
permitiu a formação de um conjunto de referências estáveis sobre as características
de um evento noticiável definidas como critérios de noticiabilidade. (WOLF, 2003;
SILVA, 2005; TRAQUINA, 2008)
Neste estudo, a classificação de Gislene Silva (2005) será considerada. A partir
desses conceitos, a periodicidade do hotsite dos Jogos Olímpicos ainda é mantida um
dia após o evento. Conquanto o corpus analisado compreenda até o dia 19 de agosto,
verificou-se que nos dias seguintes apenas eram publicadas uma ou duas matérias. O
enquadramento temático foi manifestado por meio de poucas matérias sobre atletas
da modalidade de esgrima dos Jogos Paraolímpicos.11 Além disso, a cobertura jornalística das Paraolimpíadas foi bastante fraca em relação aos Jogos Olímpicos: apenas
duas matérias por dia, a exemplo do dia 16 de agosto.12
As matérias publicadas faziam críticas ao evento, o que pode provar que o jornalismo francês ainda enfatiza o artigo como um dos principais gêneros jornalísticos.
Já a maior recorrência na amostra do The Guardian foi o enquadramento temático,
já que a equipe produziu matérias sobre as consequências econômicas para Londres13
11

Cf.:http://www.lemonde.fr/sport/article/2012/08/16/les-deux-vies-de-damien-tokatlian
_1746825_3242.html. Acesso em: 16 ago. 2012.

12

Cf.: http://www.lemonde.fr/jeux-olympiques/1.html. Acesso em: 18 ago. 2012.

13

Cf.:http://www.guardian.co.uk/business/2012/aug/13/mervyn-king-warns-olympic-effect-shortlived. Acesso em: 23 ago. 2012.
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e sobre a repercussão/avaliação das Olimpíadas.14 Em se tratando de enquadramento de interesse humano, verifica-se que, no período analisado, ambos os jornais não
apresentaram nenhuma matéria relacionada. Por outro lado, houve um equilíbrio nos
enquadramentos temático e episódico (25% para cada) no The Guardian, enquanto
no Le Monde o primeiro corresponde a 31% e o último, a 56%.
Isso pode também ser remetido aos critérios de noticiabilidade de acordo com
a classificação de Silva (2005), que os classifica em: impacto – número de pessoas
envolvidas, número de pessoas afetadas, grandes quantias (dinheiro) –; proeminência – notoriedade, celebridade, posição hierárquica, elite (indivíduo, instituição, país),
sucesso (herói) –; conflito – guerra, rivalidade, briga, greve, reivindicação –; entretenimento/curiosidade – aventura, divertimento, curiosidade, comemoração –; polêmica – controvérsia, escândalo –; conhecimento/cultura – descobertas, invenções,
pesquisas, progresso, atividades e valores culturais, religião –; raridade – incomum,
inusitado, original –; e proximidade – geográfica e cultural.
Assim, no período pós-Olimpíadas, constatou-se que os critérios de noticiabilidade enfatizados nesses dois tipos de enquadramento em ambos os sites foram os de
conhecimento, raridade, proeminência, entretenimento, impacto e polêmica.

Uso das redes sociais
Essa edição dos jogos ficou marcada como a Olimpíada do Twitter, pelo grande
fluxo na rede social (BOYD; ELLISON, 2007; DONATH; BOYD, 2004; RECUERO,
2009; ZAGO, 2011) e pela interação entre atletas e fãs nos perfis dos sites noticiosos
nas mídias sociais e no exemplo do The New York Times.15 Para melhor compreensão da dinâmica do Twitter e Facebook, fez-se necessário recorrer ao conceito de
rede social.
Os sites de redes sociais, de acordo com Boyd e Ellison (2007) e Donath e Boyd
(2007), são sistemas nos quais participantes criam um perfil e se interconectam com
outros membros. Além disso, esses sites permitem construir um perfil público ou semipúblico; articular uma lista de outros usuários com quem se divide uma conexão; e
visualizar lista de conexões no sistema. Conforme Recuero (2009), a grande diferença
14

Cf.:http://www.guardian.co.uk/sport/2012/aug/13/london-2012-games-verdict-around-world.
Acesso em: 14 ago.2012.

15

Cf.: https://twitter.com/LondonLive. Acesso em: 31 jul. 2012.
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entre os sites de redes sociais está na apropriação, isto é, a maneira como permitem a
visibilidade e a articulação das redes sociais, a extensão para o ciberespaço dos laços
sociais estabelecidos no mundo presencial.
Quanto ao tipo de apropriação, pode-se afirmar que a do Twitter é a informacional, visto que é uma ferramenta cujos valores estão diretamente relacionados à informação, ao debate, ao conhecimento – capital social cognitivo.16 (RECUERO, 2009)
Em relação à abertura da rede, o Twitter17 pode ser classificado como aberto informacional, já que está mais direcionado aos laços sociais fracos, e as redes sociais expressas na ferramenta estão mais interconectadas e amplas.
Carvalho (2011) ressalta que essas apropriações fizeram com que o Twitter se
tornasse uma ferramenta de mídia social que atua como meio de comunicação e informação em todo o mundo, sendo utilizado para mobilização política e social por parte
dos interagentes, incluindo usos jornalísticos, eleitorais e organizacionais.
Embora os veículos de comunicação possam se basear no Twitter para a produção de notícias, e vice-versa (PRIMO, 2008; VIEIRA; CERVI, 2010), em ambos os
jornais houve pouco uso do Twitter durante a cobertura dos Jogos Olímpicos. Apenas
houve o uso em matérias que se referiam a regras de postagem no Twitter, como a
matéria do Le Monde “Aux JO, tweeter n’est pas jouer”.18
Postagens com conteúdo racista feitas pela atleta grega Voula Papachristou, que
se referiu aos africanos como famintos, também foram motivo para o uso do Twitter como fonte19 e o descontentamento dos atletas chineses em serem eliminados das
competições de badmington.20 Apenas o Facebook foi utilizado como uma das fontes
em uma matéria do Le Monde sobre a injustiça que a arbitragem britânica causou a
16

Para a classificação de abertura das redes, cf.: Raquel Recuero, “Sites de rede social e apropriação:
uma discussão, RaquelRecuero.com, 1 jun. 2010, disponível em: http://www.raquelrecuero.com/
arquivos/2010/06/sites-de-rede-s-1.html, acesso em: 17 ago. 2010.

17

Cf.: http://www.twitter.com.

18

“Nos Jogos Olímpicos, tuitar não é brincadeira”. (Tradução nossa) Cf.: http://www.lemonde.fr/
jeux-olympiques/article/2012/08/03/aux-jo-tweeter-n-est-pas-jouer_1741484_1616891.html.
Acesso em: 5 ago. 2012.

19

“Jogos Olímpicos: a grega Papachristou exclui comentário racista”. (Tradução nossa) Cf.: http://
www.lemonde.fr/jeux-olympiques/article/2012/07/25/jeux-olympiques-la-grecque-papachristou-exclue-pour-propos-raciste_1738334_1616891.html. Acesso em: 30 de jul. 2012.

20

“Chineses desclassificados desabafam nos microblogs”. (Tradução nossa) Cf.: http://weibo.blog.lemonde.fr/2012/08/02/les-chinoises-disqualifiees-et-meurtries-se-livrent-sur-leurs-microblogs/.
Acesso em: 5 ago. 2012.

380

∙

GJOL: pós-graduação e produção de textos

um boxeador francês na contagem dos pontos que lhe dariam a classificação para as
etapas finais nos Jogos Olímpicos.21
Matéria do IDGNow afirma que o Twitter está sob os holofotes nessas Olimpíadas, já que os atletas estavam tuitando sobre os jogos e fãs estavam oferecendo apoio
aos esportistas no microblogue.22 Além disso, a matéria ressalta que as redes estão
cheias de usuários que postam comentários de todo valor (ANDRÉ et al., 2012) sobre
os Jogos. No entanto, há aqueles que acreditam que essa afirmação se deve ao volume
de tráfego na rede. Para estes, os Jogos poderão ser reconhecidos como “as Olimpíadas do Twitter”, já que essa rede social se torna um canal de marketing para atletas,
e muitas das conversas sobre mídia e fãs realmente ocorreram nela. (LAIRD, 2012)
Em contrapartida, o uso do Twitter durante as Olimpíadas foi marcado pelo
ruído confuso e por uma incontinência verbal em decorrência desses insultos tuitados
pelos atletas, segundo Gumbrecht (2012), que ressalta que o Twitter favorece uma
forma retórica necessária do insulto e da ofensa por conta da limitação dos 140 caracteres. Além disso, o autor especula que essas ofensas parecem estar protegidas pela
impressão de que a comunicação do Twitter se dá em um circuito fechado entre o
blogueiro e os seguidores.

Considerações finais
O esforço do artigo teve o objetivo de fazer um estudo comparativo de como os sites
noticiosos Le Monde e The Guardian enquadraram as notícias de esporte durante e
após os Jogos Olímpicos de Londres. Além disso, teve o objetivo de verificar se as diferenças entre os jornalismos francês e inglês ainda são marcantes. Os enquadramentos
mais comuns durante e após os Jogos Olímpicos foram o episódico e o temático.
Assim, no período pós-Olimpíadas, constatou-se que os critérios de noticiabilidade enfatizados nesses dois tipos de enquadramento em ambos os sites foram os de
conhecimento, raridade, proeminência, entretenimento, impacto e polêmica. Outro
dado em comum entre os dois jornais é que, após as Olimpíadas até o período, não
21

“Alex Vastine, o boxeador maldito dos Jogos Olímpicos”. (Tradução nossa) Cf.: http://bigbrowser.
blog.lemonde.fr/2012/08/08/adriaaaaan-alexis-vastine-le-boxeur-maudit-aux-jo/. Acesso em: 11
ago. 2012.

22

Cf.: http://idgnow.uol.com.br/internet/2012/08/06/twitter-e-rede-mais-utilizada-durante-os-jogos-olimpicos-de-londres/. Acesso em: 25 ago. 2012.
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houve nenhuma recorrência do enquadramento de interesse humano, que dá mais
audiência durante o evento, supostamente.
Em se tratando de aspectos sócio-históricos do jornalismo, pode-se afirmar que
o jornalismo francês mantém as características que o diferenciam do modelo específico estabelecido por Inglaterra e Estados Unidos quais sejam: ênfase nos gêneros
opinativos, como o artigo, o fato de que, nos textos do Le Monde, a informação mistura-se à opinião do jornalista/articulista, além de a linguagem, em alguns momentos,
ser literária, com o uso do passé simple, ou passado simples, tempo verbal de uso frequentemente literário. (ARRIVÉ, 2006) Na cobertura jornalística do The Guardian,
o gênero predominante era o informativo, mesmo que alguma matéria fizesse uma
análise mais aprofundada de algum tema.
O estudo não deixou de mencionar que as Olimpíadas tiveram uma grande repercussão em redes sociais. Vale ressaltar que os Jogos Olímpicos de Londres foram
conhecidos como a Olimpíada do Twitter, pelo grande volume de tráfico nesta rede. O
enquadramento utilizado pelos sites noticiosos foram a netiqueta no uso do Twitter e
os casos de racismo e xenofobia envolvendo atletas; em ambos os jornais houve pouco
do Twitter durante a cobertura dos Jogos Olímpicos como fonte na produção/apuração
dessas notícias.
Em relação à metodologia utilizada – análise de conteúdo –, é considerada falha
por autores com Entman (1993) para as pesquisas em enquadramento, já que não é
eficaz na medição da saliência para os estudos ligados à audiência. A intenção foi relacionar o enquadramento aos estudos de jornalismo ao tratar de temas como critérios
de noticiabilidade e redes sociais.
Espera-se que a pesquisa seja um estímulo à aplicabilidade do framing em
áreas distintas de comunicação e política, como teoria do jornalismo, redes sociais,
cibercultura, para que haja uma maior diversidade de estudos desse tema no campo
da comunicação e, consequentemente, no campo jornalístico.
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Parte 5
DISPOSITIVOS

AFFORDANCES INDUTORAS DE INOVAÇÃO
NO JORNALISMO MÓVEL DE REVISTAS PARA TABLETS1
Adalton dos Anjos Fonseca
Suzana Barbosa

Introdução
Tratar da inovação no jornalismo significa trabalhar com uma agenda de estudos com
diversas possibilidades de abordagens e metodologias de pesquisa. (FONSECA, 2015;
TRAPPEL, 2015; GRUBENMANN, 2013; FRANCISCATO, 2010; MACHADO, 2010)
O próprio tema da inovação é discutido a partir de várias tradições de investigação –
desde a Antropologia, História e Sociologia, até a Economia e a Comunicação –, o que
exige do pesquisador em Ciências Sociais um recorte preciso do seu objeto de estudo
e um olhar amplo o suficiente para contemplar a transdisciplinaridade do fenômeno. (FAGERBERG, 2003) Quando se trata do jornalismo, por exemplo, este conceito
pode se referir às mudanças no processo de produção (SILVA, 2015), às alterações nas
rotinas e perfis profissionais (PAVLIK, 2008; DAILEY; DEMO; SPILLMAN, 2005),
às transformações tecnológicas e ao lançamento de novos produtos jornalísticos.
(BARBOSA, 2007, 2014; PALACIOS et al., 2014, 2015) É preciso, portanto, estar
atento às vertentes tecnológicas, organizacionais e sociais, como aponta Franciscato
(2010), na formatação das pesquisas.
A partir desses autores, entendemos a inovação no jornalismo como um fenômeno de múltiplas dimensões, em um determinado contexto, a fim de renovar/criar
1

Trabalho apresentado ao grupo de trabalho Estudos de Jornalismo do XXV Encontro Anual da
Compós, em junho de 2016, na Universidade Federal de Goiás (UFG), Goiânia.
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novos produtos/serviços ou novas formas de produção e consumo. (FONSECA, 2015)
É preciso destacar que um conjunto de elementos deve estar articulado para o andamento do processo, que depende de desenvolvimentos técnicos, legislação, além dos
anunciantes, instituições de ensino, profissionais envolvidos, sindicatos, empresas intermediárias, consumidores, entre outros.
O artigo em tela propõe-se a examinar as inovações no jornalismo móvel de
revistas para tablets tendo como referência temporal três momentos específicos, definidos entre 2010 e 2016. As justificativas para a escolha desta plataforma se dão pela
importância do dispositivo para a indústria da comunicação móvel – 47% dos usuários de internet o fazem através do tablet, segundo pesquisa de 2014 da Global Web
Index – e dos seus recursos e funcionalidades, que renovam, transformam e intensificam elementos representativos do jornalismo de revista.2
As revistas para tablets consistem em publicações que: 1. descendem de versões
impressas ou são exclusivas para a plataforma móvel; 2. investem em uma estética
visual e textual apurada; 3. geralmente são segmentadas (SOUZA, 2013); 4. são materializadas sob o formato de aplicativos e seguem o padrão de funcionamento básico
seguido pelo ecossistema móvel (AGUADO; FEIJÓO; MARTÍNEZ, 2011), como a operação por tactilidade, armazenamento na nuvem, compra on-line em lojas de aplicativos (AGUADO, 2013); 5. têm periodicidade semanal, quinzenal ou mensal; e 6. são
colecionáveis. (BENETTI, 2013)
A estratégia metodológica para elencarmos quais os aspectos inovadores que
caracterizam as revistas jornalísticas para tablets está baseada na exploração do conceito das affordances, cunhado na área da psicologia pelo estadunidense James Gibson, em 1966, e desenvolvido por diversos autores, como Palacios e demais autores
(2015), Norman (2002), Hutchby (2001), McGrenere e Ho (2000) e Gaver (1991). A
perspectiva permite uma análise que valoriza a importância da tecnologia e a interferência dos indivíduos na apropriação e reconstrução dos artefatos. Criou-se uma
ferramenta de análise específica, detalhada na seção 3, para apoiar o reconhecimento
das affordances inovadoras nas publicações a partir da observação de três edições de
três títulos de países distintos: National Geographic Magazine, dos Estados Unidos;
2
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Segundo Benetti (2013), a revista é um objeto jornalístico capaz de instaurar experiências sobre
o presente através de um discurso que explora recursos linguísticos e visuais em confluência com
a deontologia jornalística para explorar a “ontologia das emoções”, ou seja, para ativar prazeres
sinestésicos por meio de textos escritos ou imagens.
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Vis-à-Vis, da Espanha; e Veja, do Brasil, escolhidos por conta do seu potencial inovador (FONSECA, 2015; CUNHA, 2015), e também tendo como referência a premiação
da American Society of Magazine Editors (ASME), entidade que representa as revistas
nos EUA e realiza premiações anuais em várias categorias, entre elas Tablet Magazine,
ou Revista para Tablet.

Sobre o conceito de affordance
Com influências da Gestalt, o psicólogo James Gibson criou o conceito de affordance
em 1966, citando-o pela primeira vez no livro The Senses Considered as Perceptual
Systems. A trajetória do estadunidense, no entanto, indica que desde 1938 ele já se
preparava para apresentar a proposta com trabalhos que iam da percepção visual até
chegar na relação entre percepção e ação, que caracteriza este conceito.
Em 1979, Gibson dedicou um capítulo do livro The Ecological Approach to Visual Perception para tratar de modo mais detalhado das affordances, destacando: “As
affordances do ambiente são o que este oferta ao animal, o que provê ou fornece, seja
para o bem ou para o mal.” (GIBSON, 1979, p. 170) Ele cita o exemplo de uma superfície com propriedades lisa, horizontal, estendida e rígida que permitirá ser utilizada
como suporte, mas cujas possibilidades são ilimitadas. Outro exemplo é a água, que
tem propriedades diferentes de uma superfície rígida e vai permitir novos tipos de
relação com objetos e animais.
Não há uma tradução do neologismo inglês para o português, mas o termo deriva do verbo to afford, que significa “dar”, “dispor”, “gastar”, “arcar”, “permitir”, entre
outros. A interpretação do conceito apresentado por Gibson, a derivação do vocábulo
e as traduções em outros idiomas nos dão indícios de palavras equivalentes em português. Em alemão e em espanhol, o termo affordance é traduzido para palavras equivalentes a “oferecimento” – angebotscharakter e ofrecimiento, respectivamente –; em
francês, é potentialité, ou “potencialidade”; e, em italiano, invito, que pode significar
“convite” ou “oferta”.
Depois de um momento inicial em que observava apenas as affordances visuais
da relação entre ambiente e animal, Gibson incorpora também a interação entre homem e natureza e abre caminho para discorrer sobre a ação humana na mudança de
formatos de objetos do meio ambiente. (JONES, 2003) Do ponto de vista das discus-
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sões sobre a inovação em tradições de pesquisa como a Antropologia e a Sociologia,
percebemos que essas invenções técnicas que permitiram ao homem sair de uma vida
primitiva e facilitaram a tarefa de conseguir comida, controlar fogo e ver a noite foram
possíveis por conta da nossa capacidade de revelar affordances de objetos. A partir
disso, chega-se à noção de affordances não aparentes – ou ocultas (MCGRENERE;
HO, 2000) –, as quais, como afirmam Palacios e demais autores (2015), são elementos
com maior potencial indutor de inovações, principalmente no jornalismo móvel.
Com a morte prematura de Gibson, em 1979, algumas propostas necessárias
para refinar o conceito acabaram sendo realizadas por outros estudiosos de diversas
áreas. A implicação disso foi que uma série de desvios nas interpretações da premissa
inicial do psicólogo emergiu nos estudos subsequentes. O designer Donald Norman
é um dos principais autores citados em meio à controvérsia que surgiu a partir das
apropriações sobre o termo.
Em Norman (2002, p. 9), as affordances “se referem às propriedades percebidas e atuais de uma coisa, principalmente aquelas qualidades fundamentais que determinam como uma coisa poderia ser utilizada.” Para o designer, as affordances podem
ser reais, quando não precisam ser aprendidas e percebidas, quando demandam modelos conceituais e as restrições (constraints) para apontar como a coisa funciona.
As diferenças entre a proposta das affordances em Gibson e o entendimento de
Norman foram sintetizadas no seguinte quadro construído por McGrenere e Ho (2000):
Quadro 1. Comparação entre as definições de Gibson e Norman para affordances
Affordances de Gibson

Affordances de Norman

Ofertas ou possibilidades de ações no ambiente
em relação às capacidades de ação de um ator;
Independem da experiência do ator, conhecimento,
cultura ou habilidade de percepção;
Existência binária – uma affordance existe ou
não existe.

Propriedades percebidas que podem ou não
podem realmente existir;
Sugestões ou ideias de como usar
as propriedades;
Podem ser dependentes da experiência,
conhecimento ou cultura do ator;
Podem tornar uma ação mais difícil ou fácil.

Fonte: Mcgrenere e Ho (2000, p. 3).

Outro ponto de discordância entre Norman e Gibson está relacionado à ideia
de falsas affordances, que aparecerá em alguns trabalhos de outros autores, como em
Gaver (1991). Norman (2002) pontua que as falsas affordances ocorrem quando as
pessoas erram em uma ação. Ele defende que cabe ao designer apresentar um sistema
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de uso ou um manual para facilitar o entendimento sobre o uso por parte do usuário.
Em Gibson (1979), a ideia da “desinformação em affordances” é o elemento equivalente ao das falsas affordances. Para o psicológico, as affordances existem ou não
existem, ou seja, não obedecem ao binarismo verdadeiro ou falso.
McGrenere e Ho (2000) tentam superar a questão das affordances falsas de
Norman ao apresentarem a ideia das affordances aparentes ou não aparentes (ocultas). Desta forma, os autores contribuem com uma classificação que, ao mesmo tempo que permite uma hierarquização destas ações, dispensa o mapeamento de todas
as funções e qualidades do sistema. Ao explorarem esta proposta, Palacios e demais
autores (2015) defendem que as inovações no jornalismo móvel são induzidas por affordances não aparentes/ocultas, ou seja: dependem da capacidade de percepção, decisão e repertório cultural de produtores e consumidores de conteúdo. Já as aparentes
são aquelas percebidas com maior facilidade porque emulam affordances anteriores.
No caso dos conteúdos produzidos para tablets, imitam ou até remedeiam (BOLTER;
GRUSIN, 2000) produtos anteriores.
A conclusão da controvérsia entre as discussões de Gibson e Norman sobre as
affordances se dá com a admissão deste de que a definição de affordances percebidas
precisava ser revista. Para tal, Norman apresentou em 2008 o conceito de significante
(signifiers), como algo entre o mundo físico e o social que pode ser interpretado.
Diante das distintas compreensões sobre o conceito de affordance, apontadas
de modo sintético neste artigo, adotamos aqui a seguinte definição operacional:
As affordances emergem da relação entre usuário e objeto, em um contexto
cultural e estão sujeitas a operações interpretativas e multissensoriais. Elas
são sugeridas por meio da interface pelo designer, mas também são apropriáveis e, por isto, imprevisíveis. Podem ser aparentes ou ocultas, contudo,
é neste último grupo que concentram as inovações mais complexas. (FONSECA, 2015, p. 93)

Affordances, comunicação, inovação e jornalismo para
dispositivos móveis
Quando Norman (2013) pediu aos designers que esquecessem as affordances, ele afirmou que o conceito de Gibson não era tão adequado para análises de objetos virtuais.
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Seguimos posição menos radical e pontuamos que, na verdade, a observação de affordances de produtos digitais demanda uma maior complexidade nas reflexões do que
artefatos físicos, como uma cadeira ou uma mesa. Trata-se de uma tarefa que exige um
olhar mais amplo sobre o dispositivo e toda a cadeia de mudanças que emergem a partir da relação dele com diversos membros do sistema social, como entre produtores e
consumidores, além das repercussões no próprio conteúdo.
Um exemplo disso vem da classificação das propriedades representativas do
computador como um novo meio empreendida por Murray (2012). A autora afirma
que este dispositivo é enciclopédico, porque contém e transmite muitas informações;
espacial, porque cria espaços de navegação que podem ser não lineares; procedimental, porque representa comportamentos condicionados a um conjunto de regras; e
participatório, porque depende de scripts de ações de humanos e máquinas. Portanto,
pode-se estudar as características da máquina e/ou do conteúdo configurado para circular através da máquina – o computador e, acrescentamos, o tablet ou o smartphone.
Bleyen e demais autores (2014), por sua vez, se dedicam exclusivamente a apresentar uma tipologia da inovação na mídia e chegam à conclusão de que o tema é mal
compreendido em nosso campo. Segundo os autores, uma série de transformações não
são reconhecidas nos estudos porque os métodos de aferição da inovação quase sempre
são emprestados de outras áreas e não dão conta da complexidade do jornalismo. Um
artefato pode promover impactos estéticos no produto, na sua forma de acesso, nos
conteúdos e na interação, por exemplo, além de modificações intelectuais, organizacionais, nos modelos de negócio e nos perfis profissionais. Trabalhar com a inovação no
jornalismo significa, portanto, explorar toda a série de mudanças que surgem a partir
da relação entre as affordances que emergem do dispositivo, que dá suporte à circulação e interação do conteúdo informativo; além da configuração da própria mensagem,
definida estrategicamente segundo o meio e segmento a partir dos seus diversos formatos narrativos.
As affordances comunicativas da media mobile reconhecidas por Schrock
(2014) transitam entre possibilidades inerentes ao artefato que modificam as rotinas
profissionais e as narrativas jornalísticas. A portabilidade, que pode ser definida em
diferentes graus – relógios e óculos inteligentes, smartphones, phablets, minitablets,
tablets, netbooks, ultrabooks e notebooks –, diz respeito ao tamanho do dispositivo
e sua capacidade de manipulação que permite novos usos sociais em qualquer lugar
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do mundo. A disponibilidade é a capacidade do contato direto e negociado. A locabilidade diz respeito à inclusão de informações de contexto local e que possibilita novas
características nas narrativas. Já a multimidialidade é a característica mais ligada à
inserção de novos formatos narrativos de modo convergente.
A dinâmica do jornalismo para dispositivos móveis segue a lógica de outros
produtos para esta plataforma fundamentada no formato dos aplicativos – uma fusão entre conteúdos e softwares que favorece a monetização. Os aplicativos jornalísticos têm como características a oferta de conteúdos enriquecidos com possibilidades
multimídia e interatividade, segundo Aguado (2013). Recursos da mídia móvel como
a conectividade, a portabilidade, a tactilidade, entre outros, além dos sensores que
permitem diversas interações, são explorados pelos produtores e desenvolvedores na
apresentação de conteúdos para estes dispositivos.
Por outro lado, os aplicativos são bastante diversificados e fragmentados, já que
o ecossistema móvel tem como uma de suas affordances a participação de desenvolvedores individuais e independentes na produção de conteúdo, além dos grandes grupos
tradicionais da indústria cultural. Este aspecto tem como ponto positivo o estímulo às
inovações espontâneas e, com isso, a possibilidade de uma diversidade maior de produtos. (AGUADO; FEIJÓO; MARTINEZ, 2011; AGUADO; GÜERE, 2013)
No caso dos aplicativos jornalísticos para tablets, alguns formatos foram adotados pelas organizações de mídia, entre eles: 1. a exploração do dispositivo para remediação de veículos impressos, TV, rádio e web – estratégia dos principais diários
do país – de revistas como a Galileu, da TV Globo, da rádio Bandnews e do portal de
notícias G1; 2. a criação de um novo produto, como os jornais vespertinos autóctones
para tablets (PALACIOS et al., 2014), como O Globo a Mais, e as revistas exclusivas,
como a espanhola Vis-à-Vis; e 3. as revistas que adaptam seu conteúdo impresso para
o formato de aplicativo, como a Veja.
Quanto às revistas para tablets, nosso foco neste artigo, fronteiras nebulosas
nos obrigam a pontuar diferenças destes produtos em relação aos aplicativos jornalísticos vespertinos autóctones para tablets. Isto porque as próprias organizações
jornalísticas exploram o status de maior sofisticação da categoria revista na retórica
persuasiva para se destacarem no mercado, como fez O Globo com O Globo a Mais e o
agregador de notícias vinculado às redes sociais Flipboard. No Quadro 2, pontuam-se
características específicas de cada tipo de produto.
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Quadro 2. Diferenças entre apps jornalísticos vespertinos e revistas para tablets
Apps jornalísticos vespertinos

Revistas para tablets

Periodicidade diária (em geral, de segunda
a sexta);

Periodicidade semanal, quinzenal, mensal
ou trimestral;

Público sem segmentação;

Público geralmente é segmentado;

Geralmente trata de fatos efêmeros;

Temas não perecíveis;

Não colecionável;

Colecionável;

Informa os principais eventos do dia.

Trabalha com a ontologia das emoções.

(Exemplos: O Globo a Mais, Diário do Nordeste
Plus3 e La Press+ (Canadá).)

(Exemplos: Veja, Vis-à-Vis, Bande à Part e National
Geographic Magazine.)

Fonte: Fonseca (2015, p. 83).

Existem características que definem o tratamento da informação pelos autóctones para tablets diários e que não são verificadas nas edições das revistas para tablet.
Um exemplo é a cobertura dos fatos do dia com seções como Cenas do Dia e Últimas
Notícias, no Estadão Noite (O Estado de S. Paulo). Ou seja, a periodicidade diária é
um forte elemento na apresentação da notícia nos vespertinos para tablets.
Esta propriedade das revistas também é importante para a dinâmica de produção, que se reflete no resultado destes produtos na versão para tablet. Verifica-se uma
maior quantidade de reportagens em profundidade e, consequentemente, um produto
mais extenso, uma maior variação na utilização de recursos audiovisuais e uma união
mais complexa do design editorial – tamanho, colunas, tipografia, fotografia, infográfico, hierarquia, entre outros – e do digital – multimidialidade, hipertexto, interatividade, entre outros –, por conta do maior tempo de criação.
Todas as características listadas das revistas para tablets têm algum vínculo
com as particularidades do jornalismo de revista apresentadas por Benetti (2013), ao
destacar as ontologias das emoções como recurso sinestésico fundamental neste formato jornalístico. A autora acaba também por revelar o que consideramos como algumas affordances previstas a partir da relação com o objeto revista e que podem ser
estendidas ou adaptadas na versão para dispositivo móvel:
Pode-se afirmar que o jornalismo de revista explora uma ontologia das emoções pela ativação: do prazer sensorial de folhear uma coleção de páginas
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agrupadas, coloridas e com papel de textura agradável; da fruição estética de
imagens belas, dramáticas, chocantes, intensas, hiper-reais; dos relatos que
provocam emoções universais, como o medo, desejo, curiosidade, estupefação, alegria, melancolia, inveja, desassossego, solidão, do movimento entre o
mundo concretamente vivido e o mundo apenas imaginado das histórias de
outras pessoas, em outros lugares. (BENETTI, 2013, p. 55)

A partir da próxima seção, passamos à análise das affordances inovadoras em
revistas para tablets, tendo como ponto de partida ações como as listadas acima e a
busca por novas características. Folhear, colecionar, tocar e sentir texturas, fruir esteticamente, se emocionar, ler, ver, dobrar, emprestar, recortar e riscar são algumas
affordances previstas pela versão impressa das publicações. Cabe, agora, descobrir
quais são as alterações/adaptações e inovações presentes nas revistas para tablets e
pontuar algumas implicações destas modificações do ponto de vista jornalístico.

Metodologia de análise das affordances inovadoras
em revistas para tablets
Para enfrentar um dos principais desafios da investigação sobre a inovação (como
mensurá-la?), aplicou-se ferramenta específica de análise da inovação (FONSECA,
2015) com o objetivo de explorar os quatro conjuntos de affordances identificados:
operação, coleção, compartilhamento e multimidialidade. O instrumento contém 26
perguntas4 que devem ser respondidas no formato ocorrência (1) e não ocorrência (0).
O avaliador precisa ter uma experiência inicial com o produto por inteiro – realizar o
download do aplicativo e navegar pelo mesmo, comprar a edição da revista e consumi-la. Sugerimos a realização de anotações livres.
As perguntas escolhidas para compor a ferramenta serão capazes de revelar a
emergência de affordances originárias a partir da relação entre o usuário e a revista.
Diante destes resultados, será possível realizar comparações entre os títulos e em diferentes momentos.

4

As perguntas relativas à coleção só podem ser aplicadas em edições da revista publicadas após a
data da última atualização do aplicativo. Não é possível avaliar a performance do aplicativo em versões passadas, uma vez que são substituídas. No caso das publicações que fizeram parte do corpus
maior da pesquisa do mestrado, a análise nos dois primeiros números conteve 21 perguntas.
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Existem espaços na edição da revista para
compartilhamento de conteúdos, por parte
dos leitores, por e-mail?

A abertura da revista contém vídeos, gifs
ou imagens animadas?

Existem botões para o compartilhamento
nas redes sociais de reportagens ou da edição completa?

A abertura da revista contém algum recurso sonoro como música, fala ou algum
ruído?

Existe um campo integrado ao aplicativo
que permite o contato com o veículo, repórter ou colunista, sem que seja preciso abrir
outro aplicativo de e-mail ou de rede social?

As reportagens exploram recursos como
o giroscópio para conteúdo extra ou para
melhorar a experiência de consumo?

A edição permite marcar determinado trecho da reportagem?

Há gifs e animações?

O aplicativo permite o acesso a todas as
edições digitais anteriores?

Há desenhos, gráficos ou ilustrações?

O aplicativo disponibiliza um sistema de
busca dentro de cada edição?

Há quadros e tabelas interativos?

O aplicativo disponibiliza um sistema de
busca em todas as edições?

Há mapas e gráficos interativos?

O aplicativo disponibiliza uma função para excluir uma edição armazenada no dispositivo?

Há newsgame?

A revista se adéqua à preferência de orientação de leitura do usuário?

Há recursos de áudio como efeitos sonoros, música ou discurso oral de forma
complementar às reportagens?

A edição utiliza elementos gráficos – setas,
+, triângulos, entre outros – para indicar mudança na tela ou para avançar no conteúdo?

Há vídeos de forma complementar, de
produção própria e que rodem no próprio
aplicativo?

As reportagens exploram o recurso do scroll
down para navegação?

Há fotos ou vídeos em 360°?

As reportagens usam o deslizar para o carrossel de imagens ou interação com objetos?

Há exploração de formatos como a realidade aumentada ou realidade virtual?

Os vídeos e objetos animados iniciam a
apresentação automaticamente, sem a necessidade do play?

Multimídia

Operação

Coleção

Compartilhamento

Quadro 3. Roteiro para análise das affordances em revistas para tablets

Há hiperlinks externos nas reportagens?

Fonte: Fonseca (2015, p. 249).
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As publicações analisadas nesta investigação foram selecionadas por causa do
potencial inovador demonstrado em trabalhos como Fonseca (2015) e Cunha (2015),
além da láurea da American Society of Magazine Editors (ASME),5 entidade que representa as revistas nos EUA e realiza premiações anuais em várias categorias, entre
elas Tablet Magazine, ou Revista para Tablet.
Para explorar uma variedade maior de formatos e exemplos de affordances indutoras de inovações, realizamos a análise de três revistas, de diferentes países e com
apropriações diversas do dispositivo. Em todas elas, as edições investigadas serão a
primeira lançada no tablet; a mais recente no momento de produção deste artigo –
primeiro número de 2016 –; e uma edição que fica exatamente na metade da trajetória
de cada um destes dois títulos.
No Brasil, que registra uma escassez de publicações que ofereçam produtos
com altos níveis de inovação, a Veja, revista de maior tiragem no país, foi a escolhida.
O título semanal da Editora Abril adapta seu conteúdo impresso para a circulação
no tablet, explora botões de compartilhamento em redes sociais e e-mail e, com frequência, faz inserção de vídeos – muitas vezes, já expostos em outras plataformas
–, fotos e recursos sonoros, diferentemente das edições atuais de concorrentes como
Época e Isto É. Na Espanha, a Vis-à-Vis (VàV), que pertence ao Ploi Media, é um título
mensal, gratuito e exclusivo para o iPad. A publicação foi selecionada porque oferece
diversos formatos narrativos que demandam interações e exploram diversos recursos
e funcionalidades do dispositivo. Nos EUA, temos a centenária National Geographic
Magazine (NGM), de periodicidade mensal, também com versão impressa, mas que
reconfigura seu conteúdo para os assinantes da versão para tablet e apresenta novas
unidades midiáticas de produção própria.
Quadro 4. Revistas e respectivas edições que compuseram a análise
NGM

Edição

VàV

Edição

VEJA

Edição

v. 219, n. 2

fev. 2011

n. 1

jan. 2012

n. 2.182

8 set. 2010

v. 223, n. 6

jun. 2013

n. 20

nov. 2013

n. 2.320

8 maio 2013

v. 229, n. 1

jan. 2016

n. 40

jan. 2016

n. 2.460

6 jan. 2016

Fonte: elaborado pelos autores.
5

Cf.: http://www.magazine.org/asme/national-magazine-awards. Acesso em: 1 fev. 2016.
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Affordances inovadoras em revistas para tablets
Os dados obtidos através da ficha de análise das affordances e expostos no Gráficos
1 nos permitem identificar aspectos relacionados à evolução e ao estado atual de inovação em revistas para tablets. O primeiro deles é que, entre os três momentos, os
produtos têm se desenvolvido e alguns títulos já se estabilizaram em um determinado formato, como a NGM e a VàV. No caso do título espanhol, exclusivo para iPad,
as mudanças ao longo deste intervalo de 40 edições, desde 2012, estão muito ligadas à disponibilização de novos recursos no dispositivo, como os vídeos que iniciam
automaticamente. Mas as seções e recursos utilizados nas revistas estadunidense e
espanhola foram bastante semelhantes, sobretudo entre o segundo e último número
analisados.
Gráfico 1. Ocorrência de características inovadoras nas revistas para tablets

Fonte: elaborado pelos autores.

Outro ponto diz respeito às diferenças no desempenho entre publicações com
periodicidade semanal (Veja) e mensais; o maior tempo de produção é um dos fatores
que ajudam a explicar as variações na apropriação de funcionalidades do tablet nas reportagens. O público e a localização também podem ser outras variáveis importantes
no tipo de produto final oferecido. Já o preço da revista não foi um aspecto que indicasse qualquer potencialidade de inovação, uma vez que a VàV é gratuita e os outros
dois títulos são pagos.
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Partiremos para uma discussão mais específica sobre as affordances novas ou
renovadas que identificamos nos títulos. Nos próximos tópicos, elencaremos as ações
inéditas ou reformuladas que são possibilitadas por conta da produção de revistas que
exploram os recursos e as funcionalidades dos tablets.

As mudanças na operação
O conjunto de affordances ligadas à operação das revistas derivam do próprio
dispositivo, o tablet. Destacaremos dois recursos principais: a tactilidade e a nivelabilidade. A tactilidade, permitida através da tela sensível ao toque, é a principal forma de
interação do usuário com os aplicativos a partir de gestos predefinidos como o toque,
duplo clique, rolar, deslizar, pinçar, pressionar, rotacionar e comprimir. (PALACIOS;
CUNHA, 2012) Já a nivelabilidade está ligada à exploração do sensor giroscópio, que
permite a mudança de orientação de leitura entre os modos retrato e paisagem.
No caso das revistas, a tela sensível ao toque permite procedimentos de operação mais complexos do que o abrir e folhear de páginas. Através da plataforma móvel,
novas experiências e relações inéditas também são possíveis, como os movimentos
de pinça, que permitem o zoom; o rolar e o deslizar, que modificam o conteúdo; ou o
simples toque, que pode ativar conteúdos dinâmicos.
As inovações que emergem a partir das affordances relacionadas à operação,
sobretudo com a funcionalidade da tactilidade, são as mais comuns entre as revistas,
porque muitas delas dizem respeito à interação básica com o dispositivo. Das cinco
questões presentes em nosso roteiro de investigação, três estavam ligadas a ações fundamentadas em gestos táteis. As perguntas se referiam ao uso de elementos gráficos
no apoio à mudança de tela, do uso do scroll down, ou rolar para baixo, para a navegação e do deslizar para o carrossel de imagens ou para fazer girar um objeto na tela.
Verificamos a ocorrência em todas as revistas analisadas, com exceção da primeira
edição da Veja no tablet (n. 2.182), que emulava a passagem de páginas como na versão impressa e não usava o scroll down.
Quanto à nivelabilidade, uma das questões se referia à possibilidade de escolha,
por parte do usuário, da orientação de leitura da revista. Apenas a primeira edição da
Veja no tablet (n. 2.182) concedia esta permissão; todas as outras fixavam o modo de
leitura. A NGM, sempre na horizontal (paisagem), e a VàV e as edições subsequentes
da Veja, somente na vertical (retrato). Outra pergunta sobre a exploração do sensor
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giroscópio e que também buscava investigar mudanças na relação entre o usuário e a
revista aparece no conjunto de affordances que emerge a partir do conteúdo multimídia. Ela se refere ao uso do sensor para apresentar um conteúdo extra, como uma foto
em tamanho maior, ou proporcionar uma melhor experiência ao assistir a um vídeo
ou jogar, ao indicar que o usuário mude a posição do modo paisagem para o retrato e
vice-versa. Somente as três edições da VàV aproveitaram o recurso.
Por fim, o tópico das mudanças com relação à interação com as revistas ainda
traz uma questão relativa a uma não operação, no sentido de uma nova demanda para
o usuário desvendar determinado conteúdo. O início automático de vídeos e objetos
animados foi um aspecto presente apenas nas últimas edições das três publicações, de
2016;6 antes dessas edições, era preciso dar um comando com um toque simples em
um botão de play para ativar qualquer conteúdo nas revistas. As edições analisadas
em janeiro de 2016 exploraram o recurso desde a capa, em formatos narrativos diferentes, como veremos no tópico da multimidialidade.
O aprimoramento de softwares, que permitiu este recurso, e a inserção deste
nas publicações são fatores que podem incentivar o interator a assistir ao conteúdo
animado. Dados sobre o impacto dos vídeos automáticos em outra plataforma, as redes sociais, por exemplo, podem ser ilustrativos para as revistas. Segundo relatório
de Newman (2016), para os critérios estabelecidos para o Facebook sobre a contagem
de visualização (views) de um vídeo (3 segundos), houve um aumento de 100%, em
sete meses entre 2014 e 2015, do número de visualizações diárias na rede social após
a inserção dos vídeos automáticos.
Portanto, as mudanças na operação se dão no sentido de exigir do usuário que
interage com o conteúdo uma diversidade maior de ações do que o abrir e folhear de
uma revista impressa. Nas versões para tablets, as revistas demandam uma série de
movimentos táteis na tela do dispositivo, além de mudanças na própria orientação do
aparelho para interação com os conteúdos.

A coleção na nuvem
Os processos de armazenamento das revistas para tablets seguiram a maior
parte da dinâmica de funcionamento da computação na nuvem, ou cloud computing,
6
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e da aquisição e descarte dos aplicativos na plataforma móvel. Entre as continuidades
e rupturas, verificamos avanços e retrocessos nos processos de organização da coleção
das publicações, uma das características representativas do conceito de revistas apontado por autores como Benetti (2013) e Tavares e Schwaab (2013).
As mudanças identificadas nas publicações perpassam por inovações que permitiram a redução do volume físico, assim como aconteceu com os e-books, o que
possibilita o transporte de uma coleção completa de revistas e facilita o seu acesso
a partir de qualquer lugar com conexão com a internet através do dispositivo. Além
disso, temos a restauração de edições adquiridas e deletadas da memória do aparelho,
a redução de barreiras geográficas para a compra de publicações de outros países e a
recepção imediata do número.
Do ponto de vista dos retrocessos, entendemos que os desenvolvedores de aplicativos não agregaram soluções importantes para a memória oriundas da arquitetura
de informação na web. Scolari (2013) já apontava para este problema em suas conclusões em um artigo dedicado a caracterizar as revistas para tablets, denominadas por
ele eMagazines: “[Os designers] se esqueceram de todos os ensinamentos sobre design interativo e a comunicação colaborativa aprendidos nos últimos 15 anos de World
Wide Web.” (p. 205) No aplicativo da Veja, por exemplo, verificamos a dificuldade
para encontrar edições adquiridas pelo usuário. Isto porque elas ficam localizadas na
mesma lista com todos os números já publicados pela revista, além das versões regionais de Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo e de números especiais,
como os da Copa do Mundo de 2014, que circulavam diariamente.
Nossa ficha de análise continha duas perguntas relativas à emersão da affordance da busca, por parte do usuário, seja por uma informação dentro de uma edição
ou de um número específico. Contudo, todas as revistas marcaram não ocorrência.
A affordance pesquisar/buscar, tão importante para uma das propriedades representativas do jornalismo em redes digitais – a memória (PALACIOS, 2014; PALACIOS;
RIBAS, 2011) –, já é tecnicamente possível em publicações deste tipo para tablet e está
disponível, por exemplo, na revista espanhola ¡Hola!.
A marcação de um trecho de uma reportagem, ação que emularia o ato de sublinhar na versão em papel, também esteve ausente entre o conjunto de publicações
analisadas para este artigo, apesar de já ser oferecida em revistas como a francesa
Bande à Part. Por outro lado, marcar uma reportagem como favorita, algo semelhante
ao dobrar da página para facilitar o acesso no futuro, é uma funcionalidade inerente
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à estrutura do aplicativo e presente em todos os títulos. A exclusão de uma edição
armazenada e o acesso a todas as edições anteriores também estiveram presentes nas
publicações analisadas.
Em nossa análise da trajetória das publicações, a atualização dos aplicativos
que funcionam como meios para circulação e para fruição das revistas impacta diretamente em questões específicas da coleção. Primeiro, porque não é possível investigar a
performance do aplicativo no momento anterior à sua versão atual, já que o software
se renova na loja de aplicativos. Não é possível, por exemplo, saber se na primeira
versão do aplicativo da NGM havia uma função para excluir uma edição armazenada
no dispositivo. Outro ponto diz respeito à perda do controle por parte do proprietário
das edições passadas; após um aprimoramento, uma coleção inteira pode ficar incompatível com a versão atual do aplicativo. Portanto, o controle da coleção, que era
totalmente dominado pelo colecionador, que antes precisava apenas proteger o papel,
passa a ser dividido com os desenvolvedores.

Do empréstimo ao compartilhamento
As possibilidades técnicas observadas nas dinâmicas de funcionamento das plataformas sociais foram tomadas emprestadas para os processos de compartilhamento
das revistas para tablets. De fato, todas as affordances que descreveremos neste grupo
são extensamente discutidas em trabalhos que se dedicam a investigar a relação entre
produtos culturais nas redes sociais, como Jenkins, Ford e Green (2013) e Kormelink
e Meijer (2014). No entanto, a ocorrência delas em um produto caracterizado como revista reconfigura as formas de interação entre usuários deste objeto jornalístico. Basta
lembrar que saímos de um compartilhamento de conteúdos das publicações por meio
de murais e salas de espera ou empréstimo físico para o envio de links por e-mails ou
redes sociais.
Três perguntas fizeram parte deste trecho da análise, que tinha como objetivo reconhecer a presença de elementos que permitiam a emergência de affordances
ligadas ao compartilhamento. Primeiro, tivemos o próprio ato de compartilhar com
uma rede de amigos um conteúdo específico ou a revista como um todo, o envio por
e-mail de uma reportagem ou revista e a abertura de canais de diálogo entre a publicação e seu leitor através de um campo integrado à edição, sem a necessidade de abrir
outro aplicativo.
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Todas as publicações passaram a inserir botões que permitiam ao usuário o
compartilhamento por e-mail ou redes sociais após a primeira edição. A exceção foi
a VàV, revista com data de lançamento no tablet mais recente em relação às outras
analisadas, a qual mantém estes botões desde a estreia. Atualmente, todos os títulos
também mantêm canais de diálogo abertos por e-mail, formulários ou redes sociais,
porém não testamos estas ferramentas.
Mais do que modificações de ordem técnica e a inserção de novos recursos para
o compartilhamento de uma edição, as inovações verificadas a partir deste conjunto
de affordances significaram a obsolescência da concepção de empréstimo deste produto. As revistas para tablets assumiram a característica individualista dos dispositivos móveis alertada por Díaz Noci (2010). Segundo ele, desde o iPhone, em 2007, a
plataforma móvel já dava sinais de que incentivaria a cultura da propriedade e divergiria da cultura do acesso, promovida pelos computadores. Estes aparelhos concentram informações pessoais, dados bancários, de saúde, agenda telefônica, mensagens,
contas de e-mails e de redes sociais. Portanto, o empréstimo de um tablet, que tem
a personalização como um aspecto definidor, é uma affordance incomum, apesar de
possível, com a dinâmica de funcionamento do dispositivo móvel.
A estratégia explorada pelo jornalismo, especialmente as revistas para tablets,
está de acordo com as próprias regras que movimentam a indústria da comunicação
móvel. Segundo Aguado (2013), os aplicativos e as lojas de aplicativos são elementos
centrais nesse sentido. A partir deste ecossistema mercadológico para a plataforma
móvel, os produtores de revistas para tablets exploraram os canais de espalhamento
– redes sociais ou e-mails – de forma a permitir que o usuário sugira para um amigo
a aquisição da revista, e não a leitura de uma reportagem. Ao interagir com o botão de
e-mail em uma reportagem da NGM, por exemplo, o interator pode enviar para um
amigo um trecho, formado pelo título, subtítulo e lide do texto, além de uma foto, para
incentivá-lo a também comprar a revista.
Outra possibilidade para o compartilhamento das revistas para tablets é o uso
das funcionalidades de captura de tela, print screen, e o envio por aplicativo de e-mail
ou redes sociais. Contudo, esta combinação de affordances – coletar e enviar –, além de
demandar o uso de aplicativos de terceiros, é bastante limitadora, uma vez que todos os
recursos interativos e multimídia que caracterizam estas publicações ficariam comprometidos. Portanto, as transformações nas formas de recirculação das revistas para ta-
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blets, além de combinarem aspectos definidores das plataformas sociais, enfraquecem a
ideia do empréstimo da publicação e incentivam sempre a compra de um novo número.

A exploração de novos formatos narrativos
Características, funções e sensores do tablet permitiram que formatos narrativos fossem incrementados – infográficos – ou unidades midiáticas inéditas em revistas
fossem incluídas nestas publicações – vídeo. Saídas de áudio, tela em alta resolução,
tela sensível ao tato e giroscópio são alguns exemplos de recursos que possibilitaram
a inclusão de vídeo, áudio, jogo, infográfico, animações, entre outras formas de contar
uma história, contribuindo para reforçar a concepção da ontologia das emoções de
Benetti (2013) para a definição das revistas.
As mudanças começam desde a capa de uma revista, que tornou-se uma abertura que pode ser assistida. A VàV explora o vídeo desde a primeira edição – inclusive, em
sua estreia, ofereceu duas possibilidades de abertura ao indicar a mudança de orientação da tela, combinando a multimidialidade com a nivelabilidade. A NGM de janeiro
de 2016 usou elementos de documentário – trecho de entrevista, voz em off, música
instrumental de fundo, legendas e tela com texto – antes de congelar na sua capa.
Figura 1. As duas capas da edição n. 1, de janeiro de 2012, da VàV, com vídeos visualizados a
partir da mudança de orientação do dispositivo

Fonte: elaborada pelos autores.
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Os objetos interativos também são elementos importantes verificados nas revistas. Eles são resultado de uma produção jornalística configurada a partir da lógica das
bases de dados, que demanda o envolvimento do usuário na revelação de informações.
Este modelo tem as bases de dados como recurso fundamental desde a organização e
estruturação até a apresentação do conteúdo jornalístico. (BARBOSA, 2013; BARBOSA; TORRES, 2013) Combinados com funcionalidades do tablet, como a tactilidade,
eles permitem a existência de tabelas, quadros, mapas e gráficos interativos, ou seja,
cuja informação é modificada a partir de uma ação do usuário. A NGM foi a publicação, entre as três analisadas, que mais explorou estes formatos. Em uma reportagem
sobre as espécies de abutres no mundo, na edição de janeiro de 2016, por exemplo, a
revista apresentou um infográfico interativo que mostrava os diferentes tipos de animais por continente escolhido pelo usuário através de um toque (Figura 2).
Figura 2. Infográfico interativo da edição de janeiro de 2016 da NGM, sobre as espécies
de abutres no mundo

Fonte: elaborada pelos autores.
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O newsgame, união entre o lúdico e a informação, faz com que o usuário cumpra objetivos e descubra informações. Bogost, Ferrari e Schweizer (2010) apresentam
uma ampla classificação que contempla desde os jogos de atualidade, mais simples,
até os infográficos, os documentais, os quebra-cabeças, os instrutivos e os de comunidades. É importante destacar que a ocorrência de newsgames nas versões para tablets, ainda que de modo bastante simples e com potencial de muito desenvolvimento
considerando as possibilidades técnicas disponíveis, também enriquece e fortalece em
uma revista jornalística a affordance jogar.
Dentre as publicações analisadas, identificamos os seguintes formatos associados à affordance jogar. A Veja, ao final da edição nos números mais recentes, explora
o quiz em forma de texto sobre os conteúdos da publicação. A VàV também usa o quis
em determinadas reportagens, mas de modo mais complexo. Na edição de janeiro, por
exemplo, os usuários eram desafiados a adivinhar, dentro de um limite de tempo, como
12 diferentes animais enxergam as cores em um vestido – aquele que em 2015 tornou-se
um viral na internet por provocar ilusão de ótica.7 A NGM, por sua vez, mantém uma
seção, NG Daily, de quebra-cabeças com imagens publicadas na edição diariamente.
Figura 3. Jogos de passatempo na edição de janeiro das revistas VàV e NGM: quiz da VàV, à
esquerda, e quebra-cabeças da NGM, à direita

Fonte: elaborada pelos autores.
7
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O ato de ouvir um depoimento, trecho de música, som ambiente, ruídos ou
simplesmente a leitura em áudio do texto publicado na revista é uma affordance
completamente nova na interação com este tipo de publicação. A Veja não explora
este recurso, que pode dar novas dimensões ao usuário sobre determinado conteúdo, como a emoção na voz de quem fala, um som ambiente ou ruído perturbador, ou
uma música que está em alguma lista indicada pela publicação, como faz a VàV. A
NGM disponibilizava nas primeiras edições o áudio da leitura dos textos publicados.
O vídeo também desperta emoções e ocupa determinada função na narrativa.
Ao apresentar aplicações de diversos formatos midiáticos para o relato de uma história, Kolodzy (2013) explica que esta unidade midiática pode demonstrar, mostrar
movimentos e ações, dar um senso de lugar e despertar sentimentos. Nas revistas
analisadas, o vídeo apareceu como um elemento ilustrativo (NGM), bastidores de
reportagens e entrevistas (VàV), minidocumentários (NGM), remediados da TV ou
web (Veja).
Formatos como a realidade virtual e a realidade aumentada, que enriqueceriam a lista de affordances novas ou renovadas das revistas para tablets, não foram
verificados no conteúdo jornalístico nas nove edições investigadas. Uma das principais ações que podem emergir a partir da exploração destes formatos no contexto
jornalístico é a simulação de realidades. Mas, além dela, um maior controle por parte do usuário na interação com o conteúdo deve ser pontuado, assim como acontece
com os hiperlinks externos.
A multimidialidade é uma das marcas da produção jornalística em redes digitais, e, nas revistas para tablets, pode oferecer narrativas mais complexas e conteúdo aprofundado. Por outro lado, o uso exagerado destes formatos precisa ser evitado
para que não se desvie do principal objetivo do jornalismo: informar. Neste sentido, o
conceito da convergência de conteúdos jornalísticos ajuda a promover reflexões sobre
a exploração estratégica de recursos, funcionalidades e unidades midiáticas em uma
reportagem de revista para dispositivos móveis.
No Quadro 5, sintetizamos as affordances encontradas no corpus desta pesquisa a partir de cada grupo descrito anteriormente. Algumas das ações listadas representam interações inéditas na relação entre usuários e revistas, enquanto outras
foram atualizadas e aprimoradas por conta da circulação do produto em uma nova
plataforma.
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Quadro 5. Affordances que emergem a partir da interação com as revistas para tablets
Conjunto de affordances
em revistas

Ações que emergem

Repercussões

Affordances da operação

Tocar, rolar, deslizar, pinçar,
pressionar, rotacionar, comprimir,
digitar, esfregar, virar a tela e
apertar botões de volume.

Os gestos táteis na tela sensível ao
toque pontuados em Palacios e Cunha
(2012) tornaram mais complexos os
comandos para as interações com os
conteúdos das revistas.

Affordances da coleção

Pesquisar, buscar, armazenar,
acessar, adquirir, descartar, restaurar, marcar como favorito e
destacar trecho.

Melhorias no acesso e aquisição das
revistas, porém os recursos para a
recuperação de informação e a insegurança da coleção formada mostram
que avanços da plataforma web não
foram agregados.

Compartilhar, recomendar, enviar,
encaminhar, dialogar e comentar.

Exploração das dinâmicas das
plataformas social e móvel substituiu
a concepção do empréstimo pela
recomendação para aquisição de
novo exemplar.

Ler, assistir, ver, ouvir, jogar.

Aprimoramentos e inserção de novas
ações combinadas com affordances da
operação e compartilhamento substituíram a concepção de consumo pela
interação com os conteúdos dinâmicos.

Affordances do
compartilhamento

Affordances da
multimidialidade

Fonte: elaborado pelos autores.

Algumas das ações listadas acima já foram reconhecidas nas plataformas web,
social, além da móvel e em produtos jornalísticos feitos para tablet. Em Kormelink e
Meijer (2014), foram identificadas 16 ações de usuários com notícias, marcadas pelos
verbos ler, assistir, ver, ouvir, checar, snacking, monitorar, escanear, pesquisar, clicar, usar link, compartilhar, dar likes, recomendar, comentar e votar.8 A proposta de
tipologia dos gestos táteis para o controle e comunicação em dispositivos móveis em
Palacios e Cunha (2012) também já trazia movimentos apontados, sobretudo no conjunto de affordances da operação em revistas para tablets. Contudo, a complexidade
dessas interações e a combinação das affordances para criação de narrativas dinâmicas é que resultam na oferta de publicações originais.
Palacios e demais autores (2015) apontam que os novos processos de interação
e sensorialidade observados nos conteúdos jornalísticos feitos para tablets e smart8
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phones são induzidos por affordances. Mas são as affordances não aparentes e ocultas
que são, de fato, “gatilhos para inovação”. “Funcionam como portas secretas a serem
descobertas e abertas pelo designer, no momento da concepção do produto, ou pelo
usuário, através de usos não previstos pelo designer.” (PALACIOS et al., 2015, p. 32)
Portanto, determinadas affordances podem se combinar para gerar affordances não aparentes e desencadear inovações mais complexas nas revistas. Além disso,
as ações listadas acima dão origem a uma série de repercussões de ordem sensorial em
seus interatores – como o ato de jogar, que pode despertar a competitividade, ou um
vídeo, que pode emocionar –, completamente de acordo com a proposta da ontologia
das emoções de Benetti (2013) para as revistas, porém com novas possibilidades narrativas e interativas.

Conclusões
A análise do corpus e as discussões promovidas a partir do conceito das affordances indicaram que as plataformas móveis, com seus recursos e funcionalidades, têm
possibilitado inovações no jornalismo de revista por permitirem a emersão de novas
ações ou a atualização de outras. Os vários tipos de toques, os áudios, vídeos e os jogos de passatempo são alguns elementos indutores de inovação que tornaram mais
complexas as interações entre usuários e as publicações para tablets. Entendemos que
as revistas se apresentam como um formato potencial para explorar o ecossistema
móvel, por conta da flexibilidade deste gênero em narrativas e estética visual, e por
oferecer produtos originais.
A observação das affordances que emergem a partir da relação dos usuários
das revistas revela uma série de novas interações com o produto jornalístico. Primeiro, é possível reconhecer uma maior complexidade nos comandos para a operação
destas publicações no tablet em comparação com formatos anteriores, sobretudo com
exploração da tactilidade – affordances da operação. Depois, verificamos melhorias
no acesso e armazenamento das revistas, embora alguns aspectos ainda possam ser
aprimorados, como a memória – affordances da coleção. Além disso, houve uma
reconfiguração da concepção de empréstimo para o compartilhamento com vista à
aquisição de um novo exemplar pelo caráter pessoal do dispositivo – affordances do
compartilhamento. Por fim, destacamos a inserção de novos formatos narrativos ou
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a renovação de outros que modificaram as formas de interação com as reportagens e
que, com os recursos e funcionalidades do tablet, podem promover mais envolvimento do usuário com a informação – affordances da multimidialidade.
Contudo, é preciso pontuar dois aspectos do cenário contemporâneo deste segmento que apontam no sentido oposto à evolução que observamos. O primeiro deles
diz respeito à escassez de publicações que, a exemplo da NGM e VàV, exploram os
sensores e recursos dos tablets para incrementar seus formatos narrativos, compor
reportagens e ajudar a formar uma identidade para este tipo de produto jornalístico. No Brasil, por exemplo, grande parte das revistas usa a plataforma móvel apenas como mais um canal de distribuição de suas edições impressas em formato PDF,
como Época e Galileu, enquanto outras adaptam os conteúdos da versão em papel
para circulação no tablet, com a inserção de mais imagens ou vídeos produzidos para
plataformas web e para TV, como Isto É e Veja. Os custos elevados para a produção
de conteúdo autóctone para este dispositivo móvel e a transposição de modelos de
negócios dos impressos ou da web ajudam a explicar a dificuldade das organizações
jornalísticas, não apenas brasileiras, em investir em inovações neste tipo de produto.
A segunda questão está relacionada a uma tendência de estabilização de um
formato de revista para tablet observada a partir da análise restrita às publicações autóctones para dispositivos móveis. A NGM e a VàV apresentaram produtos atuais bastante semelhantes do ponto de vista da exploração dos recursos do tablet e do próprio
design quando comparadas as edições de 2013. A oscilação foi de apenas 2% nas duas
publicações no período, o que representa a presença ou ausência de uma unidade multimídia, como quadros, mapas ou gráficos interativos ou do áudio na abertura de uma
edição. Isto significa que estas organizações jornalísticas chegaram a um padrão de
revistas feitas para os tablets “ideal” para seus modelos de negócios e ambições editoriais. No entanto, por notarmos a ausência de formatos como a realidade aumentada e
virtual, além da maior sofisticação dos newsgames nestes produtos, destacamos que,
apesar desta estabilização, as publicações ainda têm potencial para oferecer narrativas
inovadoras e interações inéditas para o gênero de revista.
O retorno em direção à evolução destes produtos jornalísticos para tablets,
como naquele momento após o lançamento do iPad, em 2010, perpassa por um melhor desempenho da economia da indústria da comunicação móvel. Além da queda
do aumento nas vendas dos tablets, não têm surgido novos veículos autóctones para
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dispositivos móveis, e outros encerraram suas atividades – os brasileiros Diário do
Nordeste Plus e Globo a Mais, em 2015, além das revistas inglesa e francesa Ernest
Journal, também em 2015, e Rue89, em 2014, e da norueguesa Katachi, em 2013.
O momento contrasta, por exemplo, com a expansão do mercado de aplicativos, que
deve dobrar sua receita até 2020,9 e de games para plataforma móvel, que crescerá
anualmente 18% até 2018.10
Examinamos apenas um aspecto das mudanças no jornalismo móvel de revistas
para tablets, com o apoio da perspectiva das affordances como indutoras de inovação no produto. No entanto, um conjunto de elementos precisa estar envolvido para
que estas publicações originais sejam oferecidas. Portanto, diversas perspectivas de
estudo podem abordar a inovação no jornalismo, como os novos modelos de negócio, a inserção e atualização de perfis profissionais, as novas tecnologias, as mudanças
nas rotinas de trabalho, nos formatos narrativos e na interação com os usuários, bem
como a implicação destas inovações nas instituições de ensino.
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CIBERPRAGMATISMO:
aplicativos, licenças e territorialização
informacional no jornalismo para tablets1
André Holanda

Articulando o tablet à cibercultura
O objeto em mãos do pesquisador deixa de refletir seu rosto na tela escura para mostrar o esboço de um artigo a ser enviado nas próximas horas para o encontro anual
da Associação Brasileira de Pesquisadores em Cibercultura (ABCiber). O objetivo do
artigo é propor que o tablet represente um lance estratégico por parte da indústria midiática em reação às liberalidades típicas do acesso e compartilhamento livres e gratuitos de conteúdo que caracterizaram a história da internet até aqui e que encontram
na cibercultura sua melhor proposição. Este lance estratégico consiste em capitalizar
o acesso a conteúdo e aplicativos através da instauração de pontos de passagem obrigatória capazes de prover o controle de acesso e a cobrança de pedágio que têm se
mostrado pouco eficazes na web.
Para a mídia, o dispositivo representa não apenas uma plataforma mediadora caracterizada pelo controle e pela mercantilização do acesso, mas também uma
camada de proteção do conteúdo contra os riscos de cópia e compartilhamento. Por
outro lado, a mediação do dispositivo não é gratuita, segundo Bruno Latour (2012),
nunca é. No caso da Apple, é preciso pagar um pedágio de 30% em cada transação
1

Trabalho apresentado ao grupo de trabalho Modelos de Negócios em Jornalismo na Cultura do VIII
Simpósio Nacional da ABCiber, realizado pelo ESPM Media Lab nos dias 3, 4 e 5 de dezembro de
2014, em São Paulo.
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com aplicativos. É neste ponto que os cursos de ação da mídia e da indústria da informática entram em conflito. A proposta de mediação feita inicialmente pela Apple e as
estratégias de tradução mobilizadas pela mídia para aproveitar seus benefícios, sem
sacrificar a rentabilidade da publicação para tablets, constituem nosso primeiro foco
de interesse.
A exploração prévia das estratégias de diversos veículos noticiosos para a publicação via iPad (HOLANDA, 2014) autoriza a constatação de que novas mediações
surgem juntamente com o tablet para operacionalizar o acesso e consumo de notícias
neste dispositivo. Desde as lojas de aplicativos, lojas de conteúdo, até o próprio acesso
aos sites jornalísticos – que tanto pode ser feito pelo navegador do sistema operacional quanto pelos aplicativos –, assim como diversas políticas de liberação do acesso,
venda de exemplares e cobrança de assinaturas, criam novos modelos comerciais para
a oferta de conteúdo jornalístico centrado na leitura via tablet.
São estas novas mediações as responsáveis pelo movimento de revisão do aspecto libertário que foi, possivelmente, o fator fundamental da publicação na web nas
primeiras fases da cibercultura. (CASTELLS, 1999, 2003; LEMOS, 2001; LEVY, 1999)
É grande o contraste com a publicação para tablets, o que autoriza a proposta de que
este represente uma recuperação das modalidades anteriores de controle e comercialização do acesso. Esta rede de actantes desempenha um esforço de reterritorialização
do conteúdo midiático através da composição de territórios informacionais. (LEMOS,
2002, 2003, 2007a, 2007b, 2007c, 2007d, 2011a; LEMOS; JOSGRILBERG, 2009)
Uma boa forma de explicar o conceito de território informacional é exemplificar
a prática do tethering, que significa, literal e sintomaticamente: “colocar na coleira, ou
em amarras”, mas que, em informática, designa a conexão entre dispositivos em que
um deles faz o papel de roteador compartilhando com outros seu acesso à internet.
Você está no seu carro, em um dos engarrafamentos crônicos da cidade. Acha que não
é excessiva imprudência, já que o trânsito não anda mesmo, e que não há guarda de
trânsito por perto, ligar seu tablet e ler as notícias do dia. Como a proporção entre o
preço do tablet e sua bolsa de pesquisa impediu que o dispositivo em suas mãos fosse
3G, você depende de um dos totens Wi-Fi instalados pela prefeitura ao longo da avenida como parte de um projeto de liberação do acesso à internet, tipicamente relacionado à cibercultura. Agora imagine – não é um grande esforço de imaginação – que o
sistema não funcione ou funcione precariamente. Onde falham as políticas públicas,
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só os contratos comerciais podem mediar seu acesso à internet. Você recorre à rede
3G que serve o seu smartphone e utiliza-o como roteador Wi-Fi para o tablet. Esta
conexão mediada é o tethering.
É evidente que, em qualquer grande cidade, estamos permanentemente imersos em inúmeras “bolhas digitais”. (BESLAY; HAKALA, 2007; BRUNO; FIRMINO;
KANASHIRO, 2010) Múltiplas redes emitem seus sinais a nossa volta, no entanto,
não temos acesso nem a participar das suas interações nem a acessar seus recursos.
São territórios fechados para nós, apesar de estarmos ao alcance dos seus sinais, o que
equivale a dizer que estamos dentro dos seus limites físicos. Ocorre que o que define
estes territórios, o seu limes,1 é a permissão de acesso, e não algum tipo de barreira no
sentido de término da possibilidade de trânsito.
A questão é de privilégios de acesso. Sem permissões, está-se fora, da mesma forma que o marginal, o excluído, está fora da sociedade mesmo quando – eventualmente,
e não sem risco pessoal – compartilha o mesmo espaço com os cidadãos. A rua, o espaço
público, opera e medeia tanto a marginalização, a exclusão, quanto a inclusão, segundo
uma composição específica de actantes diversos, sejam eles técnicos, simbólicos, políticos ou econômicos, atuando em rede e garantindo a subsistência do território. Fica
clara a razão da nossa escolha pelo conceito de território informacional, cujo limes é
mediação e controle de acesso, em um espaço inundado por diversas “bolhas” de sinais,
nas quais a nossa inserção não é questão espacial, mas sim de controle informacional.
Este exemplo condensa os conceitos fundamentais da proposta trazida neste
artigo e que podem ser estudados em textos como Lemos (2013), Lemos e Holanda
(2012), Latour (2000, 2001, 2012), Falcão (2013) e Holanda (2014). Cada dispositivo
citado é um mediador2 de acesso: smartphone, tablet, totem, satélites, mas, igualmente, contratos, políticas públicas etc. Cada mediação se caracteriza por ser uma tradução e, neste sentido, por representar certo deslocamento em relação ao que traduz.
Nesta rede de actantes, os elementos atuantes, sejam eles atores humanos ou
não, a ação é resultado da colaboração entre mediadores articulados em rede, culminando nas manchetes do dia exibidas na tela que o pesquisador tem em mãos. Um pro1

Etimologia de “limite” segundo o Dicionário Priberam da Língua Portuguesa: “li·mi·te: (latim limes, -itis, caminho, raia, fronteira, atalho).” Fonte: http://www.priberam.pt/dlpo/limite. Acesso
em: 13 jan. 2014.

2

Para conceitos em itálico, é possível consultar o Glossário de Termos da Teoria Ator-rede e trabalho
prévio. (HOLANDA, 2014)
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grama de ação como a política de acesso livre à internet da Prefeitura de Salvador está
inscrito tanto no texto de diversos documentos quanto nas praças por meio dos totens.
A perspectiva deste artigo propõe que a mediação via tablet seja ponto de passagem obrigatório na história da mídia digital e da convergência. Daí a possibilidade
de uma dimensão cultural comensurável com os programas da cibercultura. Ao mesmo tempo que é instaurado um programa, surgem programas concorrentes, alternativos e subversivos que oferecem traduções desviantes: os contraprogramas. Como é
o caso da territorialização do consumo jornalístico em tablets, primeiro, em relação à
cibercultura, segundo, aos programas de ação inscritos nas lojas de aplicativos.
A estabilização desta composição em uma única hipótese é um bom exemplo de
pontualização, ou seja, a transformação de uma rede de actantes em uma caixa-preta
cuja complexidade pode ser subsumida a uma unidade de ação. Nosso programa pode
ser pontualizado, portanto, na hipótese da contrarreforma, baseada em Holanda
(2014), qual seja: a publicação nos tablets caracteriza-se como reformista em relação
às tendências de interatividade e abertura do polo do emissor da web em direção a
uma maior territorialização das relações entre a mídia e seu público.
O programa de ação a ser seguido para argumentar em favor desta hipótese se
desenvolve nas seguintes linhas: o primeiro passo é recorrer às controvérsias e divergências de tradução, de modo a eliminar os riscos de que o conteúdo pontualizado em
caixas-pretas seja naturalizado e tomado como “dado de fato”, ou matter of fact. Para
a teoria ator-rede (TAR), o objetivo de toda pesquisa é recuperar nestes dados sua
dimensão problemática como matters of concern, de modo a flagrar os programas de
ação inscritos no objeto, assim como a visão estruturada de mundo, o cosmograma,
que se encontra, por sua vez, nas prescrições de uso dos objetos inscritas por estes
programas de ação. (LATOUR, 2000, 2001, 2012)

Abrindo a caixa-preta
Uma primeira abordagem possível para problematizar nosso objeto a partir da TAR
é encontrar uma controvérsia entre dois programas de ação que tentam traduzir este
objeto de estudos de acordo com as prescrições dos seus respectivos cosmogramas.
A primeira controvérsia criada pela estratégia de territorialização informacional da
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Apple é anterior ao próprio iPad e ficou conhecida pelo nome de Jailbreaking,3 designando os métodos que liberam dispositivos iOS como o iPhone dos controles da
fabricante de modo a permitir o acesso aos arquivos, à instalação de aplicativos e às
configurações avançadas do sistema. Apesar de haver esfriado ao longo do tempo, o
que impede seu pleno aproveitamento aqui, esta primeira controvérsia problematiza
justamente a estratégia de territorialização da Apple. O método dos jailbreakers consiste em introduzir novos mediadores de software de modo a interferir na instalação
e execução de aplicativos, na interface gráfica e no sistema de arquivos. Este tipo de
mediação é expressamente proibido pelo contrato que todo desenvolvedor assina com
a Apple, e a controvérsia a sua aplicação não deixa dúvidas quanto ao caráter controlador do programa de ação da empresa.
Com o surgimento do iPad, outra controvérsia é ativada. Trata-se da herança
do Dynabook, projeto proposto por Alan Kay no Xerox PARC nos anos 1970, e dos
deslocamentos criados pela sua tradução por parte da Apple no iPad que conhecemos. Artigos como “O iPad da Apple foi concebido 40 anos atrás.”4 (GRALLA, 2010,
tradução nossa) e “O iPad da Apple: o Dynabook, e o futuro da computação, chegou.” 5
consideram o iPad como realização imperfeita do projeto de Alan Kay. Em “Did Steve
Jobs Steal the iPad? Genius Inventor Alan Kay Reveals All” (GRUENER, 2011), repercutindo o artigo “From Alan Kay’s Dynabook to the Apple iPad” (FROM, 2010), o autor
aponta múltiplas conexões entre os dois projetos e conta com o testemunho do próprio Kay revelando em entrevista quais características do iPad ele considera retrocessos, destacando, principalmente, o modo como os aplicativos são comercializados em
um modelo de mercado voltado para o consumo, e não para os valores educacionais e
de empoderamento visados pelo Dynabook.
Em entrevista realizada em 2013, Alan Kay desiste da atitude diplomática que
vinha mantendo e chama o iPad de “computador antipessoal”. (GREELISH, 2013)
O tablet de Kay, projetado como um “Computador para crianças de todas as idades”
(KAY, 1972, p. 1) é traduzido pela empresa de Steve Jobs menos como instrumento para
o conhecimento e aprendizagem do que como um mero intermediário de consumo. Um
ponto de venda para conteúdo e software. Neste sentido, é um mero intermediário, ou

3

Jailbreak: “fuga da prisão”.

4

“Apple iPad Was Conceived Nearly 40 Years Ago.”

5

“Apple’s iPad: The Dynabook, and the Future of Computing, Has Arrived.”
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seja, um suporte que viabiliza, mas nada acrescenta ao processo, sendo, em contraponto,
um mediador de pleno direito no que se refere ao controle de acesso (territorialização).
Isto mostra que, entre o Dynabook e o iPad, há uma grave divergência programática (MAXWELL, 2006), ou seja, houve uma tradução do projeto original de um
mediador de aprendizagem e empoderamento em um intermediário de consumo e
mediador do controle de permissões de acesso. Justamente, a potencialização dos aspectos comerciais e territorializantes constitui o fator fundamental para que o tablet
viesse a ocupar o papel que ocupa nas estratégias de oferta de conteúdo da mídia.

Lojas de aplicativos e contraprogramas
As estratégias publicitárias da Apple propõem cada inovação como uma revolução tecnológica; outros mediadores neste sentido são a assinatura estética de todo o design, o
culto da marca e, não se pode esquecer, o culto da personalidade do próprio Steve Jobs.
Ocupando espaço considerável na cobertura jornalística, cada lançamento realizado
pela empresa é marcado pelo tom despretensioso que ameniza os aspectos espetaculares da promoção comercial. Nestes rituais, o guru Jobs apresentava revoluções
sucessivas da maneira mais matter of fact possível. O primeiro elemento silenciado
com este procedimento é a genealogia de décadas de desenvolvimentos tecnológicos
inscritas no dispositivo apresentado. Tudo parece sair diretamente de um insight do
próprio Steve Jobs. O “guru da tecnologia”, verdadeiro profeta da inovação, converte-se, por meio destes espetáculos cool, de oráculo do futuro no próprio Prometeu, ainda
que notavelmente modesto.
O efeito é o “encantamento” do objeto, como nos instrui explicitamente um personagem do vídeo promocional do lançamento do iPad. “É verdade. Quando alguma
coisa ultrapassa a sua capacidade de entender como ele funciona, meio que se torna
mágico e é exatamente o que o iPad é”. Para superar este encantamento, basta articular o iPad aos trabalhos de Allan Kay, Mark Weiser e toda a tradição do Xerox PARC
responsável pela criação de toda a filosofia das interfaces Apple, recuperando seu caráter disputado de matter of concern.
Felizmente, há ainda outro antídoto contra este encantamento ainda mais fácil
de se obter: basta consultar o pessoal do marketing da Apple.
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Steve Chazin (2007, p. 2, tradução nossa) define assim a estratégia que chefiou
na empresa: “Não venda produtos.” O diferencial que representa o valor agregado
principal da marca é que o produto não é o centro da oferta, mas, sim, a filiação do
consumidor ao grupo especial que a marca reúne ao seu redor. O mesmo pode ser observado no discurso de Ron Johnson (2011, tradução nossa), criador da Apple Store:
“Se qualquer loja pode oferecer os produtos Apple, inclusive com descontos, por que
tantas pessoas fizeram questão de comprar nas lojas Apple?” Ele mesmo responde:
“As pessoas vêm para a loja da Apple pela experiência – e elas estão dispostas a pagar
um premium por isto.” (JOHNSON, 2011, tradução nossa)
Longe de ser uma mera commodity, este é um produto “premium”, por seu
estilo, por sua estética e pela experiência de consumo. Este foco no estilo, típico dos
produtos de luxo, projeta um grupo de consumidores “diferenciados”. Mais do que
uma estratégia de segmentação de mercado para um produto prescrito pelas escolhas
técnicas de programadores e engenheiros, o produto Apple traz no seu design, na sua
interface e na experiência do uso as prescrições de um mercado consumidor projetado. É tanto um mediador de dados quanto de formação de público. Cada pequeno
detalhe, a exemplo dos fones brancos do iPod, foi criado “para tornar visível parte do
seu produto como um símbolo de status.” (CHAZIN, 2012, p. 11-12, tradução nossa)
O programa de ação de cada produto Apple é fazer uma tradução “premium” de
produtos inovadores, cujas principais prescrições são a qualidade estética, simplicidade,
foco na experiência do usuário, mas também a capacidade de mediar a composição de um
segmento de mercado qualificado, e articular a adesão do consumidor ao público cativo
dos consumidores da marca. Como diz Chazin (2012, p. 12): “Apple sells membership”.6
O iPad em especial, discreto, minimalista, voltado para o consumo, e não para
a produção de conteúdo, é representativo deste programa, e sua atuação na interação
com o usuário como mediador de acesso fica evidente através das diversas articulações
com os actantes da empresa responsáveis pela comercialização de produtos e serviços.
Merecem destaque a Newsstand, ou Banca de Revistas, que faz a mediação do acesso
a publicações, a AppStore, ou Loja de Aplicativos, que será ponto de passagem obrigatório para a compra e instalação de software, além do iTunes, para acesso a conteúdo
midiático, e, finalmente, o iCloud, servidor de armazenamento nas nuvens para os
arquivos pessoais do usuário.
6

“A Apple vende ‘filiação’”. (Tradução nossa)
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O que caracteriza todas estas associações entre iPad e seus usuários é que todo
o poder, o controle, as informações e as estratégias de ação ficam concentrados do
lado da Apple, inclusive os arquivos do consumidor, por meio do iCloud, que o mesmo
consumidor não pode acessar no sistema de arquivos do seu próprio dispositivo sem
recorrer ao Jailbreaking. Apesar de que o acesso gratuito costuma ser possível para
parte dos produtos, a cada camada ou segmento de territorialização, há um ponto de
passagem obrigatório mobilizado no sentido de ampliar as receitas da empresa. Mas o
consumidor proposto por estes projetos parece estar disposto a pagar um “premium”
para participar desta rede.
Enquanto o metameio de Alan Kay fora prescrito como mediador de um letramento para a autonomia e a criatividade, destinado a servir não apenas como meio
de consumo, mas principalmente de expressão, o de Jobs é um canal de consumo
midiático, capaz de compor seu próprio público consumidor. Desta forma, oferece aos
seus parceiros comerciais não apenas a plataforma tecnológica, mas a possibilidade de
acesso a este público consumidor muito qualificado – disto, a mídia gostou –, sendo
que, por este privilégio de acesso, cobra um pedágio de 30% a cada venda efetuada –
disto, a mídia gostou menos.

Traduções da mídia
Não que haja qualquer dúvida quanto ao valor comercial, para a indústria midiática, de
articular uma conexão ao público consumidor do iPad, mas surge, além disso, outro aspecto positivo, que reside em recuperar por meio do iPad o controle sobre o acesso ao
conteúdo, portanto, a garantia contra cópias e compartilhamentos. Temos aí as inscrições do dispositivo que justificam sua mobilização para os programas de ação da mídia.
Mas todo mediador articulado à uma nova rede acarreta desvios nos programas
ali inscritos. No presente caso, o pedágio de 30% cobrado pela Apple é que não estava
nos planos de uma mídia já pressionada economicamente. Prova disto é a divergência
entre os programas midiáticos e a empresa californiana que se revela em duas táticas
para contornar a territorialização da Apple: a preferência da maioria dos veículos por
lançarem seus próprios aplicativos em vez de venderem exemplares na Banca de Revistas do iOS e a adoção de sites em HTML5, capazes de prover uma interface acima
do nível de qualidade da web, mais próxima do padrão do iPad.
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Este movimento foi iniciado pelo Financial Times e adotado pela Folha de
S.Paulo apenas um ano após lançar seu aplicativo. A Folha explica sua decisão com
base no grau de ingerência da Apple mediada pela sua loja de aplicativos.
A Apple exige que todos os programas distribuídos na App Store sejam aprovados previamente por ela, o que atrasa a inclusão de novos elementos no
aplicativo. Além disso, a empresa fica com 30% das vendas. […] Os aparelhos da Apple não rodam a linguagem Flash, que se tornou a mais utilizada
na publicação de vídeos em computadores […]. Com o avanço da tecnologia
HTML5, esse problema deixará de existir. (FOLHA..., 2011)

A web em geral continua sendo utilizada para prover determinadas prescrições
como a atualização contínua de conteúdo, o acesso à memória do site e os meios de
capitalização sobre os quais a mídia conseguiu manter o controle, nomeadamente, os
diversos modelos de paywall, que definem o território informacional em que os usuários pagantes têm acesso a recursos não disponíveis gratuitamente. Mas por que então
a mídia não desiste das lojas Apple de uma vez por todas e adota a web – territorializada por meio do paywall – como mediação com seu público?
A resposta está na capacidade do dispositivo para compor um mercado consumidor que se caracteriza pelo poder aquisitivo, disciplina no consumo, pelo interesse
e disponibilidade para pagar por conteúdo qualificado. E este ponto é crucial.
Entre as características do dispositivo que não abordaremos aqui, como a tactilidade, a interface gestual, os sensores cinéticos, uma prescrição se destaca por haver
chamado a atenção da mídia e permitido o desenvolvimento do primeiro formato de veículo que se pode dizer tenha surgido com o tablet. A ergonomia específica do lean-back.
O conceito de consumo lean-back foi proposto por Nielsen (2008) para designar a diferença de postura do leitor no acesso à web em comparação com a leitura
reclinada – daí lean-back – no sofá para ver televisão. Esta postura mais relaxada
distancia o uso do tablet do estado de alerta característico do computador de mesa
prescrito como estação de trabalho e parece se adaptar melhor ao consumo noturno
em casa, com mais tempo disponível, em que interessa menos a atualização contínua
do que o conteúdo qualificado para uma leitura em profundidade.
A principal tradução do conceito foi feita por Andrew Rashbass (2012), do The
Economist, que propõe este formato como prescrição para a publicação de conteúdo
para o tablet. De acordo com o autor, os leitores do tablet seriam três vezes mais
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dispostos a ler artigos de fôlego do que assistir a vídeos, por exemplo, enquanto compartilhar histórias não é um comportamento tão importante no tablet quanto na web.
(RASHBASS, 2012) Para Rashbass, o lean-back representa o “renascimento da leitura” – e o renascimento do conteúdo pago.
Pesquisa recente aponta que a mídia tende a oferecer diversos canais de acesso
ao conteúdo, cada um deles articulando as prescrições dos diversos meios aos canais
de capitalização da marca. (HOLANDA, 2014) O acesso gratuito, restrito, via web,
mobiliza público para aumentar o valor dos anúncios publicitários, o paywall vende
privilégios de acesso aos recursos principais do território informacional, e o modelo
lean-back oferece conteúdo premium para públicos mais qualificados. Tudo isto, expresso em políticas de assinatura cada vez mais sofisticadas. Esta estratégia pode ser
conferida no esquema abaixo (Figura 1).
Figura 1. Estratégias de capitalização do consumo midiático via web e tablet

Fonte: Holanda (2014, p. 285).

Um elemento que parece sugerir a persistência das prescrições da cibercultura
é a prevalência da web como desvio do território informacional controlado pela indústria de computadores. Mera impressão. Uma vez que este desvio conduz aos terri-
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tórios da própria mídia, significa menos a subsistência das prescrições libertárias da
web do que um caso vulgar de concorrência comercial, calcada na tensão entre o valor
agregado pelas lojas e a eficácia econômica de eliminação dos intermediários.
Em defesa do valor agregado pelo tablet, a relação entre o iPad, o lean-back e
a oferta de produtos premium é o fator mais interessante a permitir uma articulação
entre os dois programas de territorialização. É clara, por outro lado, a vantagem da
“venda direta” realizada na web. Parece que os territórios informacionais da Apple e
da mídia encontraram meios de se articular e conviver. Por outro lado – o nosso –,
quais são os efeitos disto para o equilíbrio de poder entre usuários e empresas? As
perspectivas não parecem boas.
Com base em Holanda (2014), podemos afirmar que a hipótese da contrarreforma está plenamente confirmada. A manutenção dos controles de acesso e cobrança de
pedágios é uma preocupação onipresente na publicação em tablets, muito mais ativa e
produtiva, por exemplo, do que o desenvolvimento de novas linguagens para interface
tátil ou a oferta de conteúdo exclusivo para o tablet. O próprio dispositivo é convocado
para o papel de mediador de controle para o consumo, articulando territórios informacionais ora a serviço das lojas, exemplo de território rigidamente controlado, em
que nem o dono do conteúdo pode decidir como acessá-lo, ora como intermediário no
acesso ao território informacional dos produtores de conteúdo, sendo este mediado
pela web e pelo paywall dos veículos on-line.
O entusiasmo inicial da mídia pelo dispositivo baseava-se claramente na possibilidade de reverter a perda de controle e de receitas com as liberalidades prescritas
pela internet. Saltando da frigideira, a mídia caiu na AppStore, que representa nova
ameaça, desta vez na forma das prescrições do dispositivo e de toda a rede de actantes
a ele articulados compondo o território informacional da Apple contra os interesses de
controle da própria mídia.
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O JORNALISMO AUDIOVISUAL PARA
DISPOSITIVOS MÓVEIS A PARTIR DA PERSPECTIVA
DE QUEM PRODUZ OS AUTÓCTONES PARA TABLETS
Juliana Fernandes Teixeira

Introdução1
Os dispositivos móveis desempenham, na contemporaneidade, um papel de liderança, sobretudo no âmbito dos conteúdos audiovisuais, tanto que uma parcela significativa dos vídeos atuais é quadrada ou vertical, na medida em que foram produzidos
em smartphones e são amplamente consumidos nessas plataformas. (LIUZZI, 2014;
BRIGGS, 2013; WESTLUND, 2013; NEWMAN, 2015) Os efeitos desses novos dispositivos já começam a refletir em formas diferenciadas de produção, circulação e consumo desses conteúdos, inclusive pelos meios de comunicação tradicionais, como
as emissoras de televisão. Esse novo cenário da informação jornalística audiovisual
na web aponta para mudanças importantes, até porque também passamos a contar
com um clamor crescente pelas “ações cidadãs”, inserindo os usuários nas estratégias de produção e nos produtos das organizações jornalísticas. (DOURADO, 2011;
RENAULT, 2014)
É partindo dessa compreensão que este artigo relaciona-se com o amplo campo
dos estudos da economia política da comunicação, buscando, em acordo com Dib,
Aguiar e Barreto (2010), abordar questões referentes à produção, às práticas labo1

Artigo originalmente publicado no livro Economia política do jornalismo: tendências, perspectivas e desenvolvimento regional, organizado por Jacqueline Lima Dourado, Denise Maria Moura da
Silva Lopes e Renan da Silva Marques (Teresina: EDUFPI, 2016).
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rais e à integração dos sujeitos e profissionais nas estruturas produtivas do jornalismo, tanto em meios de comunicação nacionais quanto em internacionais. Para isso,
porém, é fundamental levar em consideração a inserção das tecnologias digitais de
comunicação nesse contexto, na medida em que os novos dispositivos e plataformas
afetam, além dos processos produtivos, os pressupostos da formação dos profissionais
da área da comunicação. “Nesse aspecto, as novas tecnologias promovem novas formas de linguagem, percepção, sensibilidade e sociabilidade, levando a um redirecionamento nas identidades dos meios de comunicação em sua dimensão social.” (DIB;
AGUIAR; BARRETO, 2010, p. 7-8)
O objetivo aqui é, portanto, ultrapassar a esfera da análise dos conteúdos do jornalismo audiovisual para dispositivos móveis, por meio da problematização do ponto
de vista de quem produz ou produziu alguns dos autóctones para tablets. Em outras
palavras: seja por meio de entrevistas realizadas exclusivamente para a presente pesquisa – nos meses de junho e julho de 2015 –, seja a partir de relatos obtidos através
da pesquisa bibliográfica, a intenção foi trazer à baila algumas das estratégias empregadas e das lições apreendidas pelos editores dos produtos autóctones para tablets
estudados,2 entre os quais incluímos La Presse +, de Montreal; Mail Plus, de Londres;
Project Week, de Londres; Katachi, de Oslo; La Repubblica Sera, de Roma; El Mundo
de la Tarde, de Madri; O Globo a Mais, do Rio de Janeiro; Estadão Noite, de São Paulo; e Diário do Nordeste Plus, de Fortaleza.3
No caso de O Globo a Mais, a entrevista foi presencial com a jornalista Maria
Fernanda Delmas; no caso de Estadão Noite, ocorreu por telefone com Luís Fernando Bovo. O contato foi on-line nos casos de Diário do Nordeste Plus – via Skype,
com Daniel Praciano Nobre – e de La Presse + e El Mundo de la Tarde – por e-mail,
com Éric Trottier e Juan Carlos Laviana, respectivamente. No caso de Mail Plus, até
chegamos a ter o e-mail enviado respondido; porém, não com a visão do editor sobre
2

Adotamos o estudo de caso (YIN, 2005) como principal estratégia metodológica para realizar a pesquisa exploratória proposta. (BONIN, 2011; GIL, 2002) Nossa inspiração para tal escolha deriva,
especialmente, da metodologia desenvolvida e adotada pelo Grupo de Jornalismo On-line (GJOL),
da Universidade Federal da Bahia (UFBA), um modelo metodológico híbrido, que emprega procedimentos de pesquisa qualitativa e quantitativa para a investigação dos conceitos do jornalismo
produzido no ciberespaço. (MACHADO; PALACIOS, 2007)

3

Para a delimitação desse corpus, tomamos como base, sobretudo, dois critérios: 1. ser um produto
autóctone, exclusivo para tablet; e 2. disponibilizar recursos ou conteúdos audiovisuais. Isto é, foram excluídos os cibermeios que não pretendiam apresentar a linguagem audiovisual e/ou específica para tablet.
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as questões colocadas, mas com um vídeo em que um dos editores proferia uma palestra. Esse material audiovisual, embora não fosse o que pretendíamos inicialmente,
foi aproveitado por nossa pesquisa. Diante da ausência de resposta dos editores dos
demais casos analisados, consideramos válido incorporar à pesquisa as entrevistas já
concedidas por tais profissionais.
Começamos o artigo tentando compreender como ocorria o processo de produção e como se constituíam as equipes dos autóctones estudados. Outro desafio do
trabalho foi observar de que maneira o potencial, apontado como inovador, do audiovisual acabou sendo apropriado pelos diferentes casos analisados. Para finalizar,
buscamos investigar se – e de que maneira – os produtos eram adequados aos seus
interatores.

Processo de produção e constituição das equipes
No cenário contemporâneo de interseção entre mobilidade e jornalismo, é imprescindível considerar as diversas mudanças sofridas pelos lugares de produção, os quais
não apresentam qualquer indício de estabilidade. É verdade que o foco da pesquisa
de doutorado da qual esse artigo deriva (TEIXEIRA, 2015) não estava na análise do
processo de produção. De todo modo, foi importante compreender minimamente o
processo de reestruturação pelo qual as redações passaram em função, sobretudo, da
multiplicação das plataformas de circulação dos conteúdos jornalísticos.
Até porque, conforme sustenta Silva (2014), as tecnologias móveis têm desempenhado papel central nesse processo de redefinições, oferecendo lições relevantes
para o campo do jornalismo e da convergência jornalística. A inserção dos dispositivos móveis nas diferentes etapas do processo de produção – apuração, produção e
circulação – revela a Silva (2014) a alteração de três instâncias principais: 1. a redação
móvel como ambiente de produção; 2. as rotinas produtivas redimensionadas; e 3. a
distribuição multiplataforma.
Nesse sentido, uma das constantes entre os autóctones estudados tem sido a
necessidade de aproximação do jornalista a outras áreas do conhecimento, formando equipes interdisciplinares. (ROJO VILLADA, 2006; ECHEVARRÍA; QUIROGA,
2007; FERRAZ, 2009) A integração sobretudo com as equipes de design e programação é fundamental na busca por layouts e funcionalidades adequadas e que melhor
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utilizem as potencialidades das plataformas móveis. (SOUSA, 2015). Savage e Vogel
(2009) sustentam que essas equipes são importantes por duas razões. Em primeiro lugar, porque diferentes especialistas são necessários para produzir mídia de alta
qualidade; e, em segundo, porque um conteúdo multimídia é geralmente formulado e
reformulado com base nas interações entre os membros da equipe.
O editor Ken Olling, de Katachi, um dos produtos pioneiros internacionais que
analisamos, corrobora essa perspectiva ao apontar que a equipe, formada por 14 profissionais em Oslo, São Petesburgo e Berlim, além de dez freelancers, era composta
por pessoas de áreas distintas e responsáveis por diferentes aspectos do produto; a
equipe central, segundo Olling, era gerenciada por ele, juntamente com Max Berg;
Erlend Halvorsen desenvolvia a plataforma Origami; e Karianne Hjallen cuidava da
parte editorial e ajudava no licenciamento das ferramentas utilizadas. (UNTITLED.
OSLO, 2012) Ou seja, além de uma equipe interdisciplinar, todos os profissionais tinham que desenvolver atividades de múltiplas áreas.
Essa diversidade fazia com que, na opinião de Olling, não houvesse um “dia
típico” na redação de Katachi: tudo era muito novo e mudava regularmente. Talvez a
situação mais comum fosse buscar soluções rápidas para os problemas com os quais a
equipe se deparava todos os dias. (UNTITLED.OSLO, 2012)
Em outro produto autóctone pioneiro, La Repubblica Sera, entretanto, a produção seguia um processo mais rotineiro. Até porque o cibermeio italiano faz parte
de um grupo editorial tradicional, o Gruppo Editorial L’Espresso, que, além de editar o jornal impresso La Repubblica, coordena uma rede de títulos locais a partir de
um escritório com base em Roma. A produção de uma edição vespertina para iPad,
a manutenção do site 24 horas por dia e o investimento em conteúdos audiovisuais
impuseram mudanças marcantes em todo o processo, sobretudo na atitude dos profissionais diante dos papeis que precisam desempenhar no impresso e nas plataformas
digitais. (BARTLETT, 2013)
O primeiro encontro, no escritório de Roma, visando a produção do jornal impresso, começa às 11 horas; inclui os editores de cada seção do jornal, os editores das
demais plataformas, como da web e do tablet, e o editor-chefe. Cada uma dessas reuniões matinais é filmada e publicada on-line para que os leitores possam assistir.
Longe das câmeras, são realizadas outras duas reuniões ao longo do dia, uma à tarde e
outra por volta das 20 horas, novamente com a presença do editor-chefe.
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Integrar a produção do impresso e do on-line, bem como o desenvolvimento
das mídias sociais, é uma estratégia-chave da organização jornalística italiana, a qual
possui cerca de 420 jornalistas, sendo 25 deles trabalhando exclusivamente para o
site. A questão, portanto, não é que muitos jornalistas se desloquem para o on-line, e
sim que a maioria dos profissionais atue em todas as plataformas. (BARTLETT, 2013)
Uma equipe constituída de maneira cuidadosa e interdisciplinar também é uma
característica dos produtos autóctones internacionais lançados mais recentemente,
evidenciando que essa é uma tendência ou estratégia que tem sido mantida ao longo
do tempo. Segundo Paul Field (2015), editor de Mail Plus, a equipe inclui não apenas
o editor e um profissional de tecnologia da informação, mas também jornalistas, designers, desenvolvedores etc.: “Nós temos um grande time por trás desse produto.”
Para produzir edições diárias de Mail Plus, que possui uma expressiva quantidade de páginas, conforme ressalta Field (2015), é necessário dispor de uma grande
equipe. São nove editores de conteúdo e cinco designers para a seção principal; para
os esportes, são três editores e dois designers; e um editor de conteúdo para a seção de
TV. Como profissionais compartilhados entre todas as seções, existem dois editores de
conteúdo, dois editores de vídeo e um produtor. Nos conteúdos especiais, chega-se a
ter dez pessoas envolvidas na produção da matéria. Logo, são em torno de 35 pessoas
para criar cerca de 200 páginas do Mail Plus em profundidade todos os dias. São em
torno de 25 envolvidos na edição específica do produto.
A edição começa a ser produzida sempre às 15 horas. Isso porque os conteúdos
levam em conta o jornal impresso, a fim de não se repetir o desenho das páginas ou as
chamadas e destaques. Afinal, a intenção, em acordo com Field (2015), é focar outra
audiência, outra tela. A tentativa é de fechar o Mail Plus até as 3 horas da manhã. Há,
dessa maneira, um ciclo de 12 horas de produção.
Em La Presse +, que, assim como Mail Plus, circula pela manhã, a lógica de
produção não é muito distinta. O grande desafio, para o editor Éric Trottier (2015),
está, na verdade, em deixar de priorizar o impresso para dedicar o fluxo de produção
à versão para tablet – desde a primeira ideia da manhã até a reunião de fechamento
no final do dia. Isso difere o cibermeio canadense do italiano La Repubblica Sera, na
medida em que cerca de 90% de seus 300 jornalistas, agora, trabalham exclusivamente para o tablet. Os profissionais constroem uma narrativa mais complexa e completa
para o tablet; depois, uma pequena equipe – menos de 20 pessoas – dedicada ao impresso recebe os conteúdos dos jornalistas do tablet e faz um novo layout para o papel.
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Segundo Trottier (2015), algo de novo no processo é a necessidade de planejamento com semanas – e até meses – de antecedência, no caso de determinados conteúdos, como as séries mais importantes. Por outro lado, La Presse + dispõe de uma
ferramenta de produção de layout muito leve, a qual permite que, quando emerge
uma grande notícia à meia-noite, por exemplo, sejam inseridas cinco páginas de matéria já na próxima edição.
El Mundo de la Tarde, por sua vez, é um autóctone vespertino, o que, na opinião
do seu editor, Juan Carlos Laviana (2015), tornou a redação muito versátil. O esforço,
porém, assim como ocorreu em La Presse +, foi pela adaptação dos horários – muito
ajustados aos do impresso – e das reuniões de pauta ao modelo digital first. A tentativa é que a reunião de planejamento seja bem cedo e que existam fechamentos virtuais
em função dos picos de tráfego na web, isto é, às 7 horas, às 14 horas – hora do almoço
na Espanha –, às 18 horas – volta para casa (smartphones) – e às 21 horas – chegada
em casa (smartphones e tablets).
Algo que era impensável em uma redação inicialmente concebida para a edição impressa. Pouco a pouco, convertemos essa redação em uma redação
multisuporte, o que supõe a utilização de novas ferramentas, a mudança de
mentalidade com relação aos horários de fechamento etc. (LAVIANA, 2015,
tradução nossa)

Ainda de acordo com Laviana (2015), a liberdade para experimentação, por
meio da tentativa e erro, nesse sentido, é grande. Com isso, é lançada uma edição
à tarde; se fracassa, é “fechada” sem qualquer problema. A partir de dados sobre os
tipos de notícias que mais interessam e os horários de utilização dos diferentes suportes, são desenvolvidos projetos, que podem ter resultados positivos ou não. Afinal, o
risco sempre existe.
Nos diários brasileiros exclusivos para tablets estudados, todos vespertinos, o
processo de produção se mostrou semelhante ao descrito pelo editor de El Mundo de
la Tarde. Maria Fernanda Delmas (2015), editora de O Globo a Mais, descreve que
era realizada uma reunião de pauta por semana com o intuito principal de preparar
as matérias especiais. Sempre havia uma programação para a capa: a semana inteira
era planejada com capas mais frias ou com eventos previstos e datados. Existia, entretanto, a abertura para o noticiário; caso acontecesse algo muito relevante, a capa era
alterada a fim de se investir em uma pauta mais quente.
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Quando a capa era planejada, conforme relata Delmas (2015), às vezes, a equipe conseguia fechar a edição na véspera ou, no máximo, até 13 ou 14 horas. Porém,
quando a pauta era factual, o fechamento ocorria em cima da hora da circulação do
produto; muitas vezes, 30 ou 15 minutos antes do horário. O restante do produto já
era adiantado e ficava pronto, aguardando apenas a finalização da matéria de capa.
Para isso, O Globo a Mais sempre atuou com um trio de editores, responsáveis
pelo fechamento. Quando Pedro Dória, editor-executivo de O Globo, idealizou o projeto, convidou Delmas, em julho de 2011, para ser a editora. Depois de uma série de reuniões para a concepção do vespertino, quando chegaram à conclusão do que se faria,
foi dimensionada uma equipe para dar início ao produto. A equipe foi escolhida pelos
três editores iniciais, que eram Maria Fernanda Delmas, editora desde o lançamento
do autóctone, em janeiro de 2012, até março de 2014; Aydano Motta, editor-adjunto;
e Adriana Barsotti, que também era responsável por outros projetos.
Contudo, a estrutura inicial logo foi revista porque se verificou que o trabalho
seria maior que o esperado, principalmente no que se referia aos elementos multimídia. A equipe que começou com três repórteres e dois designers foi ganhando corpo,
chegando a ser constituída por “quatro designers e uns sete a oito repórteres.” (DELMAS, 2015) Além disso, buscava-se o envolvimento do restante da redação, o qual,
entretanto, nem sempre era expressivo.
Tirando o nosso grupo, as pessoas de fora que colaboravam estavam ligadas
a outras editorias, tinham seu trabalho diário, tinham que cumprir ali sua
função. A gente tentava seduzir muito as pessoas assim: ‘não, é bacana fazer; você pode dar vazão também’. Às vezes, era uma oportunidade de fazer
um texto mais autoral, experimentar uma linguagem nova. Mas nem sempre
conseguíamos o resultado, o engajamento que queríamos. (DELMAS, 2015)

Observamos essa centralidade do trabalho dos editores também em Estadão
Noite, que, de acordo com Luís Fernando Bovo (2015), possui um editor exclusivo.
Há outros dois ou três diagramadores, montando a edição dentro do template; mas esses não são exclusivos. O editor é um profissional tarimbado, com
mais experiência. Não daria para ser um jornalista em começo de carreira,
júnior. Isso porque é um trabalho que exige mais do intelectual. O problema
é conseguir informações para inserir no produto, o que requer mais trabalho
mental do que braçal. O editor precisa pensar o conteúdo! (BOVO, 2015)
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Em Diário do Nordeste Plus, o processo de produção e a equipe não diferem
de maneira significativa, revelando uma tendência de produção específica para o autóctone por uma equipe “destacada” e mais reduzida entre os cibermeios vespertinos
brasileiros. Conforme ressalta o editor do aplicativo cearense, Daniel Praciano Nobre
(2015), a equipe é composta por dois designers/diagramadores, um ilustrador, que
produz as artes e infografias, uma repórter, dois estagiários e um subeditor.
Na opinião de Nobre (2015), embora pareça pequena, a equipe consegue realizar o processo de produção porque, entre outros fatores, existe o planejamento das
pautas a longo prazo. Afinal, ainda que a equipe seja boa, existem limites de horário,
de pessoas, o que exige uma adequação constante: daí a relevância do planejamento,
tentando evitar os imprevistos e surpresas inerentes à rotina jornalística e buscando
utilizar o máximo de recursos. Com isso, é possível realizar a produção sem atropelos.
O factual a gente raramente tem; a não ser que seja algo importante, como
foi a Copa das Confederações, a Copa do Mundo, eleições; se tiver acontecido
uma tragédia muito grande. Mas, se não, trabalhamos com a premissa de que
nós funcionamos mais ou menos como uma revista e, querendo ou não, temos que ter pautas interessantes, mas que não são necessariamente tão factuais. Elas não precisam ser congeladas, né? É claro que precisam ter algum
gancho, algum sentido, mas elas não são necessariamente pautas quentes.
Muito pelo contrário, a gente raramente tem pautas do dia. Até porque isso
não é nossa função. Nosso objetivo não é esse. Nosso leitor quer ver algum
conteúdo interessante, aprofundado dentro do Plus. (NOBRE, 2015)

A equipe de Diário do Nordeste Plus, assim como ocorreu na maioria dos demais produtos autóctones analisados, em especial no âmbito brasileiro, foi sendo moldada e ampliada em função das demandas e necessidades do processo de produção do
cibermeio. A seguir, tentaremos evidenciar se – e de que forma – esses profissionais
buscaram explorar o audiovisual, um dos nossos focos de estudo.

Exploração dos recursos audiovisuais
Os dispositivos digitais, em especial os móveis, vivenciam um momento com múltiplas
possibilidades para a exploração dos recursos audiovisuais. Salaverría (2014) destaca alguns fatores que têm contribuído nesse sentido: 1. a simplificação dos processos
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de publicação de conteúdos audiovisuais na internet; 2. a facilidade de comunicação
proporcionada pelas redes sociais, que já permitem inclusive que os usuários produzam e enviem conteúdos; 3. a possibilidade de que os dispositivos móveis captem,
distribuam e exibam conteúdos compostos por imagem em movimento e som; e 4. a
busca crescente de alguns meios de comunicação por produzirem formatos audiovisuais avançados.
Prova disso é a guerra que vem sendo travada entre as mídias sociais, como
YouTube, Twitter, Facebook e Instagram, para produzir plataformas de vídeo, para
oferecer conteúdos audiovisuais diversos a seus usuários e até para contratar estrelas
e astros do mundo virtual. É verdade que existe uma certa movimentação do vídeo
de volta à tela da televisão – propiciada, sobretudo, por serviços baseados na web,
como Netflix –; de todo modo, os dispositivos móveis permanecem sendo importantes
suportes na contemporaneidade para distribuição e visualização de audiovisual. Tal
panorama incentiva, por conseguinte, as organizações jornalísticas a investirem e experimentarem exponencialmente com o vídeo, ampliando suas equipes e produzindo
conteúdos originais e exclusivos. (NEWMAN, 2015)
Passados os primeiros anos em que o vídeo representava uma novidade a ser explorada a todo custo, porém, na opinião de Salaverría (2014), os meios parecem apostar mais na integração desse formato nas narrativas multimídia. Em outras palavras:
o diferencial não está em um formato em particular, mas nas possibilidades oferecidas
pela articulação entre vários deles. Nossa intenção, no presente artigo, entretanto, não
é abordar de que forma os conteúdos compostos por imagem em movimento e som
têm se constituído ou têm sido apresentados, uma vez que não apresentamos, aqui,
uma análise de conteúdo. O objetivo é evidenciar a percepção dos editores dos diferentes cibermeios analisados com relação à necessidade de exploração desse potencial
audiovisual, bem como às iniciativas de fato empreendidas nesse sentido. Em todos
os produtos autóctones para tablets diários estudados, sejam nacionais ou internacionais, essa questão pareceu relevante – em alguns casos, até mesmo central.
Em La Presse, ainda que o site contenha vídeos, o audiovisual assume maior
presença no aplicativo para tablets. Para isso, a organização ocupou o espaço anteriormente utilizado por La Presse Télé e criou estúdios profissionais, com salas de
controle e suítes de gravação similares às das emissoras de televisão. (FAGUY, 2013)
Segundo o editor de La Presse +, Éric Trottier (2015), ainda que existam as barreiras impostas pelas dificuldades e custos da área de programação, busca-se explorar e
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inovar no que se refere ao audiovisual em uma grande quantidade de gráficos, mapas
etc. Assim, os elementos compostos por imagem em movimento e som estão em todos
os tipos de conteúdo, não apenas em séries especiais. Essa é a razão pela qual 40 dos
profissionais que compõem a equipe são designers gráficos. “Nossos leitores simplesmente amam isso, considerando a ótima qualidade de imagem que se pode alcançar
no tablet. Então, os elementos audiovisuais estão agora em qualquer lugar.” (TROTTIER, 2015, tradução nossa)
Trottier (2015) defende que, na medida em que a maioria dos aplicativos noticiosos acaba se baseando nas edições impressa ou web (apresentando um design limitado), a intenção do autóctone para tablets canadense é oferecer cada história de uma
maneira diferente a cada página; e o audiovisual contribui bastante nesse sentido. É
verdade que existem frustrações nesse processo de experimentação, até porque o produto é compreendido como um laboratório. Um exemplo citado por Trottier (2015) foi
a tentativa, no primeiro ano do projeto, de produzir 20 reportagens em vídeo todos os
dias. Mas os usuários não aprovaram essa iniciativa, alegando que a organização não
era uma rede de televisão, e sim um meio escrito. A estratégia foi alterada: a equipe
de vídeo foi reduzida, e agora são feitas menos e melhores reportagens audiovisuais.
Ao apresentar Mail Plus, seu editor, Paul Field (2015), também confere expressivo destaque ao audiovisual, evidenciando a preocupação da publicação com esse recurso, que não se pode esperar ter no jornal em papel. Ele requer muito trabalho e, por
conseguinte, vários profissionais para executá-lo diária e exclusivamente para o produto
autóctone. De todo modo, o editor não deixa de mencionar, ainda, a importância das
imagens em 360°, reunidas em fotogalerias como uma forma de atrair os usuários – o
que evidencia, uma vez mais, que o caráter multimídia é tão ou mais relevante que o
audiovisual em si.
Em La Repubblica Sera, o investimento no multimídia também é significativo;
tanto que a organização jornalística dispõe de um canal de televisão on-line, a Repubblica TV, com vídeos embutidos em suas diferentes plataformas. Na opinião do editor
do website, Giuseppe Smorto, é mais importante trabalhar estreitamente com a área
de vídeo do que com o impresso. (BARTLETT, 2013)
A equipe de elementos visuais da organização é composta por cerca de dez jornalistas e 20 técnicos, além daqueles do jornal impresso que também se envolvem com
vídeo, que produzem entre 120 e 140 clipes por dia, bem como um boletim de notícias
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diário de dez minutos. O editor da área visual, Massimo Razzi, pontua que o boletim é
feito no estilo televisivo, mas todo o resto é produzido de acordo com o estilo da web,
o qual, em seu ponto de vista, não inclui vídeos com uma duração muito prolongada –
não ultrapassando 3 ou 4 minutos –, exceto em coberturas especiais – que permitem
vídeos em profundidade, mas com não mais do que 15 minutos). (BARTLETT, 2013)
No cibermeio espanhol El Mundo de la Tarde, segundo seu editor Juan Carlos
Laviana (2015), a equipe possui uma formação audiovisual que é de grande utilidade,
tanto para a página web quanto para os aplicativos móveis. E o mesmo ocorre com
o tratamento das fotografias, em especial das galerias. Algo que, há alguns anos, era
impensável para uma redação concebida inicialmente para o impresso. Assim, de uma
maneira gradativa, a redação torna-se multissuporte, ou seja, produz diferentes tipos
de conteúdos, independentemente de suas plataformas de circulação.
Há algo de muito importante para o jornalismo, tanto nos tablets, como nos
celulares. Os jornalistas poderão obter imagens com estes dispositivos de
uma qualidade altíssima. E isso enriquecerá a nossa oferta. Na verdade, a
maioria dos nossos jornalistas é capaz de gravar vídeos com seus telefones
ou tablets, ou emitir em direto com Periscope a partir de qualquer lugar interessante, sem necessidade de esperar por uma unidade móvel. (LAVIANA,
2015, tradução nossa)

Na perspectiva de Laviana (2015), não há dúvidas de que a qualidade das fotografias e dos vídeos no tablet é consideravelmente melhor do que em qualquer outro
dispositivo. O problema é que esse potencial não tem sido explorado. Tanto que é
comum ver produtos audiovisuais de baixa qualidade, nos moldes das imagens geralmente circuladas no YouTube. A principal barreira continua a ser mais econômica do
que propriamente de conteúdo, na medida em que, apenas para citar um exemplo, há
cada vez menos enviados especiais ou correspondentes – conduzindo todos os meios
a noticiarem o mesmo.
As empresas pensam que as novas tecnologias servem para salvar. Nem
todo mundo pode fazer um bom vídeo, nem todo mundo pode escrever um
script. Estou farto de reuniões editoriais em que se começa dizendo que não
se faz um vídeo se não há compensação econômica. […] Não. Nós estamos
aqui para selecionar e oferecer à audiência, em vídeo ou por escrito, em
dispositivo móvel ou em papel, informação relevante apresentada com a
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maior qualidade possível. Qualidade, qualidade e qualidade. […] Estou certo de que após essa bagunça digital, as águas voltarão ao seu curso e que o
público nos vai exigir informação relevante em todos os suportes, e também,
é claro, nos telefones celulares e tablets. (LAVIANA, 2015, tradução nossa)

A realidade parece ser similar quando consideramos o contexto dos produtos
exclusivos para tablets no Brasil. Nas palavras da editora de O Globo a Mais, Maria
Fernanda Delmas (2015), o tablet liberou muito a criatividade, não apenas dos designers, mas também de jornalistas que antes nem sequer trabalhavam com vídeo.
Afinal, até mesmo no site da organização jornalística, antes do autóctone, pouco se
produzia de multimídia.
Tem muita gente que hoje faz vídeo no site que começou a experimentar
vídeo no Globo a Mais. Ou que começou a ver novas formas de contar uma
matéria no Globo a Mais e depois levou isso para o site. Então eu acho que
tem um ganho, tem um legado do produto; que é um legado de liberar a
criatividade, de sair um pouco daquele formato texto-foto. Ou mesmo até
pouco tempo atrás o que você fazia em site era fotogaleria, vídeo e texto; até
por causa das ferramentas disponíveis, você não tinha tanto multimídia entranhado. E hoje acho que se usa muito mais multimídia. (DELMAS, 2015)

Já se experimenta de maneira mais expressiva com minidocumentários, por
exemplo, pois a equipe adquiriu um conhecimento mais consolidado nesse sentido.
O que também funcionou bem, levando-se em conta o audiovisual, foram as vídeo-colunas, as quais alguns colunistas – que falavam bem em vídeo – eram convidados
a produzir – alguns, inclusive, propuseram-se, voluntariamente. Além disso, havia a
tentativa de percepção de quando a inserção de audiovisual era adequada às matérias,
no caso de clipes de bandas, trailers de filmes etc.
As limitações de O Globo a Mais, no sentido do audiovisual, estavam apenas
na questão tecnológica (DELMAS, 2015), conforme também pontuou Trottier (2015)
com relação a La Presse +. Existia um limitador do peso da edição; se o arquivo ficasse muito pesado, os usuários não conseguiam baixar. Isso exigia uma seleção mais
cuidadosa dos vídeos. Era preciso saber quais conteúdos audiovisuais eram de fato
importantes. Ainda que se referindo ao Diário do Nordeste Plus, Daniel Praciano Nobre (2015) corrobora a existência dessas barreiras, mostrando que elas são comuns
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entre os autóctones aqui estudados. Embora já seja possível consumir vídeos cada vez
mais longos, a equipe busca condensá-los numa base de 3 a 5 minutos, a fim de que o
usuário possa consumi-los sem qualquer problema.
Em consonância também com O Globo a Mais, no Diário do Nordeste Plus, é
recorrente a produção de vídeo-colunas, com os colunistas da organização apresentando suas opiniões sobre determinado assunto do dia. Em comum com o entrevistado de El Mundo de la Tarde, o editor do cibermeio cearense aponta para o formato
mais documental nos vídeos. Há, além disso, a realização de entrevistas em audiovisual no estúdio da webtv TVDN, bem como a produção de clipes para as bandas pela
organização – e não apenas incorporação dos clipes produzidos pelas bandas.
A gente não limita os formatos. A pauta que vai definir qual formato que
vamos adotar […]. É diferente porque não tem tanto o formalismo da TV.
A gente produz como se fosse, por exemplo, como eu posso dizer, um documentário, um vlog. Não tem aquela necessidade do repórter aparecer, de
fazer uma passagem. […] Temos uma liberdade maior para trabalhar. Não
tem que ficar preso a um padrão normal de televisão. (NOBRE, 2015)

No que se refere à exploração do audiovisual nos tablets, o editor de Estadão
Noite, Luís Fernando Bovo (2015), foi o único entrevistado que defendeu que os usuários preferem a experiência do papel. Segundo Bovo (2015), os interatores querem a
curadoria do jornal, sem sujar a mão de tinta, como ocorre com o impresso; não estando tão interessados no audiovisual – nos produtos de jornal nos tablets, especificamente. Na opinião do editor, já existem todas as possibilidades técnicas e tecnológicas
para o audiovisual; mas as pessoas não querem tanto esse audiovisual nos tablets e
preferem consumi-lo no site, na web. De qualquer maneira, Bovo (2015) não minimiza o protagonismo do audiovisual no contexto contemporâneo.
O vídeo é superforte, é o grande barato de hoje. Temos feito produtos específicos de vídeo. Até porque, com o vídeo, hoje, o consumo é grande, fácil,
palatável; principalmente com vídeos mais curtos e rápidos. Há também as
possibilidades de podcast, que está ressurgindo, infográficos, galerias de fotos… As pessoas estão interessadas nesses elementos multimídia, mas não
em um jornal para tablet. Preferem o audiovisual no site e no mobile, e menos no tablet. Acreditamos no audiovisual! (BOVO, 2015)
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A adequação do produto aos seus interatores
Diante das declarações de alguns dos editores destacadas na seção anterior, fundamental também é conhecer qual é o público do produto desenvolvido exclusivamente
para tablets, a fim de adequá-lo às demandas da audiência. Embora os usuários sejam
capazes de – e, muitas vezes, queiram – decidir quais, quando, onde e como consumir
conteúdos midiáticos, existem interatores que buscam por informações previamente selecionadas pelas organizações jornalísticas tradicionais. Ou seja, o desejo é pela
possibilidade de escolher. Isso também se aplica ao audiovisual; tanto que, em alguns
países como a Holanda, os espectadores têm aumentado o tempo gasto para assistir
aos noticiários televisivos – de 67 para 103 minutos. (KORMELINK; MEIJER, 2014;
DAMME et al., 2015)
Nesse sentido, conforme alerta o editor de El Mundo de la Tarde, Juan Carlos
Laviana (2015), é preciso cautela a fim de que não se ofereça ao interator apenas o que
deseja, repetindo alguns dos erros mais criticados do campo do jornalismo como um
todo. Esse ponto de vista reforça, desse modo, a relevância de selecionar e oferecer –
seja em vídeo ou texto escrito, em dispositivos móveis ou em meios impressos – informação relevante, apresentada da melhor maneira possível.
Embora seja fundamental, esse posicionamento de El Mundo de la Tarde não
livrou o aplicativo da extinção, que ocorreu, em acordo com Laviana (2015), justamente pela escassez de leitores e pelo nulo interesse da publicidade. Diante disso,
a opção foi por descontinuar o produto exclusivo para tablets e trabalhar no site e
nos aplicativos para smartphones. Até porque a audiência da organização espanhola
está nos smartphones – no caso, 50% – e é preciso “buscá-la onde está”, reconfigurando a produção. Se atualmente a edição impressa representa 70% do negócio de
El Mundo frente a 30% das versões digitais, Laviana (2015) compreende que, em
alguns anos, essa proporção provavelmente será contrária, o que exige uma preparação prévia.
A tecnologia avança a uma velocidade monstruosa e temos que nos adaptar
muito rapidamente ao que pedem os leitores. A home, sagrada até um ano
atrás, já não é a porta de entrada dos nossos usuários. Agora vêm através das
redes sociais. A competição é brutal. (LAVIANA, 2015, tradução nossa)
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O editor de Mail Plus, Paul Field (2015), destaca outro aspecto dos interatores:
a faixa etária. No caso do produto britânico, sabe-se que o leitor-médio tem 58 anos
de idade, o que fez com que seus profissionais buscassem explorar em maior medida
a questão da memória. São comuns, por exemplo, linhas do tempo e retrospectivas,
bem como referências às antigas ferramentas e plataformas com as quais os usuários
já tiveram contato, como os vinis, as fotonovelas e as televisões de tubo. É dessa forma
que Mail Plus tem encarado a queda do público mais jovem: partindo da esperança de
que pode migrar os assinantes mais velhos do impresso para os produtos mais enriquecidos, como um autóctone para tablet.
O editor de La Presse +, Éric Trottier (2015), considera essa iniciativa de substituir a indústria do jornal quase que como uma certeza de solução para o atual cenário.
Afinal, segundo Trottier (2015), são 190 mil leitores diários, que navegam pelo aplicativo durante 40 minutos durante a semana, 60 minutos aos sábados e 50 minutos aos
domingos. Tais números são atraentes para os anunciantes, especialmente quando
se revela que o tempo dedicado à informação no website é de 2 a 3 minutos por dia.
(FAGUY, 2013)
Os produtos autóctones brasileiros para tablets também apostam na compreensão dos seus interatores para a produção de conteúdos mais adequados. Porém, se
nos casos de O Globo a Mais e Estadão Noite o público atingido ficou dentro das expectativas; em Diário do Nordeste Plus, foi verificada a interação com uma audiência
inesperada. Conforme relata o editor do cibermeio cearense, Daniel Praciano Nobre
(2015), no começo, pensava-se num interator das classes A e B; mas, depois, foi visto
que essa não era, necessariamente, a realidade. O público geral também incluía pessoas da classe C.
No entanto, Diário do Nordeste Plus enfrentou dificuldades com a medição de
audiência – o sistema de métricas apresentou problemas em analisar o aplicativo para
tablet. Por isso, Nobre (2015) afirma que essas métricas estão sendo remanejadas para
tentar encontrar um jeito mais adequado de analisar os interatores, até para auxiliar,
futuramente, em uma mudança de posicionamento editorial.
As métricas também são ferramentas utilizadas por Estadão Noite, permitindo
que sejam obtidos dados como downloads interrompidos e concluídos e links mais
acessados. Foi observado, por exemplo, que os acessos ao Estadão Light estão caindo
e migrando para o Premium – jornal impresso em formato PDF –, o que o editor Luís
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Fernando Bovo (2015) afirmou já ser algo esperado: “No início, até observamos um
público novo que comprou tablet. Mas os usuários acabam sendo mais o público que
já tínhamos. Maioria já era de assinantes.”
Situação semelhante ocorreu em O Globo a Mais no que se refere à compreensão inicial da audiência. Em acordo com a editora Maria Fernanda Delmas (2015),
imaginava-se um interator classe A, quem dispunha de um tablet, mais especificamente um iPad – já que, no início, o aplicativo só era circulado nos dispositivos da
Apple e apenas depois é que foi disponibilizado para outros tablets.
Diante disso, a equipe do autóctone pensou em oferecer uma leitura a mais –
daí o nome do produto – para um interator que já havia se informado por meio de
jornais e revistas; que queria uma análise adicional ou experimentar com as possibilidades do tablet. Tal concepção ajudou bastante a balizar os conteúdos, até porque
esse foi, segundo Delmas (2015), o real público do produto. Conforme revelaram as
verificações realizadas pela área de negócios1 da organização, O Globo a Mais atingia
um interator que a editora considera formador de opinião: diretores de empresa, economistas renomados, acadêmicos em geral, entre professores e pesquisadores, etc.
Como uma última ilustração da importância, para os autóctones estudados,
da compreensão de seus interatores, ressaltamos o caso de Katachi – um dos mais
emblemáticos, na presente tese, da busca por inovações. Na opinião do editor Ken
Olling, o mais relevante não é competir com os demais meios, e sim agradar o usuário que procura e compra o aplicativo pelo iTunes; tanto que, para Olling, as avaliações de Katachi no iTunes falam por si: são boas em todo o mundo. (UNTITLED.
OSLO, 2012)

Considerações finais
Os exemplos e depoimentos apresentados nesse artigo evidenciam algumas das preocupações iniciais e lições posteriores apreendidas durante o processo de produção do
jornalismo audiovisual para dispositivos móveis por algumas organizações brasileiras
e internacionais. Ter contato com a perspectiva dos editores envolvidos diretamente
1
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Em acordo com Delmas (2015), a área de negócios faz todo o business plan dos produtos de O
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números e são os seus profissionais que analisam os dados que podem ou não ser divulgados.
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na produção contribuiu para uma compreensão mais ampla – e talvez mais realista,
isto é, do que é possível fazer no “mundo real”, e não no “mundo ideal” – acerca do
nosso âmbito de estudos.
Com base nos resultados alcançados, podemos apontar três potencialidades relevantes para todos os cibermeios analisados: as equipes interdisciplinares, a
emergência de novos padrões tecno-estéticos e a observação das demandas dos seus
interatores. Essas são questões que têm influenciado de maneira expressiva não só a
prática profissional do jornalismo, mas também as diversas dinâmicas sociais e culturais, afetando, inclusive, o sistema educacional dos futuros jornalistas e dos cidadãos
como um todo. Afinal, exige-se, cada vez mais, que a formação vá além do ensino e
da aprendizagem das técnicas e ferramentas, e passe a oferecer análises críticas de
contexto, propostas de transformação do entorno, eliminando barreiras disciplinares
e entre diferentes áreas do conhecimento. (DIB; AGUIAR; BARRETO, 2010)
Em consonância com Franciscato (2013), defendemos que a interdisciplinaridade é essencial não apenas nas equipes, mas na compreensão do campo comunicacional, na medida em que pode cruzar, fundir, integrar saberes, desafiando fronteiras,
estimulando interseções e evitando que a disciplinarização resulte em uma fragmentação do fenômeno e do conhecimento produzido sobre a Comunicação. É possível,
ainda, mencionar a necessidade de superação das barreiras estético-produtivas.
Segundo Kalikoske (2010), os padrões tecno-estéticos envolvem definições de
como a organização jornalística “faz-se reconhecer e é reconhecida, ligando-se à presença de um público que segue a organização e seu padrão. Implica também na realização de pesquisas, a fim do realizador delimitar o público a ser atingido.” (p. 7) É
verdade que o padrão tecno-estético hegemônico, sobretudo o do telejornalismo desenvolvido pelas emissoras de televisão, permanece predominante nos produtos autóctones para tablets analisados; porém, conforme verificamos, mesmo que de modo
ainda tangencial no presente artigo, alguns padrões alternativos, como o documental,
começam a surgir e apresentam-se como opções possíveis, sobretudo a médio prazo.
Embora não tenhamos nos aprofundado quanto a esse aspecto, já podemos vislumbrá-lo enquanto um dos desdobramentos prováveis para futuras investigações.
Por fim, destaca-se a crescente preocupação e importância de que os meios de
comunicação conheçam suas próprias audiências, o que, entretanto, ainda é um desafio. Até porque “qualquer contador de histórias sabe que grande parte do seu êxito depende do conhecimento de suas audiências.” (SCOLARI, 2013, p. 84, tradução nossa).
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Diante dos dispositivos móveis, os jornalistas precisam prestar cada vez mais atenção
aos seus interatores, observando como satisfazer às suas necessidades de informação
no mundo digital. (MICÓ, 2007) O ciberjornalismo deve ser orientado em direção a
um público específico, o que não significa que os jornalistas devem conduzir pesquisas
de audiência o tempo todo, mas que esses profissionais precisam conhecer seu interator antes de narrarem um acontecimento.
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MODELOS DE REVISTAS JORNALÍSTICAS DIGITAIS:
a mediamorfose construída a partir da materialidade
dos dispositivos1
Marcelo Freire

Introdução
Na materialidade dos objetos, estão inscritas suas dinâmicas, seus usos, seus potenciais, sua alocação em uma ecologia midiática com amplo e crescente número de atores e de relações. Partindo desta perspectiva, é inocente pensar que a leitura de um
objeto como a revista pode prescindir de seus espaços, relações e dispositivos. Este é o
ponto de partida desta pesquisa. Nela, compreendemos o protagonismo do dispositivo, alinhando-o ao debate sobre a construção do meio e de sua identidade editorial, de
sua delimitação como tal. Não ignoramos, é importante dizer, o que o precede. Seria
ir contra a própria concepção de ciência e negar dois dos conceitos que se desenharam
como pontos de partida para o estudo: a mediamorfose (FIDLER, 1998) e a remediação. (BOLTER; GRUSIN, 1999)
Neste artigo, buscamos retomar o debate, iniciado ainda em 2007,2 sobre a configuração do jornalismo de revista para tablets, discutindo as origens do magazine em
1

Esta é uma versão revisada do capítulo “Revistas digitais: um produto entre inovações e adaptações”, publicado no livro Jornalismo para dispositivos móveis: produção, distribuição e consumo,
organizado por João Canavilhas e Ivan Satuf (Covilhã: LabCom, 2015).

2

A tese Revistas jornalísticas para tablet: uma análise comparativa entre os modelos convergente e
nativo digital, orientada pela prof. dra. Graciela Natanshon, foi defendida em fevereiro de 2013 no Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas da Faculdade de Comunicação
da Universidade Federal da Bahia (Facom-UFBA) e pode ser encontrada em: http://goo.gl/2fuUcF.
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si e sua complexa relação com as mídias digitais e com os dispositivos móveis. Construímos uma proposta de conceito de revistas digitais desenhado a partir de pontos de
ruptura e continuidade em relação aos suportes impresso e eletrônico. Consideramos
nesta composição conceitual uma perspectiva mais ampla, não olhando somente para
o dispositivo em si, mas para a ecologia midiática que ele integra. São inseridos neste
entorno o consumo estático ou em mobilidade; a integração às funcionalidades dos
dispositivos móveis; os potenciais narrativos de produtos circulados em suportes digitais variados, como browser, aplicativo para tablet ou telefone celular. Desta forma,
nosso percurso parte da caracterização do impresso, rádio, televisão para chegar às
características dos suportes digitais.
Partimos também da premissa de que o jornalismo de revista, ainda que tenha elementos específicos que marquem sua essência, é, acima de tudo, jornalismo.
Consideramos, então, no percurso da tese que origina o conceito, debates sobre o
fazer jornalístico e as dificuldades em compreender como a revista se coloca neste cenário. Esta dificuldade decorre de uma característica dos estudos da área: o
foco em olhares discursivos e históricos. Com isso, questões como a configuração
da revista, suas delimitações editoriais e conceituais, as possíveis classificações e a
metamorfose do meio são colocadas em segundo plano. Isso gera olhares um tanto
restritivos, muito focados no suporte, sem questionar as suas consequências para a
compreensão do que é a revista, de qual é a sua “alma” como um produto jornalístico. Neste sentido apresenta-se Marília Scalzo (2006). Para ela, a revista é “um veículo de comunicação, um produto, um negócio, uma marca, um objeto, um conjunto
de serviços, uma mistura de jornalismo e entretenimento” (SCALZO, 2006, p. 11-12),
que tem como foco sua relação próxima e dialogal com o leitor, seu suporte em papel e a mobilidade propiciada por ele, seu potencial colecionável e a periodicidade
que é normalmente mais espaçada – semanal, quinzenal ou mensal. Defendemos,
entretanto, que se considere a revista para além disso, a partir das demandas de
adequação a novas interfaces e a novos espaços de sociabilidade e da compreensão
da sociedade sob uma perspectiva crítica.
Na mesma linha de caracterização, Linda McLoughlin (2000, p. 1, tradução
nossa) parte da definição do dicionário para o verbete “revista”: “publicação periódica em formato brochura que contém matérias, ficção, fotografias etc.” Ela destaca
como pontos fundamentais a periodicidade, o formato e a heterogeneidade. Para
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McLoughlin, o papel e o tipo de impressão conferem à revista certa aura de sofisticação e glamour que a separa dos outros veículos impressos, assim como a junção
de conteúdos específicos, como colunas, fotografias e ficção, que geram um produto
diferenciado. Patrícia Ceolin Nascimento (2002, p. 18) tem uma compreensão um
pouco mais técnica deste veículo. Para a autora, revista pode ser definida como uma
“publicação periódica de formato e temática variados que se difere do jornal pelo
tratamento visual […] e pelo tratamento textual.” (NASCIMENTO, 2002) Outras
questões técnicas colaborariam para a sua definição. Ser impressa em um papel de
melhor qualidade do que jornais, ter a possibilidade de inovar na diagramação e no
uso de cores, trazer textos que não precisam ser factuais mas apresentem um perfil
mais analítico e com informações aprofundadas. Podemos dizer que as delimitações
apresentadas pelas duas autoras se complementam e permitem desenhar um perfil
do que seria uma revista. Entretanto, elas falham ao desconsiderar as mudanças
contemporâneas na maneira como se apresentam essas publicações. Estas mudanças começaram com as revistas de jornais – que traziam impressão, design e conteúdo diferenciados das semanais – e hoje são vistas de maneira mais explícita através
das publicações digitais presentes na rede e disponíveis em versões para aplicativos
móveis. Partindo desta lacuna, pretendemos aqui realizar um mapeamento das diversas caracterizações do veículo para, depois, apontar para perspectivas mais contemporâneas.
Peterson (1956) define as revistas tendo como base sua relação com o mercado
publicitário. Esta influência se amplia desde os últimos anos do século XIX e tem
participação na melhoria na aparência e legibilidade das publicações deste tipo. Ele
ressalta quatro aspectos que foram alterados no mercado editorial neste período:
1. gerou-se uma padronização do tamanho das páginas das revistas; 2. ocasionou-se o compartilhamento de conteúdos editoriais e publicitários em páginas conseguintes; 3. estimulou-se a apresentação mais cuidada dos conteúdos editoriais; e 4.
aumentou-se o uso da impressão em cores. Para o autor, em essência, o magazine
publishing consiste na opção do publisher em escolher um grupo de consumidores
que os anunciantes desejem alcançar, criar uma fórmula editorial para atraí-los e
depois vender esse público para o mercado publicitário. Com uma proposta distinta,
a pesquisadora sueca Kanza Mukhtar (2009) vê as revistas como um produto edi-
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torial próprio, que ocupa lacunas deixadas por outros formatos como jornais, livros
e enciclopédias.
Revista é um daqueles produtos amplamente diferenciados da era da informação que preenche a lacuna entre os jornais e os livros. Para pessoas que
pertencem aos setores de negócios e industrial, há Revistas de negócios que
atendem melhor às demandas do que os jornais diários. Por outro lado, para
o público geral, a informação sobre vários assuntos é composta de pequenos
espaços, como em enciclopédias, tornando mais fácil reunir a informação.
[…] Cada Revista fica em um certo público-alvo e oferece a eles informação
selecionada e atualizada que interessa a ele em uma imensa diversidade de
informações. Há sempre uma Revista específica disponível para qualquer
idiossincrasia do indivíduo e suas necessidades. (MUKHTAR, 2009, p. 7,
tradução nossa)

Essa ideia de que a revista é diferente levou o pesquisador americano David
Abrahamson (2007) a criar o conceito de magazine exceptionalism. Essa excepcionalidade das revistas está baseada na premissa de que este tipo de publicação é diferente
dos jornais diários por não ser tão direcionado à cobertura factual. Os acontecimentos abordados pelos jornais também seriam delimitados geograficamente pela escolha
tanto da abordagem quanto do público em si. Já a mídia eletrônica, para Abrahamson
(2007), apesar da grande abrangência, acaba respondendo ou aumentando as tendências na sociedade em vez de criá-las. Ele defende que as revistas não são apenas
reflexo ou produto da realidade social de um período, mas que elas têm uma função
mais proativa, são catalisadoras que formam a realidade social de um movimento sociocultural. (ABRAHAMSON, 2007)
Trata-se de um veículo singular, que acompanha o público em seus momentos
de lazer, não só mantendo-o informado, mas propiciando a ele uma releitura dos
eventos. Desta forma, o impacto de uma publicação com este perfil sobre seu público
também se diferencia. A relação é mais próxima e a credibilidade da revista consolida-se como uma de suas características essenciais. Scalzo (2006) defende que as revistas devam ser vistas como “supermercados culturais”. Nelas, é possível ter acesso
a uma variedade de perspectivas, abordagens, pautas e representações, já que a produção não se restringe a um resumo de informações já divulgadas, mas produz uma
reflexão sobre esse conteúdo. Característica que não deprecia o meio ou minimiza seu
papel na sociedade. Para chegar a isso, estas publicações seguem a compreensão de
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Sergio Vilas Boas (1996), explorando sua liberdade para as “extrapolações analíticas”
do fato, o desenvolvimento de textos criativos, experimentais e que jogam com estratégias linguísticas variadas.
A revista semanal preenche os vazios informativos deixados pelas coberturas
dos jornais, rádio e televisão. Além de visualmente mais sofisticada, outro fator a diferencia sobremaneira do jornal: o texto. Com mais tempo para extrapolações analíticas do fato, as revistas podem produzir textos mais criativos,
utilizando recursos estilísticos geralmente incompatíveis com a velocidade
do diário. A reportagem interpretativa é o forte. […] O estilo magazine, por
sua vez, também guarda suas especificidades, na medida em que pratica um
jornalismo de maior profundidade. Mais interpretativo e documental do que
o jornal, o rádio e a TV; e não tão avançado e histórico quanto o livro-reportagem. (VILAS BOAS, 1996, p. 9)

Esta exploração detalhada da informação e do discurso jornalístico reflete o papel que cumpre uma revista. O autor lembra que cada veículo possui seu papel. O hard
news, a atualização de conteúdo e o foco informativo marcam as publicações diárias
e pautam o dia a dia da população, suas conversas, suas agendas. (WOLF, 1999) Já
as produções de periodicidade mais ampla, como as revistas, demandam uma dedicação maior ao texto, que precisa seduzir o leitor a buscar complementações para as
informações que buscou anteriormente no rádio, na televisão, nos diários impressos
e na internet. A ideia é complementar a produção do jornalismo diário, oferecendo o
que ele, devido a suas rotinas, não consegue. E esta especificidade traz consigo algumas vantagens, como a possibilidade de construir um texto ou uma diagramação mais
criativos, mas que ainda assim atendam à proposta que englobam os projetos gráfico e
editorial da publicação. Para chegar a essas determinações, os jornalistas consideram
o período em que se inserem, as necessidades de cada uma das pautas com as quais
trabalham e o público para o qual falam. O leitor tem necessidades próprias, é um
sujeito com identidade, nome, características específicas (SCALZO, 2006) e é importante que o jornalista o identifique, reconheça-o, para que possa configurar a produção a partir das suas demandas. Frederico Brandão Tavares faz um levantamento de
caracterizações das revistas, trazendo alguns conceitos já vistos neste tópico e alguns
outros autores como Cabello (1999 apud TAVARES, 2011), que elenca quatro principais traços: 1. periodicidade; 2. tendência à especialização; 3. amplitude mercadológi-
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ca – sem o foco local dos jornais; e 4. foco no design, isto é, no projeto gráfico. Charon
(1998 apud TAVARES, 2011) aponta seis características: 1. a importância do visual; 2.
a periodicidade; 3. a segmentação do público; 4. o contrato de leitura. 5. a valorização
de uma equipe de trabalho; e 6. a internacionalização de conceitos. O próprio Tavares
(2011, p. 53-54) tem sua definição do que é revista:
[…] a revista, ‘por ela mesma’, indica um tipo de processo comunicativo que
se liga a sua própria materialidade e na maneira como esta se relaciona com
as inscrições (textuais e visuais) que lhe caberão, a uma periodicidade, a um
contexto mercadológico, a uma prática jornalística.

Apesar de os autores não terem uma concepção consensual sobre as características das revistas impressas, podemos destacar alguns pontos de convergência. Entre eles, sua materialidade, concretizada principalmente no formato, papel e tipo de
impressão; a periodicidade, que permite a informação de profundidade com contextualização e análise; o reforço do aspecto visual, seja por meio da ênfase na capa, da
diagramação ou do uso de fotografias ou ilustrações; a proximidade com o leitor; e a
heterogeneidade, a reunião de diversos gêneros na composição do conteúdo.

O que é uma revista digital?
Como vimos, são muitas as definições do que é uma revista. Por mais que o reconhecimento da forma se dê, em geral, de modo intuitivo, propor a delimitação do que é
ou não uma revista não é tão simples. Algumas características ficam marcadas, como
o aprofundamento das informações, a periodicidade, o cuidado com o projeto gráfico – tanto na qualidade do papel/impressão quanto no uso da linguagem visual – e
a segmentação do público. Antes de buscarmos uma definição própria deste novo
tipo de revista, parece-nos apropriado trazer algumas proposições feitas por outros
autores. O Audit Bureau of Circulation (ABC), órgão americano similar ao nosso Instituto Verificador de Circulação (IVC), que registra a tiragem de diferentes títulos, de
acordo com Lucia Moses (2010), considera como revista digital qualquer réplica de
um título impresso, com o mesmo conteúdo e mesmos anunciantes, mesmo que haja
alterações no leiaute da publicação. Já Teresa Ryberg (2010) desconsidera essa definição. Para ela, se enquadram nesta categoria apenas aquelas que foram feitas para
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ser digitais e competem por leitores e anunciantes on-line. “Neste momento, a revista
digital é mais consumida em um tablet e mais provavelmente distribuída como um
aplicativo nativo que o usuário instale no hardware do tablet.” (RYBERG, 2010, p. 5,
tradução nossa) Com uma definição mais focada no conteúdo e sua adequação ao
meio, Horie e Pluvinage (2011, p. 12) definem a revista digital como uma “publicação
periódica formatada para leitura em tablets e outros dispositivos móveis.” Para eles,
a RD não pode ser um PDF estático; tem que estar adequada à linguagem digital. Essa
adequação se dá quando a publicação segue as características oriundas das revistas,
do meio digital e dos tablets. Os autores consideram elementos vindos das revistas:
a periodicidade, segmentação, portabilidade e identidade gráfica; já os elementos
vindos do meio digital seriam, para Horie e Pluvinage (2011): leitura multimídia,
interatividade e o hipertexto; e, finalmente, como elementos das RDs para tablets:
orientação dupla e profundidade. Paulino (2012, p. 137), em complementação a esta
definição, acrescenta que “as revistas digitais apresentam um componente fundamental, a interatividade com as lexias de comunicação.” Apesar de a autora não deixar claro em seu texto, entendemos que esta relação das lexias com a interatividade
está ligada à criação de narrativas multilineares, o que pode ser um diferencial deste
tipo de produto.
As três definições podem nos ajudar na construção de uma nova, mas todas
têm algumas limitações. Na primeira, há uma subvalorização dos potenciais das revistas digitais. Acreditamos que as réplicas têm o seu lugar, mas elas não são o parâmetro para esse novo formato. Da mesma forma que o dispositivo também não pode
ser um limitador do que é ou não uma RD. O tablet tem uma interface que favorece
a interatividade do leitor com a publicação, mas não pode ser o único dispositivo a
viabilizar essa migração. Consideramos que o ambiente digital é flexível o suficiente
para permitir que outros formatos como sites, flip pages e arquivos digitais sejam
também adequados para consumo em outros dispositivos como notebooks e desktops. Assim, a terceira definição seria a que mais tem elementos para nos oferecer,
com a ressalva de que as RDs não seriam limitadas aos dispositivos e que a lista de
características das revistas pode ser ampliada, assim como do meio digital e do dispositivo, no caso de ser uma publicação para tablet. Essas ampliações que veremos
ao longo deste tópico.
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Joanna Barsh, Georgia Lee e Alan Miles (1999) destacam três características
nas revistas para internet: a produção de conteúdo utilitário, novos formatos publicitários e o crescimento sequencial. Os autores entendem que na internet a publicação pode ter conteúdo acrescido paulatinamente, ao contrário do impresso, que tem
uma edição “fechada”. Propomos uma delimitação dos parâmetros mínimos para
composição de uma revista, independente do suporte. Tony Silber (2009) citando
o consultor Bob Sacks apresenta seis propriedades de uma revista de forma geral:
1. É medida. É paginada. Tem começo, meio e fim.
2. É editada, ou tem curadoria.
3. É editorada por designer.
4. Tem data definida.
5. É permanente. Uma vez criada, não pode ser mudada.
6. É periódica. Tem um calendário ou ritmo. Tem uma série de edições.
(tradução nossa)

A partir destes parâmetros, delimitaremos o que é ou não revista. Contudo,
antes de voltarmos aos nossos exemplos, é preciso apresentar dois conceitos que
serão úteis na definição que buscamos fazer. O primeiro é de magazinización, da
professora espanhola Maria Pilar Diezhandino (1994, p. 39), que se refere ao uso de
estratégias típicas das revistas, como a segmentação de público e o aprofundamento
das informações, por meio do “jornalismo especializado” e “jornalismo de serviço”.
Para a autora, esta estratégia começou a ser utilizada pelos jornais impressos com a
publicação de suplementos especializados. “A fórmula, que foi ‘o pão e a manteiga
das revistas’ (METZLER, 1986:220), foi adotada pelos jornais, desde o começo dos
anos setenta como consequência de sua obrigatória adequação às novas necessidades dos tempos.” (DIEZHANDINO, 1993, p. 118) Frederico Tavares (2011, p. 69)
vai criar seus próprios neologismos para caracterizar o “jornalismo de revista” e a
magazinización.
O ‘revistativo’, como adjetivação que diria de uma qualidade própria do
jornalismo que ‘é’ de revista, bem como apontaria para, do ponto de vista
dos meios de comunicação e do jornalismo, o significado do ‘ser revista’,
reivindicando a este meio uma singularidade. Dessa forma, não negamos
a concepção de um jornalismo de revista (expressão corrente para definir
o jornalismo para o qual nos voltamos), mas buscamos, pelo ‘novo termo’,
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somar a ela algumas particularidades. O ‘jornalismo revistativo’ como um
tipo de jornalismo que instaura e compõe um (e está envolto por) processo
comunicativo (e jornalístico) próprio, sua ‘revistação’, e que, frente a outros
processos que lhe seriam ‘concorrentes’, suscita algumas distinções.

Para o autor, o “jornalismo de revista”, ou, em suas palavras, o “jornalismo
revistativo”, seria exclusivo do formato impresso. Ainda assim, ele considera que
outros meios poderiam incorporar alguns aspectos das revistas, da sua “revistação”,
para buscar um estilo parecido, um caráter de revista. Ou, na determinação de Sergio Vilas Boas (1996), um estilo magazine. Neste ponto, discordamos de Tavares
(2011), pois consideramos que as revistas podem se metamorfosear e se adequar
às características de outras mídias sem perder algo que as mantenha reconhecíveis
como tais. Isso já aconteceu na mídia eletrônica com versões de radiorrevistas e revistas televisivas e está acontecendo com as produções para o ambiente digital. Estamos alinhados com o autor no que diz respeito à utilização de atributos das revistas
por outros meios no que ele chama de “revistação”. Nosso principal objetivo aqui é
separar o que são produções que se parecem com revistas e o que são efetivamente
revistas digitais.
A outra ideia que vai colaborar com a construção da nossa definição é a diferença entre companion site e destination site. Ulrich Kaiser e Hans Christian Kongsted (2005) definem o primeiro como um site que tem, na sua maioria, conteúdos
sobrepostos de uma versão da mídia impressa – mas poderíamos pensar em qualquer mídia massiva. O segundo tipo seriam páginas com conteúdo exclusivo, que
oferecem ao usuário uma experiência diferenciada e completa. Para Barsh, Lee e
Miles (1999), estas seriam as duas possibilidades de uma revista para se inserir na
grande rede.
Um site destino para negócios, que intenciona tornar-se o principal site em
sua categoria, maximiza seu valor para os usuários e extrai dinheiro deles
propiciando uma experiência completa e atrativa. Como um site, tem conteúdo e aplicativos únicos que são continuamente atualizados e podem servir
como um guia para a categoria como um todo. Um site destino também desenvolve uma forte noção de comunidade, tanto entre usuários quanto entre
eles e o site. Isso define seu perfil, personaliza o site para eles e oferece muitas oportunidades de negócios com eles. […] Por outro lado, um forte site de

Modelos de revistas jornalísticas digitais

∙

461

apoio suporta e reforça a revista impressa ajudando a construir sua marca e
atingir uma nova audiência ao adicionar uma dimensão extra à já existente.
O design de um site de apoio estende o olhar da revista para um novo meio;
o conteúdo do site oferece uma prova da revista para encorajar as pessoas a
assinarem. Tal site ainda oferece conteúdo extra, frequentemente produzido
pelos usuários, assim como serviços de atendimento ao cliente que tornam
mais fácil aos visitantes assinar, renovar, mudar seu endereço e checar sua
conta. O e-mail propicia um conveniente canal para os visitantes entrarem
em contato com a equipe editorial e para as revistas obterem informações
(através de enquetes, por exemplo) sobre as pessoas que visitam seu site.
Além disso, um site de apoio possibilita um uso interativo único – um arquivo da revista que permite busca com foco em notícias, por exemplo, ou
um jogo esportivo fictício para uma revista esportiva – que cria um atrativo
a mais para o público alvo da revista. (BARSH; LEE; MILES, 1999, p. 84-85,
tradução nossa)

Para as autoras, o companion site, ou “site de apoio”, como chamaremos em
português, amplia a abrangência do impresso e reforça a marca da publicação. Kaiser e Kongsted (2005) sugerem três usos principais para o companion site: 1. divulgação – que pode aumentar a base de leitores –; 2. comercialização de assinaturas
on-line; e 3. a veiculação de serviços ou conteúdos adicionais. Entendemos que o
site de apoio empresta às revistas as características do meio digital, como a hipertextualidade, a multimidialidade e a interatividade, criando um vínculo com um novo
ambiente e com um público que espera de um meio de comunicação este tipo de
conteúdo e relação com os produtos.
Propomos, por fim, uma redefinição das publicações em ambiente digital, considerando o uso dos softwares, e não os dispositivos de consumo, isto é, sem delimitar
os tipos a partir da fruição – seja em desktops/notebooks ou em dispositivos móveis
como tablets e smartphones. Então, comecemos pelo que são revistas digitais, aquelas
que rompem com as limitações do papel e se aproximam de uma estrutura própria,
equilibrando características da mídia tradicional e potencialidades do ciberespaço.
Aquelas que não são RDs aparecem como: sites de apoios, sites “no estilo magazine” e
réplicas de revistas impressas.
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Revistas digitais
Propomos que estas seriam as revistas que atendem as seis propriedades do que é
uma revista e as características do webjornalismo: hipertextualidade, personalização,
multimidialidade, interatividade e memória. Acreditamos que a supressão do limite
de espaço e tempo poderia ser aplicada às revistas digitais se não confrontasse a ideia
de paginação e de edição com início, meio e fim. Assim, ela não poderia ser associada
ao conceito de navegação livre por meio de links que complementariam um assunto
porque esta estrutura fluida seria muito difícil de ser inserida em uma estrutura de
revista. Já a atualização constante nega diretamente a premissa de revista com data
marcada e periodicidade fixa. Desta forma, algumas características do webjornalismo
potencializam o conceito de revistas, enquanto outras o negam diretamente. Quando
mudamos de dispositivo, é preciso que haja a exploração também das potencialidades
destes aparatos, como a tela tátil, giroscópio, acelerômetro e sensor de localização.
RDs podem ser convergentes ou nativas digitais; aplicativos para dispositivos
móveis, sites ou flip pages para consumo em browser, ou PDFs para consumo em
readers. Não pretendemos eliminar preliminarmente qualquer possibilidade desde
que ela explore as potencialidades do meio, do dispositivo e respeite as características
das revistas. Entre os exemplos vistos, podemos incluir a FLYP Magazine, iFly Magazine, Magnífica Magazine e a #5 Magazine para browser ou a Katachi, Aside e Wired
em aplicativo. Não encontramos exemplos de revistas em PDF enriquecido com links
internos e recursos multimídia. Já como exemplos de revistas com páginas em flip
enriquecidas para consumo on-line, podemos citar a #5 Magazine e a FLYP. Já a iFly,
apesar de ter páginas delimitadas, se diferencia de um site tradicional, se inserindo
como RD.
A iFly Magazine tem um editor, seu design explora a linguagem visual, é paginada, atualizada de acordo com a periodicidade. Além disso, aproveita a linguagem
multimídia com uso de vídeos, áudio e imagens, permite a navegação pelas páginas de
forma não linear com o menu à direita da tela (Figura 1). Oferece edições anteriores,
reforçando a característica de memória e o compartilhamento e contato com os produtores, se adequando à ideia de interatividade, pelo menos em um nível básico. Já nas
páginas internas, é possível navegar em links internos, aprofundando o assunto sem
sair da estrutura fixa de página.
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Figura 1. Capa da edição n. 26 e página interna da edição n. 27 da iFly Magazine

Fonte: elaborada pelos autores.

Figura 2. Menu de navegação por conteúdo na #5 Magazine

Fonte: elaborada pelos autores.
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A iFly Magazine permite navegação não linear, ao contrário de publicações
em PDF, e a exploração de links internos e externos – seja na sua capa ou em suas
páginas internas.
Já a #5 Magazine, mesmo sendo em flip page para consumo via browser, oferece diversas formas de visualização (Figura 2): passando as páginas como em um flip
page regular, organizada por editorias no menu superior ou a edição toda em thumbnails. Além de explorar o uso de imagens na composição das páginas, conjuga recursos multimídia associados ao texto, assim como ferramentas de compartilhamento.
Ela traz conteúdo especializado, edições fechadas com periodicidade demarcada. Ou
seja, a #5 atende todos os pressupostos de uma revista e ainda faz uso das características do meio digital.
As revistas digitais têm características que as diferenciam dos sites e das réplicas, como veremos a seguir. Estas diferenças permanecem em publicações tanto para
consumo via browser quanto para fruição em aplicativos exclusivos para tablet. Neste
último caso, é necessário pensar também em atender as potencialidades do dispositivo.

Sites de apoio
Sites de apoio seriam sites, blogs, fanpages que dão suporte à revista seja por
meio de divulgação, de publicação de conteúdo adicional, de interatividade entre leitor e produtores ou entre leitores e de venda de assinaturas, impressas ou de aplicativos. Pensamos de uma forma ampliada, não incluindo apenas sites para consumo
em browser em versão para desktop/notebook ou mobile, mas também em aplicativos para dispositivo móvel. Se há sobreposição de conteúdo com outra revista e
predomínio no uso das características do jornalismo on-line ao invés dos seis parâmetros para definição do que é revista, estamos falando de um site de apoio, e não de
uma revista digital. Há uma contraposição entre as características de permanência e
periodicidade com a instantaneidade e flexibilidade propiciada pelo hipertexto. Não
afirmamos que a hipertextualidade de forma geral é uma impossibilidade às RDs,
mas as estruturas abertas podem quebrar a ideia de edição fechada, fundamental
para esse tipo de publicação.
Estaria incluída como site de apoio a maioria das revistas associadas com sites,
blogs, redes sociais e entre mais de um desses formatos. Esta classificação independe
da questão de ser nativo digital ou oriundo da mídia tradicional, já que o veículo prin-
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cipal pode ser impresso ou apenas digital. Seria considerado como site de apoio um
app que presta um serviço adicional a uma revista impressa, como é o caso do aplicativo da Veja São Paulo, que, a partir do conteúdo da revista, sem nenhuma serialidade
ou periodicidade, indica bares, restaurantes e opções de peças e filmes com base em
sistemas de georeferenciamento. Então, consideramos como sites de apoio as versões
tradicionais e móveis de páginas web, da mesma forma que aplicativos nativos para
smartphones ou tablets. Fazendo um paralelo com os modelos de Dourado (2013),
o que consideramos como site de apoio seriam, para a autora, os sites de revista e as
revistas portáteis. A primeira divergência que temos com sua classificação é que não
consideramos estes modelos como revistas em si, mas como aproximações desta mídia impressa com o ambiente digital, que têm como objetivo ampliar o seu conteúdo e
sua visibilidade comercial. Além disso, não vemos como um elemento determinante o
dispositivo em que esses sites (ou aplicativos) são consumidos.

Sites “no estilo magazine”
Dentro da lógica da adoção das estratégias de revistas por outros formatos para
uma busca da aproximação com o público, exploração dos recursos visuais ou especialização temática, consideramos que não apenas jornais impressos podem se valer
desta técnica, mas sites também. Assim, se enquadrariam entre os nossos exemplos
neste formato sites e blogazines, como Dezeen Magazine e Terra Magazine. Mesmo
que estes sites busquem um tipo de informação aprofundada e uma aproximação com
o público por meio da segmentação, se há atualização constante, que é uma das características marcantes do jornalismo on-line, não os consideramos como revista. Permanência – impossibilidade de mudanças posteriores –, paginação e periodicidade
separam uma revista digital de um site que adota alguns atributos de revistas, ainda se
mantendo um site – mesmo que busque uma curadoria do conteúdo, marcado a partir
do aprofundamento da informação e, em muitos casos, busque também um design
diferenciado, o que são propriedades das revistas. O que temos aqui é um confronto
entre as características dos dois meios, com predomínio das potencialidades das redes, e não uma complementaridade entre elas, como se esperaria de uma revista digital. Incluímos nesta categoria as que Dourado (2013) chama de revistas sociais, como
Flipboard, Zite, NewsMix etc. Entendemos que se trata de agregadores de RSS estru-
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turados em forma de revista, com uso do formato de páginas, composição de uma capa
e com a curadoria, que é o principal atributo emprestado das revistas. Esta curadoria é
feita por meio de um algoritmo que monitora as preferências dos usuários, indicando
conteúdos relacionados. Mais uma vez, a falta de delimitação de uma periodicidade ou
de indicação do fechamento de uma edição as exclui da categoria de revista. O mesmo
acontece com a origem do conteúdo, que não necessariamente propõe o aprofundamento das informações como ocorreria em uma revista. As demais categorias não têm
um paralelo com os modelos da autora.

Réplicas da revista impressa
A definição de réplica do impresso, para nós, é a mesma do Audit Bureau of
Circulation (ABC) para definir o que é uma revista digital: uma publicação com o
mesmo conteúdo editorial e de publicidade da versão impressa, mesmo que haja mudanças de leiaute. No caso de uma nativa digital, seria uma publicação que poderia
ser impressa sem perda de conteúdo para o leitor. Ou seja, que não apresente nenhum recurso multimídia ou de interatividade além daqueles previstos no impresso,
como participação por cartas etc. e conjugação entre imagens estáticas e texto. Arquivos em PDF simples veiculados para consumo por reader ou via streaming se aplicariam a esta categoria. As réplicas respeitam as seis propriedades das revistas, mas
não agregam as potencialidades das mídias digitais. Desta forma, embora possam ser
classificadas como revista, não as inserimos na categoria revista digital. Ainda assim,
podem ser distribuídas em sites de apoio ou em aplicativos nativos ou de terceiros.
Portanto, teríamos como réplicas as revistas comercializadas por meio de apps de
bancas de revistas, como Revisteiro, Zinio, Quiosko Digital etc., que têm o mesmo
conteúdo de suas versões originais. Revistas em PDF simples acessíveis por meio de
sites como PDFMags.com ou Issuu seriam inseridas na mesma categoria. Mesmo
publicações nativas digitais podem ser vistas como réplicas, não por ter o mesmo
conteúdo de uma publicação, mas por não se apropriar de características do webjornalismo que se estendem a outros dispositivos. Entre os exemplos, podemos citar a 5
Klatek, que, mesmo sendo diagramada para leitura em tela, não traz nenhum atributo além do que uma revista de papel teria. As réplicas têm como principal vantagem
a ampliação da abrangência sem as limitações geográficas de uma revista impressa,
mas ainda não exploram as potencialidades do dispositivo. Fazendo uma associação
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com as fases do jornalismo on-line, as réplicas do impresso estariam na primeira
fase, da transposição. (MIELNICZUK, 2003)

Considerações finais
Esta proposição de tipologia do que seriam revistas no meio digital, suas limitações
e apropriações é aplicada de forma mais aprofundada na pesquisa doutoral Revistas
jornalísticas para tablet: uma análise comparativa entre os modelos convergente e
nativo digital, em que é aplicada na análise de um objeto empírico. Acreditamos que,
na dinâmica contemporânea de influências cruzadas entre novos dispositivos e novas
tecnologias na reconfiguração das mídias tradicional e digital, é mais importante localizar quais são as características fundamentais de um produto do que simplesmente
categorizá-lo de forma estanque. Desta forma, percebemos que os limites entre os tipos apresentados são tênues e que os produtos podem flutuar entre um tipo e outro.
Contudo, os princípios adotados para essa delimitação são mais rígidos: os seis
parâmetros de Silber (2009) que definem o que é uma revista – ser paginada; ser
editada ou ter curadoria; ser editorada; ter data definida; ser permanente; e ser periódica – e as características do webjornalismo que não se contrapõem a essas premissas
iniciais – hipertextualidade, multimidialidade, interatividade, memória e personalização. A partir destes parâmetros, propomos três tipos de revistas digitais: aplicativos
para dispositivos móveis; sites ou flip pages para consumo em browser; ou PDFs para
consumo em readers. No caso específico dos aplicativos para dispositivos móveis, é
preciso pensar ainda em um novo conjunto de características que adéquem esse formato aos tablets e a sua interface tátil considerando os gestos tácteis e o uso de sensores internos.
Entendemos que, por ser um tipo de publicação ainda em estágio de consolidação tanto em relação a suas características, modelos de negócios, ferramentas
de publicação etc., é fundamental o acompanhamento das alterações para tentar
identificar como será a sua consolidação ao longo do tempo. Por isso, destacamos
que o esforço aqui foi propor uma sistematização que seja adaptável a estas novas
reconfigurações.
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CLICAR, ARRASTAR, GIRAR:
o conceito de interatividade em revistas para iPad1
Rodrigo do Espírito Santo da Cunha
Rodrigo Martins Aragão

Introdução
A partir do considerável aumento na utilização de celulares, possibilitado pela maior
acessibilidade ao produto, ampliação das redes e surgimento da tecnologia 3G, fala-se
nos dispositivos móveis como uma nova forma de consumo e distribuição de notícias.
(FIRMINO, 2009) Seria lógico pensar que esta forma de jornalismo digital seguiria
as características básicas conhecidas e aprimoradas no meio on-line, principalmente
com as experiências iniciais dos mobile sites, versões mais simples do conteúdo distribuído no site jornalístico da internet.
O jornalismo móvel, no entanto, desenvolveu características específicas. Hoje,
ainda são utilizados os alertas de notícias, por meio de SMS, com textos curtos que
são enviados para o usuário a partir de um serviço de assinatura, incorporando uma
das funções comuns dos aparelhos celulares desde as primeiras gerações. Mensagens
curtas, que apenas informavam o básico e mais urgente, de um acontecimento de interesse – entrando como primeira parte do esquema integrado e convergente de reportagem proposto por Bradshaw (2007), o news diamond.

1

Artigo originalmente publicado nos anais do IX Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo, organizado pela Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo (SBPJor) em novembro
de 2011, na Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (ECO-UFRJ).
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Mais recentemente, os aplicativos se tornaram um novo nicho explorado pelo
jornalismo, possibilitando o acesso a mais recursos que antes estavam limitados no
SMS ou nos mobile sites. Os aplicativos são pequenos softwares instalados em sistemas operacionais de smartphones e tablets que têm a possibilidade de acessar conteúdos on-line ou off-line. São fáceis de instalar, manusear, apagar e instalar novamente,
por meio das lojas de aplicativos. Tornaram-se o centro de uma nova cultura de consumo midiático, inseparável no uso dos dispositivos móveis desde a chegada do iPhone,
em 2007.
Segundo a Pew Internet Project, em parceria com a Nielsen Telecom Group,
em uma amostra denominada “The Rise of Apps Culture”, dos mais de 1.900 usuários norte-americanos consultados, 35% afirmam ter aplicativos nos celulares, mas
somente dois terços, ou 24% do total, afirmaram fazer uso atual deles. Apesar de não
ser ainda um número tão representativo, basta compreender que é uma cultura em
constante crescimento.2 Ainda de acordo com a amostra, realizada entre abril e maio
de 2011, os aplicativos de notícias e de informações meteorológicas são o segundo tipo
mais baixado pelos usuários, com 52%, perdendo apenas para os jogos, com 60%, e
superando os aplicativos de geolocalização, 51%, de redes sociais, 47%, e de música,
43%. (PURCELL; ENTNER; HENDERSON, 2010)
O surgimento destes novos formatos e modelos de distribuição de conteúdo já
foi considerado parte do jornalismo digital de terceira geração, caracterizado por englobar “os produtos jornalísticos na web, bem como os recursos e tecnologias disponíveis para a disseminação dos conteúdos para dispositivos móveis, como celulares,
iPods, MP3, smartphones, entre outros.” (BARBOSA, 2007, p. 1) Este estágio estaria
inserido em uma sequência evolutiva do jornalismo on-line a qual foi precedida pelas
primeira e segunda gerações, que seguiam, respectivamente, modelos de transposição
do conteúdo impresso para o suporte on-line e do uso da matriz impressa como metáfora de sua estrutura e apresentação. (MIELNICZUK, 2003)
No entanto, se o jornalismo desenvolvido para os meios móveis – em especial,
os recentes tablets – faz parte desse chamado jornalismo digital de terceira geração,
é de se esperar que sejam aplicáveis a ele as mesmas características básicas atribuídas
ao jornalismo digital. (MIELNICZUK, 2003; PALACIOS, 2003) Busca-se neste artigo
2
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Segundo projeção da consultoria de telecomunicações Juniper Research divulgada em julho de
2011, a venda de smartphones triplicará em seis anos, atingindo a marca de 1 bilhão de unidades
por ano, contra os 302 milhões de aparelhos vendidos em 2010. Fonte: https://bit.ly/2Dqanux.
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questionar a aplicação dessas características ao jornalismo a partir da discussão do
conceito e das formas de interatividade nos aplicativos de revistas brasileiras para iPad.

Características do jornalismo on-line e os tablets
A definição das características do jornalismo digital tem sido discutida há mais de dez
anos. Mielniczuk (2003) e Palacios (2003) determinam que são seis: hipertextualidade; interatividade; multimidialidade ou convergência; personalização; atualização
contínua; e memória. No entanto, será que estas características podem ser aplicadas
ao jornalismo desenvolvido para as plataformas móveis?
Ao observar a principal forma de consumo midiático nos dispositivos móveis –
os aplicativos –, é possível identificar uma distinção básica entre as versões para web e
as edições digitais para tablets. Os produtos jornalísticos – em especial, os de revistas
– não são desenvolvidos especificamente para este formato. Se a terceira geração do
jornalismo digital é aquela em que se desenvolvem produtos exclusivos para o formato
digital, superando os modelos de transposição ou metáfora (MIELNICZUK, 2003), os
aplicativos de revistas se aproximam muito mais dos dois modelos anteriores, uma
vez que os conteúdos apresentados são basicamente aqueles encontrados nas versões
impressas das revistas.
Os aplicativos de revistas retomam a periodicidade que marca o meio impresso,
com edições lançadas com a mesma regularidade das matrizes impressas; uma prática que rompe com a velocidade de atualização comum ao ambiente on-line, com a
característica da atualização contínua. Seu conteúdo é também o mesmo da versão impressa, com a inclusão ao produto de elementos multimídia, como fotos ou vídeos ou
infográficos dinâmicos, isto é, com a ampliação dos recursos multimídia no produto.
Investigam-se, neste trabalho, as possibilidades de interação disponíveis nos
aplicativos de revistas brasileiras para tablet. Essa característica é escolhida por dois
motivos: a utilização do termo “interatividade” nos manuais de uso e navegação nos
aplicativos destas revistas, que reforçam as formas de utilização do produto; assim
como a iniciativa de inclusão e participação dos leitores no debate, com a formação
de comunidades em torno dos temas da publicação. (GUEDES; BARROS; NATANSOHN, 2009). Portanto, é interessante revisar o conceito de interatividade no jorna-
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lismo digital antes de prosseguir à avaliação desta característica nas revistas on-line
e para iPad.

O conceito de interatividade no jornalismo digital
Sobre a discussão das características do jornalismo digital, Mielniczuk (2003) já fala
em uma multi-interatividade, uma vez que pode incluir diversos processos interativos,
“o usuário estabelece relações: a) com a máquina; b) com a própria publicação, através
do hipertexto e c) com outras pessoas – seja autor ou outros leitores – através da máquina.” (p. 18) Ainda assim, é o caráter de interação entre pessoas – ou seja, leitores
com jornalistas, e leitores entre si – o mais destacado nas pesquisas sobre interação.
Em uma discussão sobre o estado da arte do conceito de interatividade, Díaz
Noci (2006) apresenta algumas definições, entre as quais se destacam alguns pontos
comuns. Considera-se que, por exemplo, para haver interatividade, “é necessária uma
intervenção efetiva do usuário, além de optar por sim/não. Sua intervenção deve poder
modificar o discurso hipertextual, por exemplo ou a informação que recebe”.1 (DÍAZ
NOCI, 2006, p. 10)
Guedes, Barros e Natansohn (2009, p. 5) também apresentam diversas definições de interatividade, atentando para distinções entre as que possibilitam uma troca
bidirecional entre os interagentes da ação comunicativa e aquelas que funcionam em
“um sistema de estímulo-resposta, fechado e totalmente previsível.”
É interessante perceber as distinções realizadas entre duas formas principais
de interatividade: uma primeira, em que o leitor participa da construção de sentido
e controla a dinâmica do hipertexto; e outra, que lhe permite apenas escolher entre
alternativas predeterminadas.
Destacamos entre essas propostas a distinção feita por Primo (2003, 2007),2
que as classifica entre interação mútua, “caracterizada por relações interdependentes
e processos de negociação, em que cada interagente participa da construção inventiva
e cooperada do relacionamento, afetando-se mutuamente”, e interação reativa, que seria “limitada por relações determinísticas de estímulo e resposta.” (PRIMO, 2007, p. 57)
1

“se precisa una intervención efectiva del usuario, más allá de la opción sí/no. Su intervención debe
poder modificar el discurso hipertextual, por ejemplo, o la información que recibe.”

2

O autor utiliza o termo “interação mediada por computador”.
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Percebe-se, portanto, uma distinção – por vezes, até valorativa – entre a interação exploratória, limitada pela estrutura do texto, ou hipertexto, e aquela que mais se
aproxima da comunicação face a face, em que os interagentes atuam de maneira mais
livre, autônoma e dialógica. Vê-se necessária uma discussão mais detalhada de ambos
os tipos de interação.

Interação mútua
Algumas investigações destacam que a interatividade pode ser encontrada “pela
troca de e-mails entre leitores e jornalistas, através da disponibilização da opinião dos
leitores, como é feito em sites que abrigam fóruns de discussões, por meio de chats
com jornalista.” (PALACIOS, 2003, p. 3-4) Ou seja, destacam-se, principalmente, as
formas de interação mútua. (PRIMO, 2007)
Especialmente quando se discute a inclusão do leitor no processo noticioso – o
jornalismo colaborativo ou participativo –, a característica da bidirecionalidade recebe maior destaque. Belochio (2009) exemplifica esse posicionamento, considerando
“a colaboração inerente à interação mútua […] enquanto a participação é vista como
uma ação mais geral, que pode passar, também, por interações reativas.” (BELOCHIO,
2009, p. 63) Vê-se que, mesmo quando se encontra a interação reativa, esta se coloca
de forma secundária, uma interação pela qual a participação pode passar, mas que não
é necessária ou definidora.
Também Brambilla (2006), ao propor o modelo de jornalismo open source, indica que, para o colaborador do OhMyNews3 se tornar um cidadão-repórter, é necessário chegar às vias de interação mútua. A autora destaca ainda a “interação de todas
estas instâncias como fator fundamental para que o OhMyNews e o jornalismo open-source existam.” (BRAMBILLA, 2006, p. 95)
Primo e Träsel (2006, p.15) também destacam a interação mútua no processo
participativo e afirmam que “a diferença principal do jornalismo tradicional e do webjornalismo participativo está em contar com interações mais profundas com e entre
os colaboradores.”

3

Site sul-coreano de jornalismo colaborativo estudado pela pesquisadora, o qual não está mais em
atividade.
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As formas de participar e interagir com o veículo de comunicação são diversas, desde o comentário ou apontamento de erros, ou de novas informações, ao envio
de conteúdo produzido pelos usuários. Tem crescido ainda a atuação dessas pessoas
“formerly known as the audience” (ROSEN, 2006) na distribuição das informações:
Guedes, Barros e Natansohn (2009) identificam a utilização de sites de redes sociais
como espaços de interação entre os leitores de um determinado produto midiático.
Vale destacar, no entanto, que as possibilidades de participação hoje têm se espalhado por todas as etapas do processo produtivo da notícia (HERMIDA, 2011), e que
a valorização da interação mútua e da participação do leitor no processo produtivo do
jornalismo não é apenas uma proposta acadêmica, mas uma tendência que se identifica nas redações. (NEWMAN, 2009; SINGER, 2011) Como ressalta o editor do jornal
inglês The Guardian, Alan Rusbridger: a interação entre leitores e veículo, através da
troca de informações, contribui para construir “Uma forma de jornalismo colaborativo que eu só posso descrever como um jornal mutualisado”4 (RUSBRIDGER, 2009, p.
21, tradução nossa) A importância dessa interação mútua se revela inclusive no título
do texto de Rusbridger: “I’ve Seen the Future and It’s Mutual”.

Interação reativa
No entanto, ao comentar a elasticidade que marca o termo “interatividade”, Primo e Träsel (2006, p. 9) apontam que “curiosamente, navegação hipertextual e enquetes são o que bastam para um periódico promover sua dita ‘interatividade’.”
Assim, torna-se interessante ressaltar a contribuição de Machado (2007), que
destaca a interação do leitor com o sistema, seja navegando em jogos ou bases de
dados, como berço de uma nova forma narrativa, multilinear – que permite a cada
leitor desvendar seus caminhos dentro das informações disponíveis e o torna parte do
processo de formação de sentido.
Também, como apresenta Borràs, mencionada por Díaz Noci (2006, p. 13, tradução nossa),
A oferta de exploração, guiada pelo princípio do prazer, dos conteúdos dispostos e transmitidos em um formato hipertextual por um emissor (ao qual)
em segundo nível é necessário incorporar a capacidade do usuário de con4
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trolar o material hipermídia que é objeto de sua reflexão a partir de suas
próprias regras internas, a saber a fragmentação e a não-linearidade, em um
meio de comunicação assíncrono.5

Essa ponderação traz outra luz à questão da interatividade, caracterizada pela
interação reativa (PRIMO, 2007), como forma de participação mais ativa na construção de sentido do texto. Discutindo o desempenho do usuário em jogos, Gonzalo
Frasca (2011, p. 81, tradução nossa) destaca que “O jogador colabora diretamente com
o desenvolvedor, manipulando e ordenando mundos fictícios”.6
É interessante perceber isso, em um momento em que o produto jornalístico
tem passado por transformações e se apropria cada vez mais de recursos navegáveis
como os jogos, a exemplo dos newsgames e das infografias cada vez mais multimídia
e interativas. Além disso, o jornalismo digital de bases de dados (MACHADO, 2007;
BARBOSA (2007), ou data-driven journalism (BRIGGS, 2009), modifica aspectos estruturais da produção da notícia e sua apresentação – incorporando a publicação de
bases de dados completas7 para livre navegação dos leitores.
Nesses novos produtos, as ações do usuário são imprescindíveis para a compreensão do conteúdo. Uma vez que, como apontam Bogost, Ferrari e Schweizer
(2010) sobre os newsgames, o processo de dar sentido às informações ou conteúdos
nos jogos nem sempre se dá da mesma maneira que ao ler um texto; a cognição processual, durante a ação de fazer, modifica o valor da interação reativa. Assim também,
as navegações em infográficos interativos ou bases de dados – que para Bogost, Ferrari e Schweizer (2010) também são jogáveis – permitem mais do que apenas visualizar
ou complementar uma informação já destacada no texto jornalístico, mas a descoberta de novos dados, e novas formas de compreensão dos fatos, por serendipitia.
(BRIGGS, 2009)

5

la oferta de exploración, guiada por el principio de placer, de los contenidos diseñados y transmitidos en un formato hipertextual por un emisora [al que] en un segundo nivel es necesario incorporar la capacidad del usuario […] para controlar el material hipermedia objeto de su reflexión
desde sus propias reglas internas, a saber, la fragmentación y la no linealidad, en un medio de
comunicación asincrónico.

6

“el jugador colabora diretamente com el diseñador, manipulando y ordenando mundos fictícios.”

7

Um exemplo são as publicações de arquivos secretos viabilizadas pelo WikiLeaks, como é o caso dos
registros de Guantánamo publicados no The Guardian. Cf.: http://bit.ly/ePpyoY.
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Esse é o paradigma da produção e do consumo de produtos midiáticos, o da
interação crescente com os dispositivos (PISCITELLI, 2009; SHIRKY, 2010) e, por
conseguinte, com o próprio conteúdo acessado e consumido: é nesse cenário que os
tablets podem ser analisados. No entanto, se se considera – como ressaltado anteriormente – que o jornalismo veiculado em dispositivos móveis responde às características gerais do jornalismo digital, pode-se questionar que tipo de interação é possível
encontrar nos produtos jornalísticos nesse novo suporte.

Interação e revistas para tablets
O Brasil, consolidado como um dos principais mercados de revistas no mundo, também refletiu esta importância para os tablets, disponibilizando ao usuário inúmeros
títulos novos a cada mês, principalmente de editoras que dominam entre as publicações impressas: Abril, Globo, Três e Europa. Um exemplo disso é a Editora Abril, que
desde 2001 desenvolve produtos para plataformas móveis. (NATANSOHN; CUNHA,
2010) A estratégia da editora é de disponibilizar uma versão para o iPad – e posteriormente para outros sistemas operacionais – de todos os títulos impressos, chegando a
lançar até quatro novas publicações em um mês para o tablet da Apple.
A Revista Época, da Editora Globo, foi a primeira a colocar um aplicativo brasileiro de revista para o iPad, em abril de 2010, antes mesmo do lançamento oficial do
dispositivo no Brasil – até então, era necessário trazer de fora para ter acesso. Ainda
assim, este aplicativo era apenas uma versão adaptada do site Época.com.br, e não
trazia a ideia de publicação digital. Isto ocorreu apenas no terceiro trimestre do mesmo ano, quando a Revista Veja, da Editora Abril, já havia lançado seu aplicativo, com
a versão para o tablet de sua edição 2.181, de 8 de setembro.8
Ambas as publicações já remetiam ao conceito de interatividade em seus respectivos guias de navegação, algo que se tornou comum nas revistas para tablet. Como
num processo de aprendizado para o leitor que ainda não está habituado à leitura de
uma revista para o dispositivo, os guias funcionam como esquemas explicativos dos
ícones que compõem a diagramação. Sobre interatividade, estes guias se resumem
8
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Antes mesmo de Veja, a Editora Europa já havia lançado aplicativos de algumas revistas, em parceria com a empresa Pixel-Mags, porém reproduzindo as páginas diagramadas do impresso para o
dispositivo, como num formato semelhante à leitura de um PDF.
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a compreender os ícones que fazem clicar, arrastar e girar o tablet, para obter mais
conteúdo dentro de uma página. Resumindo: a interatividade, para as revistas, está
relacionada a ações entre o leitor e o aparelho, nas quais o leitor ativa elementos predeterminados dentro da publicação.
Tais ações são reforçadas pelos sistemas de publicação adotados mais recentemente pelas revistas, de forma a facilitar o trabalho das redações no momento de
adaptar a revista impressa para o tablet. É o caso do Digital Publishing Suite, da
Adobe, e o Enterprise, da WoodWing. São dois sistemas que foram desenvolvidos
para atuar como extensões dentro dos programas de editoração, principalmente do
InDesign. Estes plug-ins inserem, dentro da interface do programa, novas janelas que
possibilitam aplicar galerias de imagens, inserir áudio e vídeo, hiperlinks e imagens
panorâmicas etc.
A documentação do Digital Publishing Suite, que está inserido dentro do pacote
de softwares Creative Suite 5.5, traz o conceito de camada de sobreposição interativa.
(USING, 2011) Neste mecanismo, a fabricante explica que os elementos não interativos – textos e imagens estáticas – são comprimidos como num único arquivo em PDF
ou JPG. Enquanto elementos interativos – como vídeos, imagens panorâmicas ou com
ampliação (zoom), galerias de fotos, áudios, botões, animações – são agrupados em
uma nova camada que sobrepõe a anterior. A WoodWing traz estrutura semelhante.
As revistas que tentam se ajustar dentro de um destes sistemas acabam adotando a nomenclatura de suas fabricantes – como é o caso da interatividade – e também
se limitam aos recursos com os quais é possível trabalhar dentro de cada sistema, enquanto não são atualizados para novas versões. É perceptível como, nestes manuais de
utilização, o conceito de interatividade aborda a maneira como o usuário-leitor pode
manipular com a ponta dos dedos os elementos desta camada de sobreposição.
Vejamos alguns exemplos comuns de como a interatividade é representada pelas
revistas por meio de seus manuais de utilização na maioria das publicações para o iPad:
•

Botões para ler mais conteúdo: geralmente são botões representados pelo
dedo pressionado sobre a tela, de forma a ativar novos conteúdos na página,
que aparecem na forma de janelas ou em carrossel,9 ou a exibir um conteúdo
que inicialmente encontra-se escondido na diagramação.

9

Carrossel é um tipo de efeito, utilizado principalmente na internet, em que imagens em miniaturas
são utilizadas para ativar um conteúdo em área maior.
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Scroll de texto e imagem: alguns conteúdos se encontram embutidos dentro

•

de um quadro, que lembra a função iFrame da internet, onde o leitor precisa
arrastar para ler o restante do conteúdo ou visualizar novas fotos dentro do
mesmo quadro, ou galeria de imagens.
•

Girar para uma nova versão da página: o tablet possibilita visualizar duas
diagramações: quando o aparelho está no sentido horizontal e quando está
no sentido vertical. Estes dois tipos de orientação não precisam se relacionar
ao mesmo conteúdo. Um recurso muito utilizado pelas revistas é utilizar o
sentido horizontal para colocar vídeos ou infográficos para complementar o
assunto lido no sentido vertical.

•

Ativar elementos multimídia: ícones podem ser inseridos junto do texto ou
da imagem para ativar áudio ou vídeo relacionados à matéria.

•

Fechar: o próprio ícone com um “x” é considerado como elemento interativo
das revistas para fechar janelas antes ativadas pelo usuário.

•

Animação: objetos animados precisam da ativação do clique do usuário.

•

Imagem com zoom ou panoramas: a partir do movimento de pinça, com dois
dedos sobre a tela, o usuário pode ampliar ou reduzir fotografias dentro de
um quadro, ou mesmo rotacionar imagens panorâmicas em 360°.
Hiperlinks e links externos: o hiperlink é um recurso bastante utilizado em

•

capas e índices, no qual, ao clicar sobre o texto, o link direciona o leitor para a
página referente; no caso dos links externos, ativa-se uma nova janela do navegador – browser do próprio aplicativo – para visualizar o conteúdo on-line.
•

Setas direcionais: setas são utilizadas para demonstrar a continuidade da
matéria de acordo com a direção determinada na publicação – de cima para
baixo ou direita.
Se há alguma iniciativa de interação mútua a partir das revistas para tablet, isso

está na possibilidade de o leitor enviar um e-mail diretamente para o redator da matéria, o que ainda é raro de encontrar nas publicações que existem no iPad. Um destes casos escassos é o da revista norte-americana de tecnologia Wired, uma das mais
baixadas na loja de aplicativos da Apple. Ao final de cada matéria, é possível escrever
para o repórter clicando sobre o e-mail no rodapé do texto e ativando o programa correspondente para envio de mensagens eletrônicas do tablet.
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No Brasil, tal iniciativa é encontrada no aplicativo do jornal Gazeta do Povo,
de Curitiba, na contramão dos diversos jornais que apenas reproduzem as páginas
impressas no iPad. Contraditório é os jornais reproduzirem e-mails e links que foram
publicados na edição impressa, no formato tablet, e frustrarem o leitor que clica sobre
os endereços e não obtém nenhuma reação do dispositivo, nem mesmo a possibilidade
de copiar o texto – já que as páginas são comprimidas em imagens.

Considerações finais
O tablet se tornou uma mídia interessante para o jornalismo, e em especial para as
revistas, de modo que elas podem explorar mais da força visual que já possuem no
impresso, adicionando elementos multimídia e de interatividade. Mesmo considerando a já larga abrangência do termo “interatividade”, não se pode questionar o tablet
enquanto dispositivo interativo, ainda que as possibilidades de interação nesses produtos pareçam representar um passo atrás dentro do progresso desenvolvido pelo jornalismo digital.
Se, de perto, o cenário pode lembrar os tempos da Web 1.0, com poucas possibilidades de participação, há de se atentar para a marca, na contemporaneidade, do
paradigma da navegação e da cognição imersiva e interativa – ainda que chamada
reativa. (PRIMO, 2007; PISCITELLI, 2009) Assim, o jornalismo hoje desenvolvido
para os tablets se enquadra em um novo cenário da produção e consumo de produtos
midiáticos, navegáveis ou jogáveis. (BOGOST; FERRARI; SCHWEIZER, 2010)
Ainda que as formas de interação mútua sejam menos exploradas que as de interação reativa, interessa ressaltar a importância da participação no jornalismo, principalmente a exigência dos leitores, a partir dos comentários nas lojas de aplicativos
ou nas comunidades e grupos sociais, onde se possa exigir mais dos aplicativos para
a implementação de novos recursos. Identifica-se que, mesmo lentamente, as formas
de interação mútua (PRIMO, 2007) têm sido agregadas aos aplicativos, ainda que se
resumam à possibilidade de enviar um e-mail para corresponder com a redação.
Acredita-se que o ideal seja o balanço entre as duas formas de interação, valorizando os aspectos de navegação e participação possibilitados pelas formas de interação reativa e mútua, para que se atinja um processo pleno de interatividade e de
participação. A agilidade com que são lançadas novas versões para os aplicativos de
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revistas para correção de bugs ou adição de recursos que não existiam originalmente
mostra que há possibilidade, sim, de tomar estas medidas, desde que haja interesse
das próprias editoras em fazê-lo acontecer.

Referências
USING Adobe Digital Publishing Suite. Adobe.com, 2011. Disponível em: http://tinyurl.
com/42yd638. Acesso em: 5 jul. 2011.
BARBOSA, S. Jornalismo digital de terceira geração. Covilhã: LabCom, 2007.
BELOCHIO, V. Jornalismo colaborativo em redes digitais: estratégia comunicacional
no ciberespaço: o caso de Zero Hora.com. 2009. Dissertação (Mestrado em Comunicação
Midiática) – Centro de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Federal de Santa Maria,
Santa Maria, 2009.
BOGOST, I.; FERRARI, S.; SCHWEIZER, B. Newsgames: Journalism at Play. Cambridge:
MIT Press, 2010.
BRADSHAW, P. A Model for the 21st Century Newsroom. Online Journalism Blog, 17 set.
2007. 3 partes. Disponível em: http://tinyurl.com/3xf5zg. Acesso em: 16 jun. 2011.
BRAMBILLA, A. M. Jornalismo open source: discussão e experimentação do OhMyNews
International. 2006. 252 f. Dissertação (Mestrado em Comunicação e Informação) –
Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
Porto Alegre, 2006.
BRIGGS, M. Journalism Next: A Practical Guide to Digital Reports and Publishing.
Washington: CQPress, 2009.
DÍAZ NOCI, J. La interactividad y el periodismo online: una aproximación teórica al estado
de lacuestión. Diálogos Possíveis, Salvador, v. 5, n. 2, jul./dez., 2006.
FIRMINO, F. Tecnologias móveis como plataformas de produção no jornalismo.
In: LEMOS, A.; JOSGRILBERG, F. (org.). Comunicação e Mobilidade: aspectos
socioculturais das tecnologias móveis de comunicação no Brasil. Salvador: Edufba, 2009.
FRASCA, G. Juego, videojuego y creación de sentido: una introducción. In: MANNA,
M.; CEBALLOS, D.; IRIGARAY, F. Cuarto Foro Internacional de Periodismo Digital:
convergencias redes y móviles. Rosário: Labor de Libros Editor, 2011.

484

∙

GJOL: pós-graduação e produção de textos

GUEDES, C.; BARROS, S.; NATANSOHN, G. Interatividade no jornalismo online:
apontamentos conceituais para análise das versões online das revistas TPM e Boa Forma.
In: CONGRESSO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO NA REGIÃO NORDESTE, 11., 2009,
Teresina. Anais […]. São Paulo: INTERCOM, 2009.
HERMIDA, A. The Impact of Participatory Journalism. In: SINGER, J. et al. (org.).
Participatory Journalism: Garding Open Gates at Online Newspapers. Hoboken: WilleyBlackwell, 2011.
MACHADO, E. Jornalismo digital em base de dados. Florianópolis: Calandra, 2007.
MIELNICZUK, L. Jornalismo na web: uma contribuição para o estudo do formato da
notícia na escrita hipertextual. 2003. 246 f. Tese (Doutorado em Comunicação e Cultura
Contemporâneas) – Faculdade de Comunicação, Universidade Federal da Bahia,
Salvador, 2003.
NATANSOHN, L. G.; CUNHA, R. O jornalismo de revista no cenário da mobilidade.
Prisma.com, Porto, n. 12, 2010.
NEWMAN, N. The rise of social media and its impact on mainstream journalism: a study
of how newspapers and broadcasters in the UK and US Are Responding to a Wave of
Participatory Social Media, and a Historic Shift in Control Towards Individual Consumers.
Reuters Institute for the Study of Journalism, set. 2009.
PALACIOS, M. Ruptura, continuidade e potencialização no jornalismo online: o lugar
da memória. In: MACHADO, E.; PALACIOS, M. (org.). Modelos do jornalismo digital.
Salvador: Calandra, 2003.
PISCITELLI, A. Nativos digitales: dieta cognitiva, inteligencia colectiva y arquitecturas de
la participación. Buenos Aires: Santillana, 2009.
PRIMO, A. Quão interativo é o hipertexto? Da interface potencial à escrita coletiva.
Fronteiras, São Leopoldo, v. 5, n. 2, p. 125-142, 2003.
PRIMO, A. Interação mediada por computador. Porto Alegre: Sulina, 2007.
PRIMO, A.; TRÄSEL, M. Webjornalismo participativo e a produção aberta de notícias.
Contracampo, Niterói, v. 14, p. 37-56, 2006.
PURCELL, Kristen; ENTNER, Roger; HENDERSON, Nichole. The Rise of Apps
Culture. PewResearch.org, 14 set. 2010. Disponível em: https://www.pewresearch.org/
internet/2010/09/14/the-rise-of-apps-culture/. Acesso em: 8 mar. 2013.
ROSEN, J. The People Formerly Known as the Audience. PressThink.org, 27 jun. 2006.
Disponível em: http://tinyurl.com/65jy5ln. Acesso em: 15 jul. 2011.

Clicar, arrastar, girar

∙

485

RUSBRIDGER, A. I’ve Seen the Future and It’s Mutual. British Journalism Review, v. 20,
n. 3, p. 19-26, set. 2009.
SHIRKY, C. Cognitiva Surplus. London: Penguin, 2010.
SINGER, J. et al. (org.). Participatory journalism: guarding open gates at online
newspapers. Hoboken: Willey-Blackwell, 2011.

486

∙

GJOL: pós-graduação e produção de textos

MODELOS DE REVISTAS EM FORMATOS DIGITAIS:
novas ideias e um conceito ampliado1
Tatiana Maria Silva Galvão Dourado

Introdução
Desde o fim do século XX, o surgimento e o aperfeiçoamento de tecnologias digitais
têm possibilitado a ambientação das revistas jornalísticas em formatos que vão além
do papel. Entre CD-ROMs, páginas na web e aplicativos para celulares e tablets, estas
publicações periódicas que são parte da história da imprensa têm se reinventado no
sentido de construir narrativas interativas e novas experiências de leituras, agora mediadas por mouses e toques na tela, que preservam as características da versão tradicional do produto (como periodicidade, especialização, reportagem em profundidade,
apelo estético e primeira página) e mesclam recursos próprios dos meios digitais (como
hipertextualidade, navegação multilinear, interatividade e conteúdo multimidiático).
Este trabalho tem como objetivo apresentar seis modelos de revistas em formatos digitais que foram coletados e classificados durante a pesquisa de mestrado (DOURADO, 2013), naquele início da segunda década dos anos 2000. São eles: os sites de
revistas; as webzines; as revistas portáteis; as revistas expandidas; as revistas nativas
digitais; e as revistas sociais. Esses modelos mostram que a terminologia “revista”
pode ser usada para definir publicações transpostas ou originárias dos meios digitais,
ao mesmo tempo em que revelam modos distintos de estruturação do conteúdo in1

O presente artigo foi publicado originalmente em 2014, na revista Leituras do Jornalismo e foi
objeto de atualizações para a coletânea do GJOL. O artigo é baseado em dissertação de mestrado
defendida em 2013 e contém trechos do trabalho.
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formativo, que integram fórmulas tradicionais (como a junção de texto e fotos) com
técnicas digitais interativas e novos gêneros jornalísticos. Na essência, são versões
correlatas de produtos que inovam porque se desafiam a atender ao que os diferentes
suportes são capazes de oferecer para ampliar o potencial comunicativo e mercadológico do jornalismo.

As revistas como objeto de pesquisa
Uma resposta rápida e conceituada à pergunta “o que é revista?” não é tão óbvia como
parece. Isto porque não há definição jornalística precisa para o termo “revista”. Ela
tende a ser construído com base na organização de aspectos editoriais impressos ou
de modo comparativo a outros tipos de produtos da imprensa. “A definição do que
seja uma revista aparece, geralmente, norteada de características que a diferenciam de
outros meios, como o jornal impresso ou o telejornal, por exemplo.” (STORCH, 2012,
p. 17) Talvez, uma das razões – ou justificativas – para a obscuridade terminológica é
a posição escanteada da revista como objeto acadêmico, em termos tanto de pesquisa
científica quanto de disciplina nos cursos de graduação (SANTOS, CAPRINO, 2007),
e, quando essas pesquisas ou disciplinas existem, pecam por se abster de investigar as
lógicas comunicativas típicas das revistas. (TAVARES, 2008 apud TAVARES; BERGER; BERGANZA CONDE, 2012)
No dicionário Michaelis On-line, o verbete “revista” é definido como “revista
de atualidade, magazine”, isto é, desloca para o termo “magazine” sentido próximo
ao do jornalismo.2 Em busca pelo termo “magazine” no dicionário britânico Oxford, a primeira definição encontrada afirma: “publicação periódica com artigos e
ilustrações, normalmente cobrindo determinado assunto ou área de interesse: revista de automóveis, revista feminina”, e, como alternativa de significado, expressa:
“uma televisão regular ou programa de rádio que aborda uma variedade de notícias
ou itens de entretenimento.”3 Como se observa, a primeira referência a um elemento típico do jornalismo, com uso do termo “notícia” para exemplificar o significado
de “magazine”, não aparece de modo prioritário na sequência dicionarizada, asso-

2

Cf.: http://migre.me/bTCTl. Acesso em: 16 nov. 2012.

3

Cf.: http://migre.me/bTDDT. Acesso em: 16 nov. 2012.
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ciando-o com programas televisivos e radiofônicos e preterindo-o qualquer periodicidade e especialização.
Deste modo, acredita-se que o argumento mais sólido e que dá luz ao conceito
de revista, no jornalismo, reside na especialização e em seus desdobramentos, como
a tematização, que é basicamente abordar os fatos/acontecimentos por temas, em vez
de por fatos isolados. A cobertura por temas pode se revelar como identidade editorial da revista, como nas especializadas, ou como a própria abordagem dos fatos
sociais, quando se investe em reportagens em detrimento de notícias. A especialização
no jornalismo de revista influencia transversalmente o eixo temático, a abordagem
das pautas, a linguagem verbal e visual, o modo de se relacionar com o público-alvo,
conformando assim a identidade deste produto periódico.
Tavares (2011, p. 60-61) propõe o termo “revistação” para definir processos em
torno das “características (jornalísticas, materiais e editoriais) do veículo, o público e
como ele se apresenta na publicação e o tema que orienta o segmento por ele proposto
e no qual a revista também está inserida”, tripé que ajuda a conceituar revista. Tavares
responde à pergunta que enseja este tópico – o que é revista? – em duas vias: etimológica e conceitual. A primeira aponta que o termo “revista” foi inspirado no inglês review,
sugerindo justamente o ato de rever, interpretar, diferente do uso habitual nos países de
língua inglesa, magazine. “Mais do que contar o que acontece no mundo – função primária da imprensa diária – a revista comenta, opina e interpreta sobre assuntos variados,
buscando uma visão mais aprofundada dos temas e fatos que envolvem o ser humano.”
(TAVARES, 2011, p. 49) Do ponto de vista conceitual, a noção desenvolvida pelo mesmo
autor, sob o ponto de vista impresso, substancia também as revistas em formatos digitais:
[…] trata-se de um produto jornalístico (também referido materialmente
como meio, veículo, suporte) e no qual se faz um tipo de jornalismo. Neste
sentido, podemos dizer, a revista, ‘por ela mesma’, indica um tipo de processo comunicativo que liga à sua própria materialidade e na maneira como
esta se relaciona com as inscrições (textuais e visuais) que lhe caberão, a uma
periodicidade, a um contexto mercadológico, a uma prática jornalística. Não
havendo aí, no entanto, uma ordenação, sobre quem determina quem, mas
uma recíproca determinação. Além disso, a revista não está isolada, avessa
à sociedade. Sua conformação, enquanto mídia, também se dá no que nela
há, tematicamente, de social e no que ela ‘envia’ ao social. (TAVARES, 2012,
p. 53-54, grifo do autor)
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Aproveitando-se deste “gancho” teórico-conceitual, a contribuição do autor estimula a percepção de que, como os livros e e-livros, a revista é um conceito e, como
tal, não é determinada pela substância material, porém o objeto físico impacta sobremaneira a expressão da mensagem e a interação com o usuário-leitor. Como dita
Tavares (2012, p. 54), “matéria (o suporte) e técnica (instrumentos e inscrições) estão
relacionados a processos comunicativos específicos.” E acrescenta: “[…] entender a
revista do ponto de vista de sua especialidade e dos processos que ela engendra significa pensar como o meio, seus temas e seus públicos encontram-se articulados num
todo, configurando uma globalidade de processo e significados.” A vertente digital das
revistas está contemplada no verbete “revista” na Enciclopédia INTERCOM de Comunicação: “O uso principal do termo está associado a publicações periódicas impressas
em formato tabloide, embora, também, possa referir-se à versão online e a títulos encontrados exclusivamente na internet.” (INTERCOM, 2010, p. 1.083)
Das concepções iniciadas no suporte impresso ao modo como se apresentam
no digital, as revistas têm características que as diferenciam dos jornais impressos,
televisivos ou radiofônicos que podem ser entendidas por meio dos seguintes eixos
estruturantes: periodicidade, especialização, primeira página (capa), reportagem
em profundidade e apelo visual. No impresso, produtos autodenominados revistas
têm capa, miolo, contracapa, o que significa que a estrutura assinala o produto. No
contexto digital, contudo, a estrutura passa a ser variável, plural, aberta, perdendo
tais limites aparentes. Tendo em vista a realidade efêmera e plural atual do produto,
opta-se por definir a revista jornalística em sentido amplo, isto é, como um tipo de
“processo comunicativo” (TAVARES, 2012) envolvido por lógicas especializadas, com
abordagem tematizada de fatos e forte apelo visual, sem relação conceitual direta com
o suporte material.

Seis modelos das revistas em formatos digitais
Modelo 1: sites de revistas
Este primeiro modelo engloba as publicações exibidas através de páginas na
web, que, logo à primeira vista, têm por característica marcante o fato de estarem construídas a partir da linguagem HTML, com informações dispostas de modo
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verticalizado, em sua grande maioria. Praticamente todas as revistas impressas,
principalmente as da imprensa mainstream, têm sites, que funcionam com objetivos diversos: para alimentar a atenção do público-leitor durante o intervalo da
periodicidade da edição impressa, como canais para aprofundar o assunto tratado ou explorar os recursos multimidiáticos nas narrativas, como áudio, vídeo, infográfico interativo ou galeria de fotos; para delimitar o espaço da publicação no
ambiente virtual; para abrir canal de participação do público ou de produção de
conteúdo colaborativo; entre outras estratégias possíveis. Os sites de revistas são
costumeiramente acessados por meio de computadores, sejam desktops, notebooks
ou netbooks. De modo menos comum,1 podem também ser consumidos através dos
dispositivos móveis.
Carlos Scolari (2012) classifica os sites das revistas através de nove elementos
centrais: fluxo contínuo de informação/portalização; seções temáticas/eixo temporal;
conteúdo mais especializado que generalizado; financiamento gratuito, com menos
publicidade; mais profissionais formados do que amadores; distribuição por meio de
rede digital e de site na web; consumo fixo (PC) ou ubíquo (notebooks, netbooks etc.),
texto menos informativo e mais opinativo; e Web 2.0, principalmente por meio de
blogs, e abertura ao CGU. (SCOLARI, 2012) Optou-se, aqui, por designar este primeiro modelo como site, em vez de portal, por entendermos que o processo de digitalização das revistas não se baseia na mesma lógica de “portalização” do jornalismo diário,
principalmente em relação à atualização constante do plantão, como diz o professor
ao justificar o termo: “Em outras palavras: as revistas online, como os diários digitais,
terminaram convertendo-se em portais de notícia cujo ritmo informativo se dá por
minuto.” (SCOLARI, 2012, p. 4, tradução nossa) Nos sites de revistas, no entanto, a
característica de atualização contínua não é seguida de maneira rígida e não há necessariamente espaço reservado para plantão noticioso em todas as publicações. Isso significa que o intervalo de tempo entre publicações pode ultrapassar horas (DOURADO,
2013) em parte dos casos.

1

A afirmação é substanciada pela lógica de cada suporte. Nos smartphones e nos tablets, existem
aplicativos que podem ser baixados, de modo gratuito ou pago, com conteúdo específico de cada
revista. Porém, obviamente, há a opção de o leitor consumi-lo através do navegador.
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Modelo 2: webzines
As publicações enquadradas como webzines são fechadas,2 com capa, miolo e
contracapa, voltadas para a interface digital, consumidas em computadores – desktop, note ou netbook –, por meio da web. Pela natureza do ciberespaço, onde estão
inseridas, naturalmente possibilitam o planejamento da inserção de potencialidades
digitais como animações, hipertextos, recursos multimidiáticos com vídeos, gráficos
ou fotografias, além de espaços interativos que promovam a participação. Em meio
à estruturação do conteúdo, ainda se destaca a valorização estética praticada nessas
publicações, principalmente pelo grande número de temas ligados às artes que boa
parte delas aborda.
Como produto fechado, as webzines estão disponíveis em edições periódicas;
por isso, a força editorial da publicação deve ser evidente para fidelizar o público leitor, o que perpassa pela questão de escolha das pautas, apresentação e distribuição do
conteúdo – se por e-mail, redes sociais, apenas site. Algumas publicações oferecem a
opção ao leitor de imprimir uma versão em PDF da publicação.
Também chamadas de e-zines, e-fanzines, cyberzines, hyperzines (NATANSOHN; SILVA; BARROS, 2009), não há consenso acerca do termo mais adequado
para denominar tais publicações. Neste trabalho, chama-se de webzines (NATANSOHN; SILVA; BARROS, 2009) por entendermos ser este o nome atualmente mais
propagado em pesquisas acadêmicas e no mercado comercial. Terminologicamente,
web corresponde ao WWW, e [fan]zine remete às revistas amadoras, de pequena
circulação e de caráter independente, geralmente produzidas por fãs, que foram um
marco editorial nos anos 1960. A partir dos anos 1990, com a revolução da informática, os fanzines passaram a se apropriar da tecnologia na produção das peças. “Com
os programas gráficos cheios de recursos, os fanzines com sua estética tradicional de
recortes e colagens vieram dar lugar a um projeto gráfico mais limpo, aproximando-se
da estética das revistas do mercado.” (MAGALHÃES, 2003, p. 3)
Segundo Magalhães (2003), a veiculação dessas publicações através da internet
tem como marco o ano de 1995, quando o Rhereck Magazzine, do cartunista Célus,
foi disponibilizado para leitura na tela do computador. A partir de então, os tradicionais fanzines fotocopiados em preto e branco são distribuídos no meio digital como
2
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Exemplos: WOOF e lamilk. Cf.: http://migre.m e/aLZxK; http://migre.me/btP17. Acesso em:
19 set. 2012 e 23 out. 2012, respectivamente.
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newsletter;3 há edições que existem em papel e na rede,4 e outras que são ambientadas
apenas na rede, entre as quais: Aquário, E-fanzine, Esfera, London Burning, Electric
Head. (MAGALHÃES, 2003)
Ressalta-se que a referência aos fanzines não limita as webzines à vertente de
publicação de viés ideológico, mas permeia todo o mercado editorial que é independente aos grandes grupos de comunicação. Por isso, inclusive, as webzines do tipo informação geral são escassas, para não dizer inexistentes. Aquelas que circulam na rede
são hiperespecializadas, focadas em temas como design, moda, fotografia, esportes,
quadrinhos, artes, entre outros. Estão abrigadas em sites HTML, mas, apesar disso,
são visualizadas como edições fechadas – ao contrário dos sites de revistas –, através
de PDFs ou Flash.
As webzines inovaram ao delimitar um modo de apresentação das revistas no cibe-

respaço distinto do modelo dos sites. Optaram por simular as páginas das revistas impres-

sas e o movimento de folheio (flip page), que se tornou tendência também em publicações
desenvolvidas para tablets. Com o mercado já formado, algumas empresas passaram
a oferecer o serviço de converter publicações para o formato Flash para editoras.
Há ainda os sites que reúnem diversas publicações de webzines, entre eles, o Issuu,
o Calaméo e pdf-mags. O site pdfs-mag, por exemplo, é um repositório de revistas
em formato PDF desenvolvidas em todo o mundo. Ele foi criado no ano de 2006 e,
cerca de 10 anos depois, reunia 56 categorias de revistas, organizadas por temáticas
(humor, carros, cultura, design, filmes, ciência), que podiam ser buscadas através
do banco de dados.

Modelo 3: revistas portáteis
O surgimento dos aplicativos, os softwares que podem ser baixados em lojas
como a AppStore ou Play Store, de modo gratuito ou pago, deslocaram o consumo de
revistas também para os pequenos aparelhos móveis. No Brasil, os aplicativos para celulares começaram a surgir no mês de junho de 2010 – o primeiro foi o da revista Trip
e, em seguida, Caras, Crescer, Galileu, IstoÉ Gente, Rolling Stone Brasil, Veja e TPM
aderiram ao negócio. “Além do usuário ter acesso às matérias de cada revista atualiza3

Exemplificado pela Ackzine, de Barcelona, entre outros.

4

Considerado processo normal, visto que, não necessariamente, um suporte precisa excluir outro.
Exemplos: Brujeria e o El Espresso Cucaracha.
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das on-line, o usuário também pode visualizar galerias de fotos, ter acesso a conteúdo
exclusivo e ouvir rádios on-line, como é o caso da Trip FM.” (CUNHA, 2011, p. 51)
Os apps das revistas se organizam de modo bem diverso a depender da editora
a que pertencem. As publicações da Editora Globo, por exemplo, como Época, Marie
Claire, Galileu ou Caras, seguem a mesma estruturação interna: fundo preto, colunas
verticais com nome de editorias e seções, sendo que apenas em Últimas Notícias há
espaço reservado para manchete. Em cada uma das colunas, são listados, verticalmente, mais de 20 destaques.
A maioria dos aplicativos de revistas para celulares é gratuita. Ao observar 17
aplicativos para celular, foi constatado que 14 têm acesso gratuito5 e 3, acesso pago.6
Outra característica marcante é a forma como o conteúdo é apresentado na tela do
celular: a maior parte hierarquiza as matérias/colunas em destaques, em lógica semelhante à de um site, com navegação aberta. Treze dos 17 exemplos visitados trabalham
desta maneira, entre revistas de informação geral e especializadas. Dos apps visitados,
apenas as revistas Cultura, The Economist, AU e Brasileiros oferecem o produto fechado ao usuário, o que significa que cada edição tem de ser baixada individualmente
e paga para depois ser consumida.
Segundo estudo da IDC Brasil divulgado em setembro de 2012,7 o país possuía
27,3 milhões de celulares vendidos nos seis primeiros meses daquele ano, com perspectiva de comercialização de 62 milhões8 de aparelhos até o mês de dezembro. Dos
27,3 milhões, celulares do tipo smartphone atingiam a marca de 6,8 milhões, enquanto os chamados feature phones – com acesso à internet, mas sem sistema operacional – representavam o restante, ou seja, a maior fatia do mercado. Em comparação a
2011, o avanço das vendas dos smartphones foi de 77%, enquanto houve queda de 29%
no comércio dos feature phones, demonstrando a tendência de avanço dos celulares
inteligentes naquele momento. Para Castells (2007), estes aparelhos atraem especialmente os jovens, dada a capacidade de sua adequação à moda – ou à personalidade
– do usuário.
5

A observação foi feita com Exame, Galileu, Vogue, Slate, Caras, Época Negócios, Marie Claire,
Época, Isto É Dinheiro, Isto É, Revista da Cultura e Veja.

6

The Economist, AU e Brasileiros.

7

Cf.: http://migre.me/aRjpW. Acesso em: 25 set. 2012.

8

Em relação aos tablets, a expectativa, de acordo com a mesma consultoria, é que, até o fim daquele
ano, o Brasil teria 2,6 milhões de unidades.
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Neste sentido, a mobilidade e a comodidade da nova tecnologia se diferenciam de forma qualitativa do resto das tecnologias da comunicação, incluindo aqui a internet através do computador pessoal, porque o dispositivo é
leve, ‘pessoal, portátil e se pode caminhar com ele’ e também se tornou parte
da nossa vestimenta diária. (CASTELLS, 2007, p. 173, tradução nossa)

A perspectiva positiva em torno do aparelho também é considerada por outro
pesquisador de cibercultura, André Lemos (2007, p. 25): “O telefone celular é a ferramenta mais importante de convergência midiática hoje.” Ele conceitua o aparelho
como “dispositivo híbrido”, por conjugar, em um só artefato, funcionalidades diversas,
entre elas, registro de fotos, produção de vídeos ou música, acesso à internet – com canais para redes sociais –, envio e recebimento de mensagens SMS, troca de arquivos via
Bluetooth, plataforma para jogos on-line, entre diversos outros serviços de geolocalização e mapeamento, além, é claro, da função básica de realizar e receber telefonemas.
Diante de todas estas possibilidades, o pesquisador denomina tal aparelho Dispositivo
Híbrido Móvel de Conexão Multirredes (DHMCM). “Trata-se da ampliação da conexão, dos vínculos com unitários, do controle sobre a gestão do seu espaço e tempo na
fase pós-massiva da comunicação contemporânea. (LEMOS, 2007, p. 26)
Jakob Nielsen (2009) ressalva, contudo, que a exigência dos consumidores em
relação à usabilidade dos celulares aumentou. Com base no resultado de sua pesquisa
que avaliou como as pessoas usam os dispositivos móveis,9 o pesquisador considera
que é preciso criar um produto independente para cada plataforma, ressaltando que
o usuário não quer acessar, via celular, o mesmo site do desktop. (NIELSEN, 2009)
A potencialidade desses dispositivos é compartilhada por Cunha e Natansohn (2010,
p. 16): “Os celulares já não são mais celulares, mas computadores de bolso, que permitem acesso permanente, contínuo, pervasivo. O celular é hoje como o endereço da
pessoa, o sinal de identidade.”
Acessadas como aplicativo para celular, as revistas portáteis são produto aberto, com atualização contínua e estrutura similar (mas não idêntica) aos sites de revistas. O aplicativo simula elementos de website, com menu de editorias, apresentação
verticalizada dos destaques e manchete no topo da página. A principal distinção entre
esses aplicativos e os sites é a centralização do conteúdo, possibilitando leitura mais
9

Realizada com pessoas residentes nos seguintes países: Estados Unidos, Austrália, Holanda, Romênia, Singapura e Inglaterra.
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concentrada se comparada à vastidão de informações acessadas através de um navegador. As notícias deste tipo de revista são estruturadas para leitura por meio dos celulares: listadas verticalmente (com título e linha fina, expondo o resumo informativo
para seleção do leitor, e foto, em sua maioria) e, internamente, a foto principal e textos
em parágrafos curtos e médios.

Modelo 4: revistas expandidas
As revistas tradicionais, que dominam o mercado com vendas e anúncios, são
ofertadas também com versões para tablets. Elas utilizam a versão impressa na íntegra e adicionam novos elementos à edição periódica, possibilitados pelos recursos
desse suporte digital. Assim, oferecem ao leitor uma navegação horizontal e vertical,
dinamizando o conteúdo com base nesta orientação de leitura; navegação em scroll
– de cima para baixo – em uma mesma matéria; paginação não sequencial, mas por
conteúdo (CUNHA, 2011); além de conteúdo multimidiático através de áudios, vídeos,
fotografias, animações e blocos textuais interativos, em níveis de aplicações diversos.
Por serem uma extensão potencializada da versão impressa, optou-se aqui por designá-las revistas expandidas.
A Época foi a primeira revista brasileira a ser oferecida no iPad, sendo lançada
em abril de 2010, mesmo mês da Time. Ela “não pretendia apenas replicar o conteúdo do impresso, no formato de PDF rico […], mas utilizar todas as funcionalidades
do tablet, segundo contou, durante o período de lançamento, o diretor de criação da
Editora Globo, Saulo Ribas.” (CUNHA, 2011, p. 54) Atualmente, as principais revistas
de informação geral – Veja, Isto É, Carta Capital, The Economist, Time, The Newsweek, L’Express, The New Yorker, entre outras – e especializadas – Bravo!, Galileu,
Trip, Tpm, Vogue, National Geographic, The Rolling Stone, entre outras – possuem
versões para tablets.
A tentativa – ou desejo – de reinvenção de produtos como as revistas é comumente mais cobrada nas publicações voltadas para os formatos dos tablets, como com
as revistas expandidas. Enquanto nos smartphones a proposta é consumir informações de modo prático e rápido, nos tablets, a leitura pode ser mais demorada, como
contemplação do conteúdo, em uma nova experiência de leitura em tela. Um desses
suportes, o iPad, da marca Apple, foi pioneiro ao explorar a potencialidade multimí-

496

∙

GJOL: pós-graduação e produção de textos

dia, até pelo tamanho da tela, e a possibilidade de consumir o conteúdo na posição
vertical ou horizontal.
A pesquisa The State of the News Media 2012, promovida pelo Project for Excellence in Journalism do Pew Research Center’s, que foi aplicada no contexto norte-americano, apontou que, mesmo com os desafios ininterruptos de redefinição no
modelo de negócios, os tablets “podem proporcionar um ambiente particularmente
bom para as revistas.” Isto porque, segundo a pesquisa, constatou-se que as pessoas
leem conteúdos mais longos e que gastam mais tempo em aplicativos de revistas do
que em outros tipos de meios de comunicação. Como “má notícia”, indicou que o número de plataformas que poderiam competir no mercado naqueles próximos anos
tinha se proliferado por conta da velocidade tecnológica e que, por isso, em breve
seria necessário injetar mais investimentos em outros tipos de produtos – como já se
vê com as reportagens isoladas, chamadas de TouchDocs.10 Ainda acerca das revistas
para tablets, a pesquisa acrescentou que o retorno financeiro não tem sido gratificante. “Enquanto isso, as editoras estão cada vez mais aproveitando o poder de suas
marcas bem conhecidas em outras arenas – eventos, e-commerce e até mesmo de
entretenimento – no esforço de encontrar novas receitas necessárias para assegurar
um futuro forte.” (PEJ, 2012)
Nesse quesito, um dos pilares para manter a rentabilidade do produto é disponibilizá-lo através de aplicativos e cobrar pelo download, oferecendo a compra de
edições avulsas ou a assinatura por períodos que variam, a depender da periodicidade
das revistas, como ocorre com as publicações deste modelo. O pesquisador Carlos Scolari (2012) critica a escolha do mercado digital de revistas pelos aplicativos, apontando que vai de encontro à potencialidade infinita de interação propiciada para a web,
comparando o tipo de consumo aos CD-ROMs dos anos 1990. “Se a web é profunda,
com tendência infinita e complexa, as eMagazines11 são produtos simples, quase li10

Têm surgido diversos aplicativos focados exclusivamente em reportagens especiais, que não poderiam estar em outro suporte, destacando-se títulos como: Money & Speed: Inside the Black Box;
La guerra en 360 grados; Congo, la paix violée; Vía PanAm: un viaje de 40 semanas explorando
las migraciones en las Américas, entre outras. (LA VANGUARDIA, 2011) “La exploración tanto
de nuevas formas narrativas como de posibles vías de negocio para el reportaje y el documental
comienza a dar sus frutos en las tabletas, con el iPad como principal tierra de oportunidades. Sus
creadores han bautizado este formato como TouchDoc, de documental táctil, y consideran que
‘muestra las nuevas oportunidades abiertas por la fusión de la televisión con la pantalla de ordenador.” (LA VANGUARDIA, 2011)

11

Como o pesquisador se refere às revistas em tablets. Porém, este modelo da presente dissertação
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neares, baseados em uma arquitetura da informação fechada.” (SCOLARI, 2012, p. 13)
Neste sentido, avalia como baixa a atenção dada à interação do leitor com o produto,
principalmente em termos de colaboração – conteúdo gerado pelo usuário. “[A]s publicações em forma de aplicação representam um retrocesso às páginas da web. Um
usuário não pode criar um link para uma aplicação, da mesma maneira que seu conteúdo não pode ser remixado ou reinventado.” (SCOLARI, 2012, p. 13)
Por outro lado, Rodrigo Cunha (2011) observa que, apesar de esta lógica de distribuição de revista ter se estabilizado, as editoras não estavam satisfeitas com o modelo de negócio oferecido pela Apple, o que poderia enfraquecer este tipo de prática.
A fragilidade decorre de dois aspectos: primeiro, a Apple subtrai um percentual sobre
a venda de cada exemplar e, segundo, não permite certos tipos de conteúdo – proíbe
eróticos, por exemplo – em sua loja virtual. (CUNHA, 2011) Por conta disso, afirma que
“alguns retiraram aplicativos das lojas, como foi o caso do Financial Times, que optou
por distribuir o jornal por meio de mobile site em HTML5.” (CUNHA, 2011, p. 127)

Modelo 5: revistas nativas digitais
Publicações desenvolvidas exclusivamente para os tablets, como propõe este
modelo, têm crescido no mercado editorial digital. Em levantamento feito nesta pesquisa, foram identificadas sete publicações voltadas somente para a plataforma, sendo
que uma delas é brasileira, a AU,12 especializada em temas ligados ao universo canino.
As internacionais são Project, Three, Katachi, Aside – desenvolvida em HTLM5 –,13
HBL+, MOB e TabTimes.
Pelo caráter exclusivo, já que são pensadas e desenvolvidas para este suporte,
as produções tendem a ser interativas e experimentais, propondo uma linguagem inovadora, condizente com as características do tablet. Dos exemplos mencionados que
estão em atuação no mercado, o caso da revista Katachi, idealizada por Ken Olling e
Max Berg, serve para ilustrar o modelo. A publicação pode ser lida em inglês, japonês
e norueguês, com pautas sobre design, pessoas e negócios.
abarca apenas aquelas publicações que são extensões da versão impressa.
12

A publicação não foi inserida na amostra por causa da ausência de conteúdo jornalístico; conta
apenas com artigos de médicos e serviços para donos de cães.

13

O HTML 5, proposto pela Opera Software, é a quinta versão da linguagem desenvolvida para a WWW, incorporando funcionalidades semânticas e multimidiáticas.
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A proposta da revista é, justamente, apresentar o conteúdo de forma inovadora
e inédita, a partir do uso da tecnologia, buscando não repetir formatos típicos de outros media, inclusive, da própria revista impressa. “Estamos compartilhando a nossa
grande visão de como se deve ler uma revista no iPad. Estamos olhando para o futuro,
não para o passado. Neste caso, o meio é a mensagem”, disse Ken Olling, um dos idealizadores, em entrevista concedida ao site Grafill, da Noruega. (UNTITLED.OSLO,
2012) A publicação é considerada vanguarda por incluir o leitor na construção do conteúdo, por vezes inserindo o reflexo do indivíduo que lê como foto em determinada
matéria, ou por aplicar animações em níveis sofisticados, propiciando experiência peculiar de leitura por meio da tela tátil.
Ao analisar as interfaces gráficas de diversas revistas em formatos digitais, Cunha
(2011, p. 104) observou que o grau de experimentalismo nas produções específicas para
o iPad é maior. “[U]ma mesma página pode mesclar parágrafos de textos distribuídos
em uma e em duas colunas, assim como pequenas chamadas podem invadir alguma
das colunas e quebrar o fluxo normal de texto.” É válido destacar que as revistas que
possuem esta tendência, que é exclusividade do iPad, ainda não haviam sido alvo de
caracterização a partir de análise comparativa, o que dificulta descrevê-las.
Neste modelo, também há um segundo segmento de revistas, que se unem por
um aspecto adicional, porque integram o leque de produtos de grandes corporações
midiáticas focadas nos jornais impressos. Ou seja, são revistas em formatos digitais
voltadas exclusivamente para o tablet, porém foram lançadas como acessórios digitais
de jornais impressos. Tal tendência é exemplificada por publicações como O Globo A
Mais, considerada uma “revista vespertina”, segundo marketing do grupo O Globo;
e a Folha 10, revista dominical do jornal paulista Folha de S.Paulo. Em linhas gerais,
este modelo abarca as publicações autodenominadas revistas e que excluem qualquer
coexistência em outro tipo de suporte – impresso, eletrônico ou digital –, estando
acessíveis apenas no tablet.

Modelo 6: revistas sociais
Este conjunto abarca os produtos autodenominados revistas que são visualizados através de softwares que rodam em sistemas operacionais de tablets. Estes
programas são convertidos em produtos a partir do uso continuado do usuário, que
configura perfis de redes sociais para receber informações noticiosas ou da esfera pri-
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vada. As informações emitidas pelos perfis escolhidos são organizadas na interface
gráfica de cada um dos softwares, funcionando em uma espécie de agregador de conteúdo. A prática destes produtos, intitulados revistas, tem relação direta com a cultura
vigente no ciberespaço, principalmente em termos de autonomia de produção e de
distribuição de conteúdos.
O marco das “revistas sociais” é datado de 2010 com o surgimento do aplicativo
Flipboard, destinado ao tablet iPad e, no mesmo ano, disponibilizado também para
todos os aparelhos com sistema Android. Para Scolari (2012), este modelo de revista,
chamado, em inglês, de social magazine, é um fenômeno efervescente.
No caso da Flipboard, a metáfora da navegação se inspira nas velhas revistas
de papel, onde é necessário exercer um movimento da ponta do dedo para
‘passar a página’. Desta maneira, Flipboard rompe com o sistema fechado
que mencionamos anteriormente e alcança outro extremo: uma revista pessoal, composta pelas informações (textos escritos, fotos, vídeos, etc) geradas
por nossas redes. (SCOLARI, 2012, p. 12)

Zite, NewsMix, Pulse, Google Currents, Yahoo Livestand,14 Persona e TweetMag são outros casos identificados do conceito emergente de “revistas sociais”, com
dinâmica ascendente na contemporaneidade. No ano de 2003, antes do lançamento
do iPad, o pesquisador Mark Deuze15 classificou “diretórios e agregadores” como o segundo modelo de jornalismo on-line – o primeiro seriam os sites tradicionais. Como
agregadores, estão incluídos os motores de buscas, as pequenas empresas e os blogues
particulares, quando eles funcionam na lógica de disponibilizar links ou textos de outros canais informativos.
Para o dicionário Michaelis, agregar é “reunir, concentrar, congregar, associar,
acumular”;16 sinônimos que remetem às funções das RSs, receptoras que distribuem
conteúdos a partir da inscrição de feeds em um único programa, sem a necessidade de
acessar cada site para ter contato com a informação. Entende-se que os agregadores
congregam conteúdo consumido pelo usuário. Na concepção de Mark Deuze (2003,

14

O aplicativo saiu de circulação em maio de 2012, seis meses após ser lançado pelo Yahoo.

15

Mark Deuze é pesquisador de comunicação, um dos pioneiros no estudo do ciberjornalismo, e professor da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos. Deuze classificou o jornalismo on-line em três
modelos: dos sites tradicionais, dos agregadores de conteúdos e dos sites de partilha e discussão.

16

Cf.: http://migre.me/7VO6x. Acesso em: 15 fev. 2012.
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p. 7), este segundo modelo abarca iniciativas jornalísticas que, por exemplo, disponibilizem links de outros sites da web, áreas de bate-papo, troca de notícias, entre
outros, no contexto dos websites.
Ressalta-se que, apesar dessa distinção de Deuze ter sido construída no fim da
primeira década do jornalismo on-line, serve para fundamentar a dinâmica digital, já
deslocada para os dispositivos móveis. Para acompanhar as tendências e os modelos
de negócios pelos quais se desenvolvem os produtos autodenominados revistas, há
três anos a The Association of Magazine Media organiza a conferência MPA Digital:
Swipe. Na edição de 2012, ocorrida no mês de março, uma das mesas discutiu como as
revistas sociais podem ajudar a indústria das revistas, com foco, sobretudo, na busca
de respostas para o mercado publicitário. Alguns autores enxergam na tendência a
oportunidade de atender a demanda de uma audiência particular, ao mesmo tempo
rápida e barata. (GRUESKIN et al., 2011)

Considerações finais
Ao observar o mercado de publicações digitais, é perceptível que os produtos autodenominados revistas têm se tornado populares, o que abre espaço para refletir se esta
tendência é ou não fundamentada pelas características do produto, tendo em vista a
natural renovação devido à mudança do suporte, ou se ela é realizada por uma espécie de banalização do termo. Os seis modelos de revistas em formatos digitais foram
elaborados com vistas à organização deste cenário, do ponto de vista da produção
jornalística, e se mostram interessantes também para um controle epistemológico da
revista como objeto de pesquisa.
Neste contexto, percebe-se que quatro dos seis modelos se mantêm atrelados à
estruturação convencional do produto, fruto da tradição impressa, tendo a capa como
principal representação simbólica e identitária da revista, e com conteúdo disponibilizado de modo sequencial, alguns com simulação do folheio, como as webzines,
que são pensadas para leitura em computador, note ou netbook. O folheio é adaptado
– não simulado – nas revistas expandidas e nativas digitais, ambas consumidas em
tablets, com navegação por conteúdo e orientação de leitura dinâmica, aspectos previstos na especificidade tecnológica do aparelho.
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O site de revista, considerado o modelo 1, tem o formato mais popular e é geralmente usado como um lócus complementar à produção fechada – com começo, meio e
fim – de uma revista, seja impressa ou não. Os objetivos são diversos, entre eles: proporcionar um canal para consumo de conteúdo nos intervalos das edições impressas,
delimitar espaço do produto no ciberespaço, ampliar e diversificar o conteúdo com os
recursos digitais – áudio, vídeo, galerias de fotos, infográficos interativos –, além de criar
um espaço para a participação do público leitor e para o envio de material colaborativo.
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