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memória em uma nova ecologia das mídias. Dissertação (Mestrado em Comunicação e 
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RESUMO 

 

Existe um alargado entendimento acadêmico de que a memória na internet adquire uma nova 

configuração e uma nova ecologia não observadas nos meios predecessores, levando ao 

desenvolvimento de rupturas em sua utilização. Observamos seus usos mais avançados em 

uma ocasião favorável para que isso ocorresse. A comemoração/celebração sobre os dez anos 

dos ataques do 11 de setembro de 2001 possibilitou um momento próprio a ser estudado não 

apenas em função das novas lógicas e estruturas mnemônicas que emergiram em tal situação, 

mas também pela importância que foi o acontecimento, causando modificações nas práticas 

jornalísticas, de modo geral, e no incipiente webjornalismo, de modo particular. Somam-se a 

esses fatores, a posição privilegiada do conteúdo através da criação de “especiais” e de 

páginas próprias. Partimos da premissa de que todo o engajamento para uma utilização 

eficiente e eficaz da memória na internet deveria tornar-se saliente nas publicações 

jornalísticas sobre essa comemoração/celebração. Para verificar como a memória foi utilizada 

enquanto recurso produtivo na tessitura do (web)jornalismo, realizamos uma pesquisa de 

observação e analítica sobre as publicações do decenário do 11/09 nos sites dos jornais O 

Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo, The Guardian e The New York Times. O primeiro 

caminho de análise nos permitiu perceber aspectos estáticos, dinâmicos e inovações da 

memória. Em outro momento, associamos conceitos, recursos e termos sobre a memória 

jornalística, levantados em textos acadêmicos sobre o assunto, e buscamos identificá-los no 

material produzido pelos quatro veículos incluídos no corpus. O uso da memória se tornou 

comum na produção jornalística na web, embora esteja ocorrendo de modo automático, 

algorítmico, pouco eficiente ou inovador; sua utilização traz qualidade ao conteúdo noticioso, 

mas não modifica a rotina e o trabalho do jornalista profundamente, em função da 

automatização. 

 

Palavras-chave: Memória. Webjornalismo. 11 de setembro. Ecologia das mídias.  
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MARTINS, Allysson Viana. Back to the past in ten years of the 9/11: memory’s contexture 

in a new media ecology. Dissertation (Master in Contemporary Communication and Culture). 
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ABSTRACT 

 

There is a wide academic understanding that the memory on the internet acquires a new 

configuration and a new ecology unobserved in previous media, leading to the development 

of disruptions in its use. We observed the more advanced uses in a favorable occasion for that 

to happen. The commemoration/celebration of the tenth anniversary of the attacks of 

September 11, 2001 give a moment to be studied not only in terms of new logical and 

mnemonic structures that emerged in such a situation, but also by the importance of what was 

happening, causing changes in journalistic practices in general, and in the nascent web 

journalism, in particular. Added to these factors, the privileged position of the content by 

creating “specials” and own pages. We began with the premise that all engagement for an 

efficient and effective use of memory on the internet should become salient in journalistic 

publications about this celebration/celebration. To verify how the memory is used as a 

productive resource in the contexture of the (web)journalism, we conducted a observational 

and analytical research in publications about the ten years of 9/11 on the websites of 

newspapers O Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo, The Guardian and The New York 

Times. The first path of the analysis allowed us to see static and dynamic aspects and memory 

innovations. In another moment, we associate concepts, features and terms on journalistic 

memory, raised in academic texts about the subject, and we seek to identify them in the 

material produced by the four vehicles included in the corpus. Memory usage has become 

common in journalistic production on the web, although it is happening automatically, 

algorithmic, less efficient or innovative; its use brings quality to news content, but does not 

modify the routine work of the journalist deeply, depending on the automation. 

 

Keywords: Memory. Webjournalism. September 11. Media ecology.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O webjornalismo está em constante desenvolvimento desde que deu seus primeiros 

passos na internet. Segundo a pesquisadora Luciana Mielniczuk (2003), podemos dividi-lo em 

três gerações: a primeira é a fase de transposição; a segunda, a fase de metáfora; por último, a 

própria fase do webjornalismo. As experiências iniciais de jornalismo na web aconteceram 

com a transposição de jornais impressos para o então novo meio, geralmente, enquanto cópia 

do conteúdo do formato impresso para a internet. Quando existe essa transposição, pode-se 

manter o mesmo layout do impresso, pois diferentemente do que muitos imaginam, há leitores 

que preferem que a página na web seja exatamente igual àquela publicada na versão impressa; 

não apenas o mesmo conteúdo, mas o mesmo estilo e a mesma estrutura noticiosa, conforme 

estudo de Mike Ward (2006). 

 Com o aprimoramento tecnológico do novo suporte e com as experimentações 

sucedidas no âmbito da produção e do desenvolvimento das linguagens próprias, o 

webjornalismo possuía modificações paulatinas. Na segunda fase, a transposição é ainda a 

base dos produtos, porém, outros aspectos que caracterizariam a terceira geração do 

webjornalismo já se fazem presentes, como os hiperlinks para outros conteúdos, a 

personalização, além de uma maior interatividade e participação de leitores. Nesse mesmo 

momento, surgem e generalizam-se os portais, sites que oferecem mais de uma forma de 

serviço. Essa variedade de serviço ocorre, por exemplo, quando se conjuga a transposição de 

conteúdo para outros meios com a produção específica para a internet, ou quando há 

combinação desse material inédito (ou transposto) com fóruns, chats, provedor de internet, 

espaços de e-commerce etc. 

 Todavia, é na terceira fase, especialmente após a generalização do acesso à internet em 

banda larga, que o webjornalismo se desenvolve amplamente, buscando suas especificidades 

próprias e produzindo conteúdos inéditos, formatados especialmente para o suporte e para a 

internet. Apesar da divisão das fases do webjornalismo, elas não são mutuamente excludentes. 

Hoje, há tanto a simples transferência – sem modificação ou acréscimo – quanto a utilização 

de ferramentas próprias do ciberespaço, configurando simultaneamente todas as fases do 

webjornalismo em um único lugar. 

 De modo mais simplificado, o estudioso português João Canavilhas (2004) propõe que 

o webjornalismo seja analisado em dois planos: quando o jornalista alimenta a memória da 

web – produzindo ou transpondo conteúdo para ela; e quando utiliza alguns dos serviços da 

internet – como o uso de e-mails para contato, de ferramentas para background da produção 
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noticiosa, entre outros. No processo de configuração do webjornalismo em sua primeira 

década, Luciana Mielnizuck (2003) e Marcos Palacios (2002, 2003) percebem seis aspectos 

que o caracterizam: interação, personalização, hipertextualidade, multimidialidade ou 

convergência, memória, atualização contínua ou instantaneidade. Em 2001, o pesquisador 

John Pavlik (2001) havia apontado a ideia de um jornalismo contextualizado (contextualized 

journalism) para essa nova forma de produção jornalística, através de cinco especificidades: 

multimídia, hipermídia, interação/envolvimento do público, conteúdo dinâmico/atualização 

constante, personalização. 

 Essas características precisam ser revistas, pois modificações internas ou expansões já 

ocorreram, uma vez que o jornalismo praticado em 2003 não é igual ao atual, sobretudo no 

contexto da internet, onde “tudo acontece muito rápido – cada ano vale por sete” (FERRARI, 

2003, p. 9). Em outra ocasião (MARTINS, 2011), sugerimos que novas ferramentas enfatizam 

e potencializam as particularidades do webjornalismo, sustentando que o blog influencia o 

jornalismo na web com algumas de suas propriedades e demonstrando em que aspectos eles 

dialogam. Uma nova geração para o webjornalismo emergiu a partir da banda larga e da 

generalização do uso das bases de dados (BARBOSA, 2009; FIDALGO, 2004). Ademais, 

para além da web, o jornalismo é encontrado atualmente em dispositivos móveis e em tablets, 

exigindo o olhar do pesquisador para um novo ambiente e um jornalismo com novas 

especificidades. Em estudo mais recente, Suzana Barbosa (2013) aponta para o que poderia 

ser um jornalismo na web de quinta geração. 

 O pesquisador Marcos Palacios (2003) assinalou que a superação dos limites espaço-

temporais proporcionou realmente uma ruptura em relação ao jornalismo realizado em outros 

meios, pois a internet se caracteriza por não estar balizada por número de páginas (como no 

impresso) ou por tempo de exposição (como no rádio e na TV). Nesse contexto de espaço 

“ilimitado” para disponibilização de material, aliado à instantaneidade e à atualização 

contínua, a memória ganha novos contornos e possibilidades de aplicação, definida como 

“múltipla, instantânea e cumulativa” (PALACIOS, 2003, 2008). 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; por fim, a propriedade cumulativa se deve à 

facilidade e ao baixo custo de estocagem de materiais, ganhando evidência, sobretudo, quando 

os meios se valem da convergência. 

 A internet traz, em si, uma alta possibilidade de indexação e armazenamento de 

conteúdos, sendo acessível rápida e facilmente, além de realizar esse processo de modo mais 
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econômico – baixo custo para manter os arquivos –, mais eficaz – toda publicação já está 

virtualmente salva e acessível e podemos aceder ao conteúdo 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, 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, tendo em vista que se aloja em um ambiente propício para a retroalimentação e o 

desenvolvimento de novos materiais por processos de combinação e mixagem.  

 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 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 apenas o arquivamento dos conteúdos é pouco, diante do potencial do 

meio em disponibilizar o que foi anteriormente produzido e publicado. Ou ainda mais 

importante (tendo em vista a quebra dos limites crono-espaciais), deve-se atentar para as 

possibilidades de divulgação de material previamente produzido, armazenado, mas mantido 

inédito em função 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.f 

 Esse ambiente de comunicação atual é credenciado por alguns autores como uma nova 

ecologia ou ecossistema da mídia, dos quais os aspectos principais observados são: 

narrowcasting (produto destinado a públicos específicos), gatewatching (a criação de filtros 

pelos próprios leitores), digitalização e globalização (globital), convergência e hipermídia. O 

caráter do hipertexto vai aceder também a 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”. 

 Para verificar o uso da memória no webjornalismo, de que forma ela é utilizada 

enquanto recurso produtivo na tessitura da produção jornalística, analisamos as publicações 
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sobre os dez anos do atentado de 11 de setembro de 2001 nos sites dos principais jornais 

brasileiros e em dois dos mais importantes veículos em língua inglesa: O Estado de S. Paulo, 

Folha de S. Paulo, The Guardian e The New York Times. A comemoração é um momento 

propício para essa confluência do estudo, não apenas por causa das novas lógicas e das 

estruturas mnemônicas, mas também pela importância que teve o acontecimento dos ataques 

do 11/09 e os seus reflexos na forma de produção jornalística desde então. Alguns pontos 

levantados, por exemplo, são as questões da securitização/premediação
1
, da 

participação/colaboração e da maior procura dos meios. Além da época propícia, os jornais 

estudados deram destaque ao conteúdo da celebração através da criação de “especiais” – 

espaços destacados e reservados para as publicações sobre um fenômeno ou assunto 

específico. Juntam-se a esses fatores o fato de a memória na internet adquirir uma nova 

configuração e uma nova ecologia não observadas nos meios precedentes. 

 Portanto, esses aspectos foram preponderantes em nosso estudo: a memória em sua 

nova ecologia; a importância e o realce incorporados pelos jornais com a criação de 

“especiais” e páginas próprias para a publicação e publicização dos conteúdos; e a celebração 

dos dez anos do 11/09 – um acontecimento que, em sua origem, causou modificações tanto na 

sociedade (norte-americana, principalmente) como nas práticas jornalísticas, de modo geral, e 

no incipiente webjornalismo, de modo particular. 

 O primeiro momento da análise se baseia na ficha desenvolvida por Palacios e Ribas 

(2011), a qual nos permitiu verificar aspectos estáticos, dinâmicos e inovações da memória. 

Procuramos, ainda, compreender questões como: gênero jornalístico e formatos midiáticos 

desses conteúdos. No segundo momento, associamos, ao material jornalístico selecionado, 

conceitos sobre memória, encontrados na literatura acadêmica sobre o tema, tais como: 

canibalização da memória: minimalização, substituição, deslocamento e transporte 

(NEIGER; MEYERS; ZANDBERG, 2011; SÁ, 2011; ZELIZER, 2011); dinâmicas do campo 

globital da memória: transmidialidade, velocidade, extensão, modalidade, valência e 

viscosidade (READING, 2011); redes partilhadas da memória (FERRAZ, 2010); processo de 

seleção da memória coletiva e utilização deliberada do esquecimento em 

comemorações/celebrações (SILVA, 2002); dimensões da memória social: seleção, 

conceitualização e comemoração (HORTA, 2008); incorporação da memória no jornalismo: 

necessidade; convite; indulgência (ZELIZER, 2008). 

                                                 

1
 Conforme mais bem explicado na seção 2, a premediação tenta evitar que a sociedade viva algum 

acontecimento que não tenha já sido (re)mediado. Não busca uma previsão, pois a ideia é abordar o máximo de 

possibilidades do futuro incerto. 
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1.1 A DISSERTAÇÃO EM SEÇÕES 

 

 Além dos elementos pré e pós-textuais, somam-se a esta dissertação seis elementos 

textuais. A seção 1 introduz o trabalho e sua problematização ao leitor, explicando os 

objetivos a serem alcançados, os métodos empregados e as premissas principais. 

 A seção 2 traz uma contextualização e uma cronologia do ataque do dia 11 de 

setembro de 2001, demonstrando suas implicações culturais, políticas e sociais, além das 

consequências que culminaram nas guerras do Afeganistão e do Iraque. O 11/09 é 

evidenciado como acontecimento (midiático ou acontecimento-crise) marcante para a história 

da mídia, do jornalismo e mesmo da recente história ocidental, especialmente estadunidense. 

As várias mutações na prática e na instituição jornalística, independentemente do meio em 

que o produto esteja assente, as lógicas de produção colaborativa e a premediação estão entre 

os principais argumentos sustentados. 

 Questões gerais sobre a memória são discutidas na seção 3. Após uma revisão 

histórica do termo, identificamos as alterações em seu sentido durante os anos, entendendo o 

que é a memória, qual é a sua área de pesquisa, como surgiu e quão amplo é o campo dos 

Memory Studies. Por fim, diferenciamos as noções
2
 de rememorar, comemorar, esquecer, 

apagar e deletar e os tipos de memória: individual, social, coletiva, midiática, entre outros. 

 A seção 4 avança no tocante ao estudo da memória no (web)jornalismo, continuando 

com a distinção realizada na seção anterior e chegando a uma configuração ecológica das 

mídias e da memória. As rupturas e continuidades da memória na internet são salientadas a 

partir da perspectiva de uma memória múltipla, instantânea e cumulativa. A reflexão sobre a 

sua função como critério de qualidade no jornalismo é realizada antes de findarmos o 

capítulo, demonstrando por qual viés analisamos a memória nos sites de O Estado de S. 

Paulo, Folha de S. Paulo, The Guardian e The New York Times. 

 Um breve histórico dos quatro jornais, culminando na criação de seus sites, e o lugar 

da memória em sua estrutura e arquitetura da informação on-line iniciam a seção 5. Essa parte 

do trabalho é analítica e debate os conceitos levantados e explicitados ao longo desta 

                                                 

2
 Os pesquisadores Castells e Ipola (1982) diferenciam “conceito”, “noção” e “categoria”. O primeiro seria uma 

unidade de significação de um discurso científico, enquanto a noção se detém ao discurso ideologia e a categoria 

ao discurso epistemológico. Consideram, ainda, que uma teoria é formulada a partir das relações e das tensões de 

diversos conceitos. Embora entendamos que cada termo representa uma unidade de significação específica – que 

se tencionam e se interpenetram (não há como desvincular totalmente a ideologia do discurso ideológico, por 

exemplo) em alguma instância –, neste trabalho, utilizamos as expressões como sinonímias, a fim de evitar 

repetições linguísticas e não entrar no debate da formulação de uma unidade de significação discursiva. 
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dissertação, buscando identificá-los no material analisado sobre os dez anos do 11/09, nos 

sites dos quatro jornais incluídos no corpus. Após a verificação, discutimos os resultados 

encontrados por meio de exemplos e cruzamento dos dados. 

 Na seção 6, realizamos uma breve revisão das principais questões expostas, a fim de 

relacionar os dados dos quatro jornais analisados e demonstrar as similaridades e as distinções 

do uso da memória nos seus especiais sobre o decenário do 11/09. Ao apresentar as limitações 

encontradas em nossa metodologia, fazemos uma proposta de aspectos analíticos que buscam 

contribuir para futuras investigações sobre a relação (web)jornalismo e memória. Por fim, 

explicamos que as conclusões representam um passo inicial de uma pesquisa mais ampla 

sobre memória e meios de comunicação/mídia, a ser ampliada e aperfeiçoada pela noção de 

“guerra de memórias”, que propomos discutir em uma pesquisa já de caráter doutoral.  
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2. 11/09 E O ATAQUE AO (WEB)JORNALISMO 

 

An ‘enemy’ who hated us for our way of life, for our freedom. 

Richard Grusin 

 

Why do they hate us? 

Karen Walker 

 

Os grandes acontecimentos da mídia seriam aqueles que 

permitem não somente ver, mas não ver. 

Maurice Mouillaud 

 

 No dia 11 de setembro de 2001, o mundo ouviria insistentemente notícias que traziam 

nomes como: World Trade Center, Torres Gêmeas, George W. Bush (filho), Osama bin 

Laden, Saddam Hussein, Al-Qaeda, Talibã, Afeganistão, Iraque, “eixo do mal”, entre outros. 

O evento que mudou o mundo ocidental e que deu início ao novo milênio, conforme alguns 

(americanos) defendem, ficou marcado pelo ataque (terrorista) ao World Trade Center e ao 

Pentágono. Quatro aviões foram sequestrados por integrantes do grupo islâmico Al-Qaeda. 

Dois derrubaram as Torres Gêmeas do World Trade Center, um foi em direção ao Pentágono 

e o último caiu em um campo da Pensilvânia – este, endereçado a Washington D.C., só não 

cumpriu seu destino graças aos passageiros do avião, que disputaram o controle da aeronave 

com seus sequestradores. Os ataques não deixaram tripulante algum vivo, bem como diversos 

mortos e feridos em decorrência do choque das aeronaves. Afirma-se que em média houve 

três mil vítimas, devido a apenas 20 sequestradores. 

 De maneira cronológica
3
, a Torre Norte foi a primeira atacada. Às 9h46, o voo 11 da 

American Airlines se chocou com o World Trade Center. Dois minutos depois, o conselho de 

segurança do complexo de prédios informou que a Torre Sul não devia se preocupar, pois o 

edifício estava seguro. Às 9h49, a mídia entrou em cena com a CNN transmitindo 

internacionalmente e ao vivo o local do acidente. Alguns minutos depois, às 10h03, o voo 175 

da United Airlines bateu na Torre Sul. Dessa vez, o impacto do avião foi transmitido ao vivo 

pela TV. Praticamente ao mesmo momento, a Casa Branca, local onde fica o presidente dos 

EUA, confirmou o que hoje para nós parece óbvio, mas que ainda não era: os Estados Unidos 

estavam sob ataque. Segundo Maurice Mouillaud (2002, p. 49), “no momento mesmo do 

acontecimento, não existe nada, nada para ser ‘visto’”. Havia muita confusão e incerteza. 

Muitos acreditavam que os dois aviões haviam atingido apenas uma torre, pois a segunda 

                                                 

3
 Todos os horários dispostos neste trabalho estão de acordo com o horário de Brasília, que cobre praticamente 

todo o território brasileiro, país no qual a dissertação foi escrita. 
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estava por trás. Segundo o pesquisador James Carey (2002), foi apenas posteriormente que 

um correspondente no local confirmou que a Torre Sul havia sido atingida. Contudo, as 

informações só começaram a ser confirmadas a partir das 12h, ou seja, que “a Torre Norte foi 

atingida pelo voo 11 da American Airlines às 09h45; às 10h03 a Torre Sul foi atingida pelo 

voo 175 da United Airlines; o edifício do Pentágono foi atingido pelo voo 77 da American 

Airlines”
4
 (CAREY, 2002, p. 73). 

 O terceiro ataque ocorreu às 10h37, atingindo o Pentágono. Às 10h45, a CNN noticiou 

esse novo impacto e, dois minutos após o anúncio, a emissora interrompeu a transmissão do 

ataque às Torres Gêmeas e colocou as imagens ao vivo do Pentágono. O último avião 

sequestrado cai às 11h03, na Pensilvânia. O momento da queda do voo 93 da United Airlines 

foi transmitido pela CNN às 11h33, através do telefonema de um dos tripulantes. Até duas 

horas depois de o ataque ter-se iniciado, nem jornalistas, nem militares ou mesmo o serviço de 

inteligência conseguia descobrir, de fato, o que estava ocorrendo. Com a queda da segunda 

torre, percebeu-se que aquilo não era uma coincidência ou um simples acidente. Ainda assim, 

não havia informações palpáveis: “ninguém tinha certeza de que os episódios em Nova York 

e Washington não eram um prelúdio para um ataque ainda mais amplo, em todo o país”
5
 

(CAREY, 2002, p. 73). 

 À noite, outras informações e posicionamentos oficiais foram divulgados. A ABC, por 

exemplo, informou às 20h04 que Barbara Olson, apresentadora do programa Politicamente 

Incorreto (Politically Incorrect), estava no voo que se chocou contra o Pentágono. Às 20h05, 

o presidente Bush avisou às emissoras que faria em breve uma transmissão, às 21h30. Desta 

forma, após ter evitado aparecer durante praticamente todo o dia, o presidente dos Estados 

Unidos realizou um anúncio de seis minutos. Todavia, foi apenas às 00h01 de 12 de setembro 

que a CNN anunciou que o FBI, a CIA e o Pentágono estavam investigando Osama bin 

Landen, o milionário saudita líder e fundador da organização islâmica internacional Al-

Qaeda. A partir daí, a história oficial foi a de que o grupo terrorista seria o culpado pelos 

crimes. Em declarações anteriores e posteriores ao atentado, a Al-Qaeda enfatizou três pontos 

que os incomodava, em relação aos Estados Unidos: sua presença na Arábia Saudita, seu 

apoio a Israel e suas sanções ao Iraque. 

 Até hoje, contudo, algumas hipóteses ou teorias conspiratórias são levantadas, como 

                                                 

4
 Tradução Nossa (T.N.): “The North Tower was struck by American Airlines Flight 11 at 8:45; at 9:03 the 

South Tower was struck by United Airlines Flight 175; the Pentagon was struck by American Airlines Flight 

77”. 
5
 T.N.: “No one was sure that the episodes in New York and Washington were not a prelude to an even wider 

attack on multiple sites across the country”. 
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exposto nas publicações da Folha
6
 e do Guardian

7
, e outras já superadas, conforme relatado 

em matéria do Guardian
8
. Sugere-se, por exemplo, que existiam pessoas ligadas ao governo 

dos Estados Unidos que tinham conhecimento sobre os ataques e não quiseram detê-los; que 

os ataques foram planejados pelo próprio governo estadunidense, a fim de ter motivo e apoio 

popular para o início de uma guerra; que a destruição não passou de uma demolição 

controlada; entre outros. O jornalista e blogueiro do Estadão, Gustavo Chacra, argumenta
9
 

que a Torre 7 do World Trade Center caiu momentos depois das torres 1 e 2, mesmo que 

nenhum avião a tenha atingido. A versão oficial é a de que detritos das Torres Gêmeas 

alcançaram essa outra torre, localizada a 100 metros de distância, incendiando alguns de seus 

andares – embora outros edifícios em condições semelhantes, no mundo e no Brasil, não 

desmoronaram apenas por causa do fogo, conforme explica o blogueiro. Em matéria
10

, o 

Estadão traz uma lista de livros que dão conta de algumas teorias conspiratórias, o assunto 

mais publicado sobre o 11/09; em uma das obras, afirma-se até que os sequestradores foram 

localizados após o acontecimento. 

 O The New York Times foi único dos jornais analisados que não trouxe alguma 

publicação falando sobre as versões não oficiais do atentado, talvez por ser originalmente do 

país onde o atentado ocorreu e por possuir uma linha editorial que buscasse reafirmar o 

nacionalismo e o poder dos EUA como potência mundial. Outros jornais, que não 

compuseram nosso corpus analítico, também realizaram publicações sobre as teses de 

conspiração, como O Globo
11

, que enfatizou, além das questões já citadas, a possível 

participação de Israel, e do americano The Washington Post
12

, disponibilizando as respostas 

do governo americano às teorias conspiratórias, na celebração dos cinco anos do atentado. No 

                                                 

6
 Teorias da conspiração ainda desafiam a história oficial do 11/9. Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/mundo/968094-teorias-da-conspiracao-ainda-desafiam-a-historia-oficial-do-

119.shtml>. Acesso em: 20 de dezembro de 2012. 
7
 September 11 conspiracy theories continue to abound. Disponível em: 

<http://www.guardian.co.uk/world/2011/sep/05/september-11-conspiracy-theories>. Acesso em: 20 de dezembro 

de 2012. 
8
 9/11 conspiracy theories debunked. Disponível em: <http://www.guardian.co.uk/world/2011/sep/05/9-11-

conspiracy-theories-debunked>. Acesso em: 20 de dezembro de 2012. 
9
 A torre do WTC que desmoronou sem ser atingida por um avião no 11 de Setembro. Disponível em: 

<http://blogs.estadao.com.br/gustavo-chacra/a-torre-do-wtc-que-desmoronou-sem-ser-atingida-por-um-aviao-no-

11-de-setembro/>. Acesso em: 20 de dezembro de 2012. 
10

 Teses conspiratórias são maioria entre os ensaios sobre o 11 de setembro. Disponível em: 

<http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,teses-conspiratorias-sao-maioria-entre-os-ensaios-sobre-o-11-

de-setembro,767822,0.htm>. Acesso em: 20 de dezembro de 2012. 
11

 O 11 de Setembro dez anos depois: dia de reflexão e críticas em todo o mundo. Disponível em: 

<http://oglobo.globo.com/mundo/o-11-de-setembro-dez-anos-depois-dia-de-reflexao-criticas-em-todo-mundo-

2867195>. Acesso em: 20 de dezembro de 2012. 
12

 U.S rebuts 9/11 homegrown conspiracy theories. Disponível em: <http://www.washingtonpost.com/wp-

dyn/content/article/2006/09/02/AR2006090200527.html>. Acesso em: 20 de dezembro de 2102. 

http://www1.folha.uol.com.br/mundo/968094-teorias-da-conspiracao-ainda-desafiam-a-historia-oficial-do-119.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/968094-teorias-da-conspiracao-ainda-desafiam-a-historia-oficial-do-119.shtml
http://www.guardian.co.uk/world/2011/sep/05/september-11-conspiracy-theories
http://www.guardian.co.uk/world/2011/sep/05/9-11-conspiracy-theories-debunked
http://www.guardian.co.uk/world/2011/sep/05/9-11-conspiracy-theories-debunked
http://blogs.estadao.com.br/gustavo-chacra/a-torre-do-wtc-que-desmoronou-sem-ser-atingida-por-um-aviao-no-11-de-setembro/
http://blogs.estadao.com.br/gustavo-chacra/a-torre-do-wtc-que-desmoronou-sem-ser-atingida-por-um-aviao-no-11-de-setembro/
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,teses-conspiratorias-sao-maioria-entre-os-ensaios-sobre-o-11-de-setembro,767822,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,teses-conspiratorias-sao-maioria-entre-os-ensaios-sobre-o-11-de-setembro,767822,0.htm
http://oglobo.globo.com/mundo/o-11-de-setembro-dez-anos-depois-dia-de-reflexao-criticas-em-todo-mundo-2867195
http://oglobo.globo.com/mundo/o-11-de-setembro-dez-anos-depois-dia-de-reflexao-criticas-em-todo-mundo-2867195
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/09/02/AR2006090200527.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/09/02/AR2006090200527.html
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mesmo período, em 2006, a Time Magazine
13

 relatou alguns motivos para essas hipóteses não 

se dissiparem. 

 Seguindo a versão oficial, a resposta da maior potência do mundo, governada pelo 

republicano George W. Bush, foi imediata. Os Estados Unidos decretaram a Guerra ao Terror, 

isto é, ao terrorismo14 causado pelos fundamentalistas islâmicos, basicamente, seus inimigos e 

de toda a humanidade. O Afeganistão foi o primeiro país a ser atacado, em outubro de 2001. 

Governado pelo movimento islâmico Talibã, o país e os seus mandatários eram acusados de 

abrigar os terroristas da Al-Qaeda, sobretudo Osama bin Laden, morto em maio de 2011. O 

assassinato aconteceu próximo às celebrações do decenário do 11/09 e chegou a ser 

comemorado e festejado nas ruas e nas praças dos EUA. 

 Em 2002, Bush falou da existência do “eixo do mal”, que consiste em um grupo de 

países que ameaçam os Estados Unidos e seus parceiros, pois apoiam o terror e a destruição 

de tudo o que o “eixo do bem” defendia e propagava. Numa lista inicial, estariam a Coreia do 

Norte, o Irã e o Iraque; mais tarde, seriam incluídos Cuba, a Líbia e a Síria. Em 2003, os 

Estados Unidos realizaram a Invasão ao Iraque, ou a Guerra do Iraque. De acordo com os 

líderes americanos e ingleses, o Iraque desenvolvia e armazenava armas de destruição em 

massa, que ameaçavam a segurança mundial. Além disso, os Estados Unidos declararam que 

o então presidente do Iraque Saddam Hussein – entregue pelas tropas americanas aos 

iraquianos e executado em abril de 2003 –, possuía uma ligação com a Al-Qaeda e com 

Osama bin Laden. Até a finalização deste trabalho, nada havia sido provado, nem as armas de 

destruição em massa e nem a ligação de Hussein com Bin Laden. 

 O ataque de 11/09 abriu uma possibilidade imensa de assuntos, pontos de vista e 

vieses para serem abordados, ainda assim, pouco foi efetivamente realizado. Na verdade, as 

coberturas se mostraram homogêneas. Todos possuem a ciência de que o jornalismo falava 

sobre o terrorismo e os terroristas, sobre Osama bin Laden e a Al-Qaeda, o fundamentalismo 

islâmico, a guerra ao terror do presidente Bush, o World Trade Center, a segurança em 

aeroportos, as agências de inteligência, ou mesmo sobre temas não tão mainstream como: “o 

impacto do trauma na sociedade civil, a incrível capacidade dos americanos de fazer dinheiro 

com a tragédia, os prós e contras da justiça militar e dos tribunais secretos, e uma série de 

                                                 

13
 Why the 9/11 conspiracy theories won't go away. Disponível em: 

<http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1531304-1,00.html>. Acesso em: 20 de dezembro de 2012. 
14

 Aqui se trata da visão americana, e em alguma instância ocidental, de terrorismo e de quem propaga esse 

terror. Isso permite que atos semelhantes cometidos por seus aliados não recebam a mesma alcunha ou que não 

se busque compreender o motivo de determinada ação extremista, encarando-a como sem motivação. 

http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1531304-1,00.html
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outras questões e assuntos de estado, comunidade, local, nacional e preocupação global”
15

, 

conforme aponta Victor Navasky (2002, p. xiii). 

 Após essa contextualização cronológica do que foi o ataque de 11 de setembro, e após 

demonstrar algumas de suas implicações culturais, políticas e sociais, além das suas 

consequências recentes – como as guerras do Afeganistão e do Iraque –, procuramos entender 

o 11/09 como acontecimento (midiático ou acontecimento-crise), marcante para a história da 

mídia e do jornalismo, especialmente estadunidense e ocidental. Verificamos, ainda, as várias 

modificações que ocorreram na prática e na instituição jornalística, independentemente do 

meio em que o produto esteja assente, como as lógicas de produção colaborativa e de 

premediação – uma espécie de antecipação na mídia através de diversas abordagens possíveis 

sobre o futuro, evitando que algum acontecimento já não tenha sido (re)mediado. 

 

2.1 O ACONTECIMENTO DO NOVO MILÊNIO 

 

 Apesar do passar dos anos, o 11/09 ainda continua vivo e presente na memória de 

várias pessoas, seja na daquelas que presenciaram ou viveram de maneira mais direta o 

atentado ou daqueles que acompanharam todo o acontecimento de modo mediado. De acordo 

com o pesquisador americano Richard Grusin (2010, p. 8), o evento “ofusca outros 

acontecimentos históricos recentes e continua a justificar e a viabilizar certas práticas 

governamentais e mediais de securitização”
16

. Muito se fala do 11/09 como um acontecimento 

(midiático ou jornalístico) que modificou tudo o que veio depois, uma espécie de 

acontecimento-crise. O 11/09 suscitou várias referências desde que começou a ser coberto 

pela mídia, iniciando-se com o ataque à base de Pearl Harbor até a Guerra do Golfo. Nas 

palavras da estudiosa Barbie Zelizer (2011, p. 28): “Os acontecimentos do 11/09 foram 

imediatamente referenciados por aqueles mais próximos à cena como um novo Pearl Harbor, 

no entanto, a interpretação perdia consonância como o passar do tempo, enquanto a acusação 

da Guerra do Golfo foi comparada por cidadãos norte-americanos”
17

. Houve ainda quem 

falasse da Guerra do Vietnã. 

                                                 

15
 T.N.: “The impact of trauma on civil society, Americans’ amazing capacity to make a buck off tragedy, the 

pros and cons of military justice and secret tribunals, and a host of other issues and matters of community, local, 

state, national, and global concern”. 
16

 T.N.: “Event that both overshadows other recent historical events and that continues to justify and make 

possible certain governmental and medial practices of securitization”. 
17

 T.N.: “The events of 9/11 were immediately referenced by those closest to the scene as a new Pearl Harbor 

though that interpretation lost consonance as time moved on, while the prosecution of the Gulf War was first 

likened by American citizens”. 
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 Escândalos e outros acontecimentos que tiveram o papel ativo e efetivo da imprensa 

também foram lembrados, como o Assassinato de Kennedy, o Caso Watergate e os Papéis do 

Pentágono; alguns eventos ainda reapareceram na imprensa, como a Explosão do ônibus 

espacial Challenger, a Morte da princesa Diana e o Caso Columbine. Havia ainda quem 

defendesse que o evento que realmente estava na mente dos americanos era o do acidente no 

Empire State Building. Segundo James Carey (2002, p. 71), “para os espectadores de uma 

certa idade e aqueles com uma memória histórica, o evento não era sem paralelo e o 

pensamento imediato foi de uma repetição da queda acidental de um avião no Empire State 

Building, em 1944”
18

. 

 O 11/09 mudou o fluxo e a frequência da rede da mídia global e é considerado o maior 

e mais envolvente evento midiático na história humana, ao menos na visão do americano 

Richard Grusin (2010) e de alguns dos jornais analisados. O especial da Folha (ver Apêndice 

C) trouxe como alcunha do acontecimento a frase: “o dia que marcou uma década”, enquanto 

o do New York Times (ver Apêndice E) 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 (ver Apêndice B) para o seu especial na rádio, 

revelava-se que o “maior atentado terrorista da história também vitimou brasileiros”. O 

11/09 é o exemplo principal de um novo contexto comunicacional, na visão de Neiger, 

Meyers e Zandberg (2011), no qual o público que acompanhava os acontecimentos antes das 

mídias digitais conseguia ter uma visão lúcida de qual foi o primeiro meio que consumiu para 

se informar sobre o acontecimento. Neste mundo multimídia, raramente conseguimos indicar 

qual foi a tecnologia ou a mídia primeira de nosso consumo. Se esse a assertiva for 

verdadeira, no entanto, o atentado de 2001 não é o melhor exemplo a ser exposto, tendo em 

vista que, majoritariamente, a TV foi a mídia na qual o público obteve a informação inicial. 

 Miguel Alsina (2008) realiza uma diferença entre acontecimento e notícia, explicando 

que, na passagem da primeira para a última, a principal distinção é que o acontecimento é um 

fenômeno da percepção, enquanto a notícia é um fenômeno da geração, em outras palavras, 

um está relacionado ao ver e ao observar, o outro ao fazer e ao produzir. De modo semelhante 

a Maurice Mouillaud (2002), o pesquisador francês Patrick Charaudeau (2006, p. 95) trata 

fato e acontecimento como sinônimos, todavia, se fosse para diferenciá-los, defenderia que “o 

fato é uma configuração concreta particular do acontecimento”. Marcia Benetti (2009, p. 1) 

                                                 

18
 T.N.: “For viewers of a certain age and those with a historical memory, the event was not without parallel and 

the immediate thought was of a repeat of the accidental crash of a light plane into the Empire State Building in 

1944”. 
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explica que não é todo fato que pode ser considerado um acontecimento jornalístico, “bem 

como nem toda enunciação é um acontecimento discursivo”. Na concepção de Christa Berger 

e Frederico Tavares (2010), embora a noção de acontecimento seja reduzida e confundida 

com a de fato, este designa o que já passou e é causado por fenômenos determinados e com 

resultados apreensíveis e mensuráveis. 

 A função do jornalista é perseguir os fatos, ainda que seja perseguido por eles ou por 

aqueles que querem virar fatos e, posteriormente, notícia, na concepção de Wilson Gomes 

(2009). Giovandro Ferreira (2002) afirma que o processo de transformação do fato em 

acontecimento ocorre a partir de uma lógica interna do campo jornalístico. O fato, aqui, é tido 

como uma ação passada, um evento que envolve coisas, pessoas e textos. Para Adriano 

Rodrigues (1993), do ponto de vista do jornalismo, um fato se torna acontecimento a partir do 

grau de previsibilidade. Essas coisas, pessoas e textos estão imbricados de tal modo que um 

fato pode ser tanto “um texto onde transitam atos perlocutórios de toda sorte – opiniões, 

promessas, ordens, desejos, súplicas etc. –, quanto um texto que fala de textos, textos que 

narram fatos, textos que se referem a textos que narram fatos, textos que se referem a textos 

que se referem a textos que narram fatos ou outros textos” (GOMES, 2009, p. 32). 

 Na definição operacional, recorrente e bastante utilizada de Adriano Rodrigues (1993, 

p. 27), acontecimento é aquilo que “irrompe na superfície lisa da história entre uma 

multiplicidade aleatória de fatos virtuais”. Marcia Benetti (2009) possui uma abordagem 

semelhante para falar de acontecimento jornalístico, definindo a partir do excepcional e do 

desvio. A autora explica que a “superfície lisa da história”, da concepção de Rodrigues, é uma 

metáfora que remete à percepção do indivíduo sobre a realidade, geralmente percebida como 

uma história linear. Não obstante, a história não é linear ou lisa. Ao contrário, é complexa e 

áspera. Embora os meios de comunicação publiquem o que é considerado extraordinário e 

rompe a rotina diária, a própria etimologia da palavra “diários” remete às coisas ordinárias da 

sociedade. Todavia, o acontecimento jornalístico passou a ser formado pela pressão de três 

forças: “seu caráter singular, anormal e sua valoração efetuada pelo sistema mediático tendo 

em vista o jogo da concorrência” (FERREIRA, 2002, p. 4), que poderia guiar a uma 

unificação das informações, sobretudo porque a lógica do furo jornalístico – de informar antes 

– acelera o processo da feitura da informação. 

 O francês Maurice Mouillaud (2002) acredita no acontecimento como a matéria prima, 

o alimento do ecossistema midiático. Existe uma fragilidade e uma indefinição sobre o 

conceito de acontecimento, que é designado como: todo fenômeno que se produz; fato que 

desvia da norma padrão; novidade; dado natural ou provocado. O acontecimento não remete 
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sempre à desordem, ao acaso e à contingência, porém, por vezes, à ordem e à necessidade, 

conforme detalha Charaudeau (2006, p. 99): “O acontecimento nasce, vive e morre numa 

dialética permanente da ordem e da desordem, dialética que pode estar na natureza, mas cuja 

percepção e significância dependem de um sujeito que interpreta o mundo”. 

 Ainda assim, Miguel Alsina (2008) afirma que o acontecimento é um elemento novo 

que aparece repentinamente no sistema social, ou seja, é traduzido pela imprevisibilidade e 

pela singularidade. Berger e Tavares (2010, p. 123) também apontam que muitos autores 

creem nessa visão de que “há o acontecimento em si, uma ação que interrompe um estado 

qualquer, mas que só existe quando há sujeitos afetados e que lhe dão sentidos”. Essa lógica 

não é sempre percebida, tendo em vista que possuiria uma perversidade: ela apagaria grandes 

fenômenos que deixassem de ser uma variante, um desvio: “são os casos da fome, das 

desigualdades e das injustiças sociais, que contemporaneamente costumam ser percebidas 

como ‘parte do sistema’” (BENETTI, 2009, p. 4). 

 Em seu resgate teórico, Berger e Tavares (2010) apontam autores que creem que os 

acontecimentos não compreendem todas as ações e as ocorrências. E, para que se chegue a tal 

patamar, impera um trabalho de atualidade e pregnância. O acontecimento não pode perder de 

vista seu “horizonte de expectativas”, que faz parte mais da latência do que da atualidade do 

fenômeno. “Ele possibilita reajustes de interpretação do acontecimento que edifica sua 

identidade e sua significação ao longo deste trajeto” (FERREIRA, 2012, p. 52). Deve-se ter 

em mente, por conseguinte, que não há junções que deem conta do acontecimento, mas o 

número máximo de apreensões de pequenas realidades. “Não pode sequer ser encarado como 

uma soma de micro-acontecimentos e sim como uma dinâmica inesgotável de apreensões” 

(MOUILLAUD, 2002, p. 62). Para Christa Berger e Frederico Tavares (2010), os 

acontecimentos devem ser compreendidos como pertencentes aos seus processos anteriores, 

considerando sua existência espacial e temporal, portanto, as informações já existentes. 

Afinal, um acontecimento surge quando um sujeito aplica sua percepção sobre um fenômeno 

específico, conforme expõe Miguel Alsina (2008). 

 Os acontecimentos midiáticos se baseiam em fenômenos balizados espaço-

temporalmente; geralmente, esse início e fim são marcados por anúncios. Como esses 

acontecimentos se referem a ocorrências já definidas, a mídia não se inscreve de modo 

passivo, ela “é, ao mesmo tempo, externa e interna a um acontecimento ao qual atribui limites 

por seu próprio discurso” (MOUILLAUD, 2002, p. 66). O acontecimento e a mídia se 

confundem quando o discurso desta se torna performativo, produtor de novas ocorrências, 

relatos e acontecimentos; os eventos não seriam mais apenas interpretados, mas também 
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encenados. O acontecimento midiático tem a ver com a sensação de pertencimento do público 

em uma esfera de experiências compartilhadas, porém, também é evidenciado pelo 

entrelaçamento e remissão aos processos ritualísticos. A ideia de acontecimento midiático 

pode parecer pleonástica, pois tudo sobre o que se possui conhecimento atravessa um 

processo de mediação. 

 Adriano Rodrigues (1993) define o acontecimento jornalístico como aquele que 

aparece sem nexo ou causa conhecida, por isso, deve ser notável e registrado – ainda assim, o 

autor só dá conta de um tipo, o imprevisível, deixando de lado os acontecimentos 

programados e sazonais. O processo de reconhecer acontecimentos está imbrincado na 

concepção da prática jornalística (BERGER; TAVARES, 2010). De modo geral, esses 

acontecimentos jornalísticos são de dois tipos: previsíveis e imprevisíveis, ou autogerados e 

heterogerados – nas palavras de Charaudeau (2006). Há quem pense em acontecimento 

midiático como apenas um tipo de acontecimento previsível, isto é, aquele que é produzido e 

provocado pelos meios de comunicação. Mouillaud (2002) usa a expressão “acontecimento 

programado” para esse tipo específico. Ainda assim, o problema é que, por vezes, esperamos 

tanto a programação que acabamos não nos atentando para outro acontecimento que surja. 

  O jornalismo produz também a partir das suas notícias, o que Rodrigues (1993) 

chama de meta-acontecimento, detendo-se a outros acontecimentos, fala sobre eles, estes, 

acontecimentos notáveis e singulares da tessitura real. Os jornais costumam pensar ao menos 

em dois tipos de acontecimento impossíveis de separar: o experimentado no cotidiano e o 

jornalístico (BERGER; TAVARES, 2010). O primeiro tangencia relações com o tempo, seja 

ele objetivo e/ou intersubjetivo; por sua vez, o outro dá conta da construção do acontecimento 

através das linguagens jornalísticas. Por conseguinte, o próprio discurso que compõe o 

acontecimento surge como acontecimento notável. 

 Marcia Benetti (2009) define os cinco tempos de um acontecimento: (1) o tempo de 

emergência de um fenômeno, sua primeira definição; (2) o momento da controvérsia, no qual 

as várias versões possíveis irrompem; (3) o tempo do nascimento das consequências; (4) o 

instante em que outros acontecimentos surgem; (5) o tempo da recordação. Nas palavras de 

Ferreira (2012, p. 51), “o acontecimento tem um começo, mas também um desenvolvimento, 

uma duração ao longo da qual as coisas presentes tornam-se passadas e as coisas futuras 

tornam-se presentes. Os presentes ‘deslizantes’ e a significação do acontecimento evoluem 

nesta imbricação temporal”. Podemos observar, portanto, que o 11/09 perpassa por todos 

esses momentos: quando o primeiro avião se choca com a primeira torre; quando as 

suposições após o segundo ataque aparecem; quando Bush começa a falar em guerra ao terror; 
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quando os Estados Unidos invadem o Afeganistão; e, por fim, quando os anos se passam e 

acompanhamos as celebrações do ataque e as reconstruções dos locais destruídos. 

 O jornalismo, para Benetti (2009), seria ele mesmo acontecimento. Isso porque cria 

sempre algo real nos processos de mediação, como Bolter e Grusin (1999) também defendem 

sobre a mídia, que, além de reproduzir sistemas e paradigmas, são formas de unir os 

indivíduos e representar uma sociedade. Observam-se três situações em que o jornalismo é 

acontecimento: (1) quando se debruça sobre fenômenos que geram uma experiência 

compartilhada; (2) quando organiza a temporalidade humana; (3) ou quando produz consenso. 

Em sua tipologia e divisão, Berger e Tavares (2010) propõem a divisão dos acontecimentos 

em: geral e midiático (que se subdivide, por sua vez, em imprevisto e previsto). O que o 

pesquisador brasileiro Giovandro Ferreira (2012) fala de acontecimento-crise se encaixa no 

segundo tipo de jornalismo como acontecimento, pois o 11/09 foi tão importante que 

inaugurou um “novo tipo” de terrorismo e fez com que a data se carregasse de significação. A 

palavra crise, que se junta ao acontecimento, vem do grego Krisis eós e reforça o sentido de 

ação e decisão. Esse tipo de acontecimento impõe e provoca deslocamentos, reestruturações e 

rupturas na sociedade, fazendo surgir não apenas novos atores, bem como novos 

acontecimentos, sendo uma saída para os acontecimentos-crise: outro acontecimento. O 

acontecimento-crise só pode ser percebido e reconhecido a posteriori, pois é quando se tem 

como saber se houve ou não uma real ruptura. 

 O acontecimento não é o foco dos estudos da área, mas seu processo “evenemencial” 

(CHARAUDEAU, 2006), em outras palavras, seu processo de construção do acontecimento. 

Haveria, logo, três movimentos para sua existência: deve produzir uma modificação, ou seja, 

um desequilíbrio no mundo dos fenômenos, que deve ser percebido pelos sujeitos e atores 

sociais, inscrevendo-o em redes de significações sociais. O acontecimento (jornalístico) é 

construído em função da atualidade, socialidade e imprevisibilidade (CHARAUDEAU, 

2006). Essa noção de atualidade, para Mouillaud (2002), parece não possuir memória devido 

ao enorme número de presentes que se apagam uns aos outros, fazendo com que o jornal não 

tenha memória e sua coleção não exista para o leitor. 

 Obviamente, seguimos uma visão contrária ao apostar que a memória está cada vez 

mais presente na tessitura jornalística, sobretudo, devido à emergência dessa nova ecologia 

(da memória e da mídia), melhor tratado na seção 4. A pesquisadora Marcia Benetti (2009, p. 

12), por exemplo, afirma que o acometimento traz a memória de modo intrínseco, obrigando 

“o sujeito a buscar explicações, a considerar as condições que possibilitaram a emergência 

daquele fenômeno, talvez a incluir esses novos conhecimentos sobre um mundo diverso, e que 
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até então não lhe parecia possível, na ordem de seu próprio mundo cotidiano”. Não há 

acontecimento sem articulação com um passado que tenha uma percepção atual, ou seja, não 

surge do nada, do vazio. Os meios de comunicação mergulham no passado para potencializar 

e dar densidade à sua cobertura sobre o acontecimento atual. Nas palavras de Barbie Zelizer e 

Stuart Allan (2002, p. 4), “muitos jornalistas se encontraram olhando para trás para descobrir 

de que maneira moldam sua cobertura do 11 de setembro”
19

. Stuart Allan (2002) acredita que 

os sites jornalísticos, graças aos recursos da web, têm possibilidades de trazer mais detalhes 

do que os produtos em outros meios, embora poucos sites efetivamente tenham explorado 

esses recursos no 11/09, especialmente, por causa do pouco desenvolvimento da internet 

(acesso e estrutura) e dos sites noticiosos na época. 

 Para determinar quais fatos se tornam acontecimento e posteriormente notícia, dentre 

as imensas possibilidades que existem, foram criados os critérios de noticiabilidade, que 

servem para escolher, entre inúmeros de fatos, fenômenos e ocorrências, o que se tornará 

notícia. Esse passo foi importante para o desenvolvimento do jornalismo, pois a definição da 

notícia contribuiu para a aceitação do discurso jornalístico como uma construção do real, 

sendo ágil na captação, elaboração e distribuição do conteúdo informativo. Segundo Wolf 

(2005, p. 204-205), os “valores/notícias devem permitir uma seleção do material, feita 

apressadamente, de modo quase ‘automático’, caracterizada por certo grau de flexibilidade e 

de comparação, que seja defensável postmortem e, sobretudo, que não seja suscetível de 

muitos obstáculos”. Antes de tudo, no entanto, deve-se compreender que esses critérios, 

muitas vezes, não são explícitos, mas tácitos, apreendidos através das rotinas de uma “cultura 

profissional”, interiorizada por osmose (WHITE, 1993) no processo de socialização do 

jornalista. 

 Embora a noticiabilidade seja “constituída pelo complexo de requisitos que se exigem 

para os eventos [...], para adquirir a existência pública de notícia” (WOLF, 2005, p. 195), não 

se pode dizer que os critérios de valor-notícia sejam estanques e evidentes. Ao contrário, 

como elucida Sousa (2000, p. 102), não possuem rigidez nem universalidade, “mudam ao 

longo do tempo (assuntos que há algum tempo não seriam notícia são-no hoje) e têm diversas 

naturezas, apesar de revelarem uma certa homogeneidade no seio da cultura profissional 

jornalística transnacional”. De modo mais simplificado, Josenildo Guerra (2010a) enxerga os 

valores-notícia a partir de duas perspectivas opostas, sendo uma de ordem privada – definida 

por nichos e grupos específicos, levando em consideração gostos e costumes particulares – e 

                                                 

19
 T.N.: “Many journalists found themselves looking backwards to figure out how to shape their coverage of 

September 11”. 
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outra de ordem pública, na qual o assunto se pauta pelo interesse público; aqui percebemos a 

distinção entre interesse do público e interesse público. A sedimentação dos valores-notícia 

revela o que um veículo quer tornar notícia. Na concepção de Edson Dalmonte e Giovandro 

Ferreira (2008, p. 121), o jornalismo não deve ser compreendido como uma instituição que 

representa a realidade, mas que possui “um posicionamento discursivo de uma instância 

enunciadora” diante do que compreendemos como o real. 

 A natureza fluida é percebida pela falta de consenso dos critérios utilizados. Cada 

pesquisador traz uma lista diferente. Wolf (2005), com uma das abordagens mais citadas, 

classifica os critérios de valor-notícia em: relativos ao conteúdo, relativos ao produto, 

relativos ao meio e relativos à concorrência, com alguns ainda sofrendo subdivisões. Bastante 

requisitado também é o brasileiro Mario Erbolato (2006), apesar de ter criado uma lista de 

difícil aplicabilidade, com 24 critérios de noticiabilidade. O estudioso Jorge Pedro Sousa 

(2000) expõe a debilidade dessas várias listagens produzidas por diversos pesquisadores. 

Gislene Silva (2005, p. 96) procura “situar valores-notícia e seleção de notícias como 

conceitos específicos pertencentes ao universo mais amplo do conceito de noticiabilidade”. 

Muitos críticos não se detêm no estudo dos critérios de noticiabilidade ou valores-notícia 

porque não existe uma fórmula universal, há pouca consistência desses valores, além do fato 

de que empresas e profissionais discordam e os encaram de maneira diferenciada. Uma de 

suas propostas é o desenvolvimento de uma tabela que permita uma avaliação dos 

acontecimentos selecionados por mídias distintas. 

 Descartando as diversas listagens existentes, Jorge Pedro Sousa (2000) tenta perceber 

quais ações (ou forças) interagem para que a notícia exista, logo, quais forças estão contidas 

no produto. Ainda que essas ações não sejam caracterizadas pelo pesquisador como critérios 

de noticiabilidade, acreditamos que se pode verificar de que forma se manifestam. Há 

algumas ações e forças inerentes a todo processo de construção noticiosa, sejam elas de 

origem pessoal, social/organizacional, ideológica, cultural, tecnológica/meio físico ou 

histórica. Poderíamos acrescentar o nível econômico, visto que o próprio pesquisador deixa 

uma lacuna para essa ação, esclarecendo que, “como a generalidade dos órgãos de 

comunicação social nos sistemas capitalistas visam o lucro (ou, pelo menos, o equilíbrio 

financeiro), é preciso contar ainda com o fator mercado como potencial influenciador do 

processo de fabricação de notícias” (SOUSA, 2000, p. 65). Essas forças, contudo, funcionam 

paralela, conjunta e inter-relacionadamente em todo o processo de construção noticiosa, tendo 

em vista que qualquer jornalista almeja ter seu trabalho valorizado, publicado e lido. É 
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importante salientar que essas forças não são mutuamente excludentes, podendo existir mais 

de uma em determinada publicação. 

 

2.2 O ATENTADO AOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

 

 Apenas um ano após o ataque do 11/09, os pesquisadores Barbie Zelizer e Stuart Allan 

organizaram uma obra (2002) não apenas reconhecendo a importância cultural, econômica, 

política e social do acontecimento, mas também sua influência em diversas instâncias do 

jornalismo, desde sua função e instituição até sua prática nas distintas mídias e plataformas. 

No caso brasileiro, os jornalistas Carlos Dornelles (2002) e José Arbex Jr. (2003) também 

produziram livros após os ataques20. Ambos verificam de que forma a mídia mainstream 

americana e brasileira cobriu o atentado e os seus desdobramentos. Os jornalistas produziram 

obras bastante semelhantes – causando até o reconhecimento por parte do Arbex Jr. (2003, p. 

192), cuja obra foi lançada um ano depois: “certos trechos de sua obra [de Carlos Dornelles] 

mantêm, inevitavelmente, grande semelhança com análises, afirmações e exemplos contidos 

neste trabalho”. 

 O acontecimento do 11/09 foi tão importante para o jornalismo que o prêmio Pulitzer 

subsequente ao ataque se direcionou apenas às publicações sobre ele. Barbie Zelizer e Stuart 

Allan (2002) esclarecem que não foi apenas esta premiação que dedicou atenção às coberturas 

sobre o 11/09. Várias cerimônias tiveram as produções sobre o atentado no topo da lista das 

mais reconhecidas. Para Carey (2002), com o atentado permitiu que os jornalistas tivessem a 

oportunidade de exercer sua função de narradores principais da sociedade, lembrando ao 

público ainda do potencial dos meios de comunicação. Ainda que, muitas vezes, de modo 

subordinado e subserviente aos interesses políticos e nacionalistas, como veremos 

posteriormente. 

 A imprensa – a americana, a brasileira e a europeia – não perdeu tempo ao afirmar que 

esse foi o maior atentado terrorista da história, ideia tão repetida quanto as imagens da 

destruição do World Trade Center. Karen Walker (2006) descreve os ataques do 11/09 como 

únicos devido à novidade do alvo e da mídia. Os meios de comunicação americanos e 

brasileiros estavam alinhados aos ideais da direita, durante o 11/09, de modo que é impossível 

                                                 

20
 Os autores eram de meios de comunicações totalmente opostos, quando escreveram seus livros. Dorneles 

trabalhava no maior conglomerado de mídias no Brasil – as Organizações Globo –, tendo estado mais 

recentemente na TV Record – segundo maior grupo de televisão do país. Arbex Jr., por sua vez, é professor 

universitário e editor da revista Caros Amigos, uma das principais de centro-esquerda do Brasil. 
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separar o que foi apenas a intenção do governo Bush e o que foi facilitado ou mesmo 

possibilitado pela mídia (DORNELLES, 2002). Na concepção de Walker (2006, p. 9), “a 

imprensa americana começou a ver o presidente Bush com uma luz nova e concedeu-lhe 

maior estatura de liderança”
21

. 

 A imprensa, em momentos de crise e segurança nacional, torna-se subjugada como 

qualquer instituição nacionalista (CAREY, 2002). Evidentemente não foi Bush quem 

inventou o controle da mídia, bem como não foi ele o primeiro a pregar a supremacia 

estadunidense, nem a criar guerras ou a atacar outras culturas para aumentar seu prestígio. 

Entretanto, nas concepções de Arbex Jr. (2003) e Dornelles (2002), foi o governante que 

melhor fez isso e de maneira integrada, por causa do 11/09. “O 11 de setembro, e seus 

horrores, deu a Bush condições de implantar seu projeto político de maneira mais rápida. A 

mídia colaborou intimamente” (DORNELLES, 2002, p. 17). A revista IstoÉ Dinheiro foi a 

única representante da grande imprensa brasileira que publicou informações sobre a demissão 

do diretor da Voz da América, agência de rádio do governo estadunidense, após divulgar 

entrevistas com Osama bin Laden e Mohamed Omar. 

 Nos séculos XVIII e XIX, os líderes políticos utilizaram o jornal como espaço para 

propagação de seus ideais. No século seguinte, com os empresários percebendo que a 

imprensa poderia render lucro, os meios de comunicação se afastaram das suas dependências 

do Estado e dos partidos (mas não da economia), tornando-se cada vez mais independente e 

livre, além de uma instituição coletiva: “um verdadeiro Quarto Poder que vigiava os outros 

senhores do reino em nome dos sem equipamento ou incapazes de cuidar de si mesmos”
22

 

(CAREY, 2002, p. 80). Deste modo, a imprensa passou a defender os cidadãos e a possuir 

“mais direitos” do que estes, como: imunidade ao dar testemunho, direito de não revelar suas 

fontes, proteção contra difamação, além do acesso a documentos e informações públicas. 

 Os jornais eram inicialmente controlados pelo governo, em seguida pelos partidos 

políticos, até ficarem sob dependência econômica, apelando para legitimação do anseio (do) 

público. “A legitimação pelo mercado desloca o campo jornalístico do sucesso democrático 

(informar o cidadão) ao sucesso comercial”, conforme coloca Ferreira (2002, p. 3). “O cão de 

guarda pode ter sido muitas vezes um cachorrinho”
23

 (CAREY, 2002, p. 81). O jornalismo 

aprendeu que o fazer saber deve ser ignorado ou minimizado pelo fazer sentir ou fazer 

                                                 

21
 T.N.: “The American press began to see President Bush in a new light and granted him increased leadership 

stature”. 
22

 T.N.: “A true Fourth Estate that watched over the other lords of the realm in the name of those unequipped or 

unable to watch over it for themselves”. 
23

 T.N.: “The watchdog may have as often been a lapdog”. 
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seduzir, tornando-se mais importante o interesse do público do que o interesse público; “é sob 

a égide da lógica comercial que a prática jornalística impõe as limitações na produção da 

notícia. Uma das limitações que pesa mais é o da necessidade de tornar um fato, na sua forma 

relatar, em uma história que interessa a todos” (FERREIRA, 2002, p. 16). 

 Tudo o que sucedeu após o 11/09 “se transformaria no episódio mais censurado, 

autocensurado e distorcido de que se tem notícia na história da imprensa em frontes de 

guerra” (DORNELLES, 2002, p. 19). A Invasão ao Iraque foi um dos eventos com o maior 

controle de informações. As imagens que temos são apenas as de luzes esverdeadas caindo 

sobre Bagdá, uma guerra limpa, sem sangue, sem horror. Uma guerra feita pelos Estados 

Unidos, novamente, longe de seu solo e de sua pátria. O pesquisador Richard Grusin (2010) 

afirma que o motivo para tal controle se deve ao estágio de securitização implantado após os 

ataques do 11/09, não apenas pelo gerenciamento e pelas estratégias do presidente Bush, mas 

também, e principalmente, pelo apoio e pela reverberação da temática nos grandes jornais 

estadunidenses. Ainda que o governo de Bush guiasse para a guerra, a imprensa tomou sua 

própria decisão ao seguir esse rumo. Apesar de toda a censura do governo americano após os 

acontecimentos do 11/09, o jornalista José Arbex Jr. (2003) defende que a capacidade de 

manipulação noticiosa é menor do que em 1991, na primeira Guerra do Golfo. 

 Após os ataques, a imprensa passou a utilizar mais muçulmanos e árabes-americanos 

como fontes. “A mídia impressa era mais inclinada a publicar análises de notícias, colunas e 

cartas ao editor sobre questões muçulmanas e de árabes-americanos, com particular ênfase em 

direitos civis”
24

 (WALKER, 2006, p. 9). Quando um acontecimento do porte do 11/09 existe, 

os meios de comunicação tendem a mostrar suas cores, a revelar seus interesses e 

posicionamentos ideológicos. “O jornalismo após o 11 de setembro pode ser encontrado na 

grande mídia, incluindo a reportagem e a análise, como uma série de pressupostos ideológicos 

refletidos”
25

 (NAVASKY, 2002, p. xviii). Se na Guerra das Malvinas e na primeira Guerra do 

Golfo o acesso dos jornalistas à área de conflito havia sido vetado, nas guerras pós-11/09 os 

Estados Unidos preferiram permitir o acesso, contanto que selecionassem o que escreveriam e 

transmitiriam os profissionais da imprensa, como revela Arbex Jr. (2003). Nas guerras da 

década de 1990, na Somália, no Haiti e na Bósnia, as câmeras chegaram antes dos soldados. 

 Poucos dias antes de o Afeganistão ser invadido, a imprensa americana e a britânica 

                                                 

24
 T.N.: “Print media were more inclined to publish news analyses, columns and letters-to-the-editor concerning 

Muslim and Arab-American issues, with particular emphasis on civil rights”. 
25

 T.N.: “Post-September 11 journalism to be found in most mainstream media including both reportage and 

analysis reflected a number of ideological assumptions”. 
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estavam cientes da invasão, mas não publicaram essa informação. Aliás, já no primeiro dia do 

ataque, sabia-se como a cobertura seguiria: os jornalistas não teriam acesso direto ao 

confronto, não descreveriam os ataques, publicariam apenas versões oficiais estadunidenses 

(afinal, estavam sob sua proteção), ficariam apenas em locais autorizados pelos americanos, 

descreveriam mais atividades internas norte-americanas, focalizariam e enfatizariam a versão 

estadunidense dos fatos (DORNELLES, 2002). Em outras palavras, tornar-se-iam o que 

Arbex Jr. (2003) chama de “jornalista embedded”, em referência àqueles que se submeteram a 

cinquenta regras do exército americano como condição para acompanhar o batalhão. 

 A cobertura do jornalismo americano ressaltou três fatores, segundo Walker (2006): 

(1) eles são os terroristas e nós a vítima; (2) esforçamo-nos para fazer o bem ao mundo; (3) o 

terrorismo é produto de mentes irracionais. E esses atos terroristas não pareciam ter a ver, 

para a imprensa, com questões políticas e sociais, mas com forças naturais, com 

irracionalidade, fanatismo e barbárie. Deve-se lembrar, por exemplo, que os grupos armados 

palestinos só passaram a existir após a ocupação israelense, apoiada pelos Estados Unidos. O 

terrorismo não pode ser descrito como algo súbito, isolado, inesperado e inexplicável. Nas 

palavras de Arbex Jr. (2003, p. 149): “século e meio após o lançamento do famoso manifesto 

de Karl Marx e Friedrich Engels, bastaria substituir ‘comunismo’ por ‘terrorismo’, para 

obtermos uma descrição bastante aproximada do clima político construído após o atentado do 

11 de setembro de 2001”. 

 A imprensa gosta de guerra, mesmo que permaneça passiva, recebendo informação 

oficial de releases só de um lado. Quando havia algum ataque bem-sucedido do Talibã ou 

denúncia de mortes de civis cometidas por tropas aliadas dos Estados Unidos, a frase “não há 

fontes para confirmar” sempre surgia. Obviamente, quando a informação era boa para os 

americanos, as fontes sempre apareciam para corroborar o que estava sendo relatado. Os 

editoriais dos jornais chegaram a tal ponto de se mostrarem a favor da guerra que descreveram 

o terrorismo, a Al-Qaeda e Osama bin Laden como seus inimigos. 

 No New York Times, circulava a informação de que, após o ataque de 11/09, os 

americanos estavam plantando informações falsas na mídia a fim de enganar o inimigo, 

influenciar o sentimento da população e formular políticas em países aliados e hostis. Esse 

mesmo jornal publicou um texto elogiando a Guerra do Afeganistão, dizendo que os Estados 

Unidos faziam uma ajuda humanitária, reduzindo o sofrimento daquele povo. Para Navasky 

(2002, p. xvi), “no rescaldo do 11 de setembro a mídia nacional confundiu o questionamento 
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da política oficial com deslealdade”
26

. A CNN, no primeiro dia da Invasão ao Iraque falava na 

libertação realizada pelos americanos, com a iminente derrota de Saddam Hussein, sendo um 

dos principais meios que apoiaram a guerra, afirmando que o atentado de 11/09 merecia uma 

reação militar imediata e que os Estados Unidos tinham a solução para o terrorismo. Os 

grandes jornais brasileiros – Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo, Jornal do Brasil, O 

Globo – se dedicaram à cópia e à reprodução das publicações dos jornais e das agências 

americanas. O Estadão, em dois dias, publicou somente matérias assinadas e advindas dos 

Estados Unidos. 

 No dia do atentado, o próprio Bush ficou com medo e procurou refúgio; ainda assim, 

essa não seria uma imagem que a mídia quisesse (ou pudesse, na ocasião) divulgar do seu 

presidente. Tornou-se, então, um estadista em tempos de guerra que não podia ser 

questionado, sobretudo, sobre sua eleição, que teve problemas com fraudes e erros na 

contagem de votos, no caso da Flórida. “Os ataques do 11 de setembro deram não só 

credibilidade e legitimidade ao presidente, como também lhe permitiram renascer 

politicamente sem sofrer o custo político da mudança” (DORNELLES, 2002, p. 96). Para 

Arbex Jr. (2003), o problema não era a mídia chamar Saddam Hussein de ditador, mas 

esquecer-se de que Bush, um fanático religioso, fraudou a eleição e estava envolvido em 

vários escândalos de corrupção. Nas palavras do jornalista (ARBEX JR., 2003, p. 112): “É 

preciso acabar com essa bobagem de ‘eixo de bem’ e ‘eixo do mal’, que só poderia ter sido 

produzida por uma mente primária como a do presidente Bush, aliás, eleito em circunstâncias 

até hoje não esclarecidas e de pouca legitimidade”. Um ano depois dos ataques, “o 

Afeganistão voltou a ser o Afeganistão de sempre, sem qualquer interesse para a mídia 

ocidental”, informa Dornelles (2002, p. 41). 

 No rescaldo do 11/09, a mídia adquiriu duas funções distintas: comunicar os 

acontecimentos de modo mais fiel possível e cumprir responsabilidades impostas pela 

magnitude do evento traumático. O resultado dessas exigências, na concepção de Zelizer e 

Allan (2002), guiou para mais uma: revigorar o conteúdo, a forma e a prática jornalística, 

visando ao embate dos desafios impostos pós-ataque. O trabalho do jornalista teve reais 

modificações por causa do 11/09, por exemplo: concentração da mídia, pois houve uma nova 

consolidação de pequenos grupos e famílias controlando mais meios ou as maiores e as 

principais receitas midiáticas; o mito da objetividade, pois o fenômeno uniu condições 

específicas para que a mídia demonstrasse sua ideologia e seu posicionamento; o mau uso da 

                                                 

26
 T.N.: “In the aftermath of September 11 the national media have confused the questioning of official policy 

with disloyalty”. 
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ideia de patriotismo pelos meios de comunicação, tornando a oposição algo pernicioso; e o 

sigilo da administração de Bush, com suas censuras, seus controles e suas manipulações. A 

união desses quatro aspectos comprometeu o livre trabalho do jornalista e o fluxo de 

informações, além de fazer surgir mais um: a oposição leal, apontado por Victor Navasky 

(2002). Ou seja, quem deveria fazer oposição ficou subjugado e aceitou tudo o que era 

decidido, sem mesmo haver audiências públicas, comitês, conferências, debates e relatos. 

 A pesquisadora Karen Walker (2006) afirma que a situação nos Estados Unidos era a 

seguinte: as elites que não eram do governo abordavam o ataque de maneira clínica e seca; 

somente uma minoria criticou os americanos, por avaliar o que havia conduzido ao atentado. 

Enquanto isso, os funcionários do governo, os militares e os políticos se dedicavam às 

estratégias de comunicação, sobretudo no que tange ao patriotismo. Embora Navasky (2002) 

entenda a naturalidade de um nacionalismo exacerbado em tempos de angústia, guerra e 

trauma, esse patriotismo merece atenção quando se torna xenófobo e apoiado pela mídia. Esse 

ufanismo chegou, no caso do pós-atentado, a diminuir debates sobre privatização: a 

“discussão para privatizar os policiais e bombeiros cessou quando ficou claro para as pessoas 

que somente os trabalhadores públicos de bom grado sacrificam suas vidas em massa para o 

bem-estar dos outros”
27

 (CAREY, 2002, p. 76). Os meios de comunicação americanos 

guiaram seu posicionamento, antes mesmo dos políticos ou de qualquer outra instância, em 

direção a esse tipo de patriotismo. O trabalho da imprensa é indagar e relatar o acontecimento, 

não explorar e a apoiar a guerra. Conforme crítica de Zelizer e Allan (2002, p. 11), o papel da 

mídia é “não ser uma líder de torcida desse patriotismo; é explicar a nova solidariedade 

nacional, não ajudar a forjá-la”
28

. 

 O atentado de 11/09 abalou o jornalismo por dentro, a partir de sua fundação. Durante 

os ataques, havia muita dúvida no tocante à cobertura. Zelizer e Allan (2002) afirmam que 

não se sabia mais a melhor forma de exercer a profissão, nem qual era o papel do jornalista 

naquela tragédia. Em algumas ocasiões, os jornalistas queriam se colocar acima de tudo e de 

todas as instituições, até da democracia: “Era como se os jornalistas decidissem que um poder 

judiciário independente, um executivo forte, um público ativo, universidades livres e uma 

legislatura deliberativa eram meros ornamentos para a democracia, enquanto se tinha uma 

imprensa livre”
29

 (CAREY, 2002, p. 84). 

                                                 

27
 T.N.: “Talk of privatizing the police and firefighters ceased as it dawned on people that only public workers 

would willingly sacrifice their lives en masse for the welfare of others”. 
28

 T.N.: “Not to be a cheerleader for it; it’s to explain the new national solidarity, not to help forge it”. 
29

 T.N.: “It was as if journalists decided that an independent judiciary, a strong executive, an active public, free 

universities and a deliberative legislature were mere ornaments to democracy as long as one had a free press”. 
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 Para chegar a tal ponto de presunção, algumas conjunturas foram essenciais. O público 

tinha de confiar no contrato que tinha com a imprensa, ou seja, que era seu representante e 

não estava a serviço do Estado ou de grupos poderosos. Além disso, havia a crença de que os 

meios de comunicação conseguiam dar conta da representação do mundo, de maneira 

imparcial e verdadeira. No entanto, o 11/09 era um acontecimento propício para que o 

jornalismo largasse seu ideal de objetividade de lado, pois atendia às três condições elencadas 

por Navasky (2002): era uma tragédia, representava perigo e se mostrava como uma ameaça 

nacional. Carey (2002) aponta, no entanto, que o problema do jornalismo está também em sua 

dependência não mais político-partidária, mas econômica. A questão principal reside no fato 

de que não se questiona que o jornalismo esteja subjugado, por exemplo, à indústria do 

entretenimento; todavia, se fosse vendido ao comércio do petróleo, todos estariam 

escandalizados pelo atentado à democracia. 

 As novas estratégias no jornalismo salvaram o formato da revista – em termos de 

vendagem –, pois alteraram profundamente o seu editorial e as suas lógicas comunicativas 

através de um diálogo maior com seus sites. Na concepção de Curran e Witschge (2010, p. 

106), “um debate internacional e imediato sobre as implicações do 11 de setembro causaram 

um aumento no público da revista. Visitas semanais ao seu site de cerca de 2.000, antes do 11 

de setembro, subiram para mais de 8.000 em setembro-outubro, e para mais de 12 mil em 

novembro”
30

. Como a TV desperta mais emoção e deixa seu telespectador mais chocado com 

as imagens do que as outras mídias, a cobertura nesse meio sofreu uma ruptura sem 

precedente, conforme revelam os pesquisadores Walker (2006), Zelizer e Allan (2002). A TV 

realizou cobertura 24 horas no dia do atentado e no dia seguinte, sem parar para fazer sequer 

um anúncio publicitário. 

 Embora a maioria das pessoas tenha assistido ao noticiário intenso da TV, alterando 

sua própria rotina para acompanhar cada detalhe da tragédia, assim como fez o meio, outras 

preferiram se afastar para não lidar com as mortes e os traumas do atentado, ou mesmo para 

evitar que seus filhos acompanhassem aquelas imagens devastadores. Na concepção de 

Richard Grusin (2010), havia diferenças significativas ao acompanhar os ataques do 11/09 

pela TV. Nenhum outro meio, nem mesmo o cinema, com suas imagens reais, teve tamanho 

apelo afetivo. E, por causa desse apelo, era mais fácil sair da internet para ir à TV do que o 

inverso. Isso foi intensificado pela pane na internet – não se conseguia acessar os sites devido 

                                                 

30
 T.N.: “An immediate, international debate about the implications of September 11 caused the magazine’s 

audience to grow. Weekly visits to its website of around 2,000 before September 11 rose to over 8,000 in 

September–October, and to over 12,000 in November 2001”. 
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ao enorme volume de tráfego na web. O Google guiou o espectador para a TV e o rádio, 

mantendo poucas matérias em “cache”, para que os leitores pudessem acessar e se situar no 

ocorrido. 

 Contudo, não foi somente a TV e a revista que se modificaram, o rádio também sofreu 

os rescaldos do 11/09. A Rádio Pública Nacional (National Public Radio) dos Estados Unidos 

realizou uma cobertura especial com apenas notícias do ataque, transmitindo 24 horas, sem 

intervalos, de modo semelhante ao que fizeram os canais de televisão. O acontecimento foi 

tão importante para os meios de comunicação, ressaltando e evidenciando sua função de 

mediação, que todos tiveram um consumo muito maior no dia do ataque e nos posteriores. 

Nos primeiros momentos, a recepção de conteúdo pelo rádio era realizada por 11% do total de 

fruidores. A televisão foi o meio predominante para o consumo dessas informações. 

 Uma semana após o atentado, os meios impressos – jornal e revista – assumiram e 

ganharam relevância social, graças ao seu desempenho na transmissão de informação 

ampliada e analítica. A única mídia que registrou uma baixa no número de usuários nos 

primeiros dias do 11/09 foi a internet, pois o público teve problemas no acesso e na 

transmissão de seu conteúdo. Logo após esse decréscimo, todavia, o acesso havia aumentado 

significativamente. Os sites noticiosos nunca obtiveram tantos usuários consumindo seus 

materiais, tendo em vista a atualização constante – especificidade e característica do 

jornalismo na internet – de conteúdos sobre o atentado nesses veículos com espaço 

praticamente ilimitado e com acessibilidade a qualquer momento. A internet se tornou um 

meio de comunicação vital após o atentado de 2001, decreta Allan (2002). 

 A produção do usuário e sua participação efetiva na construção das notícias 

começaram a se salientar devido às câmeras portáteis, à ausência de publicidade e ao fluxo 

contínuo de informações que chegavam e em potencial. Como o desastre ocorreu em Nova 

York, onde os sistemas de comunicação se concentram, a cobertura do 11/09 estava repleta de 

câmeras, seja das emissoras ou dos indivíduos que presenciaram a tragédia. “O videotape 

tornou-se rapidamente disponível a partir de cinegrafistas freelance e boulevardiers que 

estavam na área, e a carnificina e a destruição foram mostradas a partir de todos os ângulos 

imagináveis do primeiro ataque em diante”
31

 (CAREY, 2002, p. 73). Para que tanto conteúdo 

escoasse, as publicidades foram sacrificadas em nome de uma cobertura ininterrupta. 

 Alberto Sá (2011) fala sobre a inovação do jornalismo a partir da participação e da 
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 T.N.: “Videotape was quickly available from freelance cameramen and boulevardiers who just happened to be 

in the area, and the full carnage and destruction were shown from every conceivable angle from the first attack 

forward”. 
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colaboração no 11/09, citando o exemplo do The New York Times, que desenvolveu um mapa-

múndi no qual era possível registrar geograficamente o local onde cada indivíduo se 

encontrava no dia e na hora do atentado. Os usuários ainda colocaram comentários, refletindo 

e trazendo detalhes sobre o ataque. O veículo trouxe também breves relatos de familiares, em 

que cada pessoa tinha uma pequena foto com um texto de até 200 palavras. “Inovações como 

estas provam ser importantes extensões da voz jornalística de maneira que podem ajudar o 

movimento do público a um espaço pós-traumático”
32

 (ZELIZER; ALLAN, 2002, p. 9). O 

The New York Times se mostrou um dos jornais mais inovadores na cobertura do 11/09, 

renovando a relação com seus leitores de maneira mais aproximada, o que ficou evidente não 

apenas no especial Retratos do Luto (Portraits of Grief
33

), mas em outros três episódios, 

apontados por Carey (2002): o primeiro foi a admissão do terror; o segundo, mostrar a 

redação de dentro; o terceiro permitiu que o jornal se tornasse mais aberto e próximo aos 

leitores: admitia erros e possibilitava diálogo através dos e-mails dos jornalistas, que eram 

disponibilizados. 

 O jornalismo desempenha um papel fundamental no modo como a sociedade lida com 

o trauma e a tragédia, sobretudo em questões sobre a identidade (nacional). Os pesquisadores 

Zelizer e Allan (2002) descrevem os três movimentos desse processo: estabelecer a segurança 

(a imprensa apoiou a Guerra ao Terror); praticar a recordação e o luto (atitudes como a do The 

New York Times supracitada exemplificam bem esta etapa); e reconectar a vida cotidiana (os 

meios cessam o assunto e mostram caminhos a seguir). Ainda assim, a ideia de securitização, 

de segurança nacional, é a mais enfatizada pela mídia nesse processo, sobretudo para 

corroborar a guerra e as decisões do presidente George Bush. Para Walker (2006, p. 14), isso 

aconteceu de forma tão pungente que “aqueles que dão mais atenção à cobertura da mídia são 

os mais propensos a sentir que sua segurança pessoal foi ameaçada”
34

. 

 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 fenômeno aponta que, 

antes, 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 caracteriza a medialidade no 

                                                 

32
 T.N.: “Innovations like this one proved to be important extensions of the journalistic voice in ways that could 

help the public move to a post-traumatic space”. 
33

 O especial Portraits of Grief pode ser acessado no site do The New York Times: 

<http://www.nytimes.com/pages/national/portraits/index.html>. Acesso em: 14 de novembro de 2012. 
34

 T.N.: “Those who pay the most attention to media coverage are the most likely to feel that their personal 

safety and security has been threatened”. 

http://www.nytimes.com/pages/national/portraits/index.html
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início do século XXI, com a intenção de se certificar de que o futuro já está (re)mediado, ou 

seja, que o presente realize premediações. “A mídia impressa, em rede e particularmente 

televisual começaram a se preocupar menos com o presente imediato do que com o futuro 

premediado”
35

 (GRUSIN, 2010, p. 13). 

 Essa modificação ocorre não apenas por causa dos traumas do 11/09, mas pelas novas 

tecnologias de mediação e novas temporalidades que surgem em decorrência disso. Ainda 

assim, a premediação não apareceu por causa do ataque, embora seja evidenciada por ele. 

Grusin (2010) explica que a premediação é um fenômeno que já emergia no decorrer da 

década de 1990. Contudo, de fato, a experiência do choque, do desespero e do trauma causado 

pela tragédia de 2001 fez com que a imprensa americana premediasse as situações possíveis e 

prováveis para que a população não tivesse mais aquele sentimento de surpresa. 

 A remediação se dava por uma dupla contradição: a imediação e a hipermediação. A 

imediação buscava apagar todas as formas de mediações possíveis, fazendo com que o 

espectador acreditasse na transparência e na realidade pura daquilo que estava sendo mediado. 

É a noção de que o meio pode ser ocultado, deixando o observador em contato direto com o 

conteúdo do objeto. Imediação representa a experiência de vivenciar tal transparência, como 

se aquele conteúdo e aqueles objetos realmente existissem. E, na concepção de Dalmonte e 

Ferreira (2008, p. 130), “cada inovação tecnológica traz um discurso segundo o qual é 

possível representar a realidade de um modo inovador”. Enquanto isso, a hipermediação, de 

modo inverso, salientava esses processos de mediação, multiplicando-os e demonstrando 

todas as especificidades e potencializações do meio em questão, geralmente, evidenciando o 

que aquele suporte poderia fazer que o seu “concorrente” não conseguia. É a opacidade, a 

experiência da mediação em si, a consciência do observador ao saber que todo conhecimento 

que adquire é mediado por algum meio. O apelo por uma experiência autêntica do observador 

une essas lógicas contraditórias da imediação e da hipermediação como bases do processo de 

remediação. 

 Jay Bolter e Richard Grusin (1999) definem remediação como lógica formal na qual 

uma mídia renova ou remodela (refashion) as formas de uma mídia anterior, ou como o 

processo em que as “velhas mídias” são representadas e até mesmo realçadas pelas novas 

mídias, recebendo um novo propósito (adaptando-se), uma nova forma e um novo tipo de 

acesso ou uso (repurpose). Para Dalmonte e Ferreira (2008), a característica de cada nova 

mídia é abrir caminhos estéticos e criar estratégias de produção, circulação e recepção 

                                                 

35
 T.N.: “Print, networked, and particularly televisual media began to concern themselves less with the 

immediate present than with the premediated future”. 
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inovadoras, ao mesmo tempo em que dialoga com as mídias predecessoras – ainda que estas 

também sejam remodeladas e apresentam novas possibilidades. O ponto chave da remediação 

não se encontra nas alterações feitas, mas em enfatizar as melhorias dadas à “velha mídia”. 

“Chamamos a representação de um meio em outro de remediação, e vamos argumentar que a 

correção é uma característica que define a nova mídia digital”
36

 (BOLTER; GRUSIN, 1999, 

p. 45). A remediação expressa o modo como um meio é visto pela nossa cultura reformando 

ou melhorando o outro. 

 Para Bolter e Grusin (1999), há uma ironia nesse processo de mediação: queremos, ao 

mesmo tempo, multiplicar as mediações e apagar todos os seus vestígios; idealmente, deseja-

se apagar as mediações e a mídia em seu mesmo processo de multiplicação. A hipermediação 

no evento dos ataques do 11/09 pode ser percebida, por exemplo, quando a CNN colocou 

linhas de texto na margem da tela a fim de acomodar as diversas tramas possíveis, 

informando, continuamente, tudo o que pudessem sobre os acontecimentos em curso. A 

imediação após o atentado é observada pelo fato de que tudo se tornou conectado e “mais 

real”, pode-se buscar as informações cada vez mais facilmente – tudo isso por causa do 

trauma e do choque do 11/09. A imediação aparece como uma conexão, uma rede sem 

restrições, podendo-se aceder aos conteúdos em qualquer momento, lugar e dispositivo. A 

hipermediação, por sua vez, passou a existir de modo mais afetivo, através “multiplicação da 

mediação entre as redes sóciotécnicas, comerciais e políticas”
37

 (GRUSIN, 2010, p. 2). A 

cobertura combinou, principalmente, a imediação da TV com a hipermediação da web. 

 A premediação busca evitar que a sociedade experimente algum outro acontecimento 

traumático sem ter sido previamente (re)mediado. A ideia é não manter a noção e 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. A premediação 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 torna atual: “Premediação não é sobre um dado futuro certo, 

mas sobre uma múltipla proliferação de remediações do futuro”
38

 (GRUSIN, 2010, p. 4). A 

mudança, devido ao estágio de securitização após o 11/09, fez com que a premediação se 

dedicasse aos conceitos de afeto e de medialidade, ao invés de imediação e de hipermediação 

                                                 

36
 T.N.: “We call the representation of one medium in another rmediation, and we will argue that remediationcis 

a defining characteristic of the new digital media”. 
37

 T.N.: “Multiplication of mediation among sociotechnical, commercial, and political networks”. 
38

 T.N.: “Premediation is not about getting the future right, but about proliferating multiple remediations of the 

future”. 
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– como na remediação. 

 Os pesquisadores Zelizer e Allan (2002), um ano após os ataques, já imaginavam que 

esse processo de premediação (embora não usem o termo) se tornaria vigente, pois o 

jornalismo poderia se modificar de tal forma que o trauma e as suas consequências seriam 

primordiais para a elaboração da notícia. O jornalista brasileiro Carlos Dornelles (2002) 

também percebia esse movimento dos meios de comunicação, defendendo que o tom da 

cobertura do 11/09 era sempre de antecipar a guerra, que seria sem erros e sem vítimas. De 

modo semelhante, Arbex Jr. (2003) dizia que os Estados Unidos reservaram uma nova bomba 

para 2002: um programa estratégico que permitia rastrear os movimentos de todos os 

estadunidenses a fim de prevenir mais um ataque terrorista. Desse modo, mais uma vez, a 

ideia de premediar em função da segurança nacional estava sendo empregada não apenas 

pelos meios de comunicação, mas também pela administração do presidente Bush. 

 Percebemos, então, que a mídia premediou a guerra e estava alinhada com o governo 

de Bush, que fazia o mesmo. Essa premediação não ocorreu de maneira inocente, pois os 

jornais (impressos, radiofônicos, televisivos, on-line) serviram como propaganda de 

campanha para a Guerra do Afeganistão e a Invasão ao Iraque, causando uma sensação de 

inevitabilidade por parte da população civil. Mesmo que o conflito não se concretizasse, no 

futuro, poderíamos confundir o que foi verdade e as informações básicas, como quando o 

ataque teve início, quem atacou primeiro, entre outras questões. Dessa forma, Grusin (2010) 

se preocupa com os modos de comemoração do acontecimento, isto é, uma preocupação com 

a remediação do horror. O Projeto Renascer
39

 (Project Rebirth) é um exemplo de remediação 

visando à superação do terror que foram os acontecimentos do 11/09. 

 Alguns críticos reclamam que, quando mais se precisou do webjornalismo, ele não foi 

eficaz, pois os meios de comunicação on-line ficaram inacessíveis durante as primeiras horas 

do ataque de 11/09. Além da largura de banda baixa para a emissão de dados, o problema 

principal poderia acometer qualquer meio, pois estava relacionado aos defeitos decorrentes da 

destruição em si, como no caso das linhas telefônicas e os cabos cortadas quando as torres 

desabaram. Para que os leitores acessassem a informação disponível, os sites removeram 

gráficos e algumas propagandas, buscando diminuir o tempo de carregamento e leitura da 

página. Ainda assim, os sites não tiraram totalmente a propaganda para que os usuários da 

                                                 

39
 O projeto, fundado por Jim Whitaker, consiste na reconstrução e filmagem no local do World Trade Center, 

realizando uma homenagem aos mortos. No documentário lançado em janeiro de 2011, a filmagem conta com a 

técnica de time-lapse e narra a história de algumas vítimas. Mais informações no site do projeto. Disponível em: 

<http://projectrebirth.org>. Acesso em: 20 de dezembro de 2012. 

http://projectrebirth.org/
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internet tivessem acesso aos seus conteúdos, diferentemente da TV e do rádio, que retiraram 

todo o anúncio publicitário de sua grade, nos dois primeiros dias do ataque. 

 Enquanto os sites noticiosos permaneciam inacessíveis, 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. Os 

jornalistas, geralmente, solicitavam o contato de pessoas que pudessem testemunhar sobre o 

fato – hoje, a solicitação de fontes em redes sociais tanto por jornalistas como pelas empresas 

é comum. Muitos parentes foram contatados dessa forma. Além desse uso da internet, para 

finalidade de busca de informação, o jornalismo on-line desenvolveu algumas estratégias, 

listadas por Allan (2002): extensão da lista de e-mail, tanto para informar diretamente os 

leitores quanto para avisá-los sobre novos conteúdos no site; disponibilização de uma linha do 

tempo no site, para que os leitores pudessem acompanhar a cobertura mais facilmente; 

discussão com especialistas através de salas de bate-papo nos próprios sites dos veículos. 

 Outra estratégia foi a sinalização através da introdução de fichas ou vinhetas na forma 

de ícones, a fim de ajudar os usuários a diferenciar o que havia sido baseado em verdade e o 

que era apenas boato ou especulação. Atualmente, tivemos um exemplo bastante eficaz. 

Durante a Greve da Polícia Militar da Bahia, no início do ano de 2012, o Twitter
40

 do site 

Correio*
41

 colocava em suas postagens as hashtags “#éboato” e “#éverdade” para melhor 

informar os seus leitores (ver Figura 1). Foi uma estratégia elogiada tanto por jornalistas e 

pesquisadores como pelos usuários locais. 

 

Figura 1 – Twitter do Correio24horas usando hashtag durante greve da PM-BA. 

 

 

 Para o pesquisador português Alberto Sá (2011), o webjornalismo teve um primeiro e 

                                                 

40
 Twitter do Correio* ou Correio 24 horas: https://twitter.com/correio24horas 

41
 Site do Correio* ou Correio 24 horas: http://www.correio24horas.com.br/ 

https://twitter.com/correio24horas
http://www.correio24horas.com.br/
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primordial uso no Caso Columbine, em 1999, ressaltando algumas de suas características e 

desenhando o que seria denominado “jornalismo cidadão”. Quando os dois estudantes de 

Colorado, nos Estados Unidos, atacaram a sua escola, o acontecimento se tornou notícia com 

interesse mundial praticamente em tempo real. Os espectadores acompanharam a história 

através do acesso dos sites de notícias e das emissoras de televisões locais. A inovação 

ocorreu no momento em que os jornais on-line começaram a incluir opiniões, comentários, 

fotos e mensagens advindas de seu público. “Alguns destes procedimentos seriam percebidos 

como configurando uma forma de ‘jornalismo de cidadão’ e o potencial permitia aos leitores 

da comunidade internacional uma melhor compreensão dos eventos pela descrição localmente 

contextualizada” (SÁ, 2011, p. 65). 

 Podemos afirmar, no entanto, que foi com o 11/09 que a colaboração e a participação 

do leitor se tornaram mais ativas e as especificidades do webjornalismo se evidenciaram. Os 

sites de notícia praticamente lançaram um manifesto com essa ideia para seus leitores, de 

colaboração, pois todos poderiam ser repórteres. Embora os sites tenham desenvolvido 

espaços para destinar e escoar a produção dos usuários, a internet não foi o único meio a se 

valer dessa colaboração e participação. Os telejornais realizaram várias coletas de vídeo do 

público, para complementar suas reportagens. 

 Stuart Allan (2002) afirma que o desenvolvimento da internet e dos sites jornalísticos 

foi acompanhado por vários movimentos: o conflito no Kosovo, por exemplo, ficou 

conhecido como a “primeira guerra da Internet”, graças à diversidade de informações e visões 

alternativas encontradas na rede, além de materiais informativos, relatos de testemunhas e 

interação com os usuários. Ainda que essas estruturas e estratégias tenham surgido e 

contribuído para a cobertura, isso não quer dizer que os repórteres foram decisivos para o 

embate. Essas vozes dissonantes também se fizeram presentes no 11/09, embora as guerras 

posteriores parecessem inevitáveis. Apesar de toda a importância da web durante a cobertura 

do atentado do 11/09, uma das principais críticas circundava em torno de sua pouca produção 

de reportagem original. 

 Todavia, os pontos de vista diversos foram diminuindo e uma das razões diz respeito 

às restrições impostas pelos próprios provedores de internet, de acordo com Navasky (2002). 

Em países com acesso público à internet escasso, precisar a confiabilidade das fontes era mais 

difícil, ainda assim, “a grande diversidade do ‘mercado de ideias’ disponível na internet 
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permitiu às pessoas completar a sua compreensão de pontos de vista opostos”
42

 (ALLAN, 

2002, p. 132). Apesar de tudo, os meios de comunicações on-line eram os mais livres e com 

mais diversidade, trazendo informações mais precisas e profundas do que as outras mídias. 

 Outro escape nas primeiras horas do ataque, no caso da internet, tendo em vista que os 

sites jornalísticos estavam sobrecarregados, aconteceu com os blogs, que funcionaram como 

meios de comunicação descentralizados. O pesquisador Leonardo Folleto (2009) acredita que 

foi a partir desse momento que o blog passou a ser usado de uma maneira ainda incomum, 

como uma modalidade do webjornalismo, diferenciada até do webjornalismo realizado em 

sites e portais por profissionais. Antes espécies de diários virtuais, os blogueiros dos Estados 

Unidos começaram a veicular em seus espaços informações do atentado, tirando proveito da 

proximidade presencial e física do acontecimento e da visibilidade que o dispositivo recebia. 

Grusin (2010, p. 3) acredita que foi a partir do 11/09 que sentimos cada vez mais “a 

necessidade de estar no Facebook, MySpace, Twitter e na web móvel. Deixar vestígios 

múltiplos de si mesmo em sites de redes sociais é visto como uma meta necessária”
43

. 

 Na próxima seção, dedicamos atenção detalhada a algumas questões gerais sobre 

memória. Inicialmente, fazemos uma revisão histórica do termo, refletindo sobre as 

modificações em seu sentido. Procuramos, ainda, entender o que é a memória, qual é a 

abrangência de seu estudo, como surgiu e quão amplo é o campo dos Memory Studies. 

Realizamos cuidadosamente distinções entre as concepções de rememorar, comemorar, 

esquecer, apagar e deletar, bem como os tipos de memória: individual, social, coletiva, 

midiática, entre outros.  

                                                 

42
 T.N.: “The sheer diversity of the “marketplace of ideas” available on the Internet enabled people to 

supplement their understanding of opposing views”. 
43

 T.N.: “The necessity, of being on Facebook, MySpace, Twitter, and the mobile web. Leaving multiple traces 

of yourself on socially networked media sites is seen as a necessary goal”. 
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3. TRANSPONDO OS RIOS DA(S) MEMÓRIA(S) 

 

Entre o mnemonista de Luria, que não consegue 

esquecer, e os doentes de Alzheimer, que não 

conseguem lembrar, o que fica? 

Ana Smolka 

 

 Os gregos foram os primeiros a formular estudos sobre a memória. As discussões, 

guiadas por filósofos como Hesíodo, Parmênides, Platão e Aristóteles, giravam em torno de 

Mnemosyne, divindade que personifica e representa a memória na mitologia grega. Hesíodo, 

no século VII a. C., afirma que Mnemosyne possuía a capacidade de reter todos os fatos que 

ocorriam, sendo, ainda, uma das deusas da primeira geração divina, no mito da criação do 

Olimpo. A divindade da memória se junta a Zeus para a geração de nove musas. De acordo 

com as lendas e os mitos, “a memória” acompanhava o herói, ajudava-o a lembrar-se da 

ordem divina para não cair no esquecimento, ou seja, na morte. 

 Se na Grécia o esquecimento leva à morte, então, podemos pensar na Mnemosyne 

como forma de preservação não somente dos acontecimentos, mas da vida. O poeta, na época, 

era considerado “suporte e mestre da verdade”, aquele quem “resgata o acontecido do 

esquecimento, presentifica o passado”, dá vida através da sua poesia (SMOLKA, 2000, p. 

169). A verdade, chamada de aletheia, opunha-se à lethe, que representava o esquecimento. 

Para os gregos, esquecimento é sinônimo de morte e contrário à verdade, ao conhecimento, à 

lembrança. Otávio Almeida Filho (2011) diz que lethe designava o mitológico rio grego do 

esquecimento, enquanto Mnemosyne se referia ao rio que serve de antídoto contra o lethe. 

 Em Platão, a única forma de o sujeito alcançar a sabedoria da verdade e da alma seria 

através da recordação, logo, aprendendo e (re)conhecendo. O filósofo defendia que “memória 

é conhecimento da verdade” (SMOLKA, 2000, p. 174). Tudo o que se aprende é uma maneira 

de se relembrar das realidades, das essências da vida e do que nos cerca. Com uma 

perspectiva catastrófica, o discípulo de Sócrates enxerga na escrita uma espécie de morte 

prematura da humanidade, pois a técnica guiava todos os seres ao esquecimento. Na medida 

em que a confiança na escrita aumentava, a mente humana se sentia mais livre para não mais 

memorizar os acontecimentos como outrora. 

 A escrita modificou toda a sociedade e as implicações nela inseridas. Platão resiste e 

desconfia da escrita graças “aos deslocamentos e às transformações que a difusão do texto 

escrito provocava na cultura, nos modos de vida e de conhecimento das pessoas”, conforme 

explica Smolka (2000, p. 176). Ainda assim, o filósofo grego foi um dos primeiros a adotar a 
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técnica para transmissão de conhecimento, perpetuando ao longo dos anos as concepções de 

seu mestre Sócrates. Percebeu, posteriormente, que a escrita preservava as ideias de modo que 

a oralidade não podia, sendo mais sólida e confiável. Em outras palavras, nas culturas orais, a 

memória devia ser treinada e renovada constantemente, além de ter indivíduos selecionados 

para (re)contar e preservar as histórias de sua comunidade. Por conseguinte, como propõe 

Gregory Crane (2007), ironicamente, Platão usa a escrita para criticá-la como meio de 

comunicação. O autor ainda informa que os egípcios compartilhavam a crítica de Platão sobre 

a escrita, esclarecendo que o deus Theuth oferece a escrita como uma droga à memória, 

enquanto, para o rei Thamos, a escrita não fortalece a memória, ao contrário, torna-nos 

preguiçosos e diminui nossa capacidade de internalizar o conhecimento, ou seja, de aprender. 

 Em Aristóteles, a memória não vai ser sinônimo de lembrança. A primeira – memória 

propriamente dita ou mneme – conserva o passado, enquanto a recordação, a reminiscência – 

ou mamnesi – invocaria voluntariamente o que já passou. A pesquisadora Ana Smolka (2000) 

explica que, para o sucessor de Platão, só as criaturas vivas conscientes da passagem do 

tempo podem lembrar, pois a memória implica esse conhecimento. Como característica da 

recordação aristotélica, observamos uma possibilidade de busca (ou invocação) pelo passado, 

com a intenção de exatidão, fidelidade e verdade, distinguindo algo antes perceptível na 

tradição filosófica: a equivalência entre memória e imaginação, como aponta Silva (2002). Na 

visão de Heródoto, a história passa a ser testemunho, pois se narra o que se viu ou ouviu. 

Obviamente, afasta-se ainda mais a parte mítica e imaginativa da memória. 

 Opondo-se a Platão, temos Tucídides, que via algo positivo na escrita, uma técnica que 

serve para fixar os acontecimentos e que usa sua imutabilidade para ser o mais fiel possível. O 

filósofo “inaugura, assim, uma política da memória, e delimita os domínios de um novo saber 

histórico” (SMOLKA, 2000, p. 176). Os romanos absorveram vários aspectos da cultura 

grega, como seus ensinamentos e suas perspectivas teóricas, porém, no que respeita às 

reflexões sobre a memória, pouco avançaram. Cícero foi um dos seus representantes, 

traduzindo as principais discussões sobre memória do grego para o latim, seguindo a filosofia 

platônica. A autora aponta que, durante o domínio da Igreja Católica sobre o pensamento e as 

investigações científicas, o campo da memória teve nomes representativos como Santo 

Agostinho, Santo Alberto, São Tomás de Aquino e, posteriormente, René Descartes. Tomás 

de Aquino chega a formular três preceitos mnemônicos: há um elo entre memória e corpo por 

meio de sensações e imagens; a memória é a ordenação e a lógica da razão; e a memória é 

hábito de anamnese – o processo consciente para recordar os fatos, conforme explica 

Silverstone (1999) –, através de meditação. No século XVIII, David Hartley surgiu com a 
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teoria da vibração da memória, Zanotti relacionou as forças elétricas com as atividades 

cerebrais e Bonnet se deteve acerca da flexibilidade das fibras do cérebro. A partir do século 

seguinte, as inovações no campo científico, especialmente na área das Ciências Biológicas, 

permitiram avanços importantes no estudo acerca da memória, principalmente para as suas 

teorias modernas. 

 O século XX trouxe um avanço tecnológico e científico. Não se questionava mais, por 

exemplo, que a memória se localiza no cérebro e não no coração ou na alma. Na década de 

1950, pesquisas bioquímicas perceberam que o ácido ribonucleico influencia diretamente a 

percepção e a capacidade de lembrança. Outra vertente do estudo da memória afirma que 

devemos dar mais ênfase ao esquecimento, ou seja, ao processo inverso do que se havia 

estudado durante todos os anos. Estudos de biologia compreendem mais profundamente o 

funcionamento da memória no cérebro. Identificam-se os locais que devem ser estimulados 

para que as lembranças cotidianas mais profundas, aquelas das situações mais comuns e 

rotineiras, possam ser resgatadas. O que se denomina hoje de Memory Studies teve origem nas 

décadas de 1970 e 1980, quando a memória ganhou evidência em estudos nas áreas de 

Literatura, Museologia, Artes, Comunicação, ressalta Alberto Sá (2011). 

 A memória teve importância no século XX não apenas nas pesquisas acadêmicas. Em 

1945, Vannevar Bush, consultor de ciência do presidente norte-americano Franklin Roosevelt, 

pretendia desenvolver o memex, um sistema suplementar da memória pessoal, que 

armazenava a informação para depois ser consultada com velocidade e flexibilidade. O 

pesquisador Steven Johnson (2001, p. 91) explica que “o Memex foi projetado para organizar 

informação de maneira mais intuitiva possível, com base não em gabinetes de arquivos ou 

auto-estradas, mas nos nossos hábitos usuais de pensamento – seguindo pistas, fazendo 

conexões, abrindo trilhas de pensamento”. 

 Neste capítulo, algumas questões gerais sobre a memória merecem uma atenção 

detalhada. Inicialmente, buscamos entender o que se compreende como memória, a qual 

campo pertence, de que modo surgiu e quão abrangente é o campo dos Memory Studies. As 

devidas distinções entre rememorar, comemorar, esquecer, apagar e deletar tiveram de ser 

realizadas com cuidado, bem como os tipos existentes de memória: individual, social, 

coletiva, midiática, entre outros. 

 

3.1 A MEMÓRIA ENTRE ALETHEIAS E LETHES 
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 Mesmo com o estudo e a reflexão sobre a memória compreendendo os tempos da 

Grécia antiga, ainda é difícil conceituar o que se entende por memória, que é estudada por 

filósofos há mais de dois mil anos e por psicólogos há praticamente um século e meio. Nas 

Ciências Humanas, a temática detém atenção de quase todos os campos de conhecimento, 

sobretudo Filosofia, História, Literatura e Psicologia. Recentemente, podemos citar 

Antropologia, Arquitetura, Ciência Política, Direito, Economia, Educação, Sociologia e, 

obviamente, Comunicação/Mídia, na visão de Henry Roediger III e James Wertsch (2008). 

Ainda mais atualmente, temos a Museologia e as Ciências da Informação, isso para não 

partirmos também para as Ciências da Saúde. O campo e a área destinados aos Estudos da 

Memória (Memory Studies) nasceram nas décadas de 1970 e 1980, com a ênfase que a 

memória ganhou nos estudos de Literatura, Museologia, Artes, Comunicação. O campo, 

explicam Neiger, Meyers e Zandberg (2011), evidenciou-se após a mudança no foco da sua 

questão central, de um entendimento sobre “o que nós sabemos” (what we know) para “como 

nós lembramos” (how we remember it). 

 Em 2008, dá-se a criação da revista Memory Studies, que busca trabalhar sobre o tema 

da memória de maneira multi e transdisciplinar, para legitimar e consolidar, de maneira 

institucionalizada, o recente campo nas mais diversas disciplinas que se interessem pelo 

tópico. Em seu número de lançamento, Memory Studies disponibiliza um texto dos 

pesquisadores Roediger III e Wertsch (2008, p. 09), demonstrando que as pesquisas dessa 

área ainda não dão conta do campo da Comunicação/Mídia: “O campo multidisciplinar dos 

Estudos da Memória combinam correntes intelectuais de vários domínios, incluindo (mas não 

limitando) Antropologia, Educação, Literatura, História, Filosofia, Psicologia e Sociologia”
44

. 

 Jeffrey Olick (2008) aponta alguns aspectos que ajudariam no desenvolvimento dos 

Memory Studies, sobretudo no que tange à memória coletiva, tendo em vista que a variedade 

de disciplinas que se detêm sobre a área é apontada como negativa – devido à baixa 

substancialidade dos conceitos, aos conflitos na sua aplicabilidade e ao encapsulamento de 

cada ciência em seus conhecimentos, sem reconhecer seus limites. Um processo de tradução 

das pesquisas para o inglês proporcionaria uma maior inserção na literatura e cultura anglo-

americana. Um segundo fator de apoio seria uma real interdisciplinaridade, que nunca ocorre 

porque continuamos com nossos preconceitos acadêmicos e teóricos – advindos da ciência 

que estudamos – e paramos em uma leitura superficial e referência recíproca. Afinal, “a 

                                                 

44
 T.N.: “The multidisciplinary field of memory studies combines intellectual strands from many domains, 

including (but not limited to) anthropology, education, literature, history, philosophy, psychology and 

sociology”. 



50 

 

pesquisa transdisciplinar atualmente tem sido mais rara do que as afirmações sobre seu desejo 

e necessidade [...]. Temos de pensar mais sobre a cooperação interdisciplinar genuína, que 

está além do nível de referência mútua”
45

 (OLICK, 2008, p. 27-28). Por fim, a visibilidade e 

os investimentos em estudos sobre a memória contribuiriam para um maior desenvolvimento 

e consolidação do campo. 

 Na concepção de Nildo Viana (2006, p. 8), o conceito de memória não possui uma 

sistematicidade “nem mesmo na esfera da psicologia, a ciência que mais se dedica a esta 

temática”. Apesar dessa dificuldade, autores que se detêm acerca do tema realizam um 

esforço intelectual e sensível para delimitar e cercar a memória de conceitos e premissas, 

vislumbrando aproximar o máximo possível do que entendem pelo termo. Consenso, porém, 

parece ser que a memória se refere ao passado, ou seja, ao que foi vivido e não volta mais, ao 

“que pertence ao reino das sombras”, nas palavras de Almeida Filho (2011, p. 11). Sobre o 

passado, Yannis Hamilakis e Jo Labanyi (2008, p. 8) falam que ele é visto sobre múltiplas 

experiências e diferentes momentos no tempo, em outras palavras, “o passado é sempre visto 

através dos múltiplos acréscimos da experiência e do conhecimento subsequentes, o que nos 

permite historicizar subjetividade em termos de uma intersecção de diferentes momentos no 

tempo”
46

. 

 Inicialmente, sobretudo na mitologia grega, pensava-se que memória era sinônimo de 

lembrança e de recordação (ou celebração – conforme distinção posterior) e que o 

esquecimento era seu oposto. A memória, para Nildo Viana (2006), seria o conhecimento 

atual do que passou, sendo, ao mesmo tempo, saber e lembrança. Conforme prefere Luana 

Leal (2012), a memória pode ser entendida como a capacidade de guardar (ou armazenar) 

dados e informações antigas ou como as lembranças dos tempos idos que brotam no 

pensamento de cada indivíduo, no momento presente. Todavia, os mais de dois mil anos de 

estudos já tornaram praticamente consenso que lembrar e esquecer são processos que 

constituem a memória, não a memória em si. 

 A estudiosa Ruth Teer-Tomaselli (2006, p. 197) afirma que a memória não trata 

simplesmente de recordação e é dependente de diversas variáveis, inclusive pessoais: 

“Memória não é um simples ato de recordação; ela é dependente de ação social, cultural e 

                                                 

45
 T.N.: “Actual cross-disciplinary research, however, has been much rarer than affirmations about its necessity 

and desirability (…) We need to think more about genuine interdisciplinary cooperation, cooperation that is 

beyond the level of mutual referencing”. 
46

 T.N.: “The past is always viewed through the multiple accretions of subsequent experience and knowledge, 

allowing us to historicize subjectivity in terms of an intersection of different moments in time”. 
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política em um nível mais amplo – bem como das circunstâncias individuais de vida”
47

. Anna 

Reading (2011) explica que a memória existe no cérebro e nas coisas materiais e tangíveis, 

manifestando-se por meio da interação entre o cérebro, os objetos e a cultura. Teer-Tomasseli 

(2006) exemplifica que as memórias da Guerra do Vietnã ou da primeira caminhada do 

homem à Lua são produtos da interação de noticiários, filmes, testemunhos e conversas com 

amigos e familiares. 

 Cabe, contudo, fazer uma distinção mais aprofundada sobre a memória, a partir da 

perspectiva da realidade passada e da consciência atual dessa realidade. A memória não 

constrói (ou reconstrói) o passado no presente, apenas possui uma consciência daquilo que 

não está mais na atualidade. Nela, nunca se possui o passado, o inatual, somente o atual. Essa 

consciência do passado é algo presente e atual, que cria uma virtualidade do próprio passado. 

“A memória sendo uma consciência virtual possui como conteúdo as lembranças e a ativação 

dela significa evocação de lembranças [...], é recuperada, restituída e interpretada pela 

consciência ativa, real, concreta” (VIANA, 2006, p. 8). Há, por conseguinte, uma 

interpenetração do concreto com o abstrato, desenvolvendo o tempo e espaço vivido, visão 

semelhante a dos pesquisadores Susan Leong et al. (2009, p. 1276): “A interpenetração do 

espaço abstrato e do espaço concreto, de acordo com Lefebvre, é o que constitui o espaço 

vivido. Espaço vivido é o espaço de seus habitantes, é sobreposto ao espaço físico, fazendo 

uso simbólico de seus objetos. Ele é construído socialmente, é o espaço de representação”
48

. 

 A memória trata de uma consciência virtual do passado no tempo presente – ou atual – 

por isso, não pode ser compreendida como conhecimento e saber objetivo. Será sempre uma 

forma de os indivíduos ou os grupos sociais tentarem recordar algo que já não está presente 

para mostrar-se e defender-se. Ana Smolka (2000, p. 178) fala que a memória não deve 

garantir fidelidade de relato algum, pois “não assegura nenhuma autenticidade. A memória é 

frágil, enganadora. Ela seleciona, interpreta, reconstrói”. Mas o que a memória seleciona? Na 

perspectiva de Nildo Viana (2006), a seleção perpassa pelos interesses das classes dominantes 

e auxiliares, pois possuem a hegemonia cultural na sociedade. Sabemos das versões da 

história através da visão dos vencedores, dos heróis, dos reis, dos catequizadores, dos 

autorizados. O autor pontua (2006, p. 10) que “a classe dominante, devido a sua posição 

                                                 

47
 T.N.: “Memory is not a simple act of recall; it is dependent on social, cultural, and political action at its 

broadest level—as well as individual life circumstances”. 
48

 T.N.: “The interpenetration of abstract space and concrete space, according to Lefebvre, is what constitutes 

lived space. Lived space is the space of its inhabitants, it ‘overlays physical space, making symbolic use of its 

objects’. It is socially constructed and hence, the space of representation”. 
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social e hegemonia cultural, vence normalmente e consegue impor as lembranças coletivas 

que são do seu interesse”. 

 Para as pesquisadoras Ana Ribeiro e Danielle Brasiliense (2007, p. 221), “a memória é 

sempre conflituosa, porque seletiva, resultado de enquadramentos, esquecimentos e 

silêncios”. Existe claramente uma guerra de memórias, vários interesses e ideologias brigam 

para conseguir transmitir sua mensagem para as próximas gerações, seja ela verdadeira ou 

não. Para Blanchard e Veyrat-Masson (2008, p. 42), “a memória é como uma ‘arma’ que 

exibe o conjunto de políticas para a ‘sua’ divisão ideológica”
49

. Viana (2006, p. 10), por sua 

vez, considera também “a resistência, que pode se manifestar de forma individual ou 

esporádica e que assume grandes proporções em épocas de acirramento de conflitos sociais”. 

Julgar uma mensagem transmitida como verdadeira ou falsa pode ser um trabalho árduo, 

graças à polissemia e à possibilidade de olhar um fenômeno sob diversos ângulos e pontos de 

vista possíveis. “O que é central e heroico de uma perspectiva às vezes é visto como 

secundário e mesmo moralmente questionável de outra”
50

 (ROEDIGER III; WERTSCH, 

2008, p. 12). Essa guerra de memórias existe porque a construção virtual do passado é sempre 

alvo de manipulações políticas e ideológicas. A manipulação, na concepção de Alberto Sá 

(2011, p. 39), deve ser “perspectivada como uma dinâmica entre dimensões ativas e 

dimensões passivas da memória, mobilizadas por agentes e instituições”. 

 Segundo Yannis Hamilakis e Jo Labanyi (2008), a memória é sempre um lugar de 

embate, mas não só entre memórias oficiais e pessoais. Existem, de fato, brigas internas entre 

elas, e, sempre que algum fato ou acontecimento é lembrado, a memória o modifica. Isso 

poderia parecer um defeito, caso a concebêssemos apenas como repositório, no entanto, 

parece ser uma virtude, se pensarmos nela como uma prática, ou seja, um trabalho no sentido 

de reformulação. A memória é um espaço para brigas (amargas) pela identidade e pela posse 

do passado. Ela pode ser utilizada para refazer o passado de modo a beneficiar a sociedade, 

embora também possa reescrevê-lo de modo a esconder algumas mazelas sociais, justificando 

a violência e a repressão dos tempos de outrora. O pesquisador Luiz Ferraz (2010, p. 57) 

define a memória como um processo em constante perturbação, pois qualquer novo 

acontecimento pode desmanchar “a ‘regularização’ existente, fazendo surgir um novo sistema 

por meio de um jogo de forças”. 

                                                 

49
 T.N.: “La mémoire est aujourd’hui comme hier une ‘arme’ que exhibe le politique pour fixer ‘as’ ligne de 

partage idéologique”. 
50

 T.N.: “What is central and heroic from one perspective is sometimes viewed as secondary and even morally 

questionable from another”. 
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 A história nunca é contada de modo inocente ou espontâneo, sem interesse. Toda 

memória é corrompida em alguma instância, por interesses e ideologias, seja ela coletiva ou 

individual, nacional ou regional. A memória nunca pode ser concebida como neutra – mesmo 

a dos vencidos e a dos que não parecem ter interesse direto na história, pois é sempre um 

processo dinâmico e seletivo, conforme explica João Tedesco (2012). Nas palavras de 

Blanchard e Veyrat-Masson (2008, p. 29), “a memória certamente satisfaz uma necessidade, 

mas também é parte de um processo de produção que opera em um poder evidente”
51

. A 

memória é formada por um processo conflituoso, manipulado, decorrente do confronto de 

uma pluralidade de grupos, ou seja, nunca é unificada. 

 Apesar de possuir essa característica mutante e dinâmica, podendo fazer surgir 

conflitos e embates em torno da memória nacional e oficial, essa especificidade é benéfica 

porque exige que longos silêncios se esfacelem, não permitindo que se tornem esquecimentos 

eternos. Ainda assim, a memória, em outras ocasiões, “ajuda a prolongar o legado de amnésia 

dos antecessores”
52

 (BLANCHARD; VEYRAT-MASSON, 2008, p. 40). Embora o silêncio 

sobre o passado possa conduzir ao esquecimento, o pesquisador Michael Pollak (1989) 

acredita que essa é apenas uma forma de resistência de uma sociedade que está impotente 

diante da opressão do Estado. Segundo o autor (1989, p. 6), “as fronteiras desses silêncios e 

‘não-ditos’ com o esquecimento definitivo e o reprimido inconsciente não são evidentemente 

estanques e estão em perpétuo deslocamento”. 

 O conceito de guerra de memórias é bastante desenvolvido por autores franceses, 

graças aos vários embates sobre a conformação da história e da memória nacional na França, 

sobretudo, por causa dos profundos conflitos de identidade, conforme verificado em 

Blanchard e Veyrat-Masson (2008) e Merzeau (2010). A ideia de batalhas, conflitos e 

embates esteve presente em várias produções, acreditando-se na existência de uma memória 

desenvolvida pelo Estado, sempre em tensão com as memórias fragmentadas que emergem de 

todos os espaços marginalizados e silenciados. Quando muito tempo se passa, ou a memória é 

totalmente esquecida, ou o silenciamento é muito longo para calar os envolvidos diretamente 

com o fato, o que não impede de seus sucessores ou descendentes tomarem seu lugar nessa 

guerra, denominada por Blanchard e Veyrat-Masson (2008) de “memória transgeracional” 

(mémoire transgénérationnelle). Heiko Pääbo (2008) define a guerra de memórias como uma 

                                                 

51
 T.N.: “La mémoire répond certes à un besoin, mais elle s’inscrit aussi dans un processus de production qui 

fonctionne selon un rapport de force évident”. 
52

 T.N.: “Contribué à prolonger l’amnésie héritée de leurs prédécesseurs” 
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ocasião em que grupos ou indivíduos possuem lembranças contraditórias sobre o passado, em 

comparação à memória coletiva oficial. 

 Os principais motivos para o surgimento da guerra de memórias são o esquecimento e 

a manipulação engendrados pelo Estado; ou seja, a lacuna entre a história oficial e as 

lembranças silenciadas, que nunca travam um diálogo possível. Para o pesquisador Roger 

Silverstone (1999), a conformação da história contribui para apagar algumas memórias, 

tornando-a redundante graças às narrativas fixas e às fontes documentárias. O embate 

mnemônico seria uma reação ao fato de não se ter espaço na narrativa oficial da história e não 

está representado pelo que está conformado na atualidade. Há um sentimento de injustiça, 

pois aquilo que se conta (e que se acredita como real e verdadeiro) não condiz com o que 

alguns grupos e indivíduos se lembram daquela época ou momento. Alguns embates na guerra 

de memórias tendem não apenas a trazer uma nova visão ao que se narra na história oficial, 

mas a rejeitar toda uma tradição. Os pesquisadores Blanchard e Veyrat-Masson (2008, p. 36) 

explicam que há “narrações históricas que tendem a rejeitar não somente a história nacional, 

mas também parte importante da história acadêmica”
53

. Para Merzeau (2010), a guerra de 

memórias não traz, muitas vezes, um confronto direto das lembranças, mas, ao contrário, 

serve apenas para revelar e fazer surgir novas alianças e estratégias em torno da conformação 

da memória coletiva e oficial. 

 No Brasil, os estudos sobre guerras de memória focam, principalmente, o período da 

Ditadura Militar. A imprensa traz diversos discursos conflitantes sobre o Golpe Militar de 

1964, opondo a visão governamental dos comandantes militares com a das vítimas e a dos 

seus familiares. O papel dos jornalistas se tornou tão fundamental que o livro do jornalista 

Elio Gaspari é um dos mais comentados nos anos recentes, informa Benito Schmidt (2007). O 

pesquisador Heiko Pääbo (2008) crê que a passagem de um ano é suficiente para compreender 

quais discursos e narrativas que circulam na sociedade estão mais próximos da realidade 

passada. Essa visão parece equivocada, pois, no caso brasileiro, ainda que o Golpe Militar 

complete 50 anos, discursos conciliadores estão longe de dominar. 

 Toda guerra de memórias deve existir em três instâncias: campos de batalha, atores e 

armas. No caso brasileiro, podemos observar que um campo compreende os conteúdos sobre a 

Ditadura Militar – ensejadas pelos 50 anos do Golpe Militar, pelos 30 anos das Diretas Já e 

pelas implementações das leis de Acesso a Informações e Comissão da Verdade. Os atores 

podem ser de diversos tipos: militantes, políticos, professores, militares, pesquisadores, 
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 T.N.: “Narrations historiques qui tendent à rejeter non seulement l’histoire nationale mais aussi une part 

importante de l’histoire savante”. 
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familiares, entre outros. As armas devem compreender, por exemplo, documentários, livros, 

monumentos, além de arquivos históricos, depoimentos e produções em diversos formatos 

midiáticos. Não há guerra de memórias sem o processo de mediação e transmissão (ou 

esquecimento) dos meios de comunicação; são eles que ampliam a crise, os embates das 

lembranças. A mídia se comporta como uma caixa de ressonância dos embates, tornando-se o 

local em que os conflitos podem ser conferidos. De um lado, haveria “a pressão da opinião 

pública (demanda social), do outro, dos detentores do ‘conhecimento’ (o passado 

institucional)”
54

 (BLANCHARD; VEYRAT-MASSON, 2008, p. 36). De acordo com Louise 

Merzeau (2010, p. 2), o “modo de difusão [na internet] promove a expressão de minorias. As 

memórias dissidentes ou relegadas para as margens da história oficial são, assim, no espaço 

de rede de expressão, raramente concedidas pelas instituições memoriais e pelos meios de 

comunicação de massa”
55

. 

 No caso da Ditadura, até a memória vencedora – dos militantes – possui lembranças 

esquecidas, silenciadas, sendo algumas até contraditórias, ainda que o principal já tenha sido 

extraído, na perspectiva de Carlos Fico (2004). “Entre os vencidos que venceram a memória 

houve uma pluralidade de memórias esquecidas, publicadas sim, mas não conhecidas ou não 

incorporadas na memória coletiva ou incorporadas como esquecimento”, decreta Rollemberg 

(2006, p. 4). Os militares buscam o esquecimento, sobretudo das torturas, dos assassinatos e 

da violação dos direitos humanos. Esquecer concilia. Para João Tedesco (2012), é comum os 

regimes totalitários temerem a memória dos vitimados, fazendo com que adotem o máximo de 

rituais possíveis a fim de criar identidade nacional. Conforme esclarece Schmidt (2007), 

pode-se verificar o embate, de maneira ampla e geral, de duas perspectivas diferentes: de um 

lado, os militares procuram o esquecimento e o silenciamento dos fatos, procuram “virar a 

página”; enquanto os militantes deixam a “cicatriz aberta”, sempre que possível relembrando 

os acontecimentos dos tempos idos. 

 O Regime Militar no Brasil apresenta a peculiaridade de que os vencedores não 

conseguiram impor sua versão da história e sua memória como a oficial, ainda que tenham 

desestruturado os grupos de esquerda. Nas palavras de Rollemberg (2006, p. 1), “se 

normalmente a história esquecida é a dos vencidos, na questão do combate à guerrilha haveria 

                                                 

54
 T.N.: “D’un côté, la pression de l’opinion (la fameuse demande sociale) et de l’autre celle des détenteurs du 

‘savoir’ (les institutionnels du passé); c’est entre ces deux rives de la mémoire-histoire que flirte l’enjeu 

médiatique”. 
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 T.N.: “Son mode de diffusion favorise l’expression des minorités. Les mémoires dissidentes ou reléguées aux 

marges des histoires officielles trouvent donc sur le réseau un espace d’expression qui leur est rarement concédé 

par les institutions mémorielles et les mass media”. 
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como que um movimento perceptivo inverso – a história ignorada seria a dos vencedores”. 

Martins Filho (2002) e Rollemberg (2006) concordam que os vencedores buscam esquecer e 

os vencidos, lembrar; lógica invertida, pois os vencedores perderam a guerra de memórias, 

sendo, neste caso, os vencidos. A história ressaltou a memória dos marginalizados e das 

minorias, opondo-se à memória que deveria ser oficial, dos vencedores do embate, conforme 

acredita Pollak (1989). 

 João Martins Filho (2002, p. 180) explica que, “na visão unânime dos militares, uma 

vez derrotada, a esquerda esforçou-se por vencer, na batalha das letras, aquilo que perdeu no 

embate das armas”. Todavia, não descartamos o fato de toda lembrança ser, em alguma 

medida, uma espécie de “invenção” do passado, mesmo que os documentos e as provas 

pareçam ser irrefutáveis e as fontes as mais confiáveis e fiéis possíveis. Segundo a 

pesquisadora Marialva Barbosa (2007, p. 21), a invenção possui um papel relevante no 

trabalho do historiador, pois “tal como a ficção, também a reconstrução histórica é obra da 

imaginação”. Mônica Nunes (2001, p. 108) decreta, de maneira enfática, que “as imagens da 

memória, nem falsas nem verdadeiras, aproximam-se das ficções”. 

 A preocupação sobre a manipulação circunda os historiadores modernos, segundo 

Roediger III e Wertsch (2008), que começam a questionar a noção de independência e de 

liberdade da história, tendo em vista que os fenômenos podem ser retratados de maneira 

completamente diferente, dependendo da perspectiva do autor – mesmo que as fontes sejam 

as mesmas. Não podemos confundir história com memória, pois a primeira é uma 

representação do passado, reconstrói algo que já não está mais presente de modo problemático 

e incompleto, enquanto a memória é atual, um elo do (eterno) presente com o passado. 

História e memória se orientam para um mesmo período de tempo, o passado; porém, não 

devem ser confundidas. 

 Memória preconiza uma recordação que se manifesta por algo vivido e, para que 

exista, deve haver suporte social ou de grupo. A memória precisa ser estabilizada e fixada em 

“quadros de memória”, estando sempre em atualização – porque é dinâmica, viva, afetiva. Por 

outro lado, a história é impessoal, pois não tem, em lato sensu, nenhum grupo como apoio, e 

dedica sua atenção aos registros e aos documentos, onde a memória acaba. Dito de outra 

forma, “é o registro, a problematização crítica e reflexiva do que já não existe, um discurso 

crítico sobre a representação do passado” (SÁ, 2011, p. 140). A estudiosa sobre memória 

jornalística Barbie Zelizer (2008) defende que diversos historiadores confiam e valorizam a 

perspectiva dos jornalistas como um tratamento orientado do presente, mais preocupados em 
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fixar uma narrativa do passado durável, confiável e precisa do que com as variações e as 

contradições que surgem ao longo de todo o processo de registro informativo. 

 Para Leal (2012), uma recordação é mais confiável quando faz parte da memória de 

vários integrantes de um mesmo grupo; apenas uma pessoa recordar é menos confiável do que 

diversas. Jérôme Bourdon (2011, p. 69) concordaria com essa perspectiva, pois defende que 

as histórias pessoais e individuais não são fontes autênticas: “nós certamente podemos 

integrar histórias de vida como um material entre muitos outros, e não mais como uma fonte 

‘autêntica’”
56

. Temos de ir com calma com essas assertivas, para não cair numa angulação 

quantitativa demais. Obviamente, a precisão de uma história relembrada por várias pessoas 

pode ser maior do que quando é rememorada por apenas um indivíduo, pois teremos como 

cruzar e confrontar informações. No entanto, quanto mais coeso for um grupo, menos 

possivelmente polissêmico e confiável será seu discurso. A lembrança de várias pessoas de 

um fato não o legitima como verdadeiro – não podemos afirmar que ocorreu e nem como –, 

tendo em vista que variáveis distintas entram em cena: a mídia, os traumas, os 

constrangimentos, o tempo, tudo pode influenciar. 

 Começam a nos preocupar as formas de lembrar e esquecer, processos constituintes da 

memória. Não é a memória em si que seleciona, esse processo é destinado à recordação dos 

fatos ou evocação das lembranças, acredita Viana (2006). Metaforicamente, lembrar seria 

uma junção de imagens, um trabalho de imaginação necessário à psique, enquanto esquecer 

seria uma droga que alivia a dor da lembrança, um remédio de cura e de ajuda, “o fármaco 

mais poderoso que põe fim a tudo” (ALMEIDA FILHO, 2011, p. 15). A pesquisadora Ana 

Smolka (2000) destrincha o sistema de recordação em dois atos: no primeiro momento, 

haveria a lembrança e surgimento de imagens da memória; enquanto, posteriormente, 

teríamos a organização dessas imagens em locais ou lugares de memória. 

 O processo de rememoração mnemônica acontece através de mecanismos de seleção, 

encontrados nos valores e sentimentos dos indivíduos, bem como nos constrangimentos 

sociais e na relação de ideias (VIANA, 2006). Esses mecanismos, a propósito, não se aplicam 

somente à memória individual, mas à coletiva/social, pois tudo o que lembramos existe na 

associação das ideais, valores e sentimentos; em outras palavras, por mais individual que 

pareça uma recordação, ela depende da construção coletiva das palavras, linguagem, imagens, 

pessoas e locais (TEER-TOMASELLI, 2006). Nildo Viana (2006) demonstra que as datas 

mais pessoais – os aniversários de nascimento e de casamento – são recordadas pela sua 
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importância social, não somente por sua individualidade e particularidade. Costumamos, na 

verdade, pensar nos eventos que atingem a sociedade, de maneira mais ampla, ou grupos 

sociais. Ainda assim, por vezes, só nos lembramos da data do fato, não do acontecimento em 

si – como o aniversário de nascimento. 

  A visão de Nildo Viana (2006) sobre os valores é de que não são atributos das coisas 

em si, mas aquilo que fornecemos a elas, ou seja, os valores não fazem parte da essência do 

que existe no mundo. Além dos valores, os sentimentos também são constituídos através da 

vivência em sociedade, sendo distintos, por exemplo, das emoções, pois “os sentimentos não 

são reações momentâneas, mas sim formações mentais duradouras que caracterizam a relação 

afetiva do indivíduo com outros indivíduos ou coisas” (VIANA, 2006, p. 9). Essa perspectiva 

é compartilhada pela sociologia de Bruno Latour (1988, 1994, 2008) – e sua Teoria Ator-

Rede (ANT
57

, do inglês Actor-Network Theory) –, que tem como uma das premissas a 

ausência de imanência nas associações. Na ANT, só existem as relações que se tecem, logo, 

não se possui uma essência e um núcleo imutável. “Uma vez que nada é inerente a qualquer 

outra coisa, a dialética é um conto de fadas. Contradições são negociadas como o resto. Elas 

são construídas, não dadas”
58

, polemiza Latour (1988, p. 180). Além das motivações internas 

aos indivíduos – porém, construídas por meio das associações coletivas e grupais –, a 

lembrança pode aceder à memória por forças externas de pressão social. 

 A constante tentativa de recordar pode levar os indivíduos a um ciclo vicioso, no qual 

a busca para lembrar e (re)construir um fenômeno passado gera a rememoração de outros, 

como observado principalmente na internet, por meio da reminiscência dos hiperlinks. 

Todavia, a duração de uma ocorrência em nossa memória está condicionada à duração da 

memória de um grupo; “isso significa dizer que há necessidade de preservação de elos entre 

os integrantes de um grupo para que a sua memória permaneça” (LEAL, 2012, p. 4). Isso não 

nos parece ter associação com a manutenção dos laços, mas com a semelhança de vivência 

dos eventos; por exemplo, um professor não se recorda dos discentes de outrora, enquanto 

estes se lembram dos seus mestres. Isso se deve muito pela igualdade na ocorrência dos fatos. 

Mesmo que os alunos não mantenham os laços entre si e não prossigam como um grupo, é 

mais fácil para eles se lembrarem dos seus docentes. Portanto, não nos parece plausível a 
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justificativa de que, para uma lembrança ser “reconhecida e reconstruída, os atores sociais 

precisam buscar marcas de proximidade que os permitam continuar fazendo parte de um 

mesmo grupo, dividindo as mesmas recordações” (LEAL, 2012, p. 5). 

 A pesquisadora continua com o argumento de que a recuperação da memória depende 

da formação e da manutenção dos grupos. “Quanto mais inseridos se fazem em um grupo, 

mais condições terão os indivíduos de recuperarem as suas memórias como também de 

contribuírem para a recuperação e perpetuação da memória do grupo”, aponta Leal (2012, p. 

6). Obviamente, quanto mais laços e elos entre os componentes de um grupo, maior a 

possibilidade de consolidação de uma memória, mas também devemos perceber as forças 

dessas ligações. Por vezes, grupos menores podem ser mais coesos do que os maiores, 

mantendo, desse modo, a memória mais clara e duradoura. 

 Em um de seus últimos trabalhos, Ruth Teer-Tomaselli (2006) defende que quatro 

fatores na construção da notícia influenciam diretamente na memorização dos 

acontecimentos, seja em período imediato ou anos depois, são eles: tamanho e impacto do 

evento; negatividade e sua natureza contínua; personalidades e países de elite; proximidade 

geográfica e cultural. No cérebro humano, o sistema de rememoração organiza tudo em 

categorias de modo dinâmico, acrescentando e retirando informação com o tempo, não 

havendo lembrança armazenada de modo estático. Dessa forma, lembrar requer esforço, não é 

automático. “Recordar não é reproduzir mecanicamente um fato, mas reconstruí-lo ou mesmo 

construí-lo”, diz Mônica Nunes (2001, p. 111). Pensando na lembrança não apenas de modo 

particular – no cérebro de cada indivíduo –, mas coletivamente, podemos afirmar que ela “é 

vital para o bem-estar pessoal e social”, nas palavras de Alberto Sá (2011, p. 4). 

 Hamilakis e Labanyi, (2008), Silva (2002) e Vinitzky-Seroussi (2011) tratam de modo 

diferente aspectos como lembrar/rememorar/recordar e comemorar/celebrar, exigindo uma 

distinção adequada. Para Helenice Silva (2002), rememorar compreende um trabalho de 

construção individual, enquanto comemorar diz respeito a um processo de elaboração 

coletiva. “Comemorar significa, então, reviver de forma coletiva a memória de um 

acontecimento considerado como ato fundador, a sacralização dos grandes valores e ideais de 

uma comunidade constituindo-se no objetivo principal” (SILVA, 2002, p. 432). Vered 

Vinitzky-Seroussi (2011) reverbera essa perspectiva, afirmando que comemorar é apresentar e 

articular pública e tangivelmente a memória coletiva, através de textos escritos, músicas, 

símbolos icônicos, monumentos, santuários, livros de história, museus e rituais mnemônicos. 

 A celebração de datas e feriados nacionais demonstra que os fatos inaugurais – ou ao 

menos assim creditados – têm função puramente simbólica; “por trás de todas as 
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comemorações nacionais, encontra-se, portanto, a questão do tempo que se manifesta na sua 

relação com o passado da História e o presente da memória” (SILVA, 2002, p. 425). Em 

panorama oposto à visão otimista de Silva (2002) e Vinitzky-Seroussi (2011), os estudiosos 

Hamilakis e Labanyi (2008) enfatizam que toda comemoração é sobre esquecimento, pois as 

práticas e os rituais humanos são apenas um traço de lembrança, sendo todo o resto dedicado 

ao esquecimento. 

 As práticas e os artefatos mnemônicos arquitetados por agentes sociais da memória 

devem ser distinguidos daqueles que são enunciados involuntariamente, e, para Vinitzky-

Seroussi (2011), a atenção principal deve ser dada ao último, denominado comunicação 

banal. A expressão – desenvolvida como resposta à crítica dos Memory Studies pela ênfase ao 

formal, ao festivo e às formas intencionais de comemoração – refere-se às épocas em que a 

memória não seria utilizada naturalmente, ainda assim, um evento comemorativo ou pessoa 

seriam mencionados. Comemoração banal compreende os “tempos e espaços não 

mnemônicos em que um evento comemorado ou pessoa é mencionado”
59

 (VINITZKY-

SEROUSSI, 2011, p. 52). A comemoração banal pode ser de duas formas: por um lado, 

planejada antecipadamente pelos agentes da memória que possuem uma agenda de eventos 

mnemônicos e capacidade de levá-los adiante; por outro lado, pode-se referir a um evento 

passado ou a uma menção de um indivíduo do passado. 

 Os pesquisadores Hamilakis e Labanyi (2008) não conseguem mencionar lembrança e 

esquecimento separadamente, afirmando que ambos os processos envolvem diversos tipos de 

materiais, como autobiografias, monumentos e memoriais, documentos, práticas de comer e 

cozinhar, livros escolares, romances e histórias em quadrinhos. Viana (2006) explica que o 

estudo do esquecimento foi primeiro realizado por Freud, que o relacionava à repressão 

social. O esquecimento seria a incapacidade de relacionar e ordenar conteúdos e formar 

categorias com os mesmos. Tanto a memória coletiva – na cultura – como a individual – no 

corpo – desempenham a função seletiva do esquecimento, sendo este considerado, ao lado da 

recordação, como condutor da memória. Além do esquecimento, podemos perceber, segundo 

Nunes (2001), outros fatores que modificam a memória individual, como as doenças e lesões 

(orgânicas), a imaginação, a ficção, os fantasmas e os sonhos. 

 O estudioso português Alberto Sá (2011) defende que o esquecimento é fundamental 

para a saúde (mental) do humano e da sociedade. Para o bem ou para o mal, Viana (2006, p. 

10) avisa que “o esquecimento facilita a reprodução”. Embora tenhamos visões positivas e 
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negativas acerca do esquecimento, Sá (2011, p. 48) defende que, “apesar da constante ameaça 

da amnésia, a memória é uma importante faculdade cognitiva porque forma a base para o 

conhecimento e para o pensamento”. O ato de esquecer faz parte da constituição do homem, 

pois é uma maneira de ficarmos aptos a receber e consumir novas experiências e conteúdos, 

por isso, para evitá-lo, a memória realiza rituais repetitivos. Nas Ciências Médicas, o 

esquecimento é uma doença – identificada desde 1906 por Alois Alzheimer – e um mal que 

deve ser combatido. Almeida Filho (2011, p. 13) afirma que a memória possui uma farmácia 

que desenvolve antídotos contra o esquecimento, seja para a memória individual ou coletiva, 

afinal, “o homem vai deixando sinais, praças, bibliotecas, monumentos, pontes, edifícios, 

museus e caixas de sapatos cheias de fotografias familiares”. 

 Em um de seus trabalhos recentes sobre a memória jornalística, o pesquisador Marcos 

Palacios (2009a, p. 3) ressalta a importância do que é esquecido e não apenas do que é 

lembrado pelos meios de comunicação: “pode ser tão importante para a (re)construção 

histórica aquilo que se publica nos jornais e se diz no rádio e TV, como aquilo que não se 

publica, que não se diz: o dito e o interdito”. Esquecer, no entanto, é, algumas vezes, referido 

como apagar e deletar. O primeiro se refere geralmente ao cérebro humano, ao seu sistema 

biológico, enquanto deletar – ainda um neologismo na língua portuguesa – é usado para os 

sistemas baseados em tecnologia digital, e o apagar se destinando mais ao processo de 

esquecimento nos aparelhos analógicos. O sistema paradoxal da memória é que ela se 

conserva no tempo e contra esse próprio tempo, tentando guiar as informações ao 

esquecimento. O processo da vida é esquecer, mais do que lembrar. 

 Essa passagem temporal é um caminho mais complexo do que pode aparentar. Na 

filosofia pré-socrática, Chronos é a entidade responsável pela quantificação do tempo, pela 

medição dos seus períodos e estações, porém, não se detém sobre sua qualidade, as diferentes 

temporalidades e as sensações temporais (LEONG et al., 2009). A filosofia kantiana vai 

considerar o tempo com apenas uma dimensão, sequencial e ordenado, tendo em vista que a 

realidade compreende sequências de unidades do tempo. Com o filósofo, o tempo se torna 

ordenado, cíclico e linear – sendo Deus o início e a eternidade o fim – e insubordinável a 

eventos. Esse tempo não permitiria repetição, uma vez que nada volta a ser exatamente como 

era. “A repetição se destina à representação de momentos que nunca são idênticos aos 
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representados, justamente porque uma re-ação ou re-encenação se tornam diferente do 

original”
60

 (LEONG et al., 2009, p. 1272). 

 Os estudos sobre memória contribuem para uma (re)conceituação do tempo, sobretudo 

do processo multitemporal da vida humana. O tempo sempre foi um conceito geral através da 

história, ganhando novos contornos na internet, principalmente por meio do seu sistema de 

busca. Na modernidade, dois estilos opostos de temporalidade são considerados, de acordo 

com Leong et al. (2009). Primeiro, temos a temporalidade humana, social e vivida. O outro 

modelo é uma projeção anacrônica surgida devido à expansão e à consolidação dos meios de 

comunicação, com uma característica desumana e instrumental de temporalidade, porém, 

estabelecendo-se como primária e primordial – seria a temporalidade do relógio, das horas e 

das marcações. A distinção não está, contudo, na separação (ilusória) entre o tempo do relógio 

e o vivido, mas na intensidade com que os indivíduos experimentam esses horários. Leva-se 

em consideração a sensação de passagem do tempo. “O tempo não é e não pode ser uma 

totalidade homogênea, externa e imutável. Em vez disso, o tempo é visto como fabricado ao 

lado de todos os outros elementos que constituem esse conjunto”
61

 (LEONG et al., p. 1282). 

 

3.2 MEMÓRIAS, UM ESTUDO NO PLURAL 

 

 A memória é referenciada de tamanhas maneiras ao longo dos anos que Roediger III e 

Wertsch (2008) defendem haver mais de 250 “tipos” distintos, abarcando nomenclaturas em 

trabalhos acadêmicos e, principalmente, no cotidiano dos “indivíduos comuns”. Considerando 

somente as pesquisas científicas, observaram facilmente mais de duas dezenas. Obviamente, a 

atenção desequilibrada que se dá a termos e conceitos como memória individual, pessoal, 

privada, coletiva, social, cultural, pública, midiática, jornalística, entre outros, depende do 

campo e da área de conhecimento na qual o estudo e o pesquisador se encontram. Jérôme 

Bourdon (2011) explica que os cientistas cognitivos e os biólogos focam seus estudos na 

memória individual, ignorando os avanços do conceito de memória coletiva, enquanto 

pesquisadores sociais e culturais tendem a absorver pouco da vertente cognitiva e privada da 

memória. A Psicologia também é umas das ciências que desenvolve diversas pesquisas sobre 
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memória, contudo, em poucos casos relaciona seu aspecto social e cultural, isto é, com a 

memória coletiva, informa Nildo Vana (2006). 

 A atenção demasiada, inicialmente, apenas à memória individual é uma conjugação de 

diversos motivos, como o tardio desenvolvimento do conceito de memória coletiva. Luana 

Leal (2012) acredita que se lembrar de algo traz automaticamente à mente a ideia de um 

acontecimento e, principalmente, de um ator. Bourdon (2011) esclarece que “eu lembro” (I 

remember) é a forma como se estrutura qualquer narrativa de história de vida, demonstrando o 

caráter pessoal, individual e mesmo particular que a expressão possui. A memória privada 

armazena e recupera informações em um nível neural e fisiológico. “Em nível pessoal, como 

um fenômeno na psicologia cognitiva, a memória é a capacidade de armazenar, possuir, e 

recuperar informações, processos que têm um aspecto fisiológico, em uma dimensão 

neurológica”
62

, conforme apontam Neiger, Meyers e Zandberg (2011, p. 13). 

 Helenice Silva (2002) explica que dois elementos poderiam caracterizar a memória 

como eminentemente individual – ou de ordem privada, como prefere: a memória é 

intransferível e integrante das experiências de apenas uma pessoa e atesta a progressão 

temporal de cada indivíduo. Contudo, vai realmente defender que a memória coletiva contém 

e estrutura a memória individual ou privada, em alguns casos, com ambas se instaurando e 

cruzando-se mutuamente. Antes de ser “um fenômeno de interiorização individual, ela [a 

memória] é, também e, sobretudo, uma construção social e um fenômeno coletivo” (SILVA, 

2002, p. 427). A pesquisadora Luana Leal (2012) traz uma perspectiva semelhante, não 

acreditando em uma memória pessoal por excelência, pois ela seria uma combinação das 

experiências e influências dos diferentes grupos nos quais o indivíduo se insere, como família, 

trabalho, amigos, entre outros, com as situações íntimas e particulares. Ana Smolka (2000, p. 

186) corrobora essa visão, explicando que a memória no homem (individual) não é uma 

“função mnemônica” isolada, portanto, devem ser considerados “os meios, os modos, os 

recursos criados coletivamente no processo de produção e apropriação da cultura”. 

 Ainda que pertença a um ou mais grupos, cada indivíduo distingue seu próprio 

passado, mas permite que a memória coletiva englobe a memória dos grupos e dos seus 

componentes. A relação entre ambas as funções mnemônicas ocorre de tal forma a memória 

privada é constituída na sociedade e a memória social é a manifestação coletiva das 

lembranças dos grupos ou da sociedade. Viana (2006, p. 9) explica que “a memória individual 

é constituída socialmente, pois os mecanismos de evocação de lembranças são de origem 
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social. [...] O material que dá vida à memória também é de caráter social, tal como os signos”. 

Conforme conclui Ruth Teer-Tomaselli, “o individual e o coletivo não são dois elementos 

separados”
63

 (2006, p. 179). 

 As memórias pessoais são mediadas através das representações e narrativas 

prevalecentes na arena pública, segundo Neiger, Meyers e Zandberg (2011). Cumpre perceber 

e esclarecer que a memória individual não deixa de existir, apesar de toda a sua relação e 

dependência com a memória social e coletiva. De fato, para o pesquisador Andrew Hoskins 

(2009), na internet, a memória de massa e global diminui dando lugar às expressões da 

memória pessoal e local. 

 

A memória individual não deixa de existir, mas está enraizada em diferentes 

contextos, com a presença de diferentes participantes, e isso permite que haja 

uma transposição da memória de sua natureza pessoal para se converter num 

conjunto de acontecimentos partilhados por um grupo, passando de uma 

memória individual para uma memória coletiva (LEAL, 2012, p. 3). 

 

 A memória individual ser o ponto de partida para se discutir o fenômeno é natural, 

pois o corpo seria, por excelência, o lugar da memória, como defende Almeida Filho (2011). 

Esse tipo de memória seria o que Alberto Sá (2011) chama de memórias de incorporação – 

referentes às mensagens comunicadas através do corpo do indivíduo –, em oposição às 

memórias de inscrição, que se detêm à transmissão por meio de propriedades espaciais. Nossa 

concepção não está de acordo em totalidade com essa assertiva, pois há vários lugares de 

memória mais legitimados e reconhecidos socialmente. Desde o início de nossa existência 

como seres culturais, externalizamos a nossa memória, nossas formas de rememorar, por 

exemplo, com os petróglifos ou com as pinturas em paredes de cavernas. Lúcia Santaella 

(2007, p. 202) diz que não apenas a sobrevivência nos guiou para esse caminho de 

exteriorização da memória: “a espécie tem evoluído na direção de ecoar automática e 

diretamente não apenas os aspectos do ambiente que são relevantes à sobrevivência, mas 

também os novos traços da linguagem, cultura e memória externalizada que a própria espécie 

cria”. 

 Susannah Radstone (2008) explica que a memória que excede o caráter pessoal é 

tratada, inicialmente, por meio de termos como cultural, pública e social, como tentativa de 

dar conta da complexidade da relação entre passado e presente recentemente desenvolvida. 

 

As pesquisas sobre memória têm criado uma riqueza de conceitos para 

descrever a memória que excede o pessoal. Termos como “cultural”, 
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“público” e “social” foram anexados à memória para explorar as relações 

complexas de passado/presente como são mediadas através das 

materialidades e processos de instituições e práticas públicas, sociais e 

culturais
64

 (RADSTONE, 2008, p. 33). 

 

 Essa preocupação com a memória externa teve início ainda em Platão. Como 

explicitado acima, o filósofo faz uma ferrenha crítica à escrita, haja vista que “os problemas 

surgem quando os seres humanos são capazes de representar a linguagem de uma forma 

durável, externa ao cérebro humano”
65

 (CRANE, 2007, p. 39). À medida que os meios de 

produção capazes de armazenar, conservar e recuperar signos e informações fora do cérebro 

se consolidam, aparentemente, haveria uma inutilidade dos sistemas neurais de memória. 

Segundo Mônica Nunes (2001, p. 30), essa crítica não cessou no apogeu da sociedade grega, 

ao contrário, pois “esta discussão se alastra pela história, e, ainda hoje, podemos ouvir muitos 

ruídos a bradar contra a velocidade com a qual as tecnologias representam-nos os signos 

visuais, sonoros, verbais... roubando a memória humana”. 

 A pesquisadora Lucia Santaella (2003, 2007) defende que a transmissão por meio da 

oralidade já é uma forma de artificialização (ou exteriorização) da memória humana, muito 

antes das marcas em pedra. Para Palacios (2009a), a transmissão oral também poderia ser 

considerada uma primeira forma de produção (externa e artificial) da memória. 

 

Técnicas sucessivas, da pintura rupestre à escrita e aos meios digitais e 

convergentes de nossa contemporaneidade, possibilitaram a externalização 

da memória (Maldonado, 2007:61-68), criando lugares de memória (Nora, 

1993:13) para além das lembranças transmitidas oralmente e custodiadas 

pelos patriarcas e conselhos de anciãos (PALAIOS, 2009a, p. 3). 

 

 Nas sociedades ágrafas, a memória coletiva se desenvolve através de três vertentes: a 

identidade coletiva, a genealogia das famílias respeitáveis e o saber técnico, com o processo 

de transmissão dessa memória destinado aos “homens-memória”. Entretanto, na concepção de 

Sá (2011, p. 26), “a individualização que afeta este processo memorial impediria a definição 

dos traços consistentes que costumam caracterizar a memória coletiva, retirando-lhe o fio 

condutor que lhe fixa os contornos de transmissão e objetividade”. Cada momento de 

transmissão mnemônica se torna único e irrepetível, pois a história contada depende dos 

engajamentos do narrador e do espectador. Obviamente, isso pode ser aplicável à memória em 
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 T.N.: “Memory research has coined a wealth of concepts to describe memory that exceeds the personal. Terms 

including ‘cultural’, ‘public’, and ‘social’ have been appended to memory to begin explorations of the 

complexities of past/present relations as they are mediated through the materialities and processes of public, 

social and cultural institutions and practices”. 
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 T.N.: “The problems emerge when human beings are able to represent language in a durable form external to 

the human brain”. 
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outras plataformas, que não apenas a oral, pois cada contato e situação entre indivíduos são 

singulares. As condições de exteriorização da memória fazem com que se expanda, “no 

sentido da criação de novos instrumentos, novas técnicas auxiliares, sobretudo a escrita e a 

imprensa” (SMOLKA, 2000, p. 183). 

 Na cultura escrita, a memória, impulsionada pela publicação individual, possui 

características de seletividade, pluralidade e inovação. Em seus processos mais atuais, de 

impressão e em rede, sua dimensão coletiva é reforçada com “as cerimônias comemorativas 

institucionalizadas, a legislação governamental relativa aos programas educativos, e, muito 

particularmente, a produção editorial escrita” (SÁ, 2011, p. 27). No início da escrita, a técnica 

era utilizada apenas como suporte de apoio à memória de cada indivíduo. Foi com a criação 

da imprensa por Gutemberg que esse cenário começou a mudar. A memória coletiva surgiu a 

partir desse fenômeno, haja vista que, anteriormente, os meios eram apenas um apoio à 

memória. 

 

A invenção da imprensa de Gutemberg permitiu o acréscimo do número de 

livros em circulação, libertando-os da sua simples função de apoio. A partir 

do séc. XVIII surgem os dicionários e enciclopédias através das quais o 

conhecimento começa a surgir organizado por tópicos, facilitando as 

pesquisas de informação. O livro passa a desempenhar também o papel de 

memória coletiva, organizada, pesquisável e dotada de mobilidade 

(CANAVILHAS, 2004, p. 5). 

 

 Longe de ser algo subjetivo e individual, a memória deve ser entendida como social, 

importante para compreender uma época, um povo e uma cultura. Embora nas culturas orais o 

conhecimento fosse perpassado de maneira coletiva e pública, foi apenas com a invenção da 

escrita que a memória se exteriorizou e automatizou, “materializando-se em suportes 

manuscritos e inscrições em monumentos”, como explica o português João Canavilhas (2004, 

p. 5). Com os computadores em cena, e bem antes com os meios de comunicação de massa, a 

exteriorização da memória e sua transmissão ganharam abrangência e velocidade, de um 

modo que os processos manuais de escrita não fizeram. 

 Um dos temas mais comuns nas pesquisas dos Memory Studies, o trauma faz uma 

ponte entre a memória social e a individual, “bem como cria relações entre os diversos 

fenômenos culturais”
66

 (RADSTONE, 2008, p. 35). Muitas vezes, o trauma, quando não 

incorporado de maneira cuidadosa, é uma variável que serve para explicar tudo nos estudos 

sobre a memória, desde padrões de comportamento mnemônico até os desvios. Semelhante à 

preocupação explicitada por Radstone, temos a visão dos pesquisadores Hamilakis e Labanyi 
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(2008, p. 14): “uma das nossas razões para focar na memória como um esforço voluntário é a 

atenção desproporcional que tem sido dada ao trauma nos Estudos da Memória, como 

resultado convincente realizado pelos estudiosos do Holocausto”
67

. Segundo Roger 

Silverstone (1999), a influência do Holocausto para a sociedade é tanta que todos precisamos 

de um evento semelhante para justificar o sentimento e a dor presente. No caso brasileiro, 

temos a Ditadura Militar. 

 A criação das expressões memória cultural, social e pública está relacionada à 

necessidade de demonstrar que as pesquisas sobre memória estavam avançando, 

principalmente no tangente ao seu cunho pessoal e individual. Nas palavras de Susannah 

Radstone (2008, p. 33), a invenção ou imaginação “da memória ‘cultural’, ‘social’ e ‘pública’ 

pode estar relacionada, também, à política de pesquisa da memória – para a necessidade de 

demonstrar o contínuo e mais amplo significado político pessoal de questões que poderiam 

ser enviadas ao nível indivíduo ou familiar”
68

. O caráter social (cultural ou público) dessa 

memória deixa explícito que ela é coletiva, sendo a memória pessoal (individual ou privada) 

uma manifestação particular dessa coletividade. Para a pesquisadora Ana Horta (2008), a 

memória social modifica a ação dos agentes culturais (em potencial, todos nós), pois fornece 

modelos de representações coletivas por meio dos quais a realidade cotidiana é interpretada 

por todos. Marialva Barbosa (2007) explica que o mundo é configurado para aparecer sob a 

forma de interpretação, no entanto, torna-se universo virtual, visto que esse texto que fala do 

mundo não é mais o mundo, abre-se à pluralidade e à polifonia. 

 Andrew Hoskins (2011b) acredita que o problema maior de estudar memória coletiva 

é o fato de seu conceito ser posto como óbvio, geralmente como oposição à memória privada 

ou como memória não individual, logo, não sendo explicado ou problematizado. Para Vered 

Vinitzky-Seroussi (2011, p. 51), memória coletiva é um conceito tentador, pois “trabalha e 

pensa em um mundo em constante mudança, para melhor ou pior, tão preocupado com o seu 

passado real ou imaginário”
69

. Concordamos com Hoskins (2011a, p. 280), para quem tudo se 

torna mais problemático, quando compreendemos o funcionamento e as implicações de 

premissas de memória coletiva “fora de certas formas óbvias de lembrar e, nomeadamente, de 
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 T.N.: “One of our reasons for focusing on memory as voluntary effort is the disproportionate attention that has 

been given to trauma in memory studies, as a result of the compelling work on the topic undertaken by scholars 
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 T.N.: “Of ‘cultural’, ‘social’ and ‘public’ memory may be related, also, to the politics driving much memory 

research – to the need to demonstrate the continuing and broader than personal political significance of issues 

that might otherwise be consigned to the level of the individual or the familial”. 
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 T.N.: “Work around and think with in an ever-changing world that is, for better or worse, so preoccupied with 

its real or imagined past”. 
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eventos cujo impacto é susceptível de afetar um ‘coletivo considerável’ e/ou é considerado 

significativo por uma sociedade (através de seus meios de comunicação) em um determinado 

momento”
70

. O termo memória coletiva foi cunhado por Hugo Van Hofmannsthal em 1902. 

Contudo, a relevância e o reconhecimento vieram através das ideias de Maurice Halbwachs, 

que rejeitava a separação de uma memória individual e social. Para Halbwachs, 

 

os grupos sociais constroem suas próprias imagens do mundo 

constantemente moldando e remodelando as versões do passado. Este 

processo define grupos e lhes permite criar limites que os separam de outros 

grupos que compartilham diferentes memórias do passado, ou talvez, 

diferentes interpretações das mesmas ocorrências
71

 (apud NEIGER, 

MEYERS e ZANDBERG, 2011, p. 3). 

 

 Vinitzky-Seroussi (2011) explica que a memória coletiva possui algumas expressões 

sinônimas (ou aproximadas) – como memória social, popular, cultural e oficial –, sendo todas 

compartilhadas por pessoas comuns, elites sociais e políticas e pesquisadores de várias áreas 

de estudo, e situadas entre a memória, a história e a autobiografia. Nildo Viana (2006) 

percebe duas acepções para memória coletiva, referindo-se tanto à memória partilhada na 

sociedade como no interior de alguns grupos. A memória coletiva define relações entre o 

indivíduo e a comunidade a que pertence, além de permitir que esta dê sentido a sua 

existência, através de suas cinco especificidades (NEIGER, MEYERS e ZANDBERG, 2011): 

construção sociopolítica (não é o passado autêntico, mas uma versão); processo contínuo e 

multidirecional (construção dinâmica e contingente, não linear ou lógica); funcional (toda 

recordação possui uma finalidade); concretizada (uma ideia abstrata concretizada e 

materializada em artefatos, documentos, estruturas e lugares); narrada (transmitida e contada 

através de narrativas, geralmente familiares a quem recebe). 

 O primeiro patamar da memória coletiva é constituído pela lembrança que um grupo 

possui de alguma experiência compartilhada. Os pesquisadores Neiger, Meyers e Zandberg 

(2011) apontam que a principal ação para criar memórias coletivas não está fincada na 

construção, mas na seleção de informações e acontecimentos. Durante o século XVIII, 

surgiram e se expandiram os dicionários e as enciclopédias, decisivos para o alargamento de 

uma memória coletiva. As lembranças dessa memória são evocadas, de acordo com Viana 

(2006), pelos mesmos mecanismos de seleção da memória pessoal, a saber: valores, 
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 T.N.: “Outside of certain obvious forms of remembering and notably of events whose impact is though likely 

to affect a ‘sizable collective’ and/or is deemed significant by a society (through its media) at a given time”. 
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 T.N.: “Social groups construct their own images of the world by constantly shaping and reshaping versions of 

the past. This process defines groups and enables them to create boundaries that separate them from other groups 

that share different memories of the past, or perhaps, different interpretations of the same occurrences”. 
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sentimentos e pressão ou constrangimento social, logo, sua constituição também é social. 

Neiger, Meyers e Zandberg (2011, p. 14) defendem que “o principal método de investigar a 

presença e a influência de memórias coletivas explora as maneiras de apresentar e 

compreender percepções compartilhadas do passado”
72

. 

 Na concepção de Henri Bergson (apud VIANA, 2006), existe uma forma de memória 

naturalizada na sociedade: a memória-hábito
73

. Seria, de fato, uma não memória enraizada no 

cérebro e manifesta através da repetição mecânica, não necessitando procurar pelas 

lembranças no cérebro. Para Viana (2006), a ideia de “memória-hábito” proposta por Bergson 

é imprecisa, pois compreenderia apenas o próprio hábito; apontando ainda que Vigotski 

denomina esse tipo de memória como “natural”, distinguindo daquela “mediada” ou 

“indireta”, enquanto Filloux prefere falar de “memória mecânica”. Em sua tese, Alberto Sá 

(2011) observa a diferença de três memórias: protomemória (de baixo nível); memória 

propriamente dita (de alto nível); e metamemória. A primeira refere-se ao hábito, à 

socialização e à espontaneidade, ou seja, à rotina, aos rituais e aos processos sociais. Nesse 

nível de memória, a construção “recordo-me como” exemplifica o processo. A memória de 

alto nível compreende a lembrança ou o reconhecimento e também o esquecimento; sua 

formação é expressa pela construção “recordo-me que”. Por fim, a metamemória “define as 

representações que o indivíduo faz da sua própria memória e do que viveu, isto é, do 

conhecimento que tem e, por outro lado, daquilo que diz” (SÁ, 2011, p. 55). Ainda citada, 

temos a memória-prótese, que não possui base orgânica, mas pode ser “vivida” por aqueles 

que não a experimentaram, haja vista que circula na cultura (impressa, de massas, das mídias 

e digital), logo, compõe as lembranças e as experiências pessoais. 

 Ainda que possuam um papel importante na formação da dinâmica memória coletiva, 

cabe reconhecer que os meios de comunicação não devem ser a única variável considerada. 

Conforme explicam Neiger, Meyers e Zandberg (2011, p. 7), a formação da memória coletiva 

é contínua e relaciona diferentes instâncias em conflito, isto é, “o processo de 

seleção/construção da memória coletiva está em curso e envolve confrontos políticos, 
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 T.N.: “The most prevalent method of investigating the presence and influence of collective memories explores 

the ways present perceptions shape understanding of the past”. 
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 Cumpre esclarecer que compartilhamos a noção de hábito advinda do pesquisador Nildo Viana (2006, p. 8): “o 

hábito é todo comportamento adquirido por aprendizado, sendo movimentos que não requerem a participação da 

atenção”. 
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culturais e sociológicos, bem como intérpretes diferentes que disputam o lugar de sua leitura 

do passado na arena pública”
74

. 

 Para o francês Patrick Charaudeau (2006, p. 53), apesar de não pertencerem, as mídias 

querem se incluir na categoria de museu ou de “lugar patrimonial”, o principal representante 

de uma “memória da cidade” – nas palavras de Montenegro e Silva (2005). O jornalista e 

pesquisador Elias Machado (2001) corrobora essa visão explicando que, no armazenamento e 

na indexação diária do seu material, os jornais funcionam como uma memória coletiva de 

uma cidade, um país ou mesmo do mundo. Esse fenômeno é facilitado também pela 

digitalização de conteúdos, que, através da interligação entres os meios, “possibilita fomentar 

uma correspondência antes inédita entre as notícias que supera os limites clássicos das 

práticas internas de indexação e de arquivo” (MACHADO, 2001, p. 4). Segundo Alberto Sá 

(2011, p. 7), “tornamo-nos dependentes das representações nos media como maior fonte de 

imagens do passado e da contemporaneidade”, ou seja, transformamo-la no lugar de memória 

mais legitimado e autorizado em nossa sociedade. 

 Os conteúdos dos meios de comunicação já se tornam, praticamente, patrimônio 

cultural da sociedade na qual está inserida – ou mesmo do mundo, dependendo da importância 

do conteúdo – no momento da sua publicação e veiculação. Essa relevância obriga que as 

mídias desenvolvam estratégias próprias de preservação e de acesso, tendo em vista que, com 

a digitalização e com a internet, “mais do que nunca, o acervo documental e as bases de dados 

da produção dos media constituem, em potência, um produto de memória social pela 

facilidade de organização, de acesso e de disseminação proporcionada pelas tecnologias” (SÁ, 

2011, p. 18). Os estudos sobre memória midiática, de acordo com a pesquisadora Mônica 

Nunes (2001), compreendem os suportes da mídia que realizam gravação, duplicação, 

armazenamento, transmissão e acesso, nas quais podemos adicionar as funções de registro, 

organização e reprodução. 

 Todavia, as primeiras pesquisas buscavam compreender de que forma o passado 

incide, enquanto arquivo e acervo documental, na maneira como os meios de comunicação 

“atribuem relevância à sua própria memória, dentro de uma lógica da preservação e do acesso 

digital a longo-termo” (SÁ, 2011, p. 222). A mídia possui dois papéis essenciais na 

consolidação do entendimento e conhecimento do passado: de um lado, fornece um espaço 

público para inserção de agentes que disputam entre si pelo direito de narrar os passados 
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coletivos; “por outro lado, os canais das mídias específicas, bem como os profissionais 

individuais da mídia atuam como agentes notáveis da memória que aspiram a fornecer suas 

próprias leituras do passado coletivo”
75

 (NEIGER, MEYERS e ZANDBERG, 2011, p. 10). 

 A pesquisadora Vinitzky-Seroussi (2011) põe a mídia em uma posição de tamanha 

importância, no que tange aos estudos sobre memória, afirmando que a memória coletiva é 

transmitida pela mídia e que ela é o primeiro veículo para transmissão de conhecimento e 

percepções sobre o passado e o presente. Andrew Hoskins (2011a) acredita que podemos 

dizer que a era da comunicação de massa foi a era da memória coletiva, conceitualmente e 

experimentalmente. No entanto, sua visão não se aproxima a de Vinitzky-Seroussi (2011) 

porque entende que estamos vivendo em uma época de memória conectada, não apenas 

coletiva. A memória da mídia contribui para uma organização social e individual do tempo, 

como, por exemplo, o ciclo diário da TV, com sua grade de programação, seja ela diária, 

semanal, mensal, sazonal, anual ou com qualquer período previsto. 

 De acordo com Neiger, Meyers e Zandberg (2011, p. 1), os estudos sobre memória da 

mídia compreendem “a exploração sistemática de passados coletivos que são narrados pela 

mídia, através do uso dos meios de comunicação e sobre os meios de comunicação”
76

. A 

memória midiática focalizaria, de maneira multidimensional, de que forma a mídia opera 

como agente de memória, a cultura em que os processos acontecem e as inter-relações entre 

mídia e outras atividades sociais. A memória social produz efeito na nossa ação e pode ser 

explicada através da hipótese do agenda-setting
77

, do media framing
78

 e da espiral do 

silêncio
79

. Ana Horta (2008) põe em destaque a relação entre o esquecimento e o que é 

produzido e veiculado pelos meios de comunicação: 

 

estabelecendo uma agenda pública dos principais temas e problemas que 

afetam a sociedade em cada momento, bem como os contornos das 

definições dos assuntos em causa e, em grande medida, os atores com voz 

ativa no debate, os media tornaram-se importantes agentes de reprodução da 

memória social (HORTA, 2008, p. 3). 

 

 Nas sociedades contemporâneas, os meios de comunicação possuem uma função 

essencial na produção e na manutenção de uma história e de uma memória social, sendo, 
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 T.N.: “On the other hand, specific media outlets as well as individual media professionals act as salient 

memory agents who aspire to provide their own readings of the collective past”. 
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 T.N.: “The systematic exploration of collective pasts that are narrated by the media, through the use of the 

media, and about the media”. 
77

 Para saber mais sobre agenda-setting, ver o artigo seminal de McCombs and Shaw (1972). 
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 Sobre media framing, ler o trabalho célebre de Entman (1993). 
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 O conceito de espiral do silêncio tem como seu fundador Noelle-Neumann (1974). 
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possivelmente, o “lugar de memória” (lieux de mémoire) mais legitimado e prestigiado. Esses 

lugares de memória, sobre os quais Pierre Nora (1993 apud PALACIOS, 2009a) se detém 

conceitualmente, compreendem o sentimento de que não existe atividade mnemônica 

espontânea, pois é preciso desenvolver, organizar e manter arquivos, celebrações, rituais 

fúnebres, entre outros, haja vista que não são processos naturais. O sentimento de nostalgia 

pode ser percebido nesses lugares de memória, como museus, arquivos, cemitérios, festivais, 

aniversários, tratados, coleções, monumentos, santuários, que são os testemunhos brutos de 

uma época. São lugares onde “a memória se cristaliza e a herança se consolida sob a forma de 

arquivos, de bibliotecas, de estatuária e da genealogia, das exposições e da museomania, bem 

como, ainda, pela profusão das comemorações e celebrações” (SÁ, 2011, p. 50). 

 A proliferação dos lugares de memória no século XIX o fez ser considerado o “século 

da História”, graças à instituição e à legitimidade da memória e ao reforço da identidade 

coletiva dos Estados-Nação por meio da memória social. Todo acontecimento e fato deviam 

ser rememorados, pois eram merecedores de aceder à memória pública, por isso, proliferaram-

se os museus, arquivos, túmulos, eventos e diversos outros espaços destinados à celebração e 

à rememoração, isto é, os lugares de memória. Desse modo, esclarecemos que esses lugares 

incluem as expressões que não são unicamente espaciais ou materiais, mas os rituais, as 

comemorações e as toponímias, apontados por Sá (2011). Com a consolidação da internet e 

do ambiente on-line, os espaços legitimados para armazenamento e reprodução do passado 

são ampliados. Há um alargamento desses locais, que agora são produzidos por todos que 

possuem os produtos tecnológicos minimamente necessários, por meio das enxurradas de 

conteúdos nas redes sociais, sobretudo nos blogs – os diários digitais que ampliaram sua 

utilização ao longo dos anos. A lista de espaços gratuitos para manifestação do eu na internet 

parecem ser infinitas, entre os quais podemos citar alguns dos mais utilizados e conhecidos na 

rede: Fotolog, Twitter, My Space, Facebook, Youtube, Flickr, Foursquare, Tumblr, 

Instagram. 

 Na perspectiva de Dominique Wolton, “a difusão deixou de ser uma condição natural 

de partilha já que a comunicação funcional passou a remeter mais para a troca de informação 

no seio de sociedades complexas e para a divisão do trabalho” (2000 apud CANAVILHAS, 

2004, p. 6). Em outras palavras, se antes a memória midiática – isto é, a memória social que 

serve aos pesquisadores vindouros como base para entender a nossa sociedade e cultura – era 

apenas produzida por personagens “autorizados” do discurso, as fontes oficias, agora, o 

cenário é outro. Não apenas um lado difunde, mas todos podem compartilhar experiências e 

deixar registrado o que consideram relevantes. 
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 Os pesquisadores Neiger, Meyers e Zandberg (2011) demonstram que uma primeira 

mudança ocorreu quando o direito de narrar não ficou reservado apenas às elites 

intelectuais/acadêmicas e políticas, mas também se alargou aos meios de comunicação, como 

televisão, filmes e imprensa. Como explica Sá (2011, p. 52), “a história da memória revela 

alterações na tutela da recordação, desde as autoridades religiosas, passando pelo Estado e até 

aos media”. Ainda que os meios de comunicação de massa, ou tradicionais, tenham seu papel 

diminuído no tocante à legitimação e à formação da memória social e coletiva, devido às 

novas mídias e tecnologias, permanecem como principal fonte. Continuam, na verdade, 

“mantendo o seu potencial de criadores das ‘master narratives’ e fazendo dos jornalistas os 

interlocutores por excelência da História” (SÁ, 2011, p. 40). Essa memória produzida pelos 

jornalistas está inserida e inclusa na memória midiática, mais ampla e abrangente. 

 Para o pesquisador António Fidalgo (2004, p. 182), esta forma de memória se 

subdivide em dois tipos: “arquivo do jornal” e “arquivo de coleção do jornal”. A segunda diz 

respeito a todo o conteúdo veiculado (na web, seria mais correto dizer disponibilizado) pelo 

jornal; enquanto a primeira conta com os arquivos de necropsia (materiais pré-formatados de 

pessoas que poderão morrer em breve), conteúdos que não foram veiculados, como fotos, 

vídeos, entrevistas etc., e – podemos acrescentar devido a essa configuração da memória 

midiática na web – matérias que os jornais decidiram não transpor/convergir para o público 

ter acesso. Portanto, o “arquivo do jornal” se referiria a um material acessível apenas pelos 

produtores da informação, e o “arquivo de coleção do jornal” também pelos leitores ou, em 

alguns casos específicos, pelos assinantes. 

 Cumpre esclarecer que a palavra arquivo deriva da raiz da palavra grega arkhe, que 

significa governo e regra, e arkheion representa o conjunto do edifício do governo – aqui, 

mantém-se a concepção de arquivo como registros de transações. A popularização do acesso 

dos arquivos e dos acervos dos jornais, anteriormente restritos a consultas dificultadas pela 

distância e trabalho de reminiscência, concede “maiores condições de relacionar o reflexo de 

realidade com a ação que poderia conduzir a alterações em certo estado ilusório de 

conhecimento. O ciberespaço expõe a possibilidade do conhecimento por meio do conteúdo 

digital disponível” (SILVA, 2006, p. 196). A partir dessa perspectiva, podemos definir 

arquivo como um espaço que guarda e armazena as ações sociais e institucionais, 

relacionando a memória com um documento. 

 O arquivo seria uma representação do passado graças à preservação e ao 

armazenamento da memória e das informações socialmente relevantes em contexto e época 

determinadas, através da externalização da memória humana por meio de técnicas e 



74 

 

tecnologias cada vez mais avançadas, denominada no jornalismo de “morgue”. A internet 

quebra a lógica tradicional do arquivo, através da inclusão de hiperlinks e atualização dos 

conteúdos, que antes, uma vez gravados na memória, não podiam ser alterados. O arquivo 

compreendia um repositório estático de conteúdos e artefatos, com a dinamicidade apenas 

relegada às marcas temporais que neles se acometiam. 

 Sobre o jornalismo, Palacios (2009a, p. 4) é enfático ao afirmar que a sua relação com 

a memória acontece no seu ato, na sua prática, é “memória enraizada no concreto, no espaço, 

na imagem, no objeto, atualidade singularizada, presente vivido e transformado em notícia 

que amanhã será passado relatado”. Não podemos esquecer que a real preocupação do 

jornalismo não é com o passado, mas com o presente. Todavia, seu trabalho com a cobertura 

do presente se torna uma eficiente memória social. O presente é o tempo perseguido pelas 

produções jornalísticas, ainda que seu desafio seja dar densidade ao presente articulando o 

passado e prolongando – ou premediando – o futuro. “O ponto crucial está na passagem do 

acontecimento a sua representação, sendo a notícia a expressão do novo, atual” 

(DALMONTE; FERREIRA, 2008, p. 128). 

 O jornalismo é considerado, nas sociedades atuais, um “primeiro rascunho” da história 

e da memória coletiva, um registro inicial do que é considerado relevante socialmente, a partir 

da perspectiva de toda uma instância de produção comunicativa em um espaço e um tempo 

específicos. Os jornalistas não oferecem apenas o primeiro rascunho, mas utilizam o passado 

para explicar a história contemporânea. Nas palavras de Walker (2006, p. 20), “a comparação 

é apta para avaliar quais são as referências históricas usadas para interpretar os ataques do 

11/09, como a imprensa britânica e a americana têm em comum desenvolvimentos e 

linguagens jornalísticas, mas diferentes histórias nacionais”
80

. Esse papel do jornalismo é tão 

fundamentalmente próprio que, mesmo havendo falsificação e contradição de informações, a 

notícia continua a existir e edifica, ainda assim, a memória cotidiana. Essa memória 

midiatizada e jornalística, acredita Sá (2011), caracteriza-se, sobretudo, pela não 

especialização e pela dispersão temática, sem foco ou ênfases específicas. Os pesquisadores 

Ribeiro e Ferreira (2007, p. 7) também legitimam essa função da mídia e do jornalismo, 

afirmando que apontam, “entre todos os fatos da atualidade, aqueles que devem ser 

nomeadamente memoráveis no futuro, reinvestindo-os de relevância histórica”. 

                                                 

80
 T.N.: “The comparison is particularly apt in assessing what historical references would be used to interpret the 

9/11 attacks, as the British and American press have in common journalistic developments and language, but 

different national histories”. 
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 Jornalismo e memória são, nas sociedades contemporâneas, praticamente impossíveis 

de dissociar. O jornalismo necessita da memória para relatar os acontecimentos e fatos 

públicos, bem como a memória precisa da prática jornalística para fornecer um esboço 

público sobre o passado. Na noção de Palacios (2009a, p. 10), já se tornou comum essa 

“potencialização do uso dos recursos de memória na estruturação do texto jornalístico e na 

sua edição”, inclusive através do remetimento automatizado a “notícias relacionadas”, 

veiculadas anteriormente e mantidas na base de dados do jornal, podendo ser de origem 

digital ou mesmo de outra mídia, através da digitalização e da convergência do conteúdo. Na 

perspectiva da pesquisadora Marialva Barbosa (2007), é possível distinguir cinco eixos de 

pesquisa que se detêm à interface dos meios de comunicação e memória: primeiro, os estudos 

que possuem uma perspectiva factual; posteriormente, aqueles que preferem as mudanças e 

estruturas dos meios informativos como variáveis de modificação da história; em seguida, 

temos estudos que focalizam os jornais como portadores de discursos políticos e ideológicos; 

um quarto eixo dá conta do contexto social, mas desconsiderando a lógica interna do sistema 

comunicacional; por fim, existem pesquisas que consideram a história e a comunicação como 

um sistema, no qual o conteúdo, o emissor e os modos de recepção ganham relevo. 

 O webjornalismo coloca a memória mais ainda em evidência, tanto que, se dedicarmos 

mais atenção ao sistema jornalístico de produção de informação, perceberemos que, em 

diversos momentos, a memória se faz presente de maneira óbvia. Barbie Zelizer (2008) se 

preocupa porque, apesar da óbvia interligação, estudos sobre memória não reconhecem 

facilmente que o tratamento presente realizado pelo jornalismo inclui também um aspecto 

mnemônico. A associação ocorre de maneira natural e durante o processo rotineiro da 

produção diária, não somente em conteúdos especiais e comemorativos: “não apenas em 

obituários e aniversários o trabalho direto da memória se faz presente na produção dos textos 

jornalísticos. A memória entra em ação de maneira recorrente, de modo quase natural, na 

produção do relato da atualidade”, esclarece Palacios (2009a, p. 6). De uma maneira ou de 

outra, no processo ordinário de rotina ou na construção de conteúdos especiais e de 

comemoração, o passado é um rico repositório para os jornalistas. 

 Essa valorização da memória pelos jornalistas em sua rotina é, mais uma vez, tão 

óbvia que uma visualização analítica sobre os produtos jornalísticos revela que a memória é 

recorrentemente utilizada na feitura do noticiário presente, realizado cotidianamente. Tal 

prática vai de encontro ao estereótipo do “jornalismo sem memória” ou de que a prática 

jornalística teria uma “memória-curta”, pois não utiliza costumeiramente seus arquivos na 

construção noticiosa. Roger Silverstone (1999) contraria aqueles que ele denomina pós-
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modernos, afirmando que mais do que ausência de história, observamos hoje muito dela. 

Neiger, Meyers e Zandberg (2011) defendem que estudar a relação do passado e do presente 

na memória jornalística através da sua produção rotineira diária parece um trabalho mais 

árduo do que em momentos de comemoração e de celebração. 

 Ainda que o próprio jornalista não perceba, a memória é uma característica inerente à 

sua prática, e o olhar do profissional sempre se volta ao passado, de maneira mais superficial 

ou profunda. De acordo com Zelizer (2008, p. 82-83), “o passado oferece um ponto de 

comparação, uma oportunidade para a analogia, um convite à nostalgia e uma reparação a 

eventos anteriores. O olhar do jornalismo para o passado sugere algumas presenças para a 

memória, embora os jornalistas não insistam ou mesmo necessitem reconhecer a sua 

presença”
81

. O jornalismo sempre focado no aqui e agora (here and now) está atualmente 

engajado na construção do passado, o que Neiger, Meyers e Zandberg (2011) e Carolyn Kitch 

(2011) denominam keepsake journalism (jornalismo de lembrança). Os meios de 

comunicação não só preservam as informações de uma determinada época e lugar, que 

colaboram para a constituição de um patrimônio histórico e social de valor inestimável, como 

ajudam a valorizar a memória. Essas duas funções contribuem na tradução da “identidade 

editorial do jornal e ilustra alguns dos domínios mais representativos da memória cultura e 

história de uma Sociedade e de um Tempo” (SÁ, 2011, p. 144). 

 O caráter factual e a objetividade do jornalismo contribuíram para a sua consolidação 

como rascunho da história, ou seja, espaço importante para a investigação do passado pelos 

historiadores, principalmente pela falsa impressão de neutralidade e imparcialidade que 

ambos os conceitos transmitem. “Os jornalistas podem ser confinados, em princípio, pelo 

decreto de narrar relatos fatuais sobre o passado ‘exatamente como aconteceu’”
82

 (NEIGER, 

MEYERS e ZANDBERG, 2011, p. 9). Essa objetividade ajudaria a interpretar e reinterpretar 

o passado através de novas (re)construções e reforçaria o seu estatuto profissional, por meio 

de uma institucionalização e de uma legitimação profissional. 

 “Desde que a factualidade e objetividade estão no centro do ethos orientador da 

reportagem profissional, a invenção simples de ocorrências passadas por jornalistas parece 

                                                 

81
 T.N.: “The past offers a point of comparison, an opportunity for analogy, an invitation to nostalgia and a 

redress to earlier events, journalism’s look to the past suggests some attendance to memory, though journalists 

do not insist on or even necessarily recognize its presence”. 
82

 T.N.: “Journalists might be confined, in principle, by the decree to narrate factual accounts about the past 

‘exactly as they happened’”. 
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improvável e, certamente, é censurada por comunidades jornalísticas”
83

 (NEIGER, MEYERS 

e ZANDBERG, 2011, p. 9). O ethos, na concepção de Muniz Sodré (2002), compreende o 

espaço onde se realizam as ações cotidianas de maneira organizada e ritualística, desde as 

condições e normas até os atos e costumes. Ou seja, “o ethos de um indivíduo ou de um grupo 

é a maneira ou jeito de agir, isto é, toda ação rotineira ou costumeira, que implica 

contingência, quer dizer, a vida definida pelo jogo de carências e interesses, em oposição ao 

que se apresenta como necessário, como dever-ser” (SODRÉ, 2002, p. 46). 

 Os jornalistas se distinguem de outros atores sociais que lidam com a memória, graças 

aos processos próprios da profissão, que compreendem suas rotinas e rituais, além de seu foco 

estar no presente, mais especificamente, na atualidade e nos fenômenos atuais. Nas palavras 

de Zelizer (2008, p. 80), “os jornalistas se distinguem daqueles que lidam com o passado por 

aspirar um sentido de noticiabilidade que chama de proximidade, atualidade e novidade, e são 

motivados por uma necessidade contínua para preencher os buracos das notícias em um ritmo 

frenético e recursos incertos”
84

. Luiz Ferraz (2010, p. 61) vai creditar à memória jornalística 

como uma memória interdiscursiva, pois é constituída por meio de formulações já existentes 

no universo midiático, que, por sua vez, “pertencem a discursos anteriores e funcionam sob 

regime de alusão na interpretação dos acontecimentos”. 

 Antes de passarmos à próxima seção, esclarecemos que damos um passo adiante no 

que tange ao estudo da memória no (web)jornalismo. Após refletir sobre a configuração de 

uma ecologia das mídias, tratamos do surgimento de uma (nova) ecologia da memória. 

Realizamos um esforço para explicitar o que há de ruptura e continuidade na memória da 

internet em comparação com as mídias predecessoras, uma vez que a sua consolidação e a sua 

popularização possibilitam uma memória múltipla, instantânea e cumulativa. A importância 

da memória como um critério qualitativo na aferição do jornalismo é considerada, com a 

intenção de desenvolver condições para finalizar o capítulo explicitando a perspectiva pela 

qual verificamos a utilização da memória nos sites do Estadão, da Folha de S. Paulo, do The 

New York Times e do The Guardian.  

                                                 

83
 T.N.: “Since factuality and objectivity stand at the core of the guiding ethos of professional news reporting, the 

straightforward invention of past occurrences by journalists seems improbable, and it is most certainly censured 

by journalistic communities”. 
84

 T.N.: “Journalists distinguish themselves from those dealing with the past by aspiring to a sense of 

newsworthiness that draws from proximity, topicality and novelty, and they are motivated by an ongoing need to 

fill a depleting news-hole despite high stakes, a frantic pace and uncertain resources”. 
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4. UMA NOVA ECOLOGIA DA MEMÓRIA MIDIÁTICA 

 

Vivemos num tempo maluco em que a informação 

é tão rápida que exige explicação instantânea e 

tão superficial que qualquer explicação serve. 

Luis Fernando Verissimo 

 

 A complexidade das interações entre os antigos e os novos meios de comunicação 

levou Neil Postman a refletir sobre a existência de uma ecologia das mídias (ou midiática)
85

, 

que compreende um modus operandi no ambiente
86

 dos meios de comunicação, desde sua 

estrutura e seu conteúdo até seu impacto. Analogamente a um ecossistema, essa rotina ou 

ritual midiático nunca é estático, mas um sistema dinâmico e mutante em que os actantes
87

 

envolvidos interagem entre si e com o ambiente (comunicacional). Um dos principais 

pesquisadores sobre a ecologia das mídias, Carlos Scolari (2009, 2010a), explica que o 

conceito surgiu como uma metáfora, advindo do campo da biologia e servindo para 

compreender os fenômenos em constante modificação, em processos emergentes e mutáveis, 

e prega: ao passo que modificamos os instrumentos comunicacionais, sofremos também sua 

influência. O termo “ecologia” não acomete o interesse apenas aos meios de comunicação, 

mas o amplia às formas de interação entre as diversas instâncias sociais. Os estudiosos de 

ecologia das mídias devem expandir e aprofundar a metáfora biológica, pois, quando ela se 

aplica, não está apenas se adaptando um conceito, mas acompanhando uma tradição escolar e 

termos. Adquirimos um vocabulário e um dicionário da área biológica: adaptação, espécie, 

evolução, extinção, hibridação, entre outros (SCOLARI, 2009, 2010b). 

 A criação da expressão ecologia das mídias (media ecology) é designada a Neil 

Postman, em 1968, no Conselho Nacional dos Professores de Inglês. Defendia-se a tecnologia 

como enorme influenciadora de todas as esferas da sociedade e que a mídia afeta a percepção, 

a compreensão, o sentimento e o valor sociais. Ainda assim, o próprio pesquisador reconhecia 

a influência de Marshall McLuhan, que, ao menos oralmente, já esboçava as primeiras ideias 

                                                 

85
 Para uma introdução sobre ecologia da mídia, acessar o site da Associação de Ecologia da Mídia (no original, 

Media Ecology Association - MEA): http://www.media-ecology.org. Acesso em: 14 de agosto de 2012. 
86

 Ambiente é entendido como um sistema complexo que impõe modos de pensar, sentir e comportar-se. 
87

 Embora a terminologia actante não seja utilizada por Neil Postman, criador do termo “ecologia da mídia”, 

acreditamos que ela pode ser perfeitamente aplicável nesse contexto. Para preservar a simetria, a ANT 

(LATOUR, 1988, 1994, 2008) utiliza três termos que não deixam claro quem ou o que está atuando: actante, ator 

ou agente, afinal, são “much more general than ‘character’ or ‘dramatis persona’, they have the key feature of 

being autonomous figures. Apart from this, they can be anything-individual (‘Peter’) or collective (‘the crowd’), 

figurative (anthropomorphic or zoomorphic) or nonfigurative (‘fate’)” (LATOUR, 1988, p. 252). Harman (2009, 

p. 14) explica que “the world is made up of actors or actants (which I will also call ‘objects’). Atoms and 

molecules are actants, as are children, raindrops, bullet trains, politicians, and numerals”. 

http://www.media-ecology.org/
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de media ecology. Com McLuhan como um dos principais representantes de uma Teoria da 

ecologia da mídia, chega-se a afirmar que a mídia define a essência de uma sociedade. As 

contribuições de Postman são imensas, pois, ao desenvolver o termo, passou-se de uma 

simples metáfora para uma formulação teórica do fenômeno (SCOLARI, 2010a), sendo, em 

1971, criado o primeiro programa de graduação em Ecologia das Mídias, na Escola de 

Educação da Universidade de Nova York. 

 Ao apropriar-se da concepção de um ecossistema midiático, o pesquisador não pode 

concentrar as atenções em apenas uma mídia específica, pois esta é uma teoria transmidiática, 

com seus primeiros esboços nascendo através da transição de uma cultura oral para uma 

escrita. Obviamente, não tomamos essa transição como evolutiva a ponto de imaginar que a 

anterior se extinga, embora tenha de transmutar-se e adaptar-se. Se antes se percebiam quatro 

eras – a saber: tribal (oral), literária (escrita), impressa e eletrônica –, podemos hoje observar 

uma época da comunicação digital, de uma nova ecologia da mídia
88

. Cada era mencionada 

implica em mudanças nas estruturas humanas. Cada nova “espécie” (midiática) modifica o 

ecossistema no qual está inserido de tal maneira que “obriga” as “espécies” anteriores a se 

adaptarem. “A chegada de um novo meio não se limita a acrescentar algo: modifica tudo”
89

 

(SCOLARI, 2010a, p. 21). 

 Contudo, Scolari (2012) é cauteloso ao explicitar que todos os meios convergem para 

uma mesma ecologia (a midiática) e que os novos meios de hoje serão os velhos de amanhã, 

já pondo em cheque, por exemplo, o papel de novidade dos blogs diante das redes sociais 

como Twitter e Foursquare. Embora as reflexões de McLuhan sobre a TV sejam 

frequentemente aplicadas à internet e às mídias digitais, Scolari (2009, s.p.) explica que esses 

meios ensejam novas e profundas mudanças sociais, portanto, “nem o melhor McLuhan é 

suficiente para entender os novos meios”
90

. “A Internet influencia o modo como as pessoas 

lidam com a informação e com os processos memoriais, atendendo a que se transfere para o 

fácil acesso ao Google certos esforços de memorização mental” (SÁ, 2011, p. 273). A 

estrutura global e em rede da informação e o rompimento do modelo tradicional de difusão da 

informação se juntam à convergência, às narrativas transmídias e aos novos ambientes e 

espaços comunicacionais da internet para a criação de um novo ecossistema. 

                                                 

88
 Lucia Santaella (2003) divide a história em eras culturais, que se distinguem pelo suporte da mensagem, são 

elas: cultura oral, escrita, impressa, de massa, das mídias e digital (cibercultura). 
89

 T.N.: “La llegada de un nuevo medio no se limita a agregar algo: cambia todo”. 
90

 T.N.: “Ni siquiera el mejor McLuhan basta para entender a los ‘new media’”. 
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 Nessa nova ecologia midiática, um modelo comunicacional se modifica com a 

utilização, a implementação e a naturalização das tecnologias digitais. Para o jornalista John 

Naughton (2006), as inovações começam a ser percebidas por causa do narrowcasting
91

: 

processo comunicativo destinado a públicos específicos
92

. Enquanto as lógicas dos mass 

media eram a de “empurrar” o conteúdo para os espectadores, os meios digitais (embora a TV 

digital ainda caminhe vagarosamente) possuem um modelo de “puxar”
93

 seus usuários. Outro 

conceito que reforça a ideia de nova ecologia midiática é o de gatewatching (BRUNS, 2005), 

que se opõe ao tradicional gatekeeper. Enquanto antes havia o poder de decidir o que os 

leitores consumiriam, agora isso se torna praticamente impossível, devido ao enorme fluxo de 

informação que há na internet e à possibilidade de os usuários acessarem esses materiais. 

Nessa concepção, a lógica se inverte e o poder não estaria mais nas mãos dos grandes meios 

de comunicação
94

, ou pelo menos tal poder estaria consideravelmente reduzido. 

 Embora a capacidade de produção e armazenamento de conteúdo do meio esteja entre 

suas distinções, observamos a real novidade nos cruzamentos, elos e intersecções possíveis de 

ser produzidos, sobretudo por causa da digitalização, convergência e hipermídia. O contexto 

essencial para análise dos meios de comunicação é este, no qual sua função se altera com a 

inserção e a consolidação das novas tecnologias digitais, “tendo na digitalização o seu aspecto 

mais fundamental e na convergência a consequência potencial mais amplamente notada para a 

instituição dos media, afetando a sua organização, distribuição, recepção e regulação” (SÁ, 

2011, p. 7). 

 Uma das características mais discutidas em anos recentes, com a digitalização de 

conteúdos, com a ascensão da internet e da web é a convergência, termo surgido nas Ciências 

                                                 

91
 Para Lúcia Santaella (2003, 2007), essa estratégia acontece desde a década de 1980, com a geração das 

tecnologias do disponível (da cultura das mídias), não da cibercultura, conforme aponta Naughton. Ainda assim, 

essa perspectiva do narrowcasting não parou na cultura das mídias, tendo em vista que o público da cibercultura 

é seleto, segmentado e individualizado. Pollyana Ferrari (2003, p. 53) ressalta as características do 

narrowcasting na web afirmando que as mídias digitais conseguem “atingir o indivíduo digital – um único ser 

com suas preferências editoriais e vontades consumistas, um cidadão que cresceu jogando videogame e 

interagindo com o mundo eletrônico”. Percebemos, portanto, que o narrowcasting aparece em aspectos de 

personalização do conteúdo, isto é, quando é direcionado para determinado indivíduo ou audiência. 
92

 Para outra visão sobre esse processo de segmentação de público, ver Anderson (2006) e sua concepção de 

“cauda longa”: uma lógica comercial na qual se vende muitos itens em pequena escala, ao invés de poucos 

produtos em grande quantidade. 
93

 Na literatura das Ciências da Comunicação, “push” (empurrar) e “pull” (puxar) recaem diretamente na lógica 

do espectador: mais passivo no primeiro caso e mais ativo no modelo mais atual. As redes sociais e os sites 

colaborativos reforçam o desenvolvimento dessa nova ecologia midiática. A pesquisadora Gabriela Zago (2011) 

afirma que as redes interferem de tal forma no (web)jornalismo que podemos falar de uma recirculação de 

conteúdo, graças ao fato de que “os interagentes ativamente se engajam na busca e na postagem de informações 

acerca de acontecimentos jornalísticos, filtrando e comentando notícias para seus seguidores”. 
94

 Apesar da argumentação em torno do gatewatching, podemos observar que muitos usuários da internet ainda 

costumam consumir informações dos meios já consagrados e legitimados, geralmente advindos das mídias mais 

tradicionais, como impresso e TV. 
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e na Matemática nos séculos XVII e XVIII, na Inglaterra. Ao longo dos anos, a Ciência 

Política e a Economia se apropriaram do conceito. No entanto, ganhou mais notoriedade a 

partir da ampla utilização dos computadores e das redes, nos anos de 1960 e 1970. A 

convergência se refere, genericamente, à aglutinação. Todavia, isto não torna claro o sentido 

destinado à expressão, pois essa junção pode ocorrer em várias acepções, dependendo do 

contexto e do intento de quem utiliza o conceito. 

 Os pesquisadores Antikainen et al. (2004, p.8) afirmam que “convergência pode ser 

percebida nos conteúdos, nos dispositivos terminais e nos sistemas de rede”
95

. Na área da 

comunicação, fala-se de convergência como sinônimo de multimídia
96

 ou multimeios
97

, ou 

seja, a convergência de formato
98

 (ver Figura 2). Outro estilo é a convergência de terminais, 

na qual se reúnem especificidades de diversas mídias em só um dispositivo (ver Figura 3). Por 

fim, existe a convergência de conteúdo, que tem relação com a transposição dos materiais de 

um dispositivo para outro (ver Figura 4). Segundo Jenkins (2008, p. 41), percebemos hoje 

tipos de convergência que diferem da concepção que se possuía antigamente: “‘a velha ideia 

da convergência era a de que todos os aparelhos iriam convergir num único aparelho central 

que faria tudo para você (à la controle remoto universal). O que estamos vendo hoje é o 

hardware divergindo, enquanto o conteúdo converge”. Os modelos tradicionais de herança são 

agora apresentados e corporificados através dos algoritmos de “zero” e “um”, estabelecendo 

um novo tipo de apresentação de conteúdo, “de caráter não-físico, virtual, compreensível 

apenas pela máquina” (SÁ, 2011, p. 16), ainda que essas especificidades não tenham sido 

incluídas apenas com as tecnologias digitais. 

 

 

 

 

 

                                                 

95
 T.N.: “Convergence can be seen in contents, terminal devices and networking systems”. 

96
 Para Mielniczuk (2003) e Palacios (2002, 2003), convergência – enquanto característica do webjornalismo – 

diz respeito à integração de diversos formatos midiáticos, como vídeo, áudio, imagem, infográfico, animação e 

texto. Nós, por outro lado, acreditamos que essa função de englobar som, imagem, movimento etc. recai sobre o 

conceito de multimídia. 
97

 Santaella (2003, p. 83) afirma que a “mistura de áudio, vídeo e dados é chamada de multimídia”. E, ainda de 

acordo com a autora, com o mesmo intuito podemos utilizar o termo “multimeios” (2007, p. 300). 
98

 Um entendimento maior sobre que é multimídia pode ser encontrado em Ferrari (2003), Primo (2007) e 

Santaella (2003). Para uma discussão acerca do conceito de convergência, Abreu e Branco (1999), Antikainen et 

al. (2004), Barbosa (2008) e Jenkins (2008). Em trabalhos anteriores, já refletimos acerca dessa diferenciação, 

apostando que cada termo e expressão se referem a características e a funcionalidades distintas (MARTINS, 

2011). 
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Figura 2 – Matéria multimídia no Globo Esporte com texto, imagem, vídeo e link
99

. 

 

Figura 3 – O iPhone 5 é um smartphone com funções de celular e computador
100

. 

 

Figura 4 – Estadão digitaliza todo o conteúdo do seu jornal impresso
101

. 

 

                                                 

99
 Espanha chega à final 'sem atacante' e Itália é comandada por 9 polêmico. Disponível em: 

<http://globoesporte.globo.com/futebol/eurocopa/noticia/2012/06/espanha-chega-final-sem-atacante-e-italia-e-

comandada-por-9-polemico.html>. Acesso em: 20 de dezembro de 2012. 
100

 Imagem disponível em: <http://images.apple.com/br/iphone/features/images/earpods_image.jpg>. Acesso em: 

20 de dezembro de 2012. 
101

 Imagem de parte da página do Acervo do Estadão. Disponível em: <http://acervo.estadao.com.br/>. Acesso 

em: 20 de dezembro de 2012. 

http://globoesporte.globo.com/futebol/eurocopa/noticia/2012/06/espanha-chega-final-sem-atacante-e-italia-e-comandada-por-9-polemico.html
http://globoesporte.globo.com/futebol/eurocopa/noticia/2012/06/espanha-chega-final-sem-atacante-e-italia-e-comandada-por-9-polemico.html
http://images.apple.com/br/iphone/features/images/earpods_image.jpg
http://acervo.estadao.com.br/
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 Na concepção da pesquisadora Suzana Barbosa (2008), a convergência jornalística, ou 

no jornalismo, abrange a integração entre os diferentes suportes de informação, através de 

produção e distribuição multiplataforma, reorganização estrutural de redações e adicionais 

funções e competências para os jornalistas. Nesse sentido, distinguem-se quatro tipos de 

convergência jornalística: tecnológicas, empresariais, profissionais e de conteúdo, sendo os 

dois últimos níveis de convergência os que possuem maior interesse acadêmico e profissional 

– para o mercado –, pois são os espaços onde realmente há inovação. Aqui, enfatizamos, 

sobretudo, a convergência de conteúdo, isto é, a capacidade de adaptação e de transposição de 

um material de um meio para outro, permitindo “a construção de narrativas jornalísticas em 

conformidade com tais recursos” (BARBOSA, 2008, p. 88). Em trabalho anterior, 

observamos que 

 

comum nos veículos da empresa Globo – tanto em um programa como o 

Globo Esporte quanto em telejornais, como o Jornal Hoje, Jornal Nacional, 

Jornal da Globo etc. – é a convergência. Todavia, a interação de maneira 

explícita, por meio de hiperlinks, dos conteúdos transpostos com a web ainda 

não é muito frequente. No Globo Esporte, por exemplo, só vemos essa 

utilização quando a primeira página traz link abaixo dos vídeos (MARTINS, 

2011, p. 135-136). 

 

 O pesquisador Alberto Sá (2011) possui visão semelhante a que já demonstramos em 

outros trabalhos
102

, afirmando que o âmago da convergência tecnológica não está na 

transformação estrutural, muito menos na integração do equipamento e dos componentes 

técnicos das mídias, mas na extrapolação dos limites dos seus conteúdos e serviços por meio 

de vários suportes, com uma produção e difusão multiplataforma. Elenca ainda alguns dos 

principais usos do temo convergência: das aplicações (disseminação multiplataforma); das 

redes (acesso à internet pelos mais diversos equipamentos e mídias); instrumental (jornalistas 

de todos os meios utilizam ferramentas iguais); dos formatos (conversão multimídia para 

qualquer suporte); empresarial (integração de redações e diferentes subgrupos de uma 

empresa). 

 A pesquisadora Anna Reading (2011) aponta não apenas a digitalização como fator 

preponderante para a mudança de paradigma que vivemos, mas também a globalização, 

unidas em um fenômeno que denomina de globital, referindo-se à junção das dinâmicas 

sociais e políticas da globalização e da digitalização – embora aplique a expressão ao estudo 

                                                 

102
 Para ver nossas pesquisas anteriores sobre convergência: Laíza de Aguiar e Allysson Martins (2012); 

Allysson Martins (2011); Allysson Martins e Thiago Soares (2011, 2012). 
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da memória midiática. O conceito que emprega à globalização dá conta dos movimentos no 

mundo móvel que temos hoje na sociedade, mas não só das coisas e pessoas, como também 

dos dados (a digitalização). Autores brasileiros como Santaella (2007) e Palacios (2009b) 

preferem falar de um sistema glocal de comunicação, no qual a globalização tem sua 

informação atrelada fortemente ao contexto local em que está inserido, não podendo ser 

possível tratar de uma sem esbarrar na outra. Esse processo de glocalização influencia a 

produção rotineira de informação jornalística, com a incorporação de recursos na notícia que 

permitiriam uma maior contextualização com foco no aspecto local, embora nem sempre essa 

ancoragem efetivamente se realize, devido a problemas operacionais de custo de produção. 

 

A efetiva sistemática da ‘glocalização’ do material jornalístico envolve 

mudanças consideráveis no processo de produção (rotinas produtivas), 

incorporação de recursos humanos e conhecimentos para ampliar, 

contextualizar e enriquecer a notícia com foco local. Mesmo com certa 

medida de ‘ancoragem’, a tendência é uma grande homogeneidade na 

cobertura de notícias na mídia
103

 (PALACIOS, 2009b, p. 3). 

 

 Alberto Sá (2011) aponta diversas alterações para o jornalismo digital nesse novo 

contexto de comunicação glocal ou globital: “recolha, formatação e edição da informação”; 

compressão do espaço e do tempo (sincronização); maior inserção do leitor na notícia 

(interatividade, participação e colaboração); nova distribuição espacial nas redações; 

reestruturação de um grupo da mesma empresa; mudanças no exercício e na formação de 

futuros profissionais; “equacionamento do modelo de negócio”; novas possibilidades de 

recordação, graças ao acesso e às manipulações facilitadas do arquivo. Os fenômenos de 

enquadramento local e tradução linguística (utilizados nesse jornalismo de glocalização) 

buscam capturar a audiência e mantê-la como um público fiel, tendo em vista o dilúvio 

informacional facilmente navegável que existe na rede. 

 O público é sempre o foco das empresas jornalísticas e de seus profissionais, por isso, 

suas estratégias para alcançar e manter a audiência nunca devem ser entendidas como 

inocentemente. A rotina jornalística pouco se altera com a inserção da participação efetiva (ou 

somente virtual) do leitor nos tempos de jornalismo contemporâneo, permanecendo o 

conteúdo produzido pela população relegado, usualmente, a páginas criadas especificamente 

para tal propósito e separadas do material produzido editorialmente pelos jornalistas da 

empresa. Desse modo, podemos alertar que a rotina no processo de produção jornalística não 

                                                 

103
 T.N.: “Effective systematic ‘glocalization’ of journalistic material involves considerable changes in 

production process (productive routines), incorporation of human resources and expertise to enlarge, 

contextualize and enrich the news with a local focus. Even with a certain measure of ‘anchorage’, the tendency is 

for a large measure of homogeneity in news coverage in mainstream media”. 
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é afetada de forma impactante, tendo em vista que a participação e a colaboração, isto é, o 

excedente cognitivo dos usuários, influenciam marginalmente – por vezes com integração 

nula – os conteúdos produzidos pelos jornalistas. Devemos ter em mente, todavia, que as 

ferramentas favoráveis à participação e à colaboração não garantem a adesão dos atores 

sociais. John Hiler desenvolve um diagrama do que representa esse novo ecossistema da 

mídia, compreensível ainda como um alargamento do campo jornalístico (ver Figura 5). Mais 

atualmente, a pesquisadora brasileira de redes sociais, sobretudo do Twitter, Gabriela Zago 

(2010) propõe um novo modelo de (re)circulação do conteúdo jornalístico, problematizando o 

uso das mídias sociais para além do consumo da informação (ver Figura 6). 

 

Figura 5 – Novo modelo de ecossistema (ou ecologia) midiático e jornalístico
104

. 

 

 

                                                 

104
 Disponível em: <http://www.hypergene.net/blog/img/nieman05/media_ecosystem_nieman.pdf>. Acesso em: 

17 de agosto de 2012. 

http://www.hypergene.net/blog/img/nieman05/media_ecosystem_nieman.pdf
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Figura 6 – Recirculação jornalística em tempos de redes sociais105. 

 

 

 Passado esse preâmbulo sobre a configuração da ecologia midiática, este capítulo 

versa sobre o nascimento de uma (nova) ecologia da memória. Esforçamo-nos para esclarecer 

o que há de ruptura e continuidade, nessa sua especificidade, em comparação a sua 

configuração nos outros meios de comunicação, tendo em vista a consolidação e a 

popularização da internet, que possibilita o desenvolvimento de uma memória múltipla, 

instantânea e cumulativa. A importância da memória como um critério qualitativo na aferição 

da produção jornalística é enfatizada, a fim de criarmos condições de encerrar este capítulo 

refletindo e demonstrando a ótica pela qual analisaremos o uso da memória nos sites do 

Estadão, Folha de S. Paulo, The New York Times e The Guardian. 

 

4.1 A VIDA DA MEMÓRIA NO ECOSSISTEMA ATUAL 

 

 Preocupada com a influência das novas tecnologias e seus fluxos comunicacionais 

mais acelerados, a pesquisadora Mônica Nunes (2001, p. 41) questiona: “O fluxo total da luz 

proveniente das informações tecnológicas e midiáticas decantaria a luz de Mnemosyne? Ou a 

velocidade só fortalece a própria velocidade de reprodução do que já se firma memória no 

decorrer da evolução cultural?”. Neiger, Meyers e Zandberg (2011, p. 2) possuem um 

pensamento convergente ao de Nunes, explicando que as transformações sociais e 

tecnológicas que presenciamos exigem um posicionamento distinto nas pesquisas da memória 

midiática: “a globalização e a localização dos meios de comunicação, os vários 

desenvolvimentos tecnológicos, e o acesso cada vez maior das audiências aos textos da mídia 

que lidam com o passado, são todas chamadas para atualizar a discussão sobre o significado e 

as implicações da Memória Midiática”
106

. 

                                                 

105
 Ilustração retirada da publicação de Gabriela Zago (2010). 

106
 T.N.: “Globalization and localization of the media, numerous technological developments, and the audiences’ 

ever-widening access to media texts dealing with the past, all call for na up-to-date discussion of the significance 

and implications of Media Memory”. 
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 Essas modificações tecnológicas incidem também no jornalismo produzido em rede, 

fazendo com que se altere o lugar da documentação e da memória. De acordo com Elias 

Machado (2001), essa posição parte do simples complemento da informação e se torna uma 

fonte noticiosa direta. Independentemente do alcance que a memória tenha com a internet e 

seu aspecto globital, ela não pode ser desvinculada do seu contexto espaço-temporal. A 

glocalização reforça essa necessidade de se olhar para o local, mesmo quando mais 

globalizado algo pareça: “independentemente de quanto a memória eventualmente cresce, ela 

primeiro precisa se envolver com o passado através de algum ambiente local, população local 

e experiência local”
107

 (ZELIZER, 2011, p. 28). A internet modifica algumas funções e 

potenciais da memória, em comparação ao que ocorria nas outras mídias e tecnologias, 

conferindo, principalmente, dinamicidade ao conteúdo, antes, um repositório estático. 

 A concepção de uma nova ecologia da memória (new memory ecology) é descrita por 

Neiger, Meyers e Zandberg (2011) e Andrew Hoskins (2011a) como uma mudança da 

memória coletiva para a conectada. Nas palavras de Hoskins (2009, p. 92), nesse novo 

ecossistema, “a relação entre mídia e memória é igualmente transformada”
108

. Essa 

transformação exige uma mudança de paradigma sobre o que se considera como memória. 

Conforme fala Reading (2011, p. 241): “a ecologia das novas mídias e as memórias 

globalizadas exigem uma mudança de paradigma para uma nova concepção de memória 

mediada”
109

. Hoskins (2009, p. 94) 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 de memory on-the-fly, 

“uma versão construtiva de memória que tem por base e exige momentos anteriores das quais 

emerge, acumula e adquire novas características”
110

. 

 Para Elias Machado (2001), a principal de mudança na lógica estrutural do arquivo 

jornalístico ocorre porque o processo de documentação e de indexação se torna vital 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. Conforme reflete Luís Nogueira (2003, p. 4), “a informação parece ter ganho, toda 

                                                 

107
 T.N.: “Regardless of how much a memory eventually grows, it first need to engage with the past via some 

local setting, local population, and local experience”. 
108

 T.N.: “The relationship between media and memory is similarly transformed”. 
109

 T.N.: “New media ecologies and virally globalized memories require a paradigm shift to a new 

conceptualization of mediated memory”. 
110

 T.N.: “A constructive version of memory that builds on and indeed requires previous moments out of which it 

emerges, accumulates and also acquires new characteristics”. 
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ela, mesmo a aparentemente mais inútil ou dispensável, uma garantia de eternidade e 

utilidade”. Atualmente, cabe aos próprios jornalistas – não só aos arquivistas – a definição das 

palavras-chave e dos resumos no momento da publicação e da indexação, necessitando que 

mais uma função seja aprendida e aprimorada por partes dos profissionais da imprensa. 

 A materialidade tradicional foi contrariada pela fluidez, pela reprodutibilidade e pela 

transferência dos arquivos digitais, fazendo com o que “a ideia de arquivo estático como um 

lugar permanente de armazenamento seja substituída pelas temporalidades mais fluidas e 

dinâmicas da ‘transferência permanente de dados’”
111

 (HOSKINS, 2009, p. 97). Além desses 

aspectos dos conteúdos digitalizados, a concepção de cauda longa (long tail) do passado, os 

novos modos de participação na memória pública (ou coletiva) e a dinâmica transmídia das 

mídias nova e antiga contribuem para a formulação de uma nova ecologia midiática (e da 

memória). Hoskins (2011a, p. 183) usa a metáfora da cauda longa para descrever o processo 

das mídias digitais, enfatizando os eventos passados e mediados pelos meios de comunicação 

tradicionais, da era pré-internet, que “foram condicionados pela cobertura majoritariamente 

cíclica e, claro, pelos limites tecnológicos dos meios de comunicação do dia”
112

. 

 O campo de globalização e digitalização da memória, ou seja, sua característica 

globital, abrange quatro modelos, segundo Reading (2011): no primeiro, memórias 

particulares dominam; o segundo defende memórias múltiplas com fluxos múltiplos; 

memórias criadas amplamente por indivíduos dão conta do terceiro modelo; por fim, o poder 

se encontra nas mãos das instituições de memória pública, que protegem as memórias 

compartilhadas. Para Bourdon (2011), vivemos em uma era da mídia fragmentada, desde a 

seletividade da TV a cabo até a internet, permitindo que cada indivíduo ou grupo desenvolva 

sua memória a partir de sua apropriação midiática; formulação distinta dos usuários das 

mídias antigas, que necessitam de uma reunião coletiva em volta da televisão. Todavia, apesar 

da múltipla escolha possibilitada pela TV a cabo, o autor parece não se lembrar de que o 

processo de consumo ainda é o mesmo das televisões sem sinal a cabo. Cabe apreender, por 

conseguinte, que “as duas ecologias (dos meios de comunicação e memória) estão 

relacionados pela coevolução da memória e da tecnologia, mais recentemente marcada pelo 

retorno conectivo”
113

 (HOSKINS, 2011a, p. 287). 

                                                 

111
 T.N.: “The idea of the static archive as a permanent place of storage is being replaced by the much more fluid 

temporalities and dynamics of 'permanent data transfer’”. 
112

 T.N.: “Were largely constrained by the mostly cyclical coverage and of course the technological limits of the 

media of the day”. 
113

 T.N.: “The two ecologies (of media and memory) are related through the co-evolution of memory and 

technology, most recently marked by the connective turn”. 
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 Inserida nessa nova ecologia da memória, podemos encontrar um novo tipo de 

marginália – uma espécie de anotação realizada pelo leitor de um texto (ver Figura 7). No 

jornalismo, a marginália pode ser observada através dos comentários dos leitores sobre as 

notícias – através das conhecidas “Cartas do leitor” –, das opiniões em fóruns ou dos espaços 

criados para manter as colaborações dos usuários, exemplifica Palacios (2010). Como a 

configuração da web possibilita inserir não só o que uma empresa permite, cabe uma reflexão 

se uma matéria comentada em um blog ou Tumblr, um comentário sobre uma notícia no 

Twitter, no Facebook ou em outra rede social, isto é, se essas formas de interação (não tão 

diretas ou autorizadas pela empresa que produziu a informação), podem ser consideradas 

como marginália. 

 

Figura 7 – Marginália em épocas de textos digitais. 

 

 

 O uso da marginália está associado a duas intenções específicas: as anotações servem 

para o seu próprio criador; ou são direcionadas para outros leitores do mesmo texto. No 

(web)jornalismo, a marginália é produzida para o segundo caso, tendo em vista que a 

clipagem do conteúdo jornalístico substitui os rabiscos para uso próprio. Nesse caso, 

vivenciamos novos modelos de prática profissional, como um aumento na interação, e mesmo 

participação e colaboração, da audiência no produto noticioso. Embora o material produzido 

pelos leitores fique em espaços menos acessíveis, de acordo com Palacios (2009b, p. 4), o 

“conteúdo gerado pelo usuário na internet é um fenômeno de proporções que já não pode ser 

ignorado pela grande mídia ou tratado como uma espécie de passagem de moda”
114

. Elias 

Machado (2001) observa que a produção da empresa jornalística, antes independente do 

consumidor, não só aceita interferência no seu produto pelos usuários – através da interação – 

como também publica o conteúdo criado por estes. Essa produção é indexada e organizada do 

                                                 

114
 T.N.: “User generated contents in Internet is a phenomenon of such proportions that it can no longer be 

ignored by mainstream media or treated as some kind of passing fashion”. 
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modo quase semelhante àquela realizada pelos jornalistas. 

 Outra distinção feita é em relação ao intento dos comentários, que podem ser de dois 

tipos: “espontâneos” às notícias, através da produção de uma agenda pública secundária, 

filtrada e mediada, claramente, pela agenda proposta pelo veículo em questão – ainda que 

esses comentários já possam sofrer um filtro para serem publicados na página; ou 

“induzidos”, por meio, por exemplo, da criação de fóruns e de chats pela própria empresa, 

determinando o assunto a ser discutido. Se entendermos o direcionamento da agenda 

midiática pela relevância que a empresa dá a um tema, “o levantamento puramente 

quantitativo de marginália, na forma de comentários espontâneos às notícias, pode, portanto, 

ser um elemento utilizável para o entendimento das formas de seleção e valoração de 

informação em culturas distintas” (PALACIOS, 2010, p. 7). Em outras palavras, podemos 

compreender a agenda pública social (não apenas midiática) e o que é considerado importante 

pela população, destinando, desse modo, mais atenção aos estudos de recepção. Quando a 

marginália jornalística é tomada como história, torna-se muito importante para a compreensão 

de determinada situação, época, cultura e povo (ver Figura 8). 

 

Figura 8 – No Eu Repórter, do O Globo, conteúdo do usuário recebe 21 comentários. 

 

 

 Palacios (2010) questiona: “em tempos líquidos, nos quais importa velocidade e não 

duração, onde fica a Memória?”. Em uma de suas respostas, encontramos a marginália 

jornalística – diferente de outros produtos da internet –, que se torna importante para a história 

porque é uma “memória estabilizada”, contrapondo-se ao conteúdo que pode ser modificado, 
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como na Wikipédia. A memória nunca teve um papel tão relevante, central e valorizado 

quanto nos tempos de internet, refletindo na sua produção (web)jornalística. O próprio 

pesquisador concorda com essa visão afirmando que “nunca em tempos históricos esteve 

nossa sociedade tão envolvida e ocupada em processos de produção de memória; nunca o 

estoque de memória social esteve tão fácil e rapidamente disponível e nunca esteve o 

jornalismo tão centralmente localizado em meio a tudo isso” (PALACIOS, 2009a, p. 2). 

 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, diferente dos outros meios, onde é necessário que ocorra 

redução da matéria atual para se trazer um arquivo. Rubens Silva (2002, 2006) acredita que o 

conteúdo em ambiente digital não é informação, mas sua representação, que pode ser 

entendida como um “dado”. Esses dados digitais se referem a um complexo de conteúdo e 

servem de base para resolver um problema ou complementar algum assunto. Os conteúdos 

antigos, na web, podem continuar em outras páginas, podendo ser acessado por meio de 

alguns recursos, como hiperlink, republicação (ver Figura 9), sistema de busca e tags (ver 

Figura 10). Embora o webjornalismo esteja sob a alcunha da atualização constante, a 

relevância da memória na internet tende a modificar o trabalho dos jornalistas. 

 

Figura 9 – Republicação de vídeos na seção Baú do Esporte do Globo Esporte. 
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Figura 10 – Tags ao final do texto e incorporado nele, em matéria do Estadão115. 

 

 

 Se o consumidor não exigisse (implicitamente ou não) uma matéria não muito extensa, 

haja vista que é impraticável ler grandes textos na tela do computador, sendo os curtos bem 

mais confortáveis, conforme esclarece Santaella (2007), o espaço para produção noticiosa 

seria praticamente ilimitado. Por isso, o jornalista deve-se valer mais dos recursos da memória 

para torná-la visível, para que a matéria principal não seja extensa demais. Entretanto, ao 

mesmo tempo, o profissional tem de oferecer um maior conteúdo àquele navegante que deseja 

mais informação e conhecimento. O webjornalismo dispõe de um espaço virtualmente 

ilimitado, no tocante ao volume de informação acessível ao público, dissolvendo-se as 

delimitações espaço-temporais que os jornalistas teriam como empecilho do material 

noticioso que desenvolvem. 

 Não queremos fazer crer, todavia, que a memória estivesse diminuída nos outros 

meios, ela apenas ganhou novos contornos e abrangência na internet. No jornalismo impresso, 

por exemplo, a publicação de pesquisas fundamentadas em informação de arquivo e 

documentos antigos sempre ajudou a complementar, ampliar ou ilustrar as notícias (ver Figura 
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 Maradona defende Messi e fala que Pelé virou terceiro melhor do mundo. Disponível em: 

<http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,maradona-defende-messi-e-fala-que-pele-virou-terceiro-melhor-

do-mundo,788703,0.htm>. Acesso em: 18 de dezembro de 2012. 
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11). Semelhantemente, as emissoras de rádio e TV preservam seus arquivos conservados de 

modo acessível para que utilizem na concepção do produto jornalístico ou documental. 

Contudo, na web, o acesso evoluiu de tal maneira a dar novos significados ao passado, 

principalmente pela agilidade e facilidade que caracterizam os hiperlinks. O pesquisador 

Alberto Sá (2011, p. 19) compartilha dessa ideia: “o acesso aos conteúdos da Web permite 

formas distintas e evolutivas no entendimento e na compreensão do passado, porque o seu 

significado evolui através do diálogo em nós de discussão múltiplos e descentralizados”. 

 

Figura 11 – Reportagem no Zero Hora traz dados antigos e imagem de outra edição. 

 

 

 A relação entre memória e jornalismo não surgiu com a criação da web, ou mesmo da 

internet. E ainda que seja uma característica do webjornalismo, desde o jornal impresso, 

vislumbramos ensejos dessa correlação. Na verdade, as especificidades propostas para o 

webjornalismo são observadas nos suportes jornalísticos anteriores, como impresso, rádio e 

TV, mas ganham novos contornos com seu atrelamento à internet. Cabe reconhecer que, em 

cada meio, a memória se configura de uma maneira específica, porém, sendo um “elemento 

distintivo da produção e consumo da informação jornalística nas redes telemáticas” 

(PALACIOS, 2002, p. 4). A memória na mídia é investigada como uma memória coletiva, 

não correlacionada somente com a internet; a propósito, está presente no jornalismo 

produzido desde os seus primórdios. Ainda assim, na web, ela adquire novos contornos e 

possibilidades de aplicação. 



94 

 

 Na concepção de Palacios (2002, 2003, 2008), a memória é uma das características do 

webjornalismo que proporciona realmente uma ruptura, em relação ao jornalismo realizado 

em outros meios, 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; por fim, a propriedade cumulativa se 

deve à facilidade e ao baixo custo de estocagem de materiais, ganhando evidência, 

especialmente quando os meios se valem da convergência. Conforme observado acima, o uso 

da memória no jornalismo não é algo específico da web, ainda que neste meio ela seja 

armazenada e utilizada mais fácil e rapidamente. Na TV, a memória aparece em vídeos de 

matérias antigas; no jornal, com a reutilização de fotos produzidas para outras notícias, entre 

diversos outros exemplos. Contudo, na web, a memória é potencializada, devido à facilidade, 

ao barateamento e à simultaneidade da veiculação do conteúdo com o armazenamento. 

 

Através da Convergência de formatos, a Memória na Web tende a ser um 

agregado não só da produção jornalística que vem ocorrendo online, mas, 

gradualmente, de toda a produção jornalística importante, acumulada em 

todos os tipos de suportes, desde épocas muito anteriores à existência da 

Web e dos próprios computadores (PALACIOS, 2003, p. 10). 

 

 Luís Nogueira (2003) defende que, se nos meios tradicionais o arquivo não estava 

acessível instantaneamente, na internet, toda a informação parece virtualmente imediata, 

graças à indexação e ao armazenamento se aliarem à computação de dados. Existe uma 

sensação de que o passado ainda está presente. Essa forma de preservação na web faz com 

que a memória adquira novas especificidades, requerendo maior capacidade na recuperação e 

preservação de conteúdos, tendo em vista que se transforma em um ambiente propício para a 

retroalimentação e o desenvolvimento de novos materiais. Ainda assim, é impossível que 

todos os registros, documentos e artefatos sejam armazenados de modo adequado. Em todo o 

processo, as perdas naturais (com o decorrer do tempo) e os resquícios da falha humana serão 

observados, contudo, “no que respeita especificamente aos arquivos em jornais, o esforço de 

preservação total deverá ser levado ao limite do possível”, alerta Alberto Sá (2011, p. 153), 

em preocupação com a possível perda dessa memória. 

 Os pesquisadores Montenegro e Silva (2005) explicam que as novas tecnologias 

digitais contribuem para a preservação da memória de uma cidade, além de permitir um 

acesso mais rápido e fácil dos arquivos jornalísticos, tanto para a comunidade interessada 

como para os pesquisadores e os estudiosos da mídia. Esse fenômeno é facilitado também 
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pela digitalização de conteúdos – característica que ajuda a distinguir a internet e a criar uma 

nova ecologia midiática, conforme supracitado. A web quebra os limites físicos, 

possibilitando a apropriação de um espaço praticamente ilimitado para disponibilização on-

line de conteúdos – não importando ainda o formato – de “toda informação anteriormente 

produzida e armazenada, através da criação de arquivos digitais, com sistemas sofisticados de 

indexação e recuperação da informação” (PALACIOS, 2002, p. 7). 

 José Pinho (2003) crê que as empresas de mídia migraram para a internet tencionando 

oferecer informações sem cessar, ou seja, durante as 24 horas do dia, todo o ano. Contudo, um 

jornal pode ter seu conteúdo transposto para a web visando, ainda, a atingir uma 

“comunicação total”, descrita por Erick Felinto (2006, p. 2) como “o instante supremo de 

realização da comunicação tecnológica: sem limites, sem fronteiras, sem ruídos”, além da 

intenção de preservar seus arquivos. Os pesquisadores Jorge Abreu e Vasco Branco têm um 

pensamento semelhante ao de Felinto: 

 

talvez a maior vantagem esteja relacionada com a independência espaço-

temporal que estas soluções permitirão. As capacidades de interatividade 

possibilitadas pela junção da Web à televisão pressupõem, à partida, que o 

utilizador terá um maior grau de liberdade (quanto mais não seja do ponto de 

vista temporal) no acesso aos conteúdos disponibilizados. Por outro lado, a 

abrangência geográfica da internet (que se perspectiva cada vez mais global) 

possibilita independência espacial (ABREU; BRANCO, 1999, p. 4). 

 

 Tendo essa perspectiva em vista, muitos jornais transportaram seu conteúdo para a 

web, tanto para seus espectadores acompanharem sua publicação – quando eles não puderem 

fazê-lo no formato primordial – quanto para terem acesso de forma fácil, ágil e barata ao seu 

próprio arquivo. Em alguns jornais, a memória já é comumente incorporada à produção 

(web)jornalística, seja através do uso diário, para contextualizar e ampliar, ou mesmo da 

construção e criação de especiais. Na concepção do pesquisador Rubens Silva (2002), a 

informação na internet deve ser compreendida como um processo que possibilita um 

aprofundamento e uma ampliação da consciência, através do conhecimento e da ação. Como 

na internet o arquivo (digital) se torna vivo e descentralizado – ou on-the-fly –, novas técnicas 

de indexação e de organização possibilitam um acesso e uma recuperação dos conteúdos mais 

fácil e rapidamente a fim de contextualizar o material jornalístico publicado. 

 Uma das distinções para o uso da memória na internet é que pode ser recuperada não 

apenas pelo produtor da informação, mas, ainda, pelos leitores, através de sistemas de busca 

(search engines) que possibilitam diversos cruzamentos de palavras-chave (tags), períodos 

temporais, editorias, formatos midiáticos, entre outros. Esses motores de busca se justam aos 
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agregadores e aos portais para garantir segurança, legitimidade e orientação no ciberespaço, 

tendo em vista que são dispositivos que fornecem informação sobre a organização e 

arquitetura da informação; isto é, permitem “localizarmo-nos no universo de informação que 

constitui o espaço da vida onde nos movemos e agimos” (NOGUEIRA, 2003, p. 18). Mesmo 

com essa disponibilização dos conteúdos no meio digital, há que se reconhecer que o jornal 

não veicula, de forma alguma, todo o seu acervo para os leitores. “Parece inquestionável que a 

manutenção on-line do arquivo da coleção, organizado em base de dados, incide diretamente 

sobre a estrutura de um jornal on-line” (FIDALGO, 2004, p. 183). Apesar dessas facilidades, 

alguns jornais ainda têm de entender que novas lógicas estão surgindo e paradigmas antigos 

estão sendo rompidos. 

 A memória, sobretudo quando situada no webjornalismo, possibilita essa maior 

valoração da prática jornalística. Se anteriormente a produção era salientada pelo seu nível 

efêmero – curto prazo de validade das matérias –, a informação no ciberespaço passou a estar 

potencialmente em um presente contínuo, ou seja, “teoricamente, todos os espaços e todos os 

tempos se equivalem” (NOGUEIRA, 2003, p. 16). Há toda uma estratégia nessa práxis 

jornalística, na qual o jornalista não transporta a memória coletiva inocentemente. Ao 

contrário, busca adicionar e acomodar os conhecimentos e materiais ao seu dispor em uma 

estrutura própria, fazendo com que as recordações estejam virtualmente presentes através de 

um trabalho de memória. 

 António Fidalgo (2004) explica que uma notícia ou assunto remete, através de uma 

inclusão bem distribuída de hiperlinks – evitando também o excesso que fica ao dever do 

jornalista perceber –, para informações anteriores que tratam direta ou indiretamente sobre a 

temática ou fenômeno em questão. Uma das principais características do hiperlink é permitir 

um aprofundamento daquela informação noticiada, por meio do oferecimento de dados 

complementares bem como explicando abreviações, termos técnicos e conceitos em voga. 

 A despeito do apoio dos arquivos e da memória também existir em outros meios, é na 

web que são levados ao extremo. Com essas novas especificidades e potencialidades não 

proporcionadas pelas outras mídias, a memória na internet ganha mais evidência e, com isso, 

exige novas responsabilidades com seu uso. Canavilhas (2004) aponta que Gordon Bell 

desenvolveu quatro aspectos que constituem um obstáculo para o uso adequado e qualificado 

da memória na internet: longevidade do suporte, acesso, ferramentas de pesquisa para 

informação não textual e usabilidade. O problema da longevidade do suporte ocorre porque 

este ficará obsoleto daqui a alguns anos, pois a tecnologia evolui muito rápido; preocupação 

também compartilhada por Elias Machado (2001), para quem o desenvolvimento tecnológico 
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pode nos conduzir a uma obsolescência do suporte em um período bastante curto. O segundo 

obstáculo, o acesso, dá-se devido a uma ausência de controle sobre a utilização e o acesso de 

conteúdos, acarretando problemas como plágio, difícil identificação de fonte, privacidade etc. 

 O terceiro problema compreenderia as ferramentas de pesquisa para informação não 

textual, pois é difícil encontrar, por exemplo, uma foto ou um vídeo, já que a pesquisa para 

isso se baseia no nome que é dado ao arquivo, não ao conteúdo e ao significado que dispõe. 

Por conseguinte, embora Nogueira (2003) acredite que o trabalho de pesquisa exige menos 

esforço no ciberespaço, isso não pode ser considerado em sua totalidade, pois devemos saber 

o que é relevante e confiável no dilúvio informacional e as ferramentas não estão totalmente 

aprimoradas. O último obstáculo seria a usabilidade
116

, para que o internauta não se perca no 

meio da navegação. Para que isso ocorra, uma base de dados deve ser estrutura a fim de 

responder quatro perguntas essenciais: onde estamos, para onde podemos ir, como chegamos 

a outros lugares e como voltamos para os pontos anteriores; caso contrário, a usabilidade se 

torna difícil e maçante. 

 Além dos problemas indicados por Bell, Canavilhas (2004, p. 2) enfatiza mais 

dificuldades no que concerne à memória como mecanismo: “pouco adianta que a base de 

dados contenha muita informação se o utilizador não conseguir aceder a ela de uma forma 

amigável”. Sobre a memória em si, seja humana ou não, “devemos separar dois aspectos 

distintos: por um lado, a memória-arquivo, por outro, o mecanismo – fisiológico ou numérico 

– que permite a pesquisa” (CANAVILHAS, 2004, p. 2-3). Enquanto a primeira (memória-

arquivo) se refere ao hardware, a memória-mecanismo diz respeito ao software. É importante 

salientar que hardware e software aqui são utilizados também para se referir ao corpo humano 

por meio da mesma lógica da computação. 

 O pesquisador Alberto Sá (2011) aponta que há ainda alguns problemas latentes no 

tocante ao arquivo dos jornais, como: armazenamento (problemas físicos de espaço – 

diminuído, mas não extinto com as tecnologias atuais); extração da informação (localização 

rápida e fácil das unidades específicas de informação); e acessibilidade (deslocamento ao 

local onde se encontram as informações). Os suportes de registro possuem mais empecilhos e 

questões negativas para quem mantém seus arquivos, como: curta vida, rápida degradação (do 

hardware ou software), dificuldades de acessos aos documentos antigos, inconstância dos 

endereços on-line (podem não estar mais acessíveis) e ausência de legislação e 
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 Segundo o pesquisador José Pinho (2003, p. 141), “a usabilidade diz respeito a técnicas e processos que 

ajudam os seres humanos a realizar tarefas”. Já para a jornalista Pollyana Ferrari (2003, p. 60), usabilidade “é o 

conjunto de características de um produto que definem seu grau de interação com o usuário”. 
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regulamentação específicas. Além do mais, a crescente confiança na tecnologia, tornando-a 

uma caixa-preta (black box)
117

, pode causar uma amnésia coletiva, devido aos perigos 

iminentes de uma excessiva incumbência. 

 O estudioso Mike Ward (2006) atesta que um arquivo de dados na internet se torna 

uma entidade viva, logo, dinâmica e mutável, um elemento fundamental para fornecimento de 

informação. Sabendo da facilidade do uso da memória na internet, Canavilhas (2004) se 

preocupa com a utilização dessa experiência comunicativa no jornalismo, salientando que 

 

a questão da contextualização assume particular importância na medida em 

que a natureza hipertextual da internet lhe permite o enriquecimento das 

notícias, contrariando assim um dos problemas do jornalismo atual: a 

compatibilização da velocidade da informação, com o espaço disponível e 

com a riqueza das informações disponibilizadas (CANAVILHAS, 2004, p. 

7). 

 

 Não é novidade que a memória utiliza as mídias para arquivamento de seu conteúdo. 

Para 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. De acordo com o pesquisador Rubens Silva (2002, p. 31), ainda que o 

acervo possa parecer estático, traz a “possibilidade do indivíduo e da sociedade ampliarem 

sua consciência (através da fruição de imagens do acervo público) e desenvolverem uma 

maior capacidade de ação junto a suas instituições, objetivando o atendimento de suas 

necessidades”. Ou seja, a intenção é que os leitores se apropriem do conteúdo das 

“coleções/documentos especiais dos acervos da esfera pública” (SILVA, 2002, p. 200). 

 Mesmo tratando a memória humana e a memória de silício (não humana) sob a mesma 

égide, Canavilhas (2004) observa até que ponto elas são semelhantes e diferentes. Entre as 

semelhanças estão o esquecimento – forma fisiológica de apagar conteúdos na memória – e a 
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 Na Teoria Ator-Rede, caixa-preta (LATOUR, 1988, 2008; HARMAN, 2009) designa uma ideia ou argumento 

que possui laços e associações tão fortes que não é mais percebido como agente (ou actante) na relação ou 

fenômeno observado. Em outras palavras, está tão confortável e conformado que se torna imperceptível. Nas 

palavras de Bruno Latour (1988, p. 183), black box se constitui “like a force, an argument becomes stronger only 

by making use of whatever comes to hand. In this way we can force an actant to confess that this or that sentence 

is ‘contradictory’ or ‘absurd’, until no one can be found to make the argument illogical any longer”. 
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catalogação, isto é, a organização do material arquivado e recolhido. A primeira diferença 

observada pelo pesquisador é a representação espacial da linha do tempo, pois, na internet, a 

lacuna temporal existente entre o instante do acontecimento e o momento da pesquisa é 

comprimido, enquanto em outros espaços se torna mais fácil delimitar o presente e o passado. 

A outra dessemelhança é a relação importância/duração, tendo em vista que, em nossa 

mente, o fato aparece desordenado cronologicamente e não temos a percepção exata de sua 

duração, diferente de como acontece na internet. 

 Os pesquisadores Campbell e Goodman (apud CANAVILHAS, 2004) falam de três 

níveis oferecidos por uma mídia eletrônica: nível de apresentação ou interface do utilizador – 

com sistema de navegação, botões, mapas etc.; nível estrutural – por meio de nós e ligações 

da rede; nível de base dados – que está aparentemente oculto, mas permite que os dados 

apareçam no sistema de busca. Obviamente, não só por sistema de busca que a memória 

retorna, haja vista que este é apenas um dispositivo da memória, podendo citar outros, como o 

hiperlink, a republicação e as tags. Percebemos a importância da apropriação da memória na 

internet quando Canavilhas (2004) afirma que a internet se distingue dos outros meios de 

comunicação justamente na terceira característica do webjornalismo, na qual a memória está 

inclusa e representa uma ruptura. Se a internet é propícia para uma construção da memória e 

cada conteúdo posto na rede só faz acumular a informação possivelmente acessível, a ideia de 

dilúvio informacional se tornou cada vez mais latente. Para navegar nesse mar informativo, o 

papel dos mediadores é necessário. O pesquisador Dominique Wolton declara que 

 

a Rede pode dar acesso a uma massa de informações, mas ninguém é um 

cidadão do mundo, querendo saber tudo, sobre tudo, no mundo inteiro. 

Quanto mais informação há, maior é a necessidade de intermediários – 

jornalistas, arquivistas, editores, etc. – que filtrem, organizem, priorizem. 

Ninguém quer assumir o papel de editor chefe a cada manhã (1999 apud 

PALACIOS, 2009a, p. 7-8). 

 

 Existem experimentações no jornalismo, principalmente o produzido na internet, que 

põem diretamente os usuários como produtores de informação, como no caso da revista 

eletrônica Enredando. Ainda assim, a função do jornalista enquanto moderador de conteúdo é 

essencial para manter-se a confiabilidade e a credibilidade do material, afinal, o jornalismo é 

um campo institucionalizado e legitimado socialmente para relatar e informar a população. 

Alberto Sá (2011) reforça a necessidade dos jornalistas na sociedade, mesmo – ou 

principalmente – em épocas de comunicação em rede, pois é também uma exigência dos 

leitores, sobretudo dos jovens, que se queixam dos excessos: da informação, nesse dilúvio 

informacional que é a internet; dos detalhes, matérias muito extensas; da opção simultânea de 
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leituras; da cobertura de temas triviais e irrelevantes; além das funções não compreendidas 

fácil e intuitivamente. 

 A digitalização de conteúdos e, por conseguinte, o armazenamento maior dessa 

memória na internet trazem vantagens não apenas aos jornalistas, mas também ao seu público, 

que tem acesso mais amplo aos conteúdos antigos. Os arquivos antigos estão sendo, com a 

progressão do tempo, digitalizados, indexados e tornados públicos e acessíveis a todos os 

cidadãos, um aspecto positivo tanto para os usuários como para os produtores da informação. 

O processo de digitalização faz com que a acumulação de conteúdo seja barata, além de 

acessível rápido, eficiente e globalmente. Quando essa digitalização para os meios de 

comunicação digital ocorre, os materiais estocados, sustentados e disseminados são 

manipulados no mesmo instante em que seus originais estão guardados e preservados de 

maneira mais eficiente, sem ser degradado pelo toque. Por exemplo, os jornais impressos 

permitem que os seus arquivos de edições anteriores, logo, físicos, sejam consultados pelos 

públicos e pesquisadores, além de estarem à disposição de editores e jornalistas, no processo 

de construção noticiosa. 

 A digitalização dos materiais informativos, além da multiplicação e sofisticação das 

bases de dados, pode ser observada na memória por quatros formas (PALACIOS, 2009a): 

rotinas produtivas, com a informação passada servindo de contexto e aprofundamento à 

cobertura; modelos de negócios, desenvolvimento de produtos que possuam repercussão 

positiva, a fim de atrair e fidelizar o público; produção de novas narrativas, por meio da 

incorporação da memória à notícia (background, contexto e contraposição) e dos diversos 

formatos possíveis, como áudio, vídeo, foto, infográfico, link etc.; por fim, há a interação 

com os leitores, que possuem agora ferramentas e recursos para pesquisar, no próprio site do 

jornal ou na internet, aspectos da história do fenômeno ou do tema noticiado. 

 Se a práxis jornalística era tida como produtora de conteúdo em nível efêmero, devido 

ao curto período em que uma notícia pode ser consumida e à irreversibilidade das notícias na 

TV e no rádio, agora a informação está no presente contínuo. A preservação do arquivo, que 

passa a ser indexado, armazenado e organizado no instante da publicação, procura evitar que 

essa memória coletiva se torne obsoleta e efêmera, na visão de Machado (2001). Essa 

valoração à memória na internet se intensifica em comparação às mídias anteriores, 

principalmente por causa dos processos (não sistemas) de buscas desses meios, que eram 

vagarosos, mais falíveis e limitados, obrigando os interessados a se deslocarem para o local 

onde o conteúdo está arquivado e guardado. O discurso e a narrativa do jornalismo colaboram 

para a construção do imaginário social e a cristalização da memória. 



101 

 

 A quantidade de informação e sua rápida inserção na internet não contradizem a 

valorização que a memória recebe nesse meio, pois, em algum momento, precisaremos parar e 

olhar para trás. Nas palavras de Palacios (2009a, p. 12), “a velocidade de nossos tempos é de 

tal ordem de grandeza que nos sentimos compelidos a guardar as imagens do presente para 

uma visita posterior, num futuro mais calmo, que teimamos em sonhar que virá a existir”. As 

tecnologias digitais e da internet são formas de mediações que permitem mais a recordação do 

que o esquecimento, haja vista que, positiva e negativamente, “esquecer tornou-se mais 

custoso e difícil” (SÁ, 2011, p. 132). 

 Quando a memória está entrelaçada às tecnologias digitais, há uma tecla bastante 

utilizada e presente em todos os computadores (não importa o porte que possuam): delete. 

Segundo Almeida Filho, “bancos de dados, redes sociais, metaversos, excesso de 

informações, todo esse arsenal de lembranças e programas estão sujeitos ao esquecimento, 

num simples toque” (2011, p. 11). Essa função é fundamental porque o dilúvio de 

informações a que estamos sujeitos em cada acesso à internet deve ser apagado (ou deletado) 

com alguma frequência – ao menos de nossa mente –, a fim de dar espaço para que 

consumamos outros conteúdos. A memória computacional, na concepção de Alberto Sá 

(2011), deve ser encarada de maneira paradoxal, pois, embora efêmera e volátil, podendo 

desaparecer após o desligar do equipamento – ou defeito –, em nossas sociedades (digitais), 

os processos de esquecimento parecem mais árduos e dolorosos, tendo em vista a fácil e 

barata estocagem de conteúdo, a sua expansão global e o seu rápido acesso. 

 

4.2 RECORRENDO AO PASSADO PARA QUALIFICAR O PRESENTE 

 

 As pesquisas sobre qualidade no jornalismo perpassam questões que buscam 

compreender o que é qualidade e como garanti-la. Estudam-se também os critérios e os 

métodos de medição, refletindo se seriam específicos à análise do jornalismo na internet (em 

situações mais atuais) ou se possuem um alcance maior em sua aplicação e sua concepção, 

abarcando a produção em outras mídias, ainda que se resguardem as propriedades, os 

processos, as lógicas e os constrangimentos de cada uma. Algumas indagações são frequentes, 

como: o que é qualidade? Como defini-la e de que maneira garanti-la? Existe uma régua para 

medir a qualidade no jornalismo? Quais critérios devem ser levados em consideração para 

realizar essa análise? Esses aspectos podem ser aplicados ao jornalismo produzido em 

qualquer mídia ou devemos considerar o suporte no qual a produção está assente? Qual é o 

papel da memória para aferição dessa qualidade jornalística? Essa característica se perfaz em 
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um diferencial informativo? Essas são algumas perguntas que pairam nas mentes de 

estudantes, profissionais, professores e pesquisadores de jornalismo. 

 De etimologia latina, qualidade vem do termo qualitas, tradução para a palavra grega 

poiotēs. Qualitas trata da distinção entre coisas, verificando quão bom ou ruim é um produto. 

Na língua chinesa, o caractere utilizado para se referir a qualidade também é usado para 

definir o que é da “alta classe”. Já com uma visão prática, Josenildo Guerra (2010c) afirma 

que a qualidade considera as melhores práticas e produções de uma organização e empresa. 

Aristóteles é um dos primeiros pensadores a refletir sobre qualidade, identificando quatro 

sentidos ao termo, conforme encontrado em Joncew (2005) e Ziller (2011): hábitos e 

disposições; capacidade ou incapacidade natural; afeições e suas consequências; formas ou 

determinações geométricas. 

 Estudos sobre a qualidade de um produto estão relacionados à Revolução Industrial, 

que exigia padronização e produção em larga escala – logo, que os produtos fossem parecidos 

e tivessem um nível mínimo de qualidade entre eles. Já a aplicação desses estudos nas 

organizações aconteceu apenas no início do século XX. Segundo Palacios (2008), a 

preocupação em torno da qualidade da informação remonta, na verdade, a meados da Segunda 

Guerra Mundial e, ainda assim, não traz uma caixa de conhecimentos fechada para a 

discussão. Os modelos para gestão de qualidade geralmente são estruturados em dois níveis 

(GUERRA, 2010b): num primeiro momento estão os princípios e fundamentos, num segundo 

os requisitos e critérios. 

 Na área da Ciência da Informação, começou-se a discutir a qualidade da informação 

com mais força a partir da década de 1950, sob uma perspectiva da excelência administrativa, 

ainda que Ziller (2011), em seu estudo, encontre resultados apenas a partir dos anos de 1970. 

“Um olhar sobre o percurso teórico dos trabalhos a respeito da qualidade da informação 

mostra que a produção apresenta uma curva ascendente se tomarmos os artigos publicados 

entre 1976 e 2009” (ZILLER; MOURA, 2010, p. 3). Joana Ziller (2005) expõe cinco 

tendências que balizam a discussão da qualidade da informação: transcendente, valor 

universal da informação; no usuário, relacionada à satisfação e às necessidades do receptor; 

no produto, que mensura especificidades identificáveis; na produção, que verifica se a 

informação é completa para o leitor; e qualidade como valor próprio da informação. Todavia, 

a memória pode seguir dois vieses de estudo, nos quais essas cinco vertentes se acomodam: 

voltado à subjetividade – relacionado ao usuário – e à informação – relacionado ao produto. 

 Na área da administração – não muito diferente de outras –, a qualidade compreende 

dois campos de estudos distintos, de acordo com Josenildo Guerra (2010a, 2010c): a 
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adequação a padrões já estabelecidos pela organização e pela empresa e a equiparação entre 

as necessidades e as expectativas dos usuários; e a percepção destes acerca do produto 

produzido e serviço prestado. Ainda que existam iniciativas para se medir e garantir a 

qualidade – por exemplo, manuais, criação de ferramentas e aplicativos específicos, 

organização empresarial e divisão do trabalho –, não há no jornalismo uma cultura de 

mensuração de qualidade. O problema reside nas ferramentas, nos critérios e nas 

metodologias corretas para se analisar a qualidade noticiosa dos meios de comunicação. 

 Em um de seus trabalhos mais atuais, Guerra (2010b) enxerga três caminhos de estudo 

na análise da qualidade noticiosa: como uma especificidade da organização e do produto, 

como serviço público e como investimento. Para avaliar a qualidade da produção jornalística, 

dois aspectos podem ficar em destaque: um genérico – relativo ao contexto das empresas –, 

outro específico – concernente aos resultados dessas organizações. Defende, ainda, que o 

pesquisador deve considerar todas as instâncias do processo comunicativo: “O desafio de um 

jornalismo de qualidade, analisa o documento, envolve não apenas o jornalista como 

indivíduo, mas também as regras do jogo dentro das próprias organizações, as relações entre 

elas, as instituições públicas e os anunciantes, e com certeza os leitores e a audiência” 

(GUERRA, 2010b, p. 30). 

 No que concerne especificamente à avaliação da qualidade no webjornalismo, Jorge 

Pedro Sousa (2001) avisa que essas produções são penalizadas porque não se valem das 

características e potencialidades da internet – apontadas através das leituras de Mielniczuk 

(2003), Palacios (2002, 2003, 2008) e Pavlik (2001). Joana Ziller (2005) demonstra que a 

maior dificuldade de se estudar qualidade no webjornalismo é a não existência de critérios 

exatos para a sua medição, ainda que este seja um problema mais geral na área da pesquisa de 

qualidade no jornalismo. Marcos Palacios (2008) aponta que há problemas em transpor para a 

internet critérios de análise de qualidade, metodologias e ferramentas aplicáveis e 

desenvolvidas em outros meio, pois acabam deixando de fora as características do veículo on-

line, por mais que as ferramentas atuais para avaliação da web sejam de caráter genérico. 

 Carina Benedeti (2009), Luiz Cerqueira (2010), Rogério Christofoletti (2010), Adelmo 

Genro Filho (1987), Josenildo Guerra (2003, 2005, 2010a, 2010b, 2010c) e Carlos 

Franciscato (2003) trabalham em alguma medida com qualidade no jornalismo a partir do seu 

papel legitimado socialmente e de sua evolução histórica, isto é, do que a institucionalização 

representa e do que se exige do profissional e da prática, pois a qualidade é um atributo 

relativo às responsabilidades assumidas pela organização. Renato Lima (2010), Pedro Sousa 

(2001), Joana Ziller (2005), Joana Ziller e Maria Moura (2010) e pesquisadores do Grupo de 
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Jornalismo On-line (GJOL) da UFBA e da Universidade da Espanha, cuja produção pode ser 

observada através da publicação organizada pelo professor Marcos Palacios (2011), verificam 

a qualidade a partir das características do próprio meio – no caso destes estudos, o jornalismo 

produzido na web –, acreditando que as experimentações das especificidades da cibercultura, 

da internet e da web traduzem a eficiência dos produtos comunicacionais e jornalísticos. 

 A estudiosa Carina Benedeti (2009) se refere a dois tipos de qualidade: uma intrínseca 

ao fato – revelando uma qualidade de categoria –, outra que se relaciona ao produto 

jornalístico – ao fazer e ao resultado da atividade profissional, baseado na legitimação e 

aceitação social da profissão. A pesquisadora Gislene Silva (2005, p. 99) diz, por exemplo, 

que “os valores-notícia devem ser definidos como as qualidades dos eventos e não ‘da sua 

construção jornalística’”. Delimitar a noção dos critérios de noticiabilidade no território do 

acontecimento não significa ignorar a presença do jornalista, o sujeito (enunciador) que 

constrói a notícia. Em outras palavras, os valores-notícia ajudariam a identificar a qualidade 

intrínseca ao fenômeno noticiado, sem deixar de nortear-se pela interferência do jornalista, no 

que Charaudeau (2006) denominaria de instância de produção, ou seja, todos os agentes 

envolvidos na produção de material jornalístico. 

 Os autores supracitados que procuram verificar de que forma as características 

próprias da mídia interferem na qualidade da produção, provavelmente o fazem porque o foco 

de estudo seja o jornalismo na internet ou na web. Ainda que haja “uma relevância clara na 

temática das tecnologias digitais quando se trabalha a qualidade da informação” (ZILLER, 

2011, p. 83), procura-se não perder a possibilidade de avançar a discussão para ficar no 

superficial da ferramenta e da técnica, conforme alguns pesquisadores acabam fazendo. Em 

um de seus trabalhos mais recentes, Palacios (2011) organiza uma obra que traz ferramentas 

para análise de qualidade no jornalismo produzido na internet, a partir das características do 

que denomina de meios ciberdigitais: hipertextualidade, interatividade, multimidialidade, 

memória, além da inclusão de base de dados, blogs e design. 

 Os autores buscam qualidades no webjornalismo e não reverberam e endossam a 

concepção de que o jornalismo impresso é, dentre todos os segmentos jornalísticos, o que 

mais sustenta a qualidade da informação. Esse discurso é “utilizado principalmente para evitar 

que seus leitores cedam às facilidades de outros meios jornalísticos” (BENEDETI, 2009, p. 

11). Ainda assim, cabe ao jornalista e ao pesquisador da área decidir até que ponto as 

características e as potencialidades do meio de comunicação serão aproveitadas nas 

publicações da organização. 
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 Com o webjornalismo em perspectiva, Marcos Palacios (2002, 2003) defende que nem 

todas as características desenvolvidas são próprias da internet e explica que, em sua maioria, 

elas proporcionam apenas uma continuação ou potencialidade do meio anterior, que poucas 

carregam realmente uma ruptura para o modo de produção. A memória seria um exemplo 

dessa ruptura e, como já afirmado, denominada de múltipla, instantânea e cumulativa. Focado 

nas especificidades da web, o pesquisador (2011) organiza um estudo enfatizando 

demasiadamente a estrutura do meio como ponto fulcral da qualidade no webjornalismo. No 

entanto, preferimos um caminho trilhado por outros estudos do autor (2008, 2011), bem como 

pelos trabalhos de Barbosa (2008), Benedeti (2009), Christofoletti (2010), Genro Filho 

(1987), Guerra (2010b), Schudson (2008), Sousa (2001), e Ziller (2011). Os trabalhos 

enfatizam o produto jornalístico, percebendo de que forma a memória pode lhe trazer 

qualidade, seja através da análise ou da contextualização, tendo em vista que esses autores 

sempre falam de background, profundidade, ampliação e outras expressões que competem à 

memória jornalística. 

 Adelmo Genro Filho (1987) defende que o jornalismo apreende a realidade através de 

três categorias: singular, particular e universal. O primeiro seria o específico e superficial; o 

caráter particular, por sua vez, refere-se ao contextual e ao conjuntural; por fim, o universal 

trata da profundidade e da qualidade de verdadeiro. Barbara Philips (apud BENEDETI, 2009, 

p. 71) acredita que o jornalismo não cria laços e relações do fenômeno e do fato noticiado 

com aspectos e instâncias mais profundas da sociedade, detendo-se apenas ao efêmero, ao que 

a notícia tem de particular. Genro Filho (1987, p. 183), por sua vez, vai de encontro a essa 

concepção esclarecendo que dizer que o jornalismo não relaciona as informações é inverídica, 

pois “qualquer forma de conhecimento ou expressão conceitual da realidade, desde a mais 

elementar percepção humana, se dá em bases relacionais. O que varia é somente o grau de 

amplitude e profundidade dos relacionamentos percebidos e comunicados”. A arte, por 

exemplo, é uma forma de conhecimento baseada no particular, enquanto o jornalismo se 

baseia no singular. Ainda que próprio da singularidade, a universidade e a particularidade não 

estão desvinculadas da informação jornalística. 

 

A notícia jornalística reproduz o fenômeno enquanto tal, resguardando sua 

aparência e forma singular, ao mesmo tempo que insinua a essência no 

próprio corpo da singularidade, enquanto particularidade delineada em maior 

ou menor grau e universalidade virtual. A informação jornalística sugere os 

universais que a pressupõem e que ela tende a projetar. É na face aguda do 

singular e nas feições pálidas do particular que o universal se mostra como 

alusões e imagens que se dissolvem antes de se formarem” (GENRO 

FILHO, 1987, p. 123). 
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 O nível de singularidade no jornalismo sensacionalista é altíssimo, pois recorta o fato 

ao extremo, não contextualizando com informações mais gerais e amplas. Ainda assim, essa 

produção singular não fica totalmente destituída da particularidade e da universalidade, pois 

um conhecimento em comum deve ser compartilhado para que determinada notícia ou matéria 

seja veiculada. Essa é a diferença de uma reportagem, por exemplo, que assume um 

tratamento distinto na particularidade do fato ou do acontecimento, não sendo apenas o 

contexto para significação do singular, ou seja, quando se busca discutir mais o contexto 

daquela realidade do que o caso específico. Deve-se ter em mente que, ainda que o singular 

impere, o particular e o universal estão em qualquer matéria. É a ênfase em um ou em outro 

que vai conceder um grau qualitativo ao produto. O campo do jornalismo emergiu através da 

disputa desses dois tipos de jornais: o sensacionalista ou popular e o sóbrio ou quality papers, 

conforme explica Ferreira (2002). 

 A especificidade do jornalismo impresso é muitas vezes colocada como o tratamento 

com mais qualidade da informação jornalística, subentendido no contrato tácito firmado com 

a audiência. “Essa é uma característica (de profundidade da informação) que o jornalismo 

impresso tem adquirido frente à suposta superficialidade do jornalismo em tempo real” 

(FERREIRA, 2002, p. 89). No entanto, não acreditamos nessa assertiva, sobretudo com toda a 

possibilidade proporcionada pelas especificidades do webjornalismo. Benedeti (2009, p. 89) 

não corrobora a colocação, quando deixa claro que isso “é também um atributo amplamente 

divulgado para a conquista de novos leitores e manutenção daqueles que ameaçavam ceder às 

facilidades dos meios noticiosos on-line, audiovisuais e radiofônicos”. Em outras palavras, 

uma falácia dos que fazem parte da produção de um jornal impresso para atrair e manter os 

leitores. Ainda de acordo com a autora (2009, p. 119), “há, portanto, uma noção de qualidade 

que transcende os diferentes veículos de imprensa, pois tem origem nas características (na 

qualidade) do jornalismo e na sua relação com a sociedade”. 

 Como o jornalismo produz informações em nível superficial, fenomênico, sua 

característica mais marcante como forma de conhecimento é a factualidade. Ainda assim, 

existe outro caminho para a produção, que não apenas focando esse tipo de conteúdo. Através 

da prática, o jornalista pode extrapolar o factual e expressar o contextual, dependendo da 

amplitude dada à realidade. Portanto, o profissional não deve ser julgado pelo seu nível de 

reflexão sobre todos os fenômenos da atualidade, mas pela sua capacidade e competência nos 

processos de mediação. Na compreensão de Benedeti (2009, p. 116), “o jornalismo é uma 

atividade de mediação de conhecimento fundamentada em compromissos éticos, socialmente 
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institucionalizados, e realizada por meio de uma linguagem específica que reconstrói, com 

base em significações compartilhadas pela sociedade, os recortes da realidade atual e 

historicamente construída”. Pedro Sousa (2001) realiza sua pesquisa com intento de avaliar a 

qualidade em webjornais. Para tal análise, conteúdo (adaptação à internet), design (ergonomia 

– adaptação ao usuário) e navegação (interatividade com o jornal) são alguns dos critérios 

fundamentais considerados. O primeiro critério compreende 13 tópicos, um deles se refere à 

informação de background – associado à característica da memória. O autor considera que um 

jornal on-line de qualidade, devido ao seu meio específico, possui algumas obrigações 

próprias, como: 

 

atualizar constantemente o noticiário, deve fornecer informação de 

background (acessível através de hiperligações, por exemplo) e deve ser 

concebido para a Internet, ou seja, deve ter textos redigidos com concisão, 

clareza e precisão; deve ter bases de dados, imagens e sons, e permitir o 

acesso do usuários a esses arquivos; deve aproveitar as potencialidade do 

meio, como a inclusão de dons e permitir o acesso do usuários a esses 

arquivos; deve aproveitar as potencialidades do meio, como a inclusão de 

sons e imagens, a introdução de hiperligações (inclusive nos textos), a 

possibilidade de dar feedback, etc. Além disso, um jornal on-line deve 

apresentar informação com suficiente interesse e qualidade, para cativar os 

usuários, e deve ter os conteúdos submetidos à lógica da navegação 

multimídia (SOUSA, 2001, p.5-6). 

 

 A qualidade dos jornais on-line, para Sousa (2001), engloba também duas questões: 

uma primeira sobre a qualidade intrínseca desses jornais e outra acerca dos valores percebidos 

– e, em outra instância, de que forma as percepções afetam a produção de conteúdo. Para um 

jornal ter qualidade na web, “deve aproveitar as potencialidades do meio, como a inclusão de 

sons e imagens, a introdução de hiperligações (inclusive nos textos), a possibilidade de dar 

feedback etc.”, defende o autor (2001, p. 5). O webjornalismo deve prezar pela atualização 

constante, pela inclusão de informação de background (acessível por meio de links), com 

textos próprios para a internet – conciso, claro e preciso –, além de uma base de dados, 

imagens e sons, com livre acesso dos usuários a esses arquivos. 

 A nacionalidade e a localidade dos pesquisadores não influenciam na percepção de 

qualidade de um produto, conclui o português em seu estudo. “É possível que a experiência 

globalmente compartilhada da Internet e a cibercultura global que une a cibercomunidade 

sejam fatores mais determinantes do que o substrato cultural de base na percepção da 

qualidade dos jornais on-line” (SOUSA, 2001, p. 15). Apesar de todas as possibilidades de 

construção noticiosa na internet, o ritmo acelerado de produção de conteúdo nas redações 
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jornalísticas, em relação aos outros veículos, dificulta o aproveitamento dessas 

potencialidades, de maneira quase paradoxal. 

 Na qualidade da informação, sob a ótica da Ciência da Informação, Ziller (2011, p. 1) 

percebe que quatro critérios são recorrentes: “relevância, atualidade, exatidão e completude”, 

visando a “acompanhar o desenvolvimento e o aproveitamento dos recursos específicos da 

Internet”. Ziller e Moura (2010) apontam que o problema de se trabalhar com qualidade nessa 

área é que as pesquisas são extremamente quantitativas. Ziller (2011) prefere partir de três 

grandes grupos de qualidade: intrínseca (apresentação da informação, implicando o suporte), 

contextual (contexto no qual a informação é utilizada) e reputacional (origem e posição da 

informação). Contudo, “a dimensão contextual perpassa a intrínseca e a reputacional, uma vez 

que a elaboração da cadeia semiósica que decorre da identificação da relação do signo com o 

objeto é composta também por elementos dessas duas dimensões” (ZILLER, 2011, p. 108). 

 A memória parece ser, por conseguinte, um aspecto recorrente no estudo da qualidade 

no jornalismo, ainda que, muitas vezes, o termo não seja empregado. Autores como Barbosa 

(2008), Benedeti (2009), Christofoletti (2010), Fidalgo (2004), Genro Filho (1987), Guerra 

(2010b), Schudson (2008), Sousa (2001) e Ziller (2011) não trabalham necessariamente com a 

memória enquanto característica e critério para um jornalismo qualificado, mas tratam de 

tópicos e expressões – aprofundar, ampliar, bakcground, contextualizar – que concernem a 

essa característica e os denominam como se trouxessem qualidade ao produto. Na web, a 

memória é um elemento não apenas novo – isto é, com novas especificidades em relação aos 

meios anteriores –, mas necessário ao que Marcos Palacios (2008, p. 93) referencia como 

“quadro de atributos a serem examinados, em qualquer tentativa de se estabelecer padrões e 

rankings de Qualidade para as publicações on-line”. 

 O pesquisador Rogério Christofolleti (2010, p. 133) afirma que “quanto mais 

informações temos à disposição, mais condições temos para compreender o fenômeno 

descrito”, em outras palavras, o leitor poderá ter uma visão mais ampliada de determinado 

fenômeno, pois a quantidade de informação possibilitará uma quantidade maior de leitura 

daquele caso específico – aqui, entrando questões como polifonia e verdade. Como defende 

Guerra (2010b), os meios de comunicação devem atuar informando os cidadãos de maneira 

mais contextualizada. O português Alberto Sá (2011) possui uma compreensão semelhante a 

dos autores brasileiros, pois, quanto mais contextualização possível, mais relevante se torna a 

temática noticiada e mais se fornecem opções para que os leitores se interessem, além de 

contribuir na promoção e na fundamentação de um debate possivelmente polissêmico. 
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 Na atual configuração do webjornalismo, podemos observar algumas características 

que são marcantes na mídia. John Pavlik (2001), no início do século, defendia que o 

“jornalismo contextualizado” possuía cinco dimensões básicas: ampla variedade de 

comunicação, hipermídia, intensificado envolvimento da audiência, conteúdo dinâmico e 

customização. De maneira mais desenvolvida, no Brasil, Mielniczuck (2003) e Palacios 

(2002, 2003) percebem seis aspectos que caracterizam o webjornalismo em fase plena – ou de 

terceira geração: interação; personalização; hipertextualidade; multimidialidade ou 

convergência; memória; atualização contínua ou instantaneidade. Não são todas as 

características do webjornalismo que proporcionam uma ruptura em relação ao meio anterior; 

ao contrário, algumas são apenas potencialidades e continuações. A memória é uma das 

especificidades que possibilita realmente uma ruptura e é definida como múltipla, instantânea 

e cumulativa – como apontado anteriormente. Quando uma matéria é publicada, já está 

acessível a todos. A empresa pode, ainda, oferecer seus arquivos advindos de outras mídias e 

de épocas antes da criação do seu site (ou até mesmo da internet), dando aos destinatários a 

oportunidade não só de ler a notícia e o assunto atual, mas também compará-lo com os fatos 

semelhantes que sucederam no passado. 

 A memória, por conseguinte, adquire essa dupla função importante nos estudos de 

qualidade, seja perpassando as pesquisas sem que a expressão seja empregada, ou agora 

especificamente no webjornalismo, onde ganha um lugar de destaque perante as outras 

características. Partindo das definições no Dicionário Michaelis, Palacios (2008, p. 92) 

observa ao menos cinco acepções para o termo qualidade, sendo que a última – “acidente que 

modifica a substância, sem lhe alterar a essência” – se perfaz como ensejo para estudar a 

qualidade no webjornalismo. Ou seja, a memória não alteraria a matéria ou a essência do 

jornalismo, mas lhe atribuiria modificações. A preocupação em oferecer maior 

contextualização, mais informações, é uma constante para quem estuda jornalismo, conforme 

já observado, principalmente porque “confere maior pluralidade e diversidade sobre o evento, 

o que permite aumentar a informação sobre o mesmo” (SÁ, 2011, p. 187). A pesquisadora 

Suzana Barbosa (2008, p. 14) deixa transparecer essa visão quando reflete sobre algumas 

possibilidades do que denomina jornalismo convergente: “a produção conjunta entre os 

profissionais das redações dos meios impressos, audiovisuais e online ocorrem no sentido de 

oferecer conteúdo diversificado, mais contextualizado e, sobretudo, para agregação de 

material multimídia produzido pelos co-irmãos de matriz audiovisual”. 

 No contexto de produção webjornalística, autores como Barbosa (2008) e Fidalgo 

(2004) apontam a base de dados como um de seus diferenciais, sendo uma das suas funções 
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permitir uma maior contextualização das informações jornalísticas, pois o jornalismo em base 

de dados integra todos os processos de construção de notícia, facilitando a gestão, a 

recuperação e a apresentação dos conteúdos. Em outras palavras, estrutura “a atividade 

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

consumo e pós-produção” (BARBOSA, 2008, p. 2). 

 Com um jornalismo assente em base de dados, as informações são mais facilmente 

recuperadas pelos consumidores da informação, agregando contexto e aprofundamento ao 

material. “No jornalismo assente em base de dados, a resolução semântica aparece 

consubstanciada na própria notícia, já que se apresenta de forma contextualizada, e que vai 

sendo sucessivamente pormenorizada, complementada e corrigida” (SÁ, 2011, p. 186). Elias 

Machado (2001) explica que o salto qualitativo pode ser encontrado agora graças às novas 

possibilidades de arquivamento, indexação e recuperação de dados, feitas de maneira mais 

eficiente e eficaz. “Desde que a informação esteja devidamente indexada e organizada numa 

base de dados, torna-se virtualmente possível aceder a qualquer ponto do arquivo com 

celeridade e precisão” (NOGUEIRA, 2003, p. 3). 

 

4.3 PRISMAS PARA PERCORRER NAS REDES DA MEMÓRIA 

 

 Para realizar uma análise da memória nos sites jornalísticos, propomos um 

“alargamento da concepção de Memória, uma vez que, nos casos em que há algum tipo de 

inclusão desse item na listagem de critérios utilizados, fica a apreciação restrita à dimensão do 

‘Arquivo’ (existência ou não; acesso livre ou pago; extensão temporal do material 

disponibilizado, etc.)” (PALACIOS, 2008, p. 97). Utilizamos uma ficha inicial desenvolvida 

por Palacios e Ribas (2011), que permite a verificação de aspectos estáticos, dinâmicos e 

inovações da memória, além do acréscimo de alguns pontos que consideramos importantes. 

No primeiro momento, foram analisados os sistemas de buscas, se se destinam ao conteúdo 

interno, se integram um buscador externo, quais são os critérios considerados, se há adaptação 

dessa busca para as necessidades dos usuários e quais são elas. O modo como é organizado 

esse resultado também foi observado, além dos critérios para essa distribuição do conteúdo na 

página. A localização do material de arquivo – como e onde está disposto na página – foi 

observada para que conclusões fossem feitas baseadas na importância que a seção obtenha. 

 Ainda nas características estáticas, observamos se o conteúdo arquivado 

cotidianamente tem algum tratamento diferenciado, ou seja, se houve diferenciação entre as 

produções diárias e as matérias especiais, bem como assuntos que continuam por algum 
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tempo. Importava-nos avaliar ainda se havia hemeroteca organizada do jornal, se esse 

conteúdo podia ser recuperado na íntegra e com os recursos originais – fotos, infográfico, 

vídeo, entre outros –, se esse acesso era pago e livre de registro – mesmo que gratuito, neste 

caso específico. Com a convergência de conteúdo, principalmente dos outros meios de 

comunicação para a internet, muitos jornais costumam migrar suas versões em outros veículos 

– geralmente impressos – para a web, também em formato de hemeroteca. Essa relação foi 

observada atentamente, verificando de que forma esse elo ocorria, por exemplo, se do mesmo 

modo que o conteúdo on-line, em que formato, se a busca era realizada de maneira separada 

da edição on-line e se havia associação entre as publicações. 

 No segundo passo, na análise de características dinâmicas, os links foram os primeiros 

que ficaram em evidência. Palacios e Ribas (2011) propõem avaliar as chamadas da primeira 

página e a relação com os materiais de arquivo. Posteriormente, se existem links no corpo do 

texto ou fora do mesmo e qual a interligação entre as matérias relacionadas e o fato noticiado, 

qual a hierarquia desses links, qual sua natureza (intratextual ou intertextual) e quais as fontes 

(sites, blogs, redes sociais, fóruns, entre outros). Por fim, verificar a relação entre memória e 

personalização de conteúdo, ou seja, se o jornal permite salvar o histórico de buscas, 

mantendo os rastros dos usuários de material visitado e consumido. Esses rastros se referem, 

“em função de sua materialidade inscrita no presente, à exterioridade do passado, que, dessa 

forma, se inscreve no tempo do universo” (BARBOSA, 2007, p. 26). Além desses pontos 

levantados, buscamos entender questões como: gênero jornalístico (artigo ou crítica, crônica, 

editorial, entrevista, notícia, perfil, reportagem e hibridismo de gêneros) e formatos midiáticos 

(áudio, animação, infográfico, imagem, hipermídia, multimídia, texto e vídeo) desses 

conteúdos. 

 Procuramos, ainda, compreender o uso da memória no webjornalismo, a fim de criar 

possíveis cruzamentos, através de alguns recursos, termos e conceitos, como: canibalização 

da memória: minimalização, substituição, deslocamento e transporte (NEIGER, MEYERS, 

ZANDBERG, 2011; SÁ, 2011; ZELIZER, 2011); dinâmicas do campo globital da memória: 

transmidialidade, velocidade, extensão, modalidade, valência e viscosidade (READING, 

2011); redes partilhadas da memória (FERRAZ, 2010); processo de seleção da memória 

coletiva e utilização deliberada do esquecimento em comemorações/celebrações (SILVA, 

2002); dimensões da memória social: seleção, conceitualização e comemoração (HORTA, 

2008); incorporação da memória no jornalismo: necessidade, convite e indulgência 

(ZELIZER, 2008). 
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 A canibalização dos conteúdos se refere, num momento preliminar, ao esfacelamento 

dos materiais informativos por já terem sido utilizados em outros meios, edições e 

publicações. Alberto Sá (2011) dá o exemplo de uma notícia impressa já ter sua informação e 

suas imagens utilizadas em alguma versão on-line. Segundo Neiger, Meyers e Zandberg 

(2011), a canibalização da memória compreende os modos como a mídia realiza coberturas, 

sobretudo de traumas nacionais, em um nível macro (internacional) por meio de contextos 

globais (ver Figura 12). Esse processo faz com que a memória se movimente por meio de um 

fluxo global de notícias, enquanto deveria prezar por sua localidade, variação interna e 

particularidade. Nas palavras de Zelizer (2011, p. 29), “memórias locais são apagadas no 

fluxo global de notícias”
118

. 

 

Figura 12 – Imagem replicada sobre o 11/09 na página do especial do Estadão. 

 

 

 A canibalização da memória é formada por quatro estágios (ZELIZER, 2011), que 

ocorrem simultânea ou separadamente: minimalização (minimalization), substituição 

(substitution), deslocamento (displacement) e transporte (transportation). Na minimalização, 

as experiências locais são empurradas para o segundo plano no ambiente de informação 

global. A substituição acontece quando experiências locais são encapsuladas por semelhantes 

globais, através de comparação ou utilização destes como adjetivos. O terceiro estágio, 

deslocamento, ocorre quando, ao longo do tempo, os mesmos elementos (locais) são 

                                                 

118
 T.N.: “Local memories are erased from the global flow of news”. 
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utilizados para representar outro evento. Por fim, no nível de transporte, signos são 

deslocados de sua representação e discussão originais para serem aplicados a outras 

realidades. 

 A pesquisadora Anna Reading (2011) denomina de campo globital da memória 

(globital memory field) um processo que pode ser compreendido por seis dinâmicas: 

transmidialidade (transmediality), velocidade (velocity), extensão (extensity), modalidade 

(modality), valência (valency) e viscosidade (viscosity). Na transmidialidade, o conteúdo não 

se limita apenas a uma mídia ou suporte. A velocidade se detém no tempo em que o fato ou 

acontecimento levou para ser publicado. O alcance das publicações é considerado na 

extensão. E as fontes da informação são levadas em consideração na modalidade, 

especialmente a sua característica orgânica e a sua limitação na reprodução. Os elos que o 

evento cria, seja para dentro de si ou para além dos seus próprios temas, são questões 

concernentes à valência. Por fim, a viscosidade verifica a liquidez ou solidez das informações, 

ou seja, se ela se modificou ao passar do tempo, se era verídica, na época da veiculação (ver 

Figura 13). 

 

Figura 13 – Memória globalizada e digitalizada no blog Radar Global
119

. 

 

 

                                                 

119
 As capas do dia seguinte. Disponível em: <http://blogs.estadao.com.br/radar-global/11-de-setembro-dez-

anos-as-capas-do-dia-seguinte/>. Acesso em: 20 de dezembro de 2012. 

http://blogs.estadao.com.br/radar-global/11-de-setembro-dez-anos-as-capas-do-dia-seguinte/
http://blogs.estadao.com.br/radar-global/11-de-setembro-dez-anos-as-capas-do-dia-seguinte/
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 O pesquisador Luiz Ferraz (2010) trata das redes partilhadas da memória como um 

sentimento compartilhado sobre algum acontecimento. Todavia, percebe que, em outros 

momentos, novos sentidos são produzidos através de processos interdiscursivos e 

estabelecendo associações com outros campos sociais, podendo, dessa maneira, modificar o 

sentimento original e primeiro. Helenice Silva (2002) fala em dois processos que sucedem à 

memória: seleção da memória coletiva e a utilização deliberada do esquecimento em 

comemorações e celebrações. O primeiro possui uma relação com os enquadramentos com os 

quais o fenômeno é noticiado, podendo-se verificar mudanças ao longo dos anos por meio das 

comemorações e das celebrações sobre esses eventos passados. Essas modificações 

acometem, principalmente, as comemorações nacionais – embora acreditemos que isso ocorre 

também nas que atingem um nível internacional –, através de um uso deliberado do 

esquecimento, operado e justificado pelo caráter seletivo da memória. Para Silva (2002, p. 

432), “as comemorações nacionais oferecem exemplos pertinentes, uma vez que elas são 

objeto de interesses em jogo (políticos, ideológicos, éticos, etc.)”. 

 Ana Horta (2008) define três dimensões na operacionalização do conceito da memória 

social: seleção, conceitualização e comemoração. No processo de seleção, a memória é 

considerada uma formação dinâmica do passado, evoluindo de acordo com condicionamentos 

sociais e históricos. Por conseguinte, entram em pauta os recursos cognitivos, os interesses 

sociais e as competências individuais. Ao nível midiático, consideram-se o agendamento e a 

espiral do silêncio. Essa seleção é analisada por meio de dois aspectos: relevância (primeira 

página) e atenção (regularidade). A conceitualização permite que a rememoração não 

dependa do contexto no qual a informação foi idealizada, podendo ser resgatada e 

disseminada posteriormente. “Consiste no processo de localização ou categorização das novas 

representações nas grelhas pré-existentes de interpretação da realidade” (HORTA, 2008, p. 5). 

A conceitualização é estudada através do enquadramento temático, da abordagem (editoria), 

das ideias, da conotação (positiva, negativa ou neutra). Por fim, a comemoração serve como 

preservação e fortalecimento dos elos sociais, tornando o grupo em questão mais coeso, além 

de fundamentar-se em uma prática cultural e coletiva de rememoração pública do passado. A 

ação ritual (costume) e a identificação são os parâmetros observados na comemoração. 

 A pesquisadora Barbie Zelizer (2008) defende que a incorporação da memória no 

jornalismo acontece de três maneiras: 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 
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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 jornalista 

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: 

 

A forma incorpora a memória no jornalismo de três maneiras. Por vezes, a 

própria cobertura é estruturada formalmente de um modo que insiste em um 

compromisso com o passado; nestes casos, a forma necessita da memória. 

Outras vezes, a cobertura está estruturada de uma forma que convida o 

envolvimento com o passado, mas mantém um pé no presente; nestes casos, 

a forma convida a memória. E, finalmente, às vezes, a cobertura inclui um 

endereçamento ao passado, para melhor tratar de um evento no passado, 

embora esse tratamento não seja necessário nem mesmo claro; em tais casos, 

a forma induz a memória
120

 (ZELIZER, 2008, p. 83). 

 

 A próxima seção traz um pouco da história dos jornais O Estado de S. Paulo, Folha de 

S. Paulo, The Guardian e The New York Times até a criação dos seus sites, seguido do lugar 

que a memória possui em sua estrutura e da arquitetura da informação on-line. Propriamente 

de análise, a seção 5 contém das discussões dos conceitos dispostos nesta dissertação, 

observando a memória nas publicações sobre os dez anos do 11/09 nos sites dos quatro 

jornais supracitados. Após a verificação, os achados são debatidos através dos exemplos e da 

associação dos dados e das suas variáveis.  

                                                 

120
 T.N.: “Form incorporates memory into journalism in three main ways. At times, the coverage itself is 

structured formalistically in a way that insists on an engagement with the past; in these cases, form necessitates 

memory. Other times, the coverage is structured in a way that invites engagement with the past but keeps a 

footing in the present; in these cases, form invites memory. And finally, at times, coverage includes an address to 

the past so as to better treat an event in the past, though such treatment is neither necessary nor even clear; in 

such cases, form indulges memory”. 
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5. DEZ ANOS DO 11/09: A MEMÓRIA NA TESSITURA DO WEBJORNALISMO 

 

On the global stage are situations of crisis, 

catastrophe, and trauma, particularly those 

occurring in transitional states that cannot 

produce mnemonic certainty. 

Barbie Zelizer 

 

 O ataque de 11/09 é considerado um dos principais acontecimentos da história 

(midiática), inaugurando o terceiro milênio e modificando instâncias sociais e culturais – em 

uma perspectiva americana e, até certo ponto, ocidental. A sociedade norte-americana passou 

por processos de securitização, que levaram à premediação na imprensa, além de novas 

lógicas que enfatizaram a participação e a colaboração dos usuários. Algumas especificidades 

dos meios foram exploradas e aperfeiçoadas, remodelando e melhorando o que não fazia a 

mídia anterior e mais tradicional, e os meios noticiosos tornaram o público refém e totalmente 

interessado em toda informação publicada. Esse acontecimento se alia à transformação da 

memória na internet, principalmente nessa nova ecologia da mídia (e da memória). A 

celebração jornalística do decenário do evento através das memórias e lembranças aparece 

como um momento propício para a averiguação das estratégias mnemônicas inovadoras, 

tendo em vista a magnitude do ocorrido. 

 Sites jornalísticos de todo o mundo, de um modo ou de outro, ocuparam-se das 

celebrações dos dez anos do atentado. Neste capítulo, debruçamo-nos sobre a cobertura 

produzida pelos dois mais lidos jornais em inglês, o The New York Times e o The Guardian, 

bem como dos dois principais jornais brasileiros – o Estadão e a Folha de S. Paulo – que 

constituem o corpus de análise nesta dissertação. Todos eles salientaram a memória em suas 

publicações não apenas pelos motivos supracitados, mas também pelo fato de esses conteúdos 

fazerem parte de “especiais”
121

 produzidos por esses veícullos. 

 Para tal análise da memória, descrevemos o modo como aplicamos os conceitos 

apresentados e discutidos na seção anterior – ver as legendas da tabulação no Apêndice A. As 

características de memória analisadas foram primeiramente divididas em estáticas e 

dinâmicas. As características estáticas buscam analisar: o arquivo ou acervo, o sistema de 

busca, os especiais, e a hemeroteca. Enquanto as propriedades dinâmicas focam nas 

chamadas da primeira página e na relação com os links, verificando se são intra ou 

                                                 

121
 Referimo-nos a especiais como um espaço em destaque que se dedica especificamente à cobertura de um 

tema ou assunto. Sua relevância, geralmente, faz com que um jornal angarie o máximo de esforço para a 

realização de um trabalho eficaz e eficiente. 
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intertextuais, se são incorporados ou não no corpo do texto, se são imóveis ou móveis na 

página – isto é, se aparecem sempre no mesmo espaço – e de qual lugar da internet advêm: 

sites, blogs, fóruns, redes sociais, chats ou bate papos, entre outros. Questões como gênero 

jornalístico (artigo ou crítica, crônica, editorial, entrevista, notícia, perfil, reportagem e 

hibridismo de gêneros) e formatos midiáticos (áudio, animação, infográfico, imagem, 

hipermídia, multimídia, texto e vídeo) também foram avaliados. 

 No tocante à canibalização, no deslocamento e o transporte, focalizamos os conteúdos 

inéditos ou repetidos, e a minimalização e a substituição, no enfoque global ou local das 

matérias. No campo globital, refletimos sobre: transmidialidade – se o conteúdo se limita a 

um meio ou é transmidiático; velocidade – se o tempo entre o surgimento do fenômeno e a 

publicação se deu em curto, médio ou longo período
122

; extensão – se o material é 

compreensível em qualquer sociedade ou se está circunscrito a informações conhecidas 

apenas por uma comunidade; modalidade – identificar a época da fonte
123

 e o tipo de acesso 

(privado ou público); valência – se os links trazem aspectos do próprio fenômeno ou questões 

que o extrapolam; viscosidade – se o conteúdo foi atualizado ou não e se a informação foi 

ampliada ou se contradisse. Nas redes partilhadas, na seleção da memória coletiva e no uso 

do esquecimento, observamos os aspectos novos e atuais trazidos nas matérias, analisando 

ainda quais questões foram salientadas. 

 A operacionalização verificou: na seleção, qual é a relevância do conteúdo (se esteve 

na primeira página ou não, e em que posição e coluna)
124

 e que tipo de atenção recebeu 

(observa-se a regularidade e a repetição
125

); na conceitualização, o enquadramento 

temático
126

, a abordagem (explicitar a editoria e a subseção) e a conotação (se o tom é 

positivo, negativo ou neutro); e na comemoração, a ação ritual (se existem costumes sociais 

salientados) e a identificação (buscando-se identificar se o material trata de modo específico a 

história de uma pessoa ou grupo social). Por fim, procuramos classificar os processos de 

incorporação da memória no jornalismo, isto é, se estes ocorrem por necessidade (obituário 

ou celebração/comemoração em si), por convite (explicação de algum fato ou ocorrência 

                                                 

122
 Consideramos curto prazo a distância de um ou dois dias para a observação do fenômeno e a sua publicação; 

médio período até um mês; e mais de um mês como longo prazo. 
123

 Dividimos a data das fontes em décadas: de 2010, de 2000, de 1990, antes de 1990 e múltiplas décadas. 
124

 Cumpre esclarecer que, para tal avaliação, as páginas foram divididas em três partes, para definirmos o que 

seria acima, central e abaixo. Os especiais sobre faziam uma publicação aparecer mais de uma vez na página 

principal; quando isso ocorria, a publicação foi analisada e designada no seu local de maior destaque. 
125

 Este aspecto se assemelha ao que observamos no deslocamento e transporte, no conceito de canibalização da 

memória. 
126

 Quando da verificação das redes partilhadas da memória, essa questão foi respondida, tendo em vista que as 

versões e vieses nas publicações foram abarcados. 
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específica), por indulgência (sem associação óbvia, inserida somente pelo desejo do produtor 

da informação) ou por seus possíveis cruzamentos. 

 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. Deve-se perceber, ainda, que alguns 

conceitos são aplicados ao conteúdo publicado, não à memória armazenada nele, como: o 

gênero e o formato – identificados nas questões gerais; o deslocamento e o transporte e a 

minimalização e a substituição – contidas no conceito de canibalização da memória, porém, 

tornada uma canibalização do conteúdo; a transmidialidade, a velocidade e a extensão – 

situadas nos aspectos do campo globital; por fim, as categorias de seleção, de 

conceitualização e de comemoração, no conceito de operacionalização da memória, 

destinaram-se ao material produzido na matéria, não somente à memória existente. 

 A partir da ideia de não imanência das coisas, anteriormente apresentada (ver 3.1), 

Bruno Latour (1994, 1998, 2008) é enfático quanto à importância de uma descrição bem feita 

– o que tentamos fazer através de uma descrição estrutural minuciosa do uso da memória nos 

sites jornalísticos estudados. Com isso, Latour (2008) pretende que o caráter macro dos 

fenômenos não fique em evidência, mas as microrrelações que compõem suas associações. O 

pesquisador André Holanda (2011, p. 14) esclarece que prezar pela descrição na ANT não 

deve ser entendido como uma atenção em demasia ao dado empírico, “de modo a tornar o 

estudo míope para os efeitos de significado e das esferas e disputas de poder”. Por outro lado, 

a intenção é detectar os traços dessas relações e rastreá-los a fim de observar as influências de 

uma nova configuração da mídia. 

 Os pesquisadores Edson Dalmonte e Giovandro Ferreira (2008) defendem que, para 

entendermos os processos comunicativos, devemos deixar claro e explícito o lugar do 

enunciador, ou da instância de produção. Portanto, apresentamos uma breve trajetória dos 

jornais O Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo, The Guardian e The New York Times até o 

surgimento dos seus endereços on-line, e depois descrevemos o lugar que a memória tem em 

sua estrutura e sua arquitetura da informação. Selecionamos e aplicamos, neste capítulo, 

alguns dos conceitos expostos no decorrer desta dissertação, verificando, nos sites dos jornais 

supracitados, a memória nos conteúdos sobre os dez anos do 11/09. Após essa observação, 

discutimos os resultados por meio de exemplos e de cruzamento dos dados. 
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5.1 O ESTADO DE S. PAULO
127

 

 

 O site Estadão possui conteúdo aberto e surgiu em março de 2000, através da 

convergência dos endereços on-line da Agência Estado, do O Estado de S. Paulo e do Jornal 

da Tarde, veículos do Grupo Estado. Três anos após seu lançamento, o site do jornal em 

circulação mais antigo de São Paulo atingiu a marca de um milhão de visitantes mensais. O 

jornal então denominado A Província de S. Paulo deu início às suas publicações ainda durante 

o Império, em janeiro de 1875, com uma tiragem inicial de dois mil exemplares. A população 

de São Paulo era de aproximadamente 31 mil pessoas e contava com dois grandes veículos já 

extintos: o Correio Paulistano, criado em 1854, e o Diário de São Paulo, fundado em 1865. 

Em 1890, este se tornou O Estado de S. Paulo. 

 Em 1876, o jornal inovou as vendas avulsas, com um entregador montado num burro 

que levava o diário para toda a cidade. Em 1888, quando já possuía quatro mil assinantes, o 

veículo contratou Euclides da Cunha, que fez o jornal atingir, em 1896, o número de 18 mil 

exemplares publicados durante a Guerra de Canudos, graças às suas reportagens enviadas pelo 

telégrafo e a uma nova máquina de impressão – a anterior não permitia um tiragem maior do 

que dez mil exemplares. Já em 1930, quando a cidade estava com praticamente um milhão de 

habitantes, o veículo publicou mais de cem mil exemplares diários e resolveu lançar o 

suplemento dominical Rotogravura, destacando imagens e fotografias. 

 Em 1966, lançou o Jornal da Tarde, em que se salientavam os problemas urbanos. 

Após o AI-5, o periódico seria censurado pela Ditadura Militar juntamente com O Estado de 

S. Paulo. Os veículos ficaram conhecidos por utilizar poemas de Camões e receitas culinárias 

para substituir as publicações proibidas. Em 1970, cinco anos antes de a censura findar, surgiu 

a Agência Estado. Mais recentemente, em 1993, o grupo escolheu, de maneira inovada, a cor 

do seu logotipo (azul) por meio de uma votação entre os próprios assinantes. 

 

5.1.1 A MEMÓRIA NO ESTADÃO E OS DEZ ANOS DO 11/09 

 

 Os usuários têm a possibilidade de navegar a partir dos tópicos
128

 e as tags criadas 

pelo próprio veículo, seja pelo que denominam de “Tópicos do momento” ou os “Tópicos 

                                                 

127
 O site do Estadão disponibiliza parte de sua história. Disponível em: 

<http://www.estadao.com.br/historico/index.htm>. Acesso em: 20 de novembro de 2012. 
128

 Navegação no site do Estadão através dos tópicos. Disponível em: <http://topicos.estadao.com.br/>. Acesso 

em: 27 de outubro de 2012. 

http://www.estadao.com.br/historico/index.htm
http://topicos.estadao.com.br/
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mais populares”, bem como pelos últimos de cada editoria, ou mesmo pelo índice em ordem 

alfabética ou numérica. Embora, no Estadão (ver Anexo E), 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. Enquanto, geralmente, o leitor depende mais do 

veículo para obter uma melhor e mais aprofundada visualização do fenômeno noticiado, o uso 

de palavras-chave facilita essa alocação de conteúdo, graças a sua rapidez e organização. No 

caso do 11/09, observamos a existência de diversas possibilidades de navegação
129

, embora 

apenas um tópico seja destinado à celebração do decenário do atentado
130

. 

 O Acervo do Estadão possui uma página própria
131

 igual a qualquer editoria ou seção 

do site (ver Anexo I). 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 do 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”
132

, “Páginas censuradas”
133

, “Tópicos”
134

, “Personalidades”
135

, “Notícias”
136

 e 

“História do grupo”
137

. No primeiro endereço, navegamos década a década pelos 

                                                 

129
 As possibilidades de navegação sobre os conteúdos do 11/09 podem ser conferidas através dos endereços: 

<http://topicos.estadao.com.br/11-de-semtembro>; <http://topicos.estadao.com.br/1109>; 

<http://topicos.estadao.com.br/11-de-setembro-de-2001>; <http://topicos.estadao.com.br/11-de-setembro-

estados-unidos-ataques>; <http://topicos.estadao.com.br/11-setembro>; <http://topicos.estadao.com.br/119>; 

<http://topicos.estadao.com.br/11-de-sete>. Acesso em: 26 de outubro de 2012. 
130

 Matérias sobre o decenário do 11/09. Disponível em: <http://topicos.estadao.com.br/11-de-setembro>. Acesso 

em: 26 de outubro de 2012. 
131

 Página do Acervo do Estadão. Disponível em: <http://acervo.estadao.com.br/>. Acesso em: 26 de outubro de 

2012. 
132

 Páginas da história. Disponível em: <http://acervo.estadao.com.br/paginas-da-historia/decada_1870.shtm>. 

Acesso em: 26 de outubro de 2012. 
133

 Páginas censuradas. Disponível em: <http://acervo.estadao.com.br/paginas-censuradas/>. Acesso em: 26 de 

outubro de 2012. 
134

 Tópicos. Disponível em: <http://acervo.estadao.com.br/topicos/>. Acesso em: 26 de outubro de 2012. 
135

 Personalidades. Disponível em: <http://acervo.estadao.com.br/personalidades/>. Acesso em: 26 de outubro de 

2012. 
136

 Notícias. Disponível em: <http://acervo.estadao.com.br/ultimas/>. Acesso em: 26 de outubro de 2012. 
137

 História do grupo. Disponível em: <http://acervo.estadao.com.br/historia-do-grupo/decada_1870.shtm>. 

Acesso em: 26 de outubro de 2012. 

http://topicos.estadao.com.br/11-de-semtembro
http://topicos.estadao.com.br/1109
http://topicos.estadao.com.br/11-de-setembro-de-2001
http://topicos.estadao.com.br/11-de-setembro-estados-unidos-ataques
http://topicos.estadao.com.br/11-de-setembro-estados-unidos-ataques
http://topicos.estadao.com.br/11-setembro
http://topicos.estadao.com.br/119
http://topicos.estadao.com.br/11-de-sete
http://topicos.estadao.com.br/11-de-setembro
http://acervo.estadao.com.br/
http://acervo.estadao.com.br/paginas-da-historia/decada_1870.shtm
http://acervo.estadao.com.br/paginas-censuradas/
http://acervo.estadao.com.br/topicos/
http://acervo.estadao.com.br/personalidades/
http://acervo.estadao.com.br/ultimas/
http://acervo.estadao.com.br/historia-do-grupo/decada_1870.shtm


121 

 

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”, como a recente discussão sobre a manifestação religiosa na cédula do Real
138

 – 

existe uma reportagem fazendo um recente histórico em torno do tema, trazendo uma 

publicação de 1994 do jornal – ou mesmo o recém-massacre em Newtown
139

, nos EUA. O 

Facebook do Arquivo Estado (ver Figura 14) e o Twitter do Acervo do Estadão (ver Figura 

15) indicaram para a matéria do Acervo que traz vários exemplos semelhantes, desde 1966, no 

Texas, perpassando pelo famoso caso Columbine, em 1999 – ambos nos EUA – até o caso 

brasileiro de Realengo, em 2011, entre outras situações dos dois países e de outros, como 

Finlândia, Japão e Rússia. Por fim, temos uma página destinada a explicar a origem, a 

consolidação e o desenvolvimento dos veículos do Grupo Estado. A seção Acervo do Estadão 

possui um Twitter
140

, com cerca de 4000 seguidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

138
 Cédula sem 'Deus' vale até R$ 2.800. Disponível em: <http://acervo.estadao.com.br/noticias/acervo,cedula-

sem-deus-vale-ate-r-2800,7291,0.htm>. Acesso em: 08 de dezembro de 2012. 
139

 Tiroteio deixa 20 crianças mortas em escola primária dos EUA. Disponível em: 

<http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,tiroteio-deixa-20-criancas-mortas-em-escola-primaria-dos-

eua,973776,0.htm>. Acesso em: 14 de dezembro de 2012. 
140

 Endereço no Twitter do Acervo do Estadão. Disponível em: <https://twitter.com/EstadaoAcervo>. Acesso 

em: 19 de janeiro de 2013. 
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http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,tiroteio-deixa-20-criancas-mortas-em-escola-primaria-dos-eua,973776,0.htm
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Figura 14 – Facebook do Arquivo Estado indicando para matéria do Acervo do Estadão. 

 

 

Figura 15 – Twitter do Acervo do Estadão guiando para matéria no site. 

 

 

 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, porém, 
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ainda, pela existência do blog Arquivo Estado
141

, que possui um Facebook
142

 com mais de 

5200 fãs
143

, constantemente relacionado com o Twitter do Acervo. Ambos aparecem nas 

publicações da seção Acervo e do blog Arquivo Estado. A atualização no blog 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 (ver Figura 16). 

 

Figura 16 – Padrão de postagem diária no blog Arquivo Estado. 

 

 

 A página do Estadão realiza 84 publicações
144

 sobre os dez anos do 11/09 (ver Anexo 

A) distribuída em três colunas, com uma matéria principal, no topo da página, que dilui essas 

colunas, por meio de uma imagem e de seu conteúdo. O jornal optou por colocar a matéria na 

íntegra, sem necessidade de clique ou link que guie para seu conteúdo principal em uma 

página interna. Do nosso corpus, o Estadão foi o único a realizar tal escolha. Sem necessidade 

de link para consumir todo o conteúdo, temos, ainda, o especial em rádio segmentado em dez 

partes sobre o decenário do 11/09, produzido pela rádio Estadão ESPN (ver Figura 17). 

 

                                                 

141
 O blog do Arquivo Estado pode ser acesso no site do Estadão. Disponível em: 

<http://blogs.estadao.com.br/arquivo/>. Acesso em: 26 de outubro de 2012. 
142

 Página do Arquivo Estado no Facebook. Disponível em: <https://www.facebook.com/arquivoestadao>. 

Acesso em: 19 de janeiro de 2013. 
143

 Os números do Twitter do Acervo do Estadão e do Facebook do Arquivo Estado são equivalentes a 19 de 

janeiro de 2013. 
144

 Nesta dissertação, as palavras conteúdos, matérias, materiais, produções e publicações são muitas vezes 

sinonímias, a fim de evitar repetições, referindo-se ao que está publicado na página dos jornais. 

http://blogs.estadao.com.br/arquivo/
https://www.facebook.com/arquivoestadao
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Figura 17 – Especial em rádio do Estadão na página sobre os dez anos do 11/09. 

 

 

 Ainda na página principal, encontramos republicação de vídeos e reprodução de capas 

dos jornais, de um dia após os atentados (ver Figura 18). Os vídeos na TV Estadão, quando 

acessados, possuem avaliação, tags, notícias e vídeos relacionados, e, embora sejam 

multimídia – contêm texto, vídeo e link –, são matérias propriamente em vídeo (ver Figura 

19). Após todas as publicações no especial sobre o decenário do 11/09, o Estadão dispõe, ao 

final, todo o conteúdo sobre o atentado (ver Anexo A). Acessando um ano depois a página da 

celebração do decenário, observamos que alguns links não guiam mais para as matérias, ou 

seja, o conteúdo está indisponível. Isso ocorre porque algum código no endereço se modificou 

e não porque a publicação não existe mais, haja vista que todo o material pode ser encontrado 

– através de busca – no site do jornal. 

 

Figura 18 – Republicação das capas dos jornais e dos vídeos da TV Estadão. 

 



125 

 

 

Figura 19 – Matéria da TV Estadão com texto, vídeo e links
145

. 

 

 

 As frequências detalhadas dos dados dos 84 conteúdos produzidos para o especial do 

decenário do 11/09 no Estadão podem ser conferidas no Apêndice B, através de tabelas. Uma 

matéria apareceu três vezes
146

 na página do especial e outra em duas ocasiões
147

. Dos veículos 

analisados, o Estadão foi único a colocar uma matéria de anos anteriores
148

 na página do 

especial. Sobre os gêneros jornalísticos, podemos dizer que a reportagem foi predominante, 

aparecendo em 42,9% das publicações, com a notícia e o artigo ou crítica com 

aproximadamente 20% cada. No tocante aos formatos, o caráter multimídia prevaleceu 

(63,1%), com as matérias que traziam apenas áudio com 11,9% de recorrência. Aquelas que 

disponibilizavam texto e hipermídia também se mostraram relevantes (14,3%). 

 Havia 19% das publicações que não traziam links, e, quando estes apareciam, eram 

predominantemente intratextuais (65,5%), ou mesmo traziam links externos acompanhados 

dos internos (14,3%); apenas uma matéria trouxe somente link intertextual. Praticamente 

                                                 

145
 Obama e Bush homenageiam vítimas do 11 de setembro. Disponível em: 

<http://tv.estadao.com.br/videos,OBAMA-E-BUSH-HOMENAGEIAM-VITIMAS-DO-11-DE-

SETEMBRO,146672,259,0.htm?pagina=2>. Acesso em: 18 de dezembro de 2012. 
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 As capas do dia seguinte. Disponível em: <http://blogs.estadao.com.br/radar-global/11-de-setembro-dez-

anos-as-capas-do-dia-seguinte/>. Acesso em: 18 de dezembro de 2012. 
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 Cenas do 11 de Setembro. Disponível em: <http://blogs.estadao.com.br/olhar-sobre-o-mundo/cenas-daquela-

terca-feira/>. Acesso em: 18 de dezembro de 2012. 
148

 Marcas do terror. Disponível em: <http://www.estadao.com.br/especiais/marcas-do-terror,29429.htm>. 

Acesso em: 18 de dezembro de 2012. 
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todos esses links não estavam incorporados na narrativa, sendo observado em apenas três 

matérias (ver Figura 20). Os links fora da narrativa foram preponderantes, totalizando 40,5%, 

acompanhados dos conteúdos com links que estavam incorporados e fora da narrativa 

(36,9%). Esse baixo número dos links incorporados reflete em sua natureza, na qual 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 o próprio texto
149

. Isso acontecia nas atualizações do 

blog Radar Global
150

, que prezava menos pelo texto do que por outros formatos. A memória, 

geralmente, tem como fonte o site e o blog (42,9%), ou apenas o site (28,6%). 

 

Figura 20 – Matéria no Estadão com links intratextuais incorporados na narrativa
151

. 

 

 

 Por meio da canibalização, representada pelo deslocamento e transporte e pela 

minimalização e substituição, observamos que a maioria das matérias traz somente conteúdo 

inédito (41,7%), enquanto uma minoria disponibiliza apenas os repetidos (19%). Em 39,3% 

das publicações, encontramos as duas opções. Sobre a geolocalização dos conteúdos, 

observamos que 63,1% tinham um caráter global e 36,9%, local. No tocante ao campo 

globital (transmidialidade, velocidade, extensão, modalidade, valência e viscosidade), 

identificamos que: 81% dos conteúdos são transmidiáticos, 66,7% demoram um longo prazo 

até a publicação e 29,8% possuem um curto prazo; 71,4% têm enfoque mais amplo e de fácil 

compreensão e praticamente a metade (46,4%) mescla memórias de várias décadas, enquanto 

35,7% são apenas da década atual. Todas as 70 matérias com memória trazem links para 

conteúdos de acesso público; suas relações com o acontecimento são intrínsecas em 29,8% 

das matérias, extrínsecas em 17,9% e ambivalentes na maior parte (39,3%). Por fim, apenas 

três publicações realizaram alguma atualização para ampliar o que foi colocado anteriormente 

(ver Figura 21) e 96,4% não produziram nenhum tipo de atualização do material. 

 

                                                 

149
 Um dos exemplos é a postagem Nova York ferida. Disponível em: <http://blogs.estadao.com.br/radar-

global/11-de-setembro-dez-anos-8/>. Acesso em: 18 de dezembro de 2012. 
150

 Blog Radar Global. Disponível em: <http://blogs.estadao.com.br/radar-global/>. Acesso em: 18 de dezembro 

de 2012. 
151

 Cinco mitos sobre o 11 de Setembro. Disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,cinco-

mitos-sobre-o-11-de-setembro,768532,0.htm>. Acesso em: 18 de dezembro de 2012. 
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Figura 21 – Atualização realizada quatro dias após a publicação
152

. 

 

 

 O enquadramento temático pode ser resumido, nos especiais sobre os 10 anos do 11/09 

nos jornais estudados, em sete tópicos: (1) Ataques e guerras semelhantes; (2) Imperialismo e 

poder americano; (3) Respeito aos islâmicos e aos muçulmanos; (4) Posicionamento dos EUA 

e Guerra ao Terror; (5) Segurança e novos atentados aos EUA; (6) Celebração do 11/09 e 

homenagem às vítimas; (7) Lembrança e consequências do 11/09 e dos seus atores. 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. 
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 Exposições e séries na televisão discutem impacto e legado do 11 de setembro. Disponível em: 
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Gráfico 1 – Enquadramento temático no Estadão. 

 

 

 A disposição de conteúdo mostra que a maioria das publicações estava no centro e 

trazia imagem (25%), ou apenas a chamada (28,6%); e praticamente todas (92,9%) estavam 

inclusas na editoria Internacional/Mundo. O tom negativo em 60,7% das postagens 

predominou, com equilíbrio entre as matérias neutras (21,4%) e as positivas (17,9%). Quase 

todas traziam alguma espécie de ação ritual (72,6%) ou de identificação (75%). A 

incorporação da memória153 (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, o número de memória incorporada apenas por indulgência 

também foi alto (16,7%), demonstrando que questões para além dos ataques poderiam 

interessar seus leitores. Em 19% das publicações, não encontramos incorporação de memória. 

 

 

 

 

 

                                                 

153
 A incorporação da memória no jornalismo ocorre por necessidade quando a cobertura é estruturada já 

esperando o acoplamento de informações passadas. O jornalismo convida a memória quando usa o passado, mas 

mantém sempre uma ligação com o fato e acontecimento atual e presente. A incorporação por indulgência 

acontece quando o passado é trazido como um adendo à matéria jornalística, ainda que essa relação não pareça 

óbvia, isto é, não se entenda facilmente o motivo do uso de conteúdos antigos. 
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Gráfico 2 – Incorporação da memória no Estadão. 

 

 

 O cruzamento
154

 entre o enquadramento temático e a incorporação da memória revela 

uma alta relação entre as publicações sobre Lembrança e consequências do 11/09 e dos seus 

atores com a incorporação por necessidade e convite (17,9%), – fazendo-nos crer numa 

preocupação com questões fundamentais sobre o atentado, tanto por meio da celebração do 

seu decenário como por ampliações de assuntos inter-relacionados e intrínsecos ao 

acontecimento. Quando o viés da necessidade e do convite é salientado, os dados se tornam 

mais preponderantes, pois essas matérias correspondem a 23,8% desse tipo de incorporação. 

Esse enquadramento também possui relevância com a indulgência (8,3%) – que transparece, 

na verdade, a colocação dos links fora da narrativa imóveis, de modo automatizado, guiando 

para conteúdos que não se associam intrinsecamente com questões do 11/09. É importante 

salientar que indulgência esteve em 16,7% das postagens, das quais a metade possuía esse 

mesmo tema focalizado. Ainda assim, 11,9% das matérias dessa temática não trouxeram 

qualquer espécie de incorporação da memória – uma falha na produção do material que trata 

das consequências de um fenômeno e de seus atores, mas não nos coloca novamente no tempo 

em que ele ocorreu, nem ao menos com informações básicas. Ou seja, de um total de 19% de 

matérias sem incorporação, 11,8% são de apenas um enquadramento. 

 A incorporação da memória e o gênero trazem relações intrigantes, por exemplo, 

quando expomos que, dos 42,9% das reportagens, 11,9% não traziam incorporação com a 

memória, demonstrando que, embora esse gênero disponibilize uma informação melhor 

trabalhada, isso não implica, necessariamente, em utilização da memória. O número é ainda 

                                                 

154
 O cruzamento dos dados do Estadão pode ser conferido mais detalhadamente no Apêndice F. 
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mais alarmante quando explicitamos que o total de matérias sem incorporação mnemônica foi 

de 19%. O mesmo número de notícias, por conseguinte, teve uma alta relação com a 

incorporação por necessidade e convite (10,7%), que se deve ao alto uso de links para 

comemorações dos dez anos do 11/09 e para questões intrínsecas ao acontecimento. Essas 

frequências são relevantes, ainda, quando analisadas pela ótica dos 23,8% que traziam a 

incorporação por necessidade e convite. Os outros gêneros observados possuíam uma 

correlação mais equilibrada com os modelos de incorporação. 

 A indulgência é observada em 16,7% das publicações, sendo 15,5% com formatos 

múltiplos. Já pela perspectiva dos 63,1% das matérias multimídias, quem prevalece é a 

incorporação por necessidade e convite (22,6%) – revelando uma alta associação entre a 

multimídia e uma memória que busca relembrar e celebrar o acontecimento, ou mesmo 

ampliar as visões de seus aspectos específicos. O viés dessa incorporação demonstra, ainda, 

uma alta correlação com os produtos multimídia, tendo em vista que, dos seus 23,8% de 

recorrência, apenas uma aconteceu em formato que não era multimidiático. Para os 11,9% 

com convites e indulgências, a multimídia também é saliente, aparecendo em 8,3%, enquanto 

todos os 11,9% correspondentes às matérias apenas em áudio não trazem nenhuma 

incorporação. Dos 19% dos conteúdos sem incorporação, ainda assim, as que possuem 

somente o áudio são predominantes. Essa alta correlação existe porque as matérias em áudio 

não continham links para uma página dentro do site, sendo consumidas apenas na página 

principal. 

 Dos temas que ganharam mais destaque no especial, observamos que Lembrança e 

consequências do 11/09 e dos seus atores possui, dos seus 48,8% dos conteúdos, 25% em 

posição de destaque, no centro da página, seja com vídeo, foto ou apenas em texto. Na 

correlação entre incorporação e natureza de links, dos 40,5% dos links fora da narrativa, quase 

metade (20,2%) é de natureza apenas imóvel, e 13,1% possuem, ao mesmo tempo, um caráter 

imóvel e móvel. Quando o link está incorporado tanto na narrativa como fora dela, ou mesmo 

quando a natureza do link é móvel e imóvel, observamos uma correlação salutar entre esses 

dados, independentemente do ponto de vista avaliado. São, ao todo, 25% das matérias com 

links móveis e imóveis e links incorporados e externos à narrativa (ver Figura 22). 
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Figura 22 – Matéria com links móveis intra e intertextuais, incorporado e fora da narrativa
155

. 

 

 

5.2 FOLHA DE S. PAULO
156

 

 

 A versão on-line da Folha de S. Paulo começou se chamando Folha Web (até 2000), 

para depois se tornar Folha Online e, em 2010, incorporar a denominação Folha.com. Seu site 

está associado ao portal UOL, também do Grupo Folha. Com um grupo sempre inovador, o 

Folha.com informa, no momento do acesso, que ele é o “primeiro jornal em tempo real em 

língua portuguesa”. Em julho de 2011, passou a publicar os conteúdos da Folha Internacional 

em espanhol e inglês. O site adotou o modelo de cobrança de conteúdo, semelhante ao do The 

New York Times, limitando a apenas 20 publicações
157

 o acesso aos não assinantes, em junho 

de 2012. 

 Fundado em fevereiro de 1921, o vespertino Folha de S. Paulo propunha a criação de 

textos curtos, claros e minimamente opinativos, destinados às classes trabalhadoras, sendo, 

assim, uma oposição explícita a O Estado de S. Paulo, mais conservador e elitista. Após 

quatro anos de publicação, lançaram o matutino a Folha da Manhã. Após uma mudança de 

proprietário, graças a Getúlio Vargas que não queria uma imprensa de oposição, o advogado 

José Nabantino Ramos assumiu e realizou algumas inovações nas décadas de 1940 e de 1950: 

                                                 

155
 Curadores fazem escolhas difíceis no museu do 11 de Setembro. Disponível em: 

<http://www.estadao.com.br/noticias/arteelazer,curadores-fazem-escolhas-dificeis-no-museu-do-11-de-

setembro,769262,0.htm> . Acesso em: 18 de dezembro de 2012. 
156

 Demais informações sobre a história da Folha de S. Paulo podem ser encontradas no próprio site do jornal. 

Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/institucional/>. Acesso em: 20 de novembro de 2012. 
157

 O Portal Imprensa noticiou a mudança do site da Folha. Disponível em: 

<http://portalimprensa.uol.com.br/noticias/brasil/50822/folha+adere+modelo+americano+e+anuncia+que+vai+c

obrar+por+conteudo+digital>. Acesso em: 20 de novembro de 2012. 

http://www.estadao.com.br/noticias/arteelazer,curadores-fazem-escolhas-dificeis-no-museu-do-11-de-setembro,769262,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/arteelazer,curadores-fazem-escolhas-dificeis-no-museu-do-11-de-setembro,769262,0.htm
http://www1.folha.uol.com.br/institucional/
http://portalimprensa.uol.com.br/noticias/brasil/50822/folha+adere+modelo+americano+e+anuncia+que+vai+cobrar+por+conteudo+digital
http://portalimprensa.uol.com.br/noticias/brasil/50822/folha+adere+modelo+americano+e+anuncia+que+vai+cobrar+por+conteudo+digital
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concursos públicos para contratar profissionais, cursos internos de jornalismo, premiação por 

desempenho, controle interno de erros. Redigiu um Manual de Redação e uma política 

editorial. Em 1949, lançaram o periódico Folha da Tarde. Após o aumento do custo do papel 

e da greve dos jornalistas que exigia melhorias salariais e benefícios trabalhistas, na década de 

1960, os três jornais foram fundidos, surgindo apenas o Folha de S. Paulo. Ainda assim, em 

1962, a empresa foi novamente vendida. Na década de 1970, o grupo foi acusado, pela luta 

armada de esquerda, de emprestar seus carros aos militares, o que causou a queima de três 

caminhonetes e ameaças ao dono do jornal, que publicou alguns editoriais em resposta ao 

“banditismo” – expressão que utilizou para se referir aos integrantes da luta armada. 

 Essa nova gestão trouxe ao grupo equipamentos modernos de produção e de 

distribuição advindos dos Estados Unidos. Em 1968, tornou-se o primeiro veículo da América 

Latina a ser impresso em off-set, e, em 1971, o jornal realizava a composição a frio pelos 

moldes de chumbo. Cláudio Abramo, que havia trabalhado em O Estado de S. Paulo, foi 

trazido para fazer uma primeira reformulação gráfica em 1976. Na década de 1980, a Folha 

de S. Paulo foi pioneira no Brasil: na instalação de computadores e na informatização da 

redação, na utilização de infográficos em suas publicações, na edição de um Manual de 

Redação
158

 (1984), compondo um conjunto de normas e compromissos que guiam os 

profissionais da Folha e na contratação do primeiro ombudsman
159

 (1989) em um jornal da 

América Latina. Em 1986, a Folha tornou-se o jornal de maior circulação em todo o país, 

liderança que mantém desde então. Em 1994, ultrapassou a tiragem e a venda de mais de um 

milhão de exemplares após o lançamento, no domingo, do Atlas Folha/The New York Times. 

 

5.2.1 A MEMÓRIA NA FOLHA E OS DEZ ANOS DO 11/09 

 

 No topo do seu site, a Folha de S. Paulo mantém tradicionalmente o sistema de busca 

(ver Anexo F). Pouco abaixo, encontramos o endereço do Acervo Folha
160

, 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 atual só podem ser acessadas pelos assinantes 

(ver Figura 23), 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, 

                                                 

158
 A Folha de S. Paulo foi o primeiro a não apenas publicar esse manual, mas também a disponibilizá-lo ao 

público, tornando-se referência para jornalistas, estudantes e curiosos da área. 
159

 O ombudsman é um profissional encarregado de criticar o veículo que o contratou, percebendo os erros 

cometidos nas publicações e ouvindo e explicitando as reclamações da audiência. 
160

 Página do Acervo Folha. Disponível em: <http://acervo.folha.com.br/>. Acesso em: 27 de outubro de 2012. 

http://acervo.folha.com.br/
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o usuário pode, ainda, fazer uma busca detalhada
161

, clicando no link ao lado da busca do 

acervo, através do jornal, de palavras, períodos, datas, caderno ou temas (ver Figura 24). 

Abaixo, a consulta pode ser realizada pela época e pela edição específicas, na qual 

selecionamos primeiro o jornal, depois o ano, o mês, o dia e até o caderno e a página. 

 

Figura 23 – Página principal do Acervo Folha. 

 

 

Figura 24 – Busca detalhada no Acervo Folha. 

 

 

 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
162

, 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 

                                                 

161
 Para fazer uma busca detalhada no Acervo Folha, o leitor pode acessar o link ao lado da busca do acervo. 

Disponível em: <http://acervo.folha.com.br/busca_detalhada/>. Acesso em: 27 de outubro de 2012. 
162

 Endereço do Folha Memória. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folhamemoria/>. Acesso em: 27 

de outubro de 2012. 

http://acervo.folha.com.br/busca_detalhada/
http://www1.folha.uol.com.br/folhamemoria/
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de matérias especiais
163

. 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, pois não era um acontecimento 

programado. A página não se ajusta à busca e às necessidades dos usuários. Apenas em 

2002
164

, um ano após o ataque, o jornal dedicou uma página para a cobertura. Depois desse 

ano, há especiais sobre o atentando nos seguintes anos: 2004
165

, 2006
166

 (cinco anos do 

ataque) e 2011
167

 (decenário do acontecimento). 

 As 47 matérias sobre o decenário do 11/09 nessa página da Folha têm nove chamadas 

com imagem no topo, além de uma apenas textual (ver Anexo B). Na parte textual, há uma 

animação na qual correm ininterruptamente os nomes de todas as vítimas do 11/09. Clicando 

em qualquer um dos nomes, abre-se uma página com a lista completa das vítimas do 

atentado
168

. De modo semelhante ao Estadão, o site da Folha também traz três colunas e 

disponibiliza suas matérias em áudio apenas para acesso na página principal, sem links para 

uma matéria dentro do site (ver Figura 25). O especial destina, ainda, uma atenção às Galerias 

com imagens e aos Vídeos do jornal, em um espaço imediatamente acima das matérias apenas 

com som; ainda assim, esses conteúdos possuíam links para páginas com publicações dentro 

do site (ver Figura 26). Ao final dos conteúdos sobre os dez anos do 11/09, a Folha 

disponibiliza todas as suas produções em 2011 sobre o atentado (ver Anexo B). Similar ao 

Estadão, acessando um ano depois o especial do decenário, uma matéria não possuía mais seu 

link válido, isto é, o conteúdo estava indisponível. Algum código no endereço mudou, mas a 

publicação existe, está acessível através de busca no site do jornal
169

. 

 

 

                                                 

163
 Seção destinada às matérias especiais da Folha. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/especial>. 

Acesso em: 27 de outubro de 2012. 
164

 Especial sobre o 11/09 em 2002. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/especial/2002/1109/>. Aceso 

em: 27 de outubro de 2012. 
165

 Especial sobre o 11/09 em 2004. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/especial/2004/1109/>. 

Aceso em: 27 de outubro de 2012. 
166

 Especial sobre o 11/09 em 2006. Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/folha/especial/2006/119cincoanosdepois/>. Acesso em: 27 de outubro de 2012. 
167

 Especial sobre o 11/09 em 2011. Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/especial/2011/10anosdo11desetembro/>. Acesso em: 27 de outubro de 2012. 
168

 Veja lista completa das vítimas dos ataques de 11 de Setembro. Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/mundo/967679-veja-lista-completa-das-vitimas-dos-ataques-de-11-de-

setembro.shtml>. Acesso em: 16 de dezembro de 2012. 
169

 A matéria que não possui mais o link válido na página principal do especial é: Sob alerta, EUA lembram dez 

anos do 11/9 com cerimônias em todo o país. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/mundo/973474-

sob-alerta-eua-lembram-dez-anos-do-119-com-cerimonias-em-todo-o-pais.shtml>. Acesso em: 18 de dezembro 

de 2012. 

http://www1.folha.uol.com.br/especial
http://www1.folha.uol.com.br/especial/2002/1109/
http://www1.folha.uol.com.br/folha/especial/2004/1109/
http://www1.folha.uol.com.br/folha/especial/2006/119cincoanosdepois/
http://www1.folha.uol.com.br/especial/2011/10anosdo11desetembro/
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/967679-veja-lista-completa-das-vitimas-dos-ataques-de-11-de-setembro.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/967679-veja-lista-completa-das-vitimas-dos-ataques-de-11-de-setembro.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/973474-sob-alerta-eua-lembram-dez-anos-do-119-com-cerimonias-em-todo-o-pais.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/973474-sob-alerta-eua-lembram-dez-anos-do-119-com-cerimonias-em-todo-o-pais.shtml
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Figura 25 – Matérias em áudio na página sobre o decenário do 11/09. 

 

 

Figura 26 – Espaço das Galerias (de imagens) e dos Vídeos na página principal. 

 

 

 Todas as frequências dos dados da Folha para o especial dos dez anos do 11/09 estão 

no Apêndice C, por meio de tabelas. O veículo faz duas publicações aparecerem duas vezes 
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na página principal do especial: um álbum com fotos do World Trade Center
170

 e outro com 

imagens do Pentágono e do voo 93
171

. Dos 47 materiais elaborados, os 34% com gêneros 

híbridos aparecem como preponderantes no especial, acompanhadas pela reportagem (23,4%) 

e pela entrevista (17%). Mais da metade desses materiais era multimídia (59,6%), seguidos 

pelas publicações com texto e hipermídia (17%) e pelos outros formatos que não 

apresentaram grande relevância. O número alto da multimídia se deve ao uso de infográficos 

aliado aos outros formatos (ver Figura 27). 

 

Figura 27 – Infográfico sobre o que aconteceu com os principais atores do 11/09
172

. 

 

 

 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 (ver Figura 28), porém, o veículo praticamente não guia o leitor para algum conteúdo 

que não possua relação com sua empresa. A incorporação do link na Folha trouxe índices 

mais altos do que no Estadão, com mais da metade somente fora da narrativa (51,1%), com 

21,3% das publicações em ambas as situações. A natureza dos links aparece de forma mais 

                                                 

170
 World Trade Center. Disponível em: <http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/4300-world-trade-center>. 

Acesso em: 18 de dezembro de 2012. 
171

 Voo 93 e Pentágono. Disponível em: <http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/4299-voo-93-e-pentagono>. 

Acesso em: 18 de dezembro de 2012. 
172

 Veja quem foram os protagonistas do 11 de Setembro. Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/mundo/969180-veja-quem-foram-os-protagonistas-do-11-de-setembro.shtml>. 

Acesso em: 18 de dezembro de 2012. 

http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/4300-world-trade-center
http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/4299-voo-93-e-pentagono
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/969180-veja-quem-foram-os-protagonistas-do-11-de-setembro.shtml
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equilibrada: 36,2% imóvel e móvel, 23,4% só imóvel e 17% apenas móvel. As fontes da 

memória eram majoritariamente de origens diversas (59,6%). 

 

Figura 28 – Matéria traz animação em vídeo e integração com Facebook da Folha
173

. 

 

 

 A canibalização, representada pelo deslocamento e transporte e pela minimalização e 

substituição, revela uma realidade diferente, 51,1% das publicações com conteúdos inéditos e 

repetidos, 31,9% somente repetidos e 17% apenas inéditos, apresentando menos variedade e 

novidade em seu material. Por outro lado, houve um equilíbrio entre os enfoques global 

(51,1%) e local (48,9%). O campo globital (transmidialidade, velocidade, extensão, 

modalidade, valência e viscosidade) demonstra que os conteúdos são tanto transmidiáticos 

(55,3%) quanto de uma única mídia (44,7%). O intervalo da publicação é bem maior do que 

no Estadão, com o longo período presente em 66,7% das matérias, praticamente todas com 

enfoque mais amplo e de fácil compreensão (93,6%). Mais da metade das fontes advinha de 

múltiplas décadas (57,4%). Ainda assim, as fontes apenas da década passada aumentaram, em 

comparação ao Estadão, com 14,9%, e as da década atual apareceram 19,1%. Todas as 

postagens que traziam memória possuíam acesso público a elas (76,6%). Das 39 matérias com 

                                                 

173
 Animação reconta em números o atentado de 11 de Setembro. Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/multimidia/videocasts/970316-animacao-reconta-em-numeros-o-atentado-de-11-

de-setembro.shtml>. Acesso em: 18 de dezembro de 2012. 

http://www1.folha.uol.com.br/multimidia/videocasts/970316-animacao-reconta-em-numeros-o-atentado-de-11-de-setembro.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/multimidia/videocasts/970316-animacao-reconta-em-numeros-o-atentado-de-11-de-setembro.shtml
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algum tipo de valência, 63,8% eram com bivalência, ou seja, intrínseca e extrínseca ao 

fenômeno, demonstrando menor equilíbrio do que no Estadão. Apenas uma matéria foi 

atualizada. 

 O enquadramento temático (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 enquadramentos 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%). No tocante à disposição do material, 21,3% estavam no topo com 

foto, 31,9% apenas com uma chamada textual na parte superior e 25,5% na parte central da 

página com uma foto. Todas as publicações eram da editoria Internacional/Mundo, sem 

nenhuma variação, diferentemente do que observamos no Estadão. Com percentuais 

próximos, em 63,8% das publicações o tom era negativo e em 21,3%, neutro. Praticamente 

todas as matérias traziam alguma ação ritual embutida (85,1%) e uma identificação com um 

grupo ou personagem (83%). 

 

Gráfico 3 – Enquadramento temático na Folha. 

 

 

 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% possuíam por convite e indulgência, 19,1% apenas por necessidade e 17% por 

necessidade e convite. Ver frequências e percentuais completas no Gráfico 4. 
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Gráfico 4 – Incorporação da memória na Folha. 

 

 

 A correlação dos dados da Folha (ver Apêndice G) demonstra que os 55,3% das 

publicações do tema Lembrança e consequências do 11/09 e dos seus atores estão 

distribuídas de modo equilibrado pelas incorporações por necessidade, por convite e 

indulgência e pelas três formas. Todavia, quando o viés muda de ângulo, percebemos como, 

das 9 matérias de incorporação por necessidade, 8 possuem correlação com a temática. Do 

mesmo modo que convite e indulgência têm 12,8% das publicações, do total de 21,3%, e os 

três modos de incorporação têm 14,9%, dos 25,5%. Esses cruzamentos demonstram uma 

preocupação da Folha em tratar especificamente do decenário do atentado e das questões 

intrínsecas a ele, além de divulgar assuntos outros que possam interessar os seus leitores. 

 Dos 34% dos materiais com gêneros híbridos, 17% possuem incorporação por 

necessidade. Essa relação é ainda mais forte quando observamos que apenas uma das 9 

matérias com necessidade não são dedicadas ao hibridismo de gêneros. Os 25,5% das 

publicações com as três formas de incorporação possuem alta relação com a reportagem, 

através de 14,9% dos materiais, sendo o inverso também verdadeiro. Há, logo, uma óbvia 

ampliação nas reportagens, dando conta da celebração dos dez anos do acontecimento, da 

ampliação de suas questões específicas e da disponibilização de conteúdos para além do 

fenômeno. A relação entre a incorporação da memória e o formato midiático revela que, das 

59,6% matérias multimídia, 21,3% incorporavam por convite e indulgência e 19,1% pelas três 

formas possíveis. A correlação é mais evidente quando observamos que todas as matérias por 

convite e indulgência são multimídia e apenas três das três modalidades de incorporação não 
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abarcam diversos formatos. Todas as 5 matérias que traziam apenas imagem relacionam a 

memória por necessidade – demonstrando o caráter de celebração das imagens, de lembrança 

do fenômeno stricto sensu. Os 17% dos conteúdos que incorporavam por necessidade e 

convite eram metade multimidiáticos e os outros 8,5% por texto e hipermídia. 

 Dos 21,3% das matérias no topo, 14,9% são da temática Lembrança e consequências 

do 11/09 e dos seus atores. Esse enquadramento possui, ainda, 17% dos materiais como 

chamada na parte de cima do site. Outro tema que possui destaque no especial é Celebração 

do 11/09 e homenagem às vítimas, que, dos seus 17% das publicações, 6,4% estão com foto 

no topo e mais 6,4% com chamada acima. Dos 19,1% dos materiais incorporados por 

necessidade, 10,6% estão no topo com foto, 6,4% acima com chamada em texto. Os 17% por 

necessidade e convite estão praticamente todos (12,8%) na parte superior com chamada. Na 

associação entre incorporação e natureza de links, observamos que 23,4% das matérias com 

links fora da narrativa são só imóveis, enquanto 19,1% são imóveis e móveis. Semelhante ao 

que ocorre no Estadão, quando o link está incorporado tanto na narrativa como fora dela, 

verificamos uma alta correlação entre a natureza do link móvel e imóvel (17%). 

 

5.3 THE GUARDIAN 

 

 O site do The Guardian
174

 foi disponibilizado em 1994-95, através do nome Guardian 

Unlimited, publicando os conteúdos de sua própria equipe e aqueles advindos dos jornais The 

Guardian e do dominical The Observer, ambos do Guardian Media Group. No final de 1995, 

criou a editoria de tecnologia e colocou as seções e subseções de emprego, esportes 

específicos, entre outras. Em maio de 2007, iniciou uma grande mudança, que demorou um 

ano e meio para finalizar, época, por exemplo, em que a alcunha do site se modificou para 

apenas Guardian. Realizou uma reformulação gráfica e adicionou diversas funcionalidades ao 

site, a partir da seção de viagens até os blogs
175

. O site não cobra para que o conteúdo seja 

lido. No entanto, alguns serviços necessitam de registro gratuito, como a realização de 

comentários. 

 O jornal britânico The Manchester Guardian, como era conhecido o The Guardian até 

                                                 

174
 Para saber mais sobre a história do Guardian Media Group, o site dispõe de um texto desde 2002. Disponível 

em: <http://www.guardian.co.uk/gnm-archive/2002/jun/06/1>. Acesso em: 28 de outubro de 2012. 
175

 Mais informações sobre a reformulação no próprio site do The Guardian. Disponível em: 

<http://www.guardian.co.uk/news/blog/2007/may/10/guardianunlimi12>. Acesso em: 20 de novembro de 2012. 

http://www.guardian.co.uk/gnm-archive/2002/jun/06/1
http://www.guardian.co.uk/news/blog/2007/may/10/guardianunlimi12
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1959, foi fundado em 1821 pelo comerciante de algodão John Edward Taylor
176

. No ano de 

1836, o jornal deixou de ser semanal e começou a ser publicado todas as quartas-feiras e 

sábados. Após redução de impostos, em 1855, tornou-se um jornal de produção e veiculação 

diária. Na década de 1970, houve um investimento na impressão e em seus 

escritores/jornalistas, além de expandir e reformular o The Guardian Weekly, que, embora 

produzido pela mesma empresa do The Guardian e do The Observer, circula pelo mundo com 

conteúdos desses veículos e dos parceiros The Washington Post e Le Monde. 

 Na década seguinte, realizou inovações ousadas para se consolidar ainda mais com um 

significativo aumento de venda. Em 1997, o jornal se tornou a primeira publicação nacional a 

possuir um editor dos leitores, produtor das correções diárias e redator da coluna de 

esclarecimentos. Todos os veículos vinculados ao Guardian Media Group são, desde 1936, 

propriedades da fundação The Scott Trust
177

, que pretende assegurar a independência editorial 

do jornal. Em outubro de 2011, The Guardian e The Observer encerraram suas edições 

internacionais a fim de priorizar suas versões digitais. Ambos circulavam na Alemanha, no 

Chipre, na Espanha, nos Estados Unidos, em Malta e, obviamente, no Reino Unido. De 

acordo com os editores
178

, a audiência internacional ficaria a cargo do The Guardian Weekly. 

 

5.3.1 A MEMÓRIA NO GUARDIAN E OS DEZ ANOS DO 11/09 

 

 O sistema de busca do The Guardian (ver Anexo G) 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 dos 

“mais relevantes”. A pesquisa pode-se valer de vários filtros
179

: 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 

                                                 

176
 Para saber mais, ver publicação no The Guardian. Disponível em: 

<http://www.guardian.co.uk/uk/2007/aug/13/britishidentity.artnews> Acesso em: 20 de novembro de 2012. 
177

 A descrição do The Scott Trust pelo Guardian Media Group. Disponível em: <http://www.gmgplc.co.uk/the-

scott-trust/>. Acesso em: 20 de novembro de 2012. 
178

 A informação sobre o cancelamento das edições internacionais foi divulgada no site. Disponível em: 

<http://www.guardian.co.uk/media/2011/jul/01/guardian-observer-international-editions>. Acesso em: 28 de 

outubro de 2012. 
179

 O site do The Guardian mantém uma página ensinando os usuários a como aperfeiçoar a sua pesquisa. 

Disponível em: <http://www.guardian.co.uk/help/using-search>. Acesso em: 28 de outubro de 2012. 

http://www.guardian.co.uk/uk/2007/aug/13/britishidentity.artnews
http://www.gmgplc.co.uk/the-scott-trust/
http://www.gmgplc.co.uk/the-scott-trust/
http://www.guardian.co.uk/media/2011/jul/01/guardian-observer-international-editions
http://www.guardian.co.uk/help/using-search
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um link para o arquivo digital
180

 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 (ver Figura 29), levando ao conteúdo e às 

editorias do jornal impresso do The Guardian. Essa parte possui algumas subdivisões, sendo 

que apenas duas não guiam para a produção exclusiva do impresso, as autoexplicativas 

“Obituários”
181

 (Obituaries) e “Assinatura”
182

 (Subscribe). 

 

Figura 29 – Seção Today’s paper de 16 de dezembro de 2012. 

 

 

 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 editor, à 

direita. O Data Store
183

 possui uma página no Facebook
184

 com mais de 7300 fãs, uma conta 

no Twitter
185

 com aproximadamente 30 mil seguidores
186

, e abriga 11 endereços em seu 

cabeçalho: Datablog
187

, A-Z
188

, Show & Tell
189

, Data search
190

, US election data
191

, Data 

                                                 

180
 Arquivo digital dos jornais The Guardian e The Observer. Disponível em: 

<http://pqasb.pqarchiver.com/guardian/advancedsearch.html>. Acesso em: 28 de outubro de 2012. 
181

 A página de obituários é encontrada através do filtro de busca que designa o tom (ou gênero) das matérias. 

Disponível em: <http://www.guardian.co.uk/tone/obituaries>. Acesso em: 28 de outubro de 2012. 
182

 Página com as possibilidades de assinatura do jornal. Disponível em: <http://subscribe.guardian.co.uk/>. 

Acesso em: 28 de outubro de 2012. 
183

 Endereço do Data Store. Disponível em: <http://www.guardian.co.uk/data>. Acesso em: 28 de outubro de 

2012. 
184

 Endereço da página no Facebook do Data Store. Disponível em: <https://www.facebook.com/guardiandata>. 

Acesso em: 19 de janeiro de 2013. 
185

 Conta do Data Store no Twitter. Disponível em: <https://twitter.com/guardiandata>. Acesso em: 19 de janeiro 

de 2013. 
186

 Os números das contas no Twitter e no Facebook do Data Store do Guardian são equivalentes a 19 de janeiro 

de 2013. 
187

 Endereço do Datablog. Disponível em: <http://www.guardian.co.uk/news/datablog>. Acesso em: 28 de 

outubro de 2012. 
188

 Endereço da subseção A-Z. Disponível em: <http://www.guardian.co.uk/technology/page/2009/jun/17/1>. 

Acesso em: 28 de outubro de 2012. 

http://pqasb.pqarchiver.com/guardian/advancedsearch.html
http://www.guardian.co.uk/tone/obituaries
http://subscribe.guardian.co.uk/
http://www.guardian.co.uk/data
https://www.facebook.com/guardiandata
https://twitter.com/guardiandata
http://www.guardian.co.uk/news/datablog
http://www.guardian.co.uk/technology/page/2009/jun/17/1
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journalism
192

, Twitter
193

, Flickr
194

, Facebook
195

, Tumblr
196

 e Staff
197

. 

 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 jornalism, o site busca capacitar os leitores a aprenderem a ler, 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 exemplos dos 

dois jornais já analisados, uma divisão em três colunas com 39 publicações; 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 (ver Anexo C). 

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
198

 e 9/11 stories
199

 (ver 

Figura 30). Na parte central da página, à esquerda, há uma lista com as últimas publicações 

                                                                                                                                                         

189
 Endereço do Show & Tell. Disponível em: <http://www.guardian.co.uk/data/series/show-and-tell>. Acesso 

em: 28 de outubro de 2012. 
190

 Endereço do Data search. Disponível em: <http://www.guardian.co.uk/world-government-data>. Acesso em: 

28 de outubro de 2012. 
191

 Endereço US election data. Disponível em: <http://www.guardian.co.uk/news/series/us-election-data>. 

Acesso em: 28 de outubro de 2012. 
192

 Endereço do Data journalism. Disponível em: <http://www.guardian.co.uk/media/data-journalism>. Acesso 

em: 28 de outubro de 2012. 
193

 Conta no Twitter do The Guardian. Disponível em: <https://twitter.com/guardiandata>. Acesso em: 28 de 

outubro de 2012. 
194

 Conta no Flickr do The Guardian. Disponível em: <http://www.flickr.com/groups/1115946@N24/>. Acesso 

em: 28 de outubro de 2012. 
195

 Conta no Facebook do The Guardian. Disponível em: <https://www.facebook.com/guardiandata>. Acesso 

em: 28 de outubro de 2012. 
196

 Conta no Tumblr do The Guardian. Disponível em: <http://guardiandata.tumblr.com/>. Acesso em: 28 de 

outubro de 2012. 
197

 Página com todo o Staff que produz o Data Store no The Guardian. Disponível em: 

<http://www.guardian.co.uk/media/datablog/2012/mar/07/open-data-journalism>. Acesso em: 28 de outubro de 

2012. 
198

 Living with 9/11. Disponível em: <http://www.guardian.co.uk/world/series/living-with-9-11>. Acesso em: 16 

de dezembro de 2012. 
199

 9/11 stories. Disponível em: <http://www.guardian.co.uk/books/series/9-11-stories>. Acesso em: 16 de 

dezembro de 2012. 
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comentadas, mas que se referem ao material sobre o 11/09, e não sobre o seu decenário. 

Imediatamente abaixo, na parte inferior esquerda, estão disponibilizados cinco links sobre 

assuntos relacionados ao 11/09: September 11 2001
200

, United States
201

, Global terrorism
202

, 

al-Qaida
203

 e Osama bin Laden
204

. Em cada publicação do especial, há um “About history”, 

através do qual podemos saber quando o artigo foi publicado e modificado, e mesmo se 

apareceu em algum outro meio, impresso ou não. Além dos conteúdos na página principal, 

existem mais duas páginas para o total de publicações realizadas pelo Guardian sobre o 

decenário do 11/09. 

 

Figura 30 – Subseções agregadoras de conteúdo: Living with 9/11 e 9/11 stories. 

 

 

 As frequências dos dados das 39 publicações do Guardian para o decenário do 11/09 

podem ser conferidas no Apêndice D, através de tabelas. O especial também fez duas 

                                                 

200
 September 11 2001. Disponível em: <http://www.guardian.co.uk/world/september11>. Acesso em: 16 de 

dezembro de 2012. 
201

 United States. Disponível em: <http://www.guardian.co.uk/world/usa>. Acesso em: 16 de dezembro de 2012. 
202

 Global terrorism. Disponível em: <http://www.guardian.co.uk/world/terrorism>. Acesso em: 16 de dezembro 

de 2012. 
203

 Al-qaida. Disponível em: <http://www.guardian.co.uk/world/al-qaida>. Acesso em: 16 de dezembro de 2012. 
204

 Osama bin Laden. Disponível em: <http://www.guardian.co.uk/world/osamabinladen>. Acesso em: 16 de 

dezembro de 2012. 

http://www.guardian.co.uk/world/september11
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matérias, cada uma, aparecerem duas vezes como chamada na página principal, de maneira 

similar ao site da Folha: um infográfico interativo sobre as lembranças do acontecimento
205

 e 

outro infográfico sobre a ascensão e a queda da Al-Qaeda
206

. De modo semelhante ao 

Estadão, o Guardian trouxe um alto número de reportagens (59%), seguido de perfis e de 

gêneros híbridos, com 15,4% cada. Semelhante aos outros dois jornais, a junção dos formatos 

num conteúdo multimídia guiou as publicação no site britânico, em 61,5% dos materiais, com 

os textos com imagem em segundo lugar (25,6%). Temos, aqui, o único exemplo de 

multimídia com o formato de áudio (ver Figura 31). Nos jornais brasileiros, o áudio apareceu 

somente em matérias que traziam apenas esse formato e na página principal do especial. 

 

Figura 31 – Publicação multimidiática contendo o formado do áudio
207

. 

 

 

                                                 

205
 September 11, 10 years on: your memories. Disponível em: 

<http://www.guardian.co.uk/world/interactive/2011/sep/08/september-11-anniversary-your-

memories?intcmp=122>. Acesso em: 18 de dezembro de 2012. 
206

 9/11 anniversary: The rise and fall of al-Qaida – interactive. Disponível em: 

<http://www.guardian.co.uk/world/interactive/2011/sep/08/september11-9-11-alqaida-interactive>. Acesso em: 

18 de dezembro de 2012. 
207

 Living with 9/11: the child. Disponível em: <http://www.guardian.co.uk/world/2011/sep/05/living-with-911-

child>. Acesso em: 18 de dezembro de 2012. 
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 Não houve matéria apenas com link intertextual, e 28,2% das publicações trouxeram 

links internos e externos. Uma dessas matérias
208

 utilizou vários para o Youtube. Os links 

intratextuais sozinhos foram predominantes (71,8%). Não houve matéria apenas com 

incorporação na narrativa, mas 59% apresentaram incorporações fora e dentro da narrativa, e 

41% só fora dela. Com números distintos dos outros jornais, percebemos muitos links imóveis 

(43,6%), porém, mais ainda os casos em que havia links móveis e imóveis (56,4%). Só os 

sites se mostraram fonte principal da memória (66,7%), seguidos de publicações com fontes 

diversas (17,9%). Uma das publicações
209

 que trouxe apenas links para sites como sua fonte 

de memória citou a Wikipédia. 

 Representada pelo deslocamento e transporte e pela minimalização e substituição, a 

canibalização é expressa pelos 28,2% das publicações apenas com conteúdo repetido e pelos 

56,4% com material inédito e repetido, apresentando números próximos aos da Folha. Ainda 

de modo semelhante, houve um equilíbrio entre os enfoques global (53,8%) e local (46,2%). 

Mais de dois terços do conteúdo era transmidiático (76,9%), semelhante ao Estadão. A 

maioria das publicações foi realizada com longo prazo (92,3%), e com fácil entendimento 

para muitas sociedades (82,1%). Apenas uma matéria trouxe fonte só da década atual e as 

outras (97,4%) eram de várias décadas. Todas possuíam acesso público, buscavando tanto 

relações intrínsecas como extrínsecas ao fenômeno. Com números bem próprios, o Guardian 

atualizou 74,4% de seus conteúdos a fim de ampliar o que estava posto anteriormente. 

 No tocante ao enquadramento temático, a categoria Lembrança e consequências do 

11/09 e dos seus atores foi novamente predominante (69,2%), acompanhadas 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 analisado no 

Gráfico 5, sendo o único jornal contendo material sobre o decenário do 11/09 não divulgado 

na primeira página (46,2%). Apenas uma publicação não está na editoria 

Internacional/Mundo, mas em Arte e Cultura, de modo a assemelhar-se ao que aconteceu na 

Folha. Grande parte de suas matérias possui um tom negativo (69,2%), com os demais 

equilibrados. Todas as publicações trazem alguma ação ritual e apenas três não possuem 

identificação. 

                                                 

208
 Exploring musical responses to 9/11. Disponível em: 

<http://www.guardian.co.uk/music/musicblog/2011/sep/09/musical-responses-9-11?intcmp=122>. Acesso em: 

18 de dezembro de 2012. 
209

 After 9/11: ‘You no longer have rights’ – extract. Disponível em: 

<http://www.guardian.co.uk/world/2011/sep/02/after-9-11-muslim-arab-american-stories>. Acesso em: 18 de 

dezembro de 2012. 

http://www.guardian.co.uk/music/musicblog/2011/sep/09/musical-responses-9-11?intcmp=122
http://www.guardian.co.uk/world/2011/sep/02/after-9-11-muslim-arab-american-stories
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Gráfico 5 – Enquadramento temático no Guardian. 

 

 

 O número alto de ação ritual e de identificação se deve aos especiais sobre como 

grupos e pessoas estão “Vivendo com o 11/09” (Living with 9/11) e das “Histórias do 11/09” 

(9/11 stories). Um repórter específico, Sam Jones, escreveu diversas matérias que se 

baseavam na vida de alguém, praticamente perfis. No entanto, consideramos que o perfil não 

narra algo sob a ótica de um personagem, ao contrário, é uma publicação que se debruça sobre 

a história e/ou aspectos psicológicos de um indivíduo. O primeiro especial citado (Living with 

9/11), de fato, desenvolveu basicamente apenas perfis. 

 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 7,7% cada. Praticamente todos os conteúdos trazem material sobre as comemorações 

e celebrações do atentado, bem como assuntos associados ao que se estava tratando, como Al-

Qaeda, Obama, Bush, islamismo, muçulmano, 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 Guardian. 

 

 

 O cruzamento dos dados do Guardian (ver Apêndice H) começa com o 

enquadramento temático e a incorporação da memória revelando uma alta relação entre o 

tema Lembrança e consequências do 11/09 e dos seus atores, presente em 69,2% das 

publicações, com 56,4% trazendo incorporação por todas as três formas, demonstrando um 

desejo de agraciar o público com memórias sobre os dez anos do acontecimento, sobre 

questões intrínsecas a ele e outros assuntos que poderiam interessar os leitores. A reportagem 

possui uma alta associação com os três modos de incorporação da memória, com 53,8% das 

matérias. Isso se deve ao fato de a reportagem possibilitar um acréscimo de informação muito 

amplo, abrangendo o assunto do modo como o jornalista preferir. No tocante ao formato, 

observamos que a multimídia (62,5%) traz praticamente todos os seus conteúdos (48,7%) com 

a incorporação da memória por necessidade, convite e indulgência. Todas as matérias com a 

junção de texto e imagem (25,6%) foram incorporadas por essa tríade. 

 Apesar de 33,3% das matérias do enquadramento Lembrança e consequências do 

11/09 e dos seus atores não se encontrarem na página principal, podemos afirmar que foi a 

temática com maior destaque, aparecendo em todas as partes do site, desde o topo com foto 

(7,7%) até o espaço superior com imagem, com mesma frequência. Isto é, das nove matérias 

que compunham o topo e a parte superior, seis eram desse enquadramento. Embora 

incorporação pelas três possibilidades possua mais de 3/4 de todas as publicações, a 

incorporação por necessidade e convite revela importância ao percebemos que todos os seus 

7,7% dos matérias estão no topo da página com foto, parte de maior destaque no Guardian. 

Por fim, temos os números mais salientes no tocante à incorporação fora da narrativa, tendo 

em vista que todos os seus 41% dos conteúdos são somente imóveis. Quando o link está 

incorporado tanto na narrativa como fora dela, semelhante aos dois jornais acima analisados, 
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verificamos uma alta correlação entre a natureza do link móvel e imóvel (56,4%). 

 

5.4 THE NEW YORK TIMES 

 

 O The New York Times
210

 lançou seu site em 1996, não apenas reproduzindo os textos 

do impresso, mas buscando trabalhar de maneira competente os conteúdos on-line, tornando-

se referência para sites noticiosos do mundo inteiro
211

. Em setembro de 2005, o jornal lançou 

o TimesSelect, cobrando assinatura para colunas diárias, interrompido dois anos depois. Após 

alguns anos de discussão e de reflexão sobre como lucrar com seu conteúdo, em janeiro de 

2010, a empresa passou a cobrar pelas suas publicações, liberando aos não assinantes apenas 

40 matérias por mês. Atualmente, o The New York Times anunciou a criação de uma edição 

do seu site em português para 2013. Além da tradução dos conteúdos do site principal, haverá 

matérias produzidas por jornalistas locais
212

. 

 Henry Jarvis Raymond (o mesmo da Associated Press em 1856) e George Jones 

fundaram o matutino The New York Times, em setembro de 1851. O jornal, juntamente com 

os outros grandes da época, só começou a circular no domingo, durante a Guerra Civil 

Americana. No final do século, em 1896, o veículo foi vendido para Adolph Ochs. Nas mãos 

de Ochs, o jornal realizou sua primeira entrega transatlântica, para Londres, em 1919. As 

famosas palavras-cruzadas apareceram em 1942, no mesmo ano em que comprou a estação de 

rádio WQXR, destinada à música clássica. Quatro anos depois, lançou a seção de moda e 

começou a publicar uma edição internacional, interrompida em 1967. Nos anos de 1970, além 

da criação da página Op-Ed, destinada à participação e à colaboração dos leitores e à 

produção semanal dos seus colunistas, o The New York Times informatizou a sua redação com 

computadores. Na década seguinte, passou a ser um jornal consumido em todo o país, não 

mais um produto regional. No ano de 1997, começou a publicar fotos coloridas em suas 

edições diárias. 

 

5.4.1 A MEMÓRIA NO NEW YORK TIMES E OS DEZ ANOS DO 11/09 

 

                                                 

210
 Um histórico mais detalhado sobre o The New York Times pode ser encontrado em Viana e Lima (2011). 

211
 Informações disponíveis em: <http://nymag.com/news/features/all-new/53344/>. Acesso em: 20 de novembro 

de 2012. 
212

 A notícia pode ser conferida no portal G1. Disponível em: <http://g1.globo.com/economia/midia-e-

marketing/noticia/2012/10/new-york-times-anuncia-lancamento-de-edicao-digital-para-o-brasil.html>. Acesso 

em: 20 de novembro de 2012. 

http://nymag.com/news/features/all-new/53344/
http://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/2012/10/new-york-times-anuncia-lancamento-de-edicao-digital-para-o-brasil.html
http://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/2012/10/new-york-times-anuncia-lancamento-de-edicao-digital-para-o-brasil.html
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 A possibilidade de aceder à 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 (ver Anexo H). 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
213

), 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), as últimas atualizadas (Recently 

updated) e também de interesse (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) – ver Figura 32. 

 

Figura 32 – Página principal dos Tópicos do New York Times. 

 

 

                                                 

213
 Endereço dos Times topics. Disponível em: <http://www.nytimes.com/pages/topics/>. Acesso em: 29 de 

outubro de 2012. 

http://www.nytimes.com/pages/topics/
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 Enquanto o The Guardian coloca o obituário como um gênero, o The New York Times 

põe seu obituário (Obituaries
214

), que possui uma conta no Twitter
215

 com mais de 7700 

seguidores
216

, como uma seção na página principal
217

. Na coluna principal e maior, à direita, 

as publicações são postas em ordem cronológica inversa, enquanto na outra coluna seleciona-

se em seu primeiro quadro de links para se acessar as mortes notáveis (Notable deaths) de 

2007 a 2012 (ver Anexo J). Há, ainda, a Times machine
218

, uma página exclusiva para 

assinantes que contém seu arquivo digitalizado de 1851 até 1922, último ano em que seu 

arquivo se torna domínio público. Como em praticamente todos os sites jornalísticos, o 

sistema de busca fica na parte superior. Após realizar a pesquisa, pode-se ter conhecimento 

dos 10 assuntos mais populares e colocar alguns filtros, como ordenar por mais novos 

(newest), mais antigos (oldest) ou relevantes (relevance). Outros filtros podem ser cruzados: 

data (que compreende períodos específicos selecionados a partir de 1851), tipo (artigos, blogs, 

multimídias, vídeo, receitas e perguntas mais frequentes – ou FAQ), autor e editoria/seção. 

 Diferentemente do já percebido nos especiais dos 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. 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 (ver Anexo D). 

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 e que sempre 

ficam visíveis no canto direito da tela. Essa possibilidade de navegação não permanece apenas 

na página principal, mas em praticamente todas as publicações do especial acerca dos dez 

anos do ataque. As matérias não podem ser “abertas” em outra página, não permitindo que o 

                                                 

214
 Endereço do Obituário do The New York Times. Disponível em: 

<http://www.nytimes.com/pages/obituaries/index.html>. Acesso em: 29 de outubro de 2012. 
215

 Endereço do NYT Obtuaries no Twitter. Disponível em: <https://twitter.com/NYTObits>. Acesso em: 19 de 

janeiro de 2013. 
216

  Os números da conta no Twitter do NYT Obituaries do The New York Times são equivalentes a 19 de janeiro 

de 2013. 
217

 The Guardian também tem a seção “Obituário” em sua página principal, mas em espaço destinado às 

publicações diárias no jornal, o Today’s paper. 
218

 Endereço do Times Machine, no The New York Times. Disponível em: 

<http://timesmachine.nytimes.com/browser>. Acesso em: 29 de outubro de 2012. 

http://www.nytimes.com/pages/obituaries/index.html
https://twitter.com/NYTObits
http://timesmachine.nytimes.com/browser
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leitor acesse mais de um conteúdo por clique/vez – isso ocorre porque o site é desenvolvido 

em HTML com links para JavaScript. Baseado na colaboração e na participação dos seus 

leitores, o especial do The New York Times dividiu todos os seus conteúdos em grandes temas 

(as subeditorias já citadas), nos quais sempre há ao menos uma publicação somente com 

comentários e uma com dados e números sobre questões daquela subseção específica (ver 

Figura 33). 

 

Figura 33 – Publicações baseadas em comentários dos leitores e dados. 

 

 

 As frequências dos dados das 61 publicações do The New York Times produzidas para 

o especial dos dez anos do 11/09 podem ser acessadas no Apêndice E, por meio de tabelas. O 

hibridismo de gêneros, de modo similar à Folha, é predominante, por estar presente em 49,2% 

das publicações, a reportagem em 29,5% e o artigo ou crítica em 10 16,4%. Como nos jornais 

acima analisados, a multimídia é o que mais aparece (54,1%), seguido do texto sozinho (18%) 

e do texto acompanhado de hipermídia (14,8%). 

 Como no Guardian, não encontramos uma publicação apenas com link intertextual, 

embora os sozinhos internos estejam em 57,4% dos materiais e os intra e intertextuais em 

39,3%. Os conteúdos com links internos e externos devem muito aos “index”, as matérias 

baseadas em dados e números sobre questões de determinada subeditoria (ver Figura 34). 

Ainda similar ao jornal britânico, não encontramos links apenas na narrativa, mas fora dela 

em 47,5% das ocasiões e inseridos e fora da narrativa em 49,2%. Os números ainda 

continuam similares quando observamos a natureza dos links, com 47,5% dos materiais 
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apenas contendo imóveis e 49,2% mesclando imóveis e móveis. As fontes da memória em 

quase todas as publicações são apenas os sites (83,6%), não outros lugares do ciberespaço, 

como os blogs, as redes sociais, os fóruns, entre outros. 

 

Figura 34 – Recorte da publicação com dados que contêm links externos e internos
219

. 

 

 

 Na canibalização, representada pelo deslocamento e transporte e pela minimalização 

e substituição, verificamos 72,1% das publicações com conteúdos inéditos e repetidos, 

enquanto em 24,6% existem apenas os repetidos, novamente mais próximos aos números do 

Guardian. Como no jornal britânico e na Folha, as focalizações global (49,2%) e local 

(50,8%) são praticamente iguais. Diferentemente dos outros jornais, a transmidialidade é 

quase nula, aparecendo apenas cinco vezes, enquanto 91,8% das publicações não são 

transmídia. Como no Guardian, os conteúdos são publicados, majoritariamente, por meio de 

um longo período (86,9%). E, como nos outros veículos, predomina o enfoque da sociedade, 

tornando o conteúdo mais compreensível (77%). As fontes datam quase todas de mais de uma 

década (72,1%), enquanto algumas poucas são da década atual (26,2%). Os materiais são 

praticamente todos de livre acesso ao público (91,8%). Os conteúdos relacionados o são de 

modo apenas intrínseco ao fenômeno em 67,2% dos casos, e extrínseco e intrínseco em 

32,8%. A atualização ocorreu em 21,3% publicações, sendo duas somente para contradizer 

algo que haviam colocado e 18% tanto para ampliar e confirmar como para contradizer. 

 Embora o enquadramento temático mostre o aspecto da Lembrança e consequências 

do 11/09 e dos seus atores como majoritário (41%), verificamos proporções mais equilibradas 

                                                 

219
 War by the Numbers. Disponível em: <http://www.nytimes.com/2011/09/08/us/sept-11-reckoning/index-war-

abroad.html?_r=0>. Acesso em: 18 de dezembro de 2012. 

http://www.nytimes.com/2011/09/08/us/sept-11-reckoning/index-war-abroad.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2011/09/08/us/sept-11-reckoning/index-war-abroad.html?_r=0
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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. A disposição 

do conteúdo, apesar de diversa, concentra-se em quatro posições: chamada no centro, com 

24,6% publicações; chamada acima e central com foto, com 16,4% cada; e inferior com foto, 

com 14,8%. A editoria Internacional/Mundo é, mais uma vez, a mais requisitada (78,7%), 

ainda que encontremos matérias em Arte e Cultura (9,8%), Economia (6,6%) e Nacional 

(4,9%). A conotação das publicações traz um equilíbrio, apesar do tom negativo prevalecer 

(47,5%), seguido do neutro (36,1%). A quantidade de matérias com ação ritual e incorporação 

é igual, com 83,6% cada. Há, inclusive, um infográfico
220

 que traz a imagem e algumas frases 

dos trabalhadores que ajudaram a construir o memorial em homenagem às vítimas do 11/09. 

 

Gráfico 7 – Enquadramento temático no New York Times. 

 

 

 No The New York Times, a incorporação da memória traz os números mais distintos, 

em comparação com os outros jornais. Aqui, a necessidade sozinha é a forma mais comum, 

em 29,5% das matérias, apenas o 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. 

                                                 

220
 The Workers. Disponível em: <http://www.nytimes.com/interactive/2011/09/08/us/sept-11-reckoning/wtc-

workers.html>. Acesso em: 18 de dezembro de 2012. 
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Gráfico 8 – Incorporação da memória no New York Times. 

 

 

 No Apêndice I desta dissertação, apresentamos todos os cruzamentos realizados com 

os dados do The New York Times. Na associação entre enquadramento temático e 

incorporação da memória, Lembrança e consequências do 11/09 e dos seus atores, com seus 

41% das publicações, esteve mais relacionada com a incorporação da memória por 

necessidade (19,7%). O inverso também é observado, se considerarmos que a necessidade 

esteve em 29,5% das matérias. Esses dados revelam uma intenção de lembrar aspectos do 

acontecimento e das consequências do 11/09, enfatizando, sobretudo, seu caráter decenário. A 

incorporação por convite e indulgência (23%), esteve disponibilizada em todos os 

enquadramentos. Os 11,5% das matérias por incorporação pelos três modos estão 

praticamente todas (9,8%), relacionadas com a temática Lembrança e consequências do 11/09 

e dos seus atores. 

 O cruzamento entre incorporação da memória e gênero revela que mais da metade das 

matérias por necessidade (18%), relaciona-se com o hibridismo de gêneros; o inverso também 

traz uma alta correlação. Esse fato ocorreu graças à participação e à colaboração dos leitores, 

dos quais o The New York Times se valeu para criar suas produções próprias e com caráter 

distinto e específico. Um exemplo está no infográfico com o mapa do planeta Terra que marca 

onde as pessoas estavam no dia do atentado, sendo interativo através dos filtros dos 

sentimentos de cada leitor (ver Figura 35). Quando a memória é incorporada por necessidade, 

convite e indulgência, a correlação com hibridez de gênero engloba quase todos os produtos 

(8,2%). A incorporação por necessidade (29,5%), possui metade de seus conteúdos 
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relacionados com o formato multimídia (14,8%). Materiais que possuem apenas texto (18%) 

têm 9,8% de relevância com a incorporação por necessidade. A predominante multimídia 

(54,1%) está presente em todas as formas de incorporação, com convite e convite e 

indulgência com 13,1% das publicações cada. 

 

Figura 35 – Infográfico interativo desenvolvido através da participação dos leitores
221

. 

 

 

 Embora Lembrança e consequências do 11/09 e dos seus atores esteja em 41% dos 

conteúdos, sua disposição na página não lhe confere destaque exacerbado, com a foto no topo 

indo para uma matéria de Celebração do 11/09 e homenagens às vítimas. Diferentemente dos 

outros jornais, o que estava em destaque não foi a publicação do decenário, tendo em vista 

que ficou majoritariamente no meio da página dedicada ao especial. No tocante à 

incorporação da memória, dos 19,7% das matérias de convite e indulgência, 9,8% estiveram 

na parte superior do especial, seja apenas em texto ou acompanhadas por foto. Por fim, temos 

o cruzamento entre incorporação do link e sua natureza, na qual observamos que todos os 

47,5% das matérias que traziam links apenas fora da narrativa tinham um caráter imóvel. E, 

de modo similar ao Estadão, quando o link está incorporado tanto na narrativa como fora 

dela, ou mesmo quando a natureza do link é móvel e imóvel, existe uma correlação total entre 

esses dados, independentemente da ótica avaliada. São, ao todo, 49,2% das matérias contendo 

links imóveis e móveis e incorporados e fora da narrativa. 

                                                 

221
 Where Were You on Sept. 11, 2001?. Disponível em: 

<http://www.nytimes.com/interactive/2011/09/08/us/sept-11-reckoning/where-were-you-september-11-

map.html>. Acesso em: 18 de dezembro de 2012. 

http://www.nytimes.com/interactive/2011/09/08/us/sept-11-reckoning/where-were-you-september-11-map.html
http://www.nytimes.com/interactive/2011/09/08/us/sept-11-reckoning/where-were-you-september-11-map.html
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 Na próxima seção, realizamos uma breve revisão dos conceitos propostos ao longo da 

dissertação, discutindo, principalmente, os dados apresentados neste capítulo, a fim de 

relacionar os quatro jornais analisados e demonstrar as similaridades e as distinções do uso da 

memória nos especiais dos seus sites sobre o decenário do 11/09. Ao apresentar as limitações 

encontradas em nossa metodologia, fazemos uma proposta de aspectos analíticos que buscam 

contribuir para futuras investigações sobre a relação (web)jornalismo e memória, sobretudo 

em ocasiões distintas daquelas encontradas por nós. Em outras palavras, propomos categorias 

para avaliar a utilização da memória na prática jornalística diária – não apenas em caso de 

celebração/comemoração –, não necessitando que o conteúdo seja destinado para espaços 

próprios e específicos, como os especiais. Por fim, as conclusões se referem ao proposto neste 

trabalho e representam apenas um passo inicial de uma pesquisa mais ampla sobre memória e 

meios de comunicação/mídia, a ser ampliada e aperfeiçoada pela noção de “guerra de 

memórias”, que propomos discutir em uma pesquisa já de caráter doutoral, permitindo-nos 

uma análise mais complexa da memória em produtos midiáticos.  
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6. CONCLUSÕES 

 

 Alguns aspectos guiaram nosso estudo para a feitura e produção desta dissertação, já 

em vias de finalização, como: a posição da memória em uma nova ecologia (midiática e 

mnemônica); o realce dado pelos jornais, com o desenvolvimento de especiais e páginas 

específicas, para a publicação dos seus conteúdos sobre os dez anos do 11/09; e a 

celebração/comemoração do decenário do acontecimento que contribuiu para a modificação 

da prática do jornalismo tradicional e do incipiente webjornalismo. Como no capítulo anterior 

realizamos análises pari pasu à apresentação descritiva do material, estas conclusões se 

limitam a uma breve síntese de alguns aspectos mais relevantes, de maneira comparativa, 

entre os veículos que compõem nosso corpus. 

 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. Chamado de jornalismo contextualizado (contextualized journalism) 

por John Pavlik (2001), no início do século, a forma da arquitetura da informação com 

hiperlinks permite que o conteúdo fique acessível facilmente tanto para o leitor da notícia 

como para o seu produtor. As características da digitalização e da convergência se unem, 

ainda, a novos processos de arquivamento, de indexação e de organização do material 

jornalístico, que possibilitam acesso simplificado e capacidades crescentes de armazenamento 

a baixo custo. Essas novas propriedades trazidas pela internet ao cenário da comunicação 

global e digital (globital) não somente fazem crer na existência de uma nova ecologia da 

mídia, mas também de uma nova ecologia da memória, (re)configurando-se nesse meio de 

modo a causar rupturas e potencializações em comparação à sua utilização nas mídias 

precedentes. Com esse cenário, verificamos de que forma a memória se tornou um recurso 

produtivo na tessitura da produção jornalística, com inovações e possibilidades emergentes. 

 Nosso corpus compreendeu as publicações sobre os dez anos do 11/09 nos sites dos 

principais jornais brasileiros e em língua inglesa: Estadão, Folha de S. Paulo, The Guardian e 

The New York Times. A comemoração é um momento propício para essa confluência do 

estudo não apenas por causa das novas lógicas e das estruturas mnemônicas, mas também pela 

importância que foi o acontecimento do 11/09 e pelo lugar especial que o seu decenário 

recebeu nos jornais, como a criação dos especiais e de páginas próprias. No The New York 

Times, por exemplo, desenvolveu-se um produto específico que superaria e deixaria de lado a 

identidade gráfica e o layout do seu site, ainda que esteja hospedado e possua links nele. Um 
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trabalho árduo foi empregado para o desenvolvimento melhor possível dessa celebração. Tal 

fato nos fez apostar, através dessa confluência de fatores, no surgimento de novas ferramentas 

e utilizações da memória na tessitura do produto jornalístico na web. 

 O 11/09 é evidenciado como acontecimento (midiático ou acontecimento-crise) 

marcante para a trajetória da mídia, do jornalismo e mesmo da recente história ocidental 

(CAREY, 2002; FERREIRA, 2012; GRUSIN, 2010; ZELIZER, 2011; ZELIZER; ALLAN, 

2002). As várias mutações na prática e na instituição jornalística, independentemente do meio 

em que o produto esteja assente, como as lógicas de produção colaborativa e premediação, 

estão entre os principais argumentos sustentados. Buscamos avançar no tocante ao estudo da 

memória no (web)jornalismo, continuando com a distinção realizada entre os tipos de 

memória, chegando a uma configuração ecológica das mídias e da memória. As rupturas e 

continuidades mnemônicas na internet são salientadas a partir da perspectiva de uma memória 

múltipla, instantânea e cumulativa, apontando os prismas para a análise da memória nos sites 

do Estadão, da Folha de S. Paulo, do The Guardian e do The New York Times. 

 No Estadão e no The Guardian, a reportagem foi predominante, atingindo, no jornal 

inglês, bem mais da metade da publicação. Ainda assim, foi o veículo que produziu mais 

perfis, de todos os analisados, tanto em termos percentuais (15,4%) como quantitativos (6) – o 

que é importante se considerarmos que não publicou tanto material quanto os outros meios. A 

Folha de S. Paulo e o The New York Times têm a maioria de suas publicações caracterizada 

como gênero híbrido. O jornal brasileiro, contudo, trazia gêneros jornalísticos mais variados; 

a entrevista, por exemplo, pôde ser observada com foco em relatos de especialistas, jornalistas 

e artistas, não das vítimas e de seus familiares, algo mais percebível no The New York Times, 

por uma questão de proximidade geográfica. O jornal americano tornou abundante a 

participação dos sobreviventes e dos familiares das vítimas, sobretudo com a inserção de 

publicações baseadas nos conteúdos dos cidadãos. 

 O caráter de gênero híbrido e multimidiático em ambos os jornais foi saliente através 

do amplo uso de infográficos. Houve as produções “index” do jornal americano, com números 

relevantes sobre todas as temáticas levantadas no especial do decenário do 11/09, que ganhou, 

ainda, uma arquitetura da informação própria, totalmente distinta do layout do site 

jornalístico. Embora a multimídia seja o formato mais preponderante nos veículos, isso não 

deve esconder a ampla utilização dos infográficos, com exceção do Estadão, para a 

apresentação de fatos e dados passados. O papel do áudio foi pontual nos casos brasileiros, 

que traziam o formato isolado, sem nenhum outro acompanhamento e não possibilitando o 

acesso aos conteúdos sonoros através de links que guiariam para páginas e publicações dentro 
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do site, o que permitiria a utilização de outros formatos para ampliação do assunto abordado. 

 Nos jornais estrangeiros, todas as publicações que traziam links possuíam ao menos 

um link interno (ou intratextual), embora não houvesse produção apenas com este tipo de link. 

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 de S. Paulo trouxe mais 

links externos (ou intertextuais) do que os outros veículos, em praticamente 2/3 das suas 

publicações. Esse número, todavia, não representa uma intenção de prover ao seu leitor um 

conhecimento de outras realidades para além da construída pela própria empresa, tendo em 

vista que os links guiavam para as contas e perfis da Folha de S. Paulo em redes sociais, 

como Facebook e Twitter. 

 Todos os jornais apresentaram um alto número de links fora da narrativa, tendo ao 

mesmo tempo os links incorporados e não incorporados na narrativa um percentual próximo 

àqueles que apareciam apenas fora da narrativa. 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 apenas móveis. Os jornais possuíam uma realidade 

semelhante, no tocante à relação entre a incorporação e a natureza dos links. Quando o link 

está incorporado tanto na narrativa como fora dela 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 

problema é que, muitas vezes, o link é imóvel, automático e fora da narrativa. 

 Internacional/Mundo foi a editoria predominante em todos os decenários avaliados. O 

The Guardian apresentou apenas uma publicação em Arte e Cultura, enquanto a Folha de S. 

Paulo trouxe todas as publicações na seção supracitada. O Estadão apresentou matérias em 

quatro outras seções, mas não chegaram nem a três exemplares cada – embora tenha sido o 

único jornal a possuir uma publicação em Saúde. A realidade no The New York Times foi a 

mais distinta. Apesar de a editoria Internacional/Mundo ser superior, exemplos profícuos 

foram observados em editorias como: Arte e Cultura, Economia e Nacional. Em todos os 

jornais, os números de ação ritual e identificação foram altos. Se nos jornais brasileiros as 

duas categorias trazem números com poucas diferenças entre si, no The New York Times a 

quantidade de matéria com ação ritual e identificação é exatamente igual. Apenas o The 

Guardian tem todas as publicações com ação ritual e somente três não possuindo 
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identificação. O número alto dessas categorias no veículo britânico se deve aos especiais 

sobre como grupos e pessoas estão “Vivendo com o 11/09” (Living with 9/11) e das 

“Histórias do 11/09” (9/11 stories). 

 Em todos os jornais analisados, o enquadramento 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 tornaram salientes: Celebração do 11/09 e 

homenagem às vítimas e Imperialismo e poder americano. Embora aquele enquadramento 

seja maior na Folha de S. Paulo e no The Guardian, no britânico, esteve em quase 2/3 das 

publicações. No veículo brasileiro, dos outros assuntos, somente Celebração do 11/09 e 

homenagem às vítimas obteve números relevantes, em quase 1/5 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 2/5 do conteúdo. Percebemos que a 

noção de premediação – posição dos meios de comunicação (americanos) identificada por 

Richard Grusin (2010) após o acontecimento do 11/09 – está relacionada ao enquadramento 

temático da Segurança e novos atentados aos EUA. Desse modo, observamos que os veículos 

estudados deram alguma atenção a esse tema, tornando-o o segundo ou terceiro mais 

recorrente, com uma média de aparição de 10% nas publicações. 

 Apesar dos jornais darem mais destaque a uma temática específica, no The New York 

Times ela não é a que ganha mais relevância, no tocante à sua disponibilização na página 

principal. No veículo americano, a única foto no topo do especial é da temática de Celebração 

do 11/09 e homenagens às vítimas. Enquanto isso, todos os outros três jornais salientaram na 

página principal as publicações sobre Lembrança e consequências do 11/09 e dos seus atores. 

No Estadão, metade dos conteúdos sobre esse enquadramento fica no centro da página, com 

vídeo, foto ou apenas texto. No caso da Folha de S. Paulo, praticamente todas as matérias do 

topo são sobre esse assunto, sendo, ainda, relevante através da chamada na parte de cima do 

site. Ainda assim, o tema Celebração do 11/09 e homenagem às vítimas possui destaque no 

especial, com quase todas as suas publicações permanecendo no topo com imagem ou na 

parte superior com chamada. No The Guardian, o enquadramento predominante apareceu em 

todas as partes do site, desde o topo com foto até o espaço superior com imagem, isto é, das 

nove matérias que compunham o topo e a parte superior, seis eram do assunto supracitado. 

 Os jornais brasileiros foram os únicos que não trouxeram, ainda que em pouquíssimas 

publicações, alguma forma de incorporação da memória no decenário do 11/09. O Estadão 

com 1/5 e Folha de S. Paulo com metade desse percentual. No Estadão, necessidade e convite 
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foi o modo de incorporação mais preponderante, seguido de apenas indulgência e de convite e 

indulgência. Na Folha de S. Paulo, pouco mais de 1/4 das publicações trazem as três formas 

de incorporação, acompanhado de perto de convite e indulgência e de necessidade e convite. 

Isso demonstra um declínio dos jornais para a incorporação da memória por convite – mesmo 

que acompanhada por outro modo de incorporação –; em outras palavras, intencionam 

ampliar mais 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 4/5 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, 3/5 das publicações, seja incorporada sozinha ou em conjunto com as 

outras possibilidades. Logo, 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 em todas as matérias, através de republicação 

de conteúdos antigos, links ou mesmo por meio da diluição na narrativa textual da matéria. 

  Em estudos sobre a produção diária no jornalismo, isto é, não em momentos de 

celebração/comemoração e em locais de realce e próprios para uso da memória – como em 

especiais e páginas próprias sobre algum assunto, sobretudo quando rememora algum fato –, 

os critérios analíticos empregados neste trabalho podem não ser suficientes. Dessa forma, 

propomos um desenvolvimento de características que dão contato do atrelamento da memória 

à matéria por: celebração/comemoração, contextualização, continuação, convite e 

análise/investigação. Quando se trata da comemoração ou celebração de aniversário, ou 

quando a relação entre memória e assunto é intrínseca, isto é, sem a memória a matéria não 

existiria, como em obituários e festejos ritualísticos, dizemos que o atrelamento da memória 

existe por celebração/comemoração. 

 A continuação está próximo ao que se chama no jornalismo de suíte, ou seja, o 

desdobramento de algum fenômeno ao longo das edições do jornal ou da publicação dos 

conteúdos. O atrelamento da memória por contextualização é trazido para ampliar e 

aprofundar o assunto do qual se está tratando, a fim de fornecer o máximo de informações 
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possíveis ao leitor. No convite, cria-se uma ligação que não é interdependente, ou seja, não 

precisa existir, podendo ser retirada que o fato ou acontecimento é compreendido. Por fim, na 

análise/investigação, a memória é posta com a finalidade de criar uma comparação, 

possivelmente, para que possam ser feitas conclusões ou previsões/premediações através de 

analogia com acontecimentos e fatos passados. Em um exercício inicial, não havíamos 

considerado duas dessas características, só observadas após a análise do nosso corpus e das 

leituras de Grusin (2010), que possui como objeto de investigação o 11/09. 

 Embora o resultado deste estudo apresente um panorama atual da utilização da 

memória em especiais e produtos (web)jornalísticos mais elaborados – sobretudo através de 

uma temática profícua –, observamos uma de suas patentes insuficiências devido ao nosso 

foco em leituras, pesquisas e estudos sobre memória e jornalismo. Um diálogo mais direto 

com autores que trabalham memória de uma perspectiva para além do campo comunicacional 

poderia ter-nos feito refletir sobre outras questões acerca da memória no (web)jornalismo, o 

que pretendemos fazer no doutorado através de autores e temáticas como: Frances Yates – a 

arte da memória; Henri Bergson – memória-hábito e memória verdadeira; Jacques Le Goff – 

história e memória; Maurice Halbwachs – memória coletiva; Paul Ricoeur – memória e 

esquecimento; Pierre Achard – função social da memória; Pierre Nora – lugares de memória; 

Tzvetan Todorov – lembrança e esquecimento; para ficarmos em poucos. Durante a análise 

das matérias, poderíamos também ter enfatizado os aspectos propriamente mnemônicos e os 

relacionados com questões mais gerais que ficaram aquém de nossa verificação, sobretudo, 

devido ao tempo do estudo não ser tão extenso. Juntamente aos aportes analíticos e realizando 

cruzamentos com o uso da memória, poderíamos perceber: quem é o autor de cada 

publicação; se o conteúdo é produzido pela equipe da empresa ou por alguma agência de 

notícia, parceiro ou colaborador; se advém de outra mídia ou se é produzido especificamente 

para a web; quais são as fontes utilizadas nas matérias. 

 Essas conclusões representarem a finalização desta dissertação e considerarmos 

atingido o nosso objetivo de verificar o uso da memória, motivado por um conjunto de fatores 

propícios para tal estudo, mas não acreditamos que haja um ponto final. Esta pesquisa 

prosseguirá no doutorado, através da ampliação e do aperfeiçoamento da relação entre 

memória e mídia pelo conceito de “guerra de memórias”, exposta brevemente na seção 3 

deste trabalho. O conceito deverá abrir-nos possibilidades para uma análise mais complexa da 

memória nos produtos midiáticos, identificando mais profundamente o papel dos meios de 

comunicação nos embates existentes em toda formação e construção mnemônica.  
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APÊNDICE A – Legenda da tabulação dos dados 

 

 

  

Código Gênero Formato Tipo do link Incorporação do link Natureza do link Fonte da memória

1 Artigo ou crítica Áudio Intratextual Na narrativa Estática Site

2 Crônica Animação Intertextual Fora da narrativa Dinâmica Blog

3 Editorial Infográfico Ambos Ambas Ambas Fórum

4 Entrevista Imagem Não se aplica Não se aplica Não se aplica Rede social

5 Notícia Hipermídia Chat ou bate papo

6 Perfil Multimídia Site e blog

7 Reportagem Texto Diversas

8 Hibridismo de gêneros Vídeo Não se aplica

9 Texto e Imagem

10 Texto e Vídeo

11 Texto e Hipermídia

12 Texto e Áudio

QUESTÕES GERAIS PROPRIEDADES DINÂMICAS

Deslocamento e 

Transporte

Minimalização e 

Substituição
Transmidialidade Velocidade Extensão Data da fonte Tipo de acesso Valência Viscosidade

Inédito Global Meio único Curto prazo Sociedade Década de 2010 Público Intrínseco ao fenômeno Atualizado para ampliar

Repetido Local Transmídia Médio prazo Comunidade Década de 2000 Privado Extrapola o fenômeno Atualizado para contradizer

Ambos Longo prazo Década de 1990 Ambas as situações Ambas as situações Ambas as situações

Antes de 1990 Não se aplica Não se aplica Não se aplica

Mais de uma década

Não se aplica

CANIBALIZAÇÃO
Modalidade

CAMPO GLOBITAL

Seleção

Enquadramento temático
Disposição do 

conteúdo
Editoria Conotação

Ação 

ritual
Identificação Incorporação

Ataques e guerras semelhantes Vídeo no topo Arte/Cultura Positiva Sim Sim Necessidade

Imperialismo e poder americano Foto no topo Cidades/Cotidiano Negativa Não Não Convite

Respeito aos islâmicos e aos muçulmanos Superior com foto Ciência/Educação Neutra
Não se 

aplica
Não se aplica Indulgência

Posicionamento dos EUA e Guerra ao Terror Superior com vídeo Economia Necessidade e convite

Segurança e novos atentados aos EUA Chamada acima Entretenimento/Mídia Necessidade e indulgência

Celebração do 11/9 e homenagem às vítimas Central com vídeo Esporte Convite e indulgência

Lembrança e consequências do 11/9 e dos seus atores Central com foto Informática/Tecnologia As três formas

Chamada central Internacional/Mundo Não se aplica

Inferior com vídeo Nacional

Inferior com foto Política

Chamada abaixo Policial

Não se aplica Saúde

INCORPORAÇÃOREDES PARTILHADAS
Conceitualização Comemoração

OPERACIONALIZAÇÃO
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APÊNDICE B – Frequência dos dados do Estadão 

Gênero 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Artigo ou Crítica 17 20,2 20,2 20,2 

Entrevista 7 8,3 8,3 28,6 

Notícia 16 19,0 19,0 47,6 

Perfil 2 2,4 2,4 50,0 

Reportagem 36 42,9 42,9 92,9 

Hibridismo de Gêneros 6 7,1 7,1 100,0 

Total 84 100,0 100,0  

 

Formato 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Áudio 10 11,9 11,9 11,9 

Infográfico 5 6,0 6,0 17,9 

Multimídia 53 63,1 63,1 81,0 

Texto 2 2,4 2,4 83,3 

Texto e Imagem 1 1,2 1,2 84,5 

Texto e Vídeo 1 1,2 1,2 85,7 

Texto e Hipermídia 12 14,3 14,3 100,0 

Total 84 100,0 100,0  

 

Tipo de link 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Intratextual 55 65,5 65,5 65,5 

Intertextual 1 1,2 1,2 66,7 

Ambos 12 14,3 14,3 81,0 

Não se aplica 16 19,0 19,0 100,0 

Total 84 100,0 100,0  
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Incorporação do link 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Na Narrativa 3 3,6 3,6 3,6 

Fora da Narrativa 34 40,5 40,5 44,0 

Ambas 31 36,9 36,9 81,0 

Não se aplica 16 19,0 19,0 100,0 

Total 84 100,0 100,0  

 

Natureza do link 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Imóvel 17 20,2 20,2 20,2 

Móvel 19 22,6 22,6 42,9 

Ambas 32 38,1 38,1 81,0 

Não se aplica 16 19,0 19,0 100,0 

Total 84 100,0 100,0  

 

Fonte da memória 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Site 24 28,6 28,6 28,6 

Blog 3 3,6 3,6 32,1 

Rede Social 3 3,6 3,6 35,7 

Site e Blog 36 42,9 42,9 78,6 

Diversas 4 4,8 4,8 83,3 

Não se aplica 14 16,7 16,7 100,0 

Total 84 100,0 100,0  
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Deslocamento e Transporte 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Inédito 35 41,7 41,7 41,7 

Repetido 16 19,0 19,0 60,7 

Ambos 33 39,3 39,3 100,0 

Total 84 100,0 100,0  

 

Minimalização e Substituição 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Global 53 63,1 63,1 63,1 

Local 31 36,9 36,9 100,0 

Total 84 100,0 100,0  

 

Transmidialidade 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Meio único 16 19,0 19,0 19,0 

Transmídia 68 81,0 81,0 100,0 

Total 84 100,0 100,0  

 

Velocidade 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Curto prazo 25 29,8 29,8 29,8 

Médio prazo 3 3,6 3,6 33,3 

Longo prazo 56 66,7 66,7 100,0 

Total 84 100,0 100,0  
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Extensão 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sociedade 60 71,4 71,4 71,4 

Comunidade 24 28,6 28,6 100,0 

Total 84 100,0 100,0  

 

Data da fonte 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Década de 2010 30 35,7 35,7 35,7 

Década de 2000 2 2,4 2,4 38,1 

Mais de uma década 39 46,4 46,4 84,5 

Não se aplica 13 15,5 15,5 100,0 

Total 84 100,0 100,0  

 

Tipo de acesso 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Público 70 83,3 83,3 83,3 

Não se aplica 14 16,7 16,7 100,0 

Total 84 100,0 100,0  

 

Valência 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Intrínseco ao fenômeno 25 29,8 29,8 29,8 

Extrapola o fenômeno 15 17,9 17,9 47,6 

Ambas 33 39,3 39,3 86,9 

Não se aplica 11 13,1 13,1 100,0 

Total 84 100,0 100,0  
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Viscosidade 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Atualizado para ampliar 3 3,6 3,6 3,6 

Não se aplica 81 96,4 96,4 100,0 

Total 84 100,0 100,0  

 

Enquadramento temático 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ataques e guerras 

semelhantes 

5 6,0 6,0 6,0 

Imperialismo e poder 

americano 

9 10,7 10,7 16,7 

Respeito aos islâmicos e aos 

muçulmanos 

5 6,0 6,0 22,6 

Posicionamento dos EUA e 

Guerra ao Terror 

8 9,5 9,5 32,1 

Segurança e novos 

atentados aos EUA 

7 8,3 8,3 40,5 

Celebração do 11/09 e 

homenagem às vítimas 

9 10,7 10,7 51,2 

Lembrança e consequências 

do 11/09 e dos seus atores 

41 48,8 48,8 100,0 

Total 84 100,0 100,0  
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Disposição do conteúdo 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Foto no topo 1 1,2 1,2 1,2 

Central com vídeo 4 4,8 4,8 6,0 

Central com foto 21 25,0 25,0 31,0 

Chamada no centro 24 28,6 28,6 59,5 

Inferior com vídeo 10 11,9 11,9 71,4 

Inferior com foto 8 9,5 9,5 81,0 

Chamada abaixo 16 19,0 19,0 100,0 

Total 84 100,0 100,0  

 

Editoria 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Arte e Cultura 2 2,4 2,4 2,4 

Economia 1 1,2 1,2 3,6 

Informática/ Tecnologia 1 1,2 1,2 4,8 

Internacional/ Mundo 78 92,9 92,9 97,6 

Nacional 1 1,2 1,2 98,8 

Saúde 1 1,2 1,2 100,0 

Total 84 100,0 100,0  

 

Conotação 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Positiva 15 17,9 17,9 17,9 

Negativa 51 60,7 60,7 78,6 

Neutra 18 21,4 21,4 100,0 

Total 84 100,0 100,0  
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Ação ritual 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sim 61 72,6 72,6 72,6 

Não 23 27,4 27,4 100,0 

Total 84 100,0 100,0  

 

Identificação 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sim 63 75,0 75,0 75,0 

Não 21 25,0 25,0 100,0 

Total 84 100,0 100,0  

 

Incorporação 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Necessidade 3 3,6 3,6 3,6 

Convite 5 6,0 6,0 9,5 

Indulgência 14 16,7 16,7 26,2 

Necessidade e Convite 20 23,8 23,8 50,0 

Necessidade e Indulgência 8 9,5 9,5 59,5 

Convite e Indulgência 10 11,9 11,9 71,4 

As três formas 8 9,5 9,5 81,0 

Não se aplica 16 19,0 19,0 100,0 

Total 84 100,0 100,0  

  



183 

 

APÊNDICE C – Frequência dos dados da Folha de S. Paulo 

Gênero 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Artigo ou Crítica 6 12,8 12,8 12,8 

Entrevista 8 17,0 17,0 29,8 

Notícia 3 6,4 6,4 36,2 

Perfil 3 6,4 6,4 42,6 

Reportagem 11 23,4 23,4 66,0 

Hibridismo de Gêneros 16 34,0 34,0 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

 

Formato 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Áudio 4 8,5 8,5 8,5 

Infográfico 1 2,1 2,1 10,6 

Imagem 5 10,6 10,6 21,3 

Multimídia 28 59,6 59,6 80,9 

Texto e Vídeo 1 2,1 2,1 83,0 

Texto e Hipermídia 8 17,0 17,0 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

 

Tipo de link 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Intratextual 3 6,4 6,4 6,4 

Intertextual 1 2,1 2,1 8,5 

Ambos 32 68,1 68,1 76,6 

Não se aplica 11 23,4 23,4 100,0 

Total 47 100,0 100,0  
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Incorporação do link 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Na Narrativa 2 4,3 4,3 4,3 

Fora da Narrativa 24 51,1 51,1 55,3 

Ambas 10 21,3 21,3 76,6 

Não se aplica 11 23,4 23,4 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

 

Natureza do link 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Imóvel 11 23,4 23,4 23,4 

Móvel 8 17,0 17,0 40,4 

Ambas 17 36,2 36,2 76,6 

Não se aplica 11 23,4 23,4 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

 

Fonte da memória 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Site 4 8,5 8,5 8,5 

Rede Social 4 8,5 8,5 17,0 

Diversas 28 59,6 59,6 76,6 

Não se aplica 11 23,4 23,4 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

 

Deslocamento e Transporte 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Inédito 8 17,0 17,0 17,0 

Repetido 15 31,9 31,9 48,9 

Ambos 24 51,1 51,1 100,0 

Total 47 100,0 100,0  
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Minimalização e Substituição 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Global 24 51,1 51,1 51,1 

Local 23 48,9 48,9 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

 

Transmidialidade 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Meio único 21 44,7 44,7 44,7 

Transmídia 26 55,3 55,3 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

 

Velocidade 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Curto prazo 13 27,7 27,7 27,7 

Longo prazo 34 72,3 72,3 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

 

Extensão 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sociedade 44 93,6 93,6 93,6 

Comunidade 3 6,4 6,4 100,0 

Total 47 100,0 100,0  
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Data da fonte 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Década de 2010 9 19,1 19,1 19,1 

Década de 2000 7 14,9 14,9 34,0 

Mais de uma década 27 57,4 57,4 91,5 

Não se aplica 4 8,5 8,5 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

 

Tipo de acesso 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Público 36 76,6 76,6 76,6 

Não se aplica 11 23,4 23,4 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

 

Valência 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Intrínseco ao fenômeno 7 14,9 14,9 14,9 

Extrapola o fenômeno 2 4,3 4,3 19,1 

Ambas 30 63,8 63,8 83,0 

Não se aplica 8 17,0 17,0 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

 

Viscosidade 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ambas 1 2,1 2,1 2,1 

Não se aplica 46 97,9 97,9 100,0 

Total 47 100,0 100,0  
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Enquadramento temático 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ataques e guerras 

semelhantes 

1 2,1 2,1 2,1 

Imperialismo e poder 

americano 

3 6,4 6,4 8,5 

Respeito aos islâmicos e aos 

muçulmanos 

1 2,1 2,1 10,6 

Posicionamento dos EUA e 

Guerra ao Terror 

4 8,5 8,5 19,1 

Segurança e novos 

atentados aos EUA 

4 8,5 8,5 27,7 

Celebração do 11/09 e 

homenagem às vítimas 

8 17,0 17,0 44,7 

Lembrança e consequências 

do 11/09 e dos seus atores 

26 55,3 55,3 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

 

Disposição do conteúdo 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Foto no topo 10 21,3 21,3 21,3 

Chamada acima 15 31,9 31,9 53,2 

Central com foto 12 25,5 25,5 78,7 

Chamada no centro 1 2,1 2,1 80,9 

Inferior com foto 3 6,4 6,4 87,2 

Chamada abaixo 6 12,8 12,8 100,0 

Total 47 100,0 100,0  
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Editoria 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Internacional/ Mundo 47 100,0 100,0 100,0 

 

Conotação 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Positiva 7 14,9 14,9 14,9 

Negativa 30 63,8 63,8 78,7 

Neutra 10 21,3 21,3 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

 

Ação ritual 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sim 40 85,1 85,1 85,1 

Não 7 14,9 14,9 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

 

Identificação 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sim 39 83,0 83,0 83,0 

Não 8 17,0 17,0 100,0 

Total 47 100,0 100,0  
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Incorporação 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Necessidade 9 19,1 19,1 19,1 

Convite 3 6,4 6,4 25,5 

Necessidade e Convite 8 17,0 17,0 42,6 

Necessidade e Indulgência 1 2,1 2,1 44,7 

Convite e Indulgência 10 21,3 21,3 66,0 

As três formas 12 25,5 25,5 91,5 

Não se aplica 4 8,5 8,5 100,0 

Total 47 100,0 100,0  
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APÊNDICE D – Frequência dos dados do The Guardian 

Gênero 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Artigo ou Crítica 3 7,7 7,7 7,7 

Entrevista 1 2,6 2,6 10,3 

Perfil 6 15,4 15,4 25,6 

Reportagem 23 59,0 59,0 84,6 

Hibridismo de Gêneros 6 15,4 15,4 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

Formato 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Infográfico 3 7,7 7,7 7,7 

Multimídia 24 61,5 61,5 69,2 

Texto e Imagem 10 25,6 25,6 94,9 

Texto e Vídeo 2 5,1 5,1 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

Tipo de link 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Intratextual 28 71,8 71,8 71,8 

Ambos 11 28,2 28,2 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

Incorporação do link 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Fora da Narrativa 16 41,0 41,0 41,0 

Ambas 23 59,0 59,0 100,0 

Total 39 100,0 100,0  
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Natureza do link 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Imóvel 17 43,6 43,6 43,6 

Ambas 22 56,4 56,4 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

Fonte da memória 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Site 26 66,7 66,7 66,7 

Chat ou Bate-papo 4 10,3 10,3 76,9 

Site e Blog 2 5,1 5,1 82,1 

Diversas 7 17,9 17,9 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

Deslocamento e Transporte 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Inédito 6 15,4 15,4 15,4 

Repetido 11 28,2 28,2 43,6 

Ambos 22 56,4 56,4 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

Minimalização e Substituição 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Global 21 53,8 53,8 53,8 

Local 18 46,2 46,2 100,0 

Total 39 100,0 100,0  
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Transmidialidade 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Meio único 9 23,1 23,1 23,1 

Transmídia 30 76,9 76,9 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

Velocidade 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Curto prazo 2 5,1 5,1 5,1 

Médio prazo 1 2,6 2,6 7,7 

Longo prazo 36 92,3 92,3 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

Extensão 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sociedade 32 82,1 82,1 82,1 

Comunidade 7 17,9 17,9 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

Data da fonte 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Década de 2010 1 2,6 2,6 2,6 

Mais de uma década 38 97,4 97,4 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

Tipo de acesso 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Público 39 100,0 100,0 100,0 
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Valência 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ambas 39 100,0 100,0 100,0 

 

Viscosidade 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Atualizado para ampliar 29 74,4 74,4 74,4 

Não se aplica 10 25,6 25,6 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

Enquadramento temático 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Respeito aos islâmicos e aos 

muçulmanos 

4 10,3 10,3 10,3 

Posicionamento dos EUA e 

Guerra ao Terror 

1 2,6 2,6 12,8 

Segurança e novos 

atentados aos EUA 

4 10,3 10,3 23,1 

Celebração do 11/09 e 

homenagem às vítimas 

3 7,7 7,7 30,8 

Lembrança e consequências 

do 11/09 e dos seus atores 

27 69,2 69,2 100,0 

Total 39 100,0 100,0  
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Disposição do conteúdo 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Foto no topo 5 12,8 12,8 12,8 

Superior com foto 4 10,3 10,3 23,1 

Central com foto 4 10,3 10,3 33,3 

Chamada no centro 4 10,3 10,3 43,6 

Inferior com foto 3 7,7 7,7 51,3 

Chamada abaixo 1 2,6 2,6 53,8 

Não se aplica 18 46,2 46,2 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

Editoria 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Arte e Cultura 1 2,6 2,6 2,6 

Internacional/ Mundo 38 97,4 97,4 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

Conotação 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Positiva 7 17,9 17,9 17,9 

Negativa 27 69,2 69,2 87,2 

Neutra 5 12,8 12,8 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

Ação ritual 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sim 39 100,0 100,0 100,0 

 

 

 



195 

 

Identificação 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sim 36 92,3 92,3 92,3 

Não 3 7,7 7,7 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

Incorporação 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Necessidade e Convite 3 7,7 7,7 7,7 

Necessidade e Indulgência 1 2,6 2,6 10,3 

Convite e Indulgência 3 7,7 7,7 17,9 

As três formas 32 82,1 82,1 100,0 

Total 39 100,0 100,0  
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APÊNDICE E – Frequência dos dados do The New York Times 

Gênero 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Artigo ou Crítica 10 16,4 16,4 16,4 

Entrevista 2 3,3 3,3 19,7 

Perfil 1 1,6 1,6 21,3 

Reportagem 18 29,5 29,5 50,8 

Hibridismo de Gêneros 30 49,2 49,2 100,0 

Total 61 100,0 100,0  

 

Formato 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Infográfico 2 3,3 3,3 3,3 

Imagem 3 4,9 4,9 8,2 

Multimídia 33 54,1 54,1 62,3 

Texto 11 18,0 18,0 80,3 

Vídeo 2 3,3 3,3 83,6 

Texto e Imagem 1 1,6 1,6 85,2 

Texto e Hipermídia 9 14,8 14,8 100,0 

Total 61 100,0 100,0  

 

Tipo de link 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Intratextual 35 57,4 57,4 57,4 

Ambos 24 39,3 39,3 96,7 

Não se aplica 2 3,3 3,3 100,0 

Total 61 100,0 100,0  
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Incorporação do link 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Fora da Narrativa 29 47,5 47,5 47,5 

Ambas 30 49,2 49,2 96,7 

Não se aplica 2 3,3 3,3 100,0 

Total 61 100,0 100,0  

 

Natureza do link 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Imóvel 29 47,5 47,5 47,5 

Ambas 30 49,2 49,2 96,7 

Não se aplica 2 3,3 3,3 100,0 

Total 61 100,0 100,0  

 

Fonte da memória 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Site 51 83,6 83,6 83,6 

Diversas 8 13,1 13,1 96,7 

Não se aplica 2 3,3 3,3 100,0 

Total 61 100,0 100,0  

 

Deslocamento e Transporte 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Inédito 2 3,3 3,3 3,3 

Repetido 15 24,6 24,6 27,9 

Ambos 44 72,1 72,1 100,0 

Total 61 100,0 100,0  
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Minimalização e Substituição 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Global 30 49,2 49,2 49,2 

Local 31 50,8 50,8 100,0 

Total 61 100,0 100,0  

 

Transmidialidade 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Meio único 56 91,8 91,8 91,8 

Transmídia 5 8,2 8,2 100,0 

Total 61 100,0 100,0  

 

Velocidade 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Curto prazo 6 9,8 9,8 9,8 

Médio prazo 2 3,3 3,3 13,1 

Longo prazo 53 86,9 86,9 100,0 

Total 61 100,0 100,0  

 

Extensão 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sociedade 47 77,0 77,0 77,0 

Comunidade 14 23,0 23,0 100,0 

Total 61 100,0 100,0  
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Data da fonte 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Década de 2010 16 26,2 26,2 26,2 

Década de 2000 1 1,6 1,6 27,9 

Mais de uma década 44 72,1 72,1 100,0 

Total 61 100,0 100,0  

 

Tipo de acesso 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Público 56 91,8 91,8 91,8 

Ambos 3 4,9 4,9 96,7 

Não se aplica 2 3,3 3,3 100,0 

Total 61 100,0 100,0  

 

Valência 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Intrínseco ao fenômeno 41 67,2 67,2 67,2 

Ambas 20 32,8 32,8 100,0 

Total 61 100,0 100,0  

 

Viscosidade 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Atualizado para contradizer 2 3,3 3,3 3,3 

Ambas 11 18,0 18,0 21,3 

Não se aplica 48 78,7 78,7 100,0 

Total 61 100,0 100,0  

 

 

 

 



200 

 

Enquadramento temático 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ataques e guerras 

semelhantes 

4 6,6 6,6 6,6 

Imperialismo e poder 

americano 

8 13,1 13,1 19,7 

Respeito aos islâmicos e aos 

muçulmanos 

5 8,2 8,2 27,9 

Posicionamento dos EUA e 

Guerra ao Terror 

1 1,6 1,6 29,5 

Segurança e novos 

atentados aos EUA 

7 11,5 11,5 41,0 

Celebração do 11/09 e 

homenagem às vítimas 

11 18,0 18,0 59,0 

Lembrança e consequências 

do 11/09 e dos seus atores 

25 41,0 41,0 100,0 

Total 61 100,0 100,0  

 

Disposição do conteúdo 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Foto no topo 1 1,6 1,6 1,6 

Superior com foto 6 9,8 9,8 11,5 

Superior com vídeo 2 3,3 3,3 14,8 

Chamada acima 10 16,4 16,4 31,1 

Central com vídeo 1 1,6 1,6 32,8 

Central com foto 10 16,4 16,4 49,2 

Chamada no centro 15 24,6 24,6 73,8 

Inferior com vídeo 1 1,6 1,6 75,4 

Inferior com foto 9 14,8 14,8 90,2 

Chamada abaixo 6 9,8 9,8 100,0 

Total 61 100,0 100,0  
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Editoria 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Arte e Cultura 6 9,8 9,8 9,8 

Economia 4 6,6 6,6 16,4 

Internacional/ Mundo 48 78,7 78,7 95,1 

Nacional 3 4,9 4,9 100,0 

Total 61 100,0 100,0  

 

Conotação 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Positiva 10 16,4 16,4 16,4 

Negativa 29 47,5 47,5 63,9 

Neutra 22 36,1 36,1 100,0 

Total 61 100,0 100,0  

 

Ação ritual 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sim 51 83,6 83,6 83,6 

Não 10 16,4 16,4 100,0 

Total 61 100,0 100,0  

 

Identificação 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sim 51 83,6 83,6 83,6 

Não 10 16,4 16,4 100,0 

Total 61 100,0 100,0  

 

 

 

 



202 

 

Incorporação 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Necessidade 18 29,5 29,5 29,5 

Convite 14 23,0 23,0 52,5 

Necessidade e Convite 9 14,8 14,8 67,2 

Necessidade e Indulgência 1 1,6 1,6 68,9 

Convite e Indulgência 12 19,7 19,7 88,5 

As três formas 7 11,5 11,5 100,0 

Total 61 100,0 100,0  
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APÊNDICE F – Cruzamento dos dados do Estadão 
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APÊNDICE G – Cruzamento dos dados da Folha de S. Paulo 
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APÊNDICE H – Cruzamento dos dados do The Guardian 
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APÊNDICE I – Cruzamento dos dados do The New York Times 
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ANEXOS  
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ANEXO A – Especial dos 10 anos do 11/09 no Estadão 
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ANEXO B – Especial dos 10 anos do 11/09 na Folha de S. Paulo 
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ANEXO C – Especial dos 10 anos do 11/09 no The Guardian 
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ANEXO D – Especial dos 10 anos do 11/09 no The New York Times 
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ANEXO E – Página principal do Estadão 
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ANEXO F – Página principal da Folha de S. Paulo 
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ANEXO G – Página principal do The Guardian 
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ANEXO H – Página principal do The New York Times 
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ANEXO I – Página do Acervo do Estadão 
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ANEXO J – Página Obituários (Obituaries) do The New York Times 
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