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APRESENTAÇÃO

Em dezembro de 1994, o Jornal do Commércio On-line fazia história 
como a primeira publicação jornalística distribuída pela Internet no 
Brasil, chegando até seus usuários através do Gopher, um sistema de 
distribuição da informação na Internet do qual os nativos digitais pro-
vavelmente jamais ouviram falar.

O Jornal do Brasil foi o primeiro a entrar na Web (World Wide Web), 
em 28 de maio de 1995, através de uma versão resumida do jornal im-
presso, com edições atualizadas diariamente, às 02 horas da manhã. 

Os estudos para o lançamento da Folhaweb, da Folha de S. Paulo, co-
meçaram a ser desenvolvidos em dezembro de 1994, por uma equipe 
de três pessoas. A chegada da publicação à rede ocorre em junho de 
1995. Entre programadores, designers e jornalistas a Folhaweb man-
tinha, em meados de 1996, 20 profissionais envolvidos no projeto.

Estas informações – parte de todo um levantamento do estado da arte 
do jornalismo na Internet à época – constavam da primeira edição do 
Manual de Jornalismo na Internet, publicado online em 1996, como 
texto básico para uma disciplina optativa sobre Jornalismo On-Line, 
criada em 1995 pelos professores Elias Machado e Marcos Palacios na 
Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia. Esse 
mapeamento de terreno e as primeiras reflexões ali contidas sobre 
a nascente forma de se fazer Jornalismo podem ser considerados os 
primeiros esforços de pesquisa nessa área no Brasil .

Aquela disciplina – que em 1995 disponibilizou na Web o Lugar In-
comum, primeiro jornal-laboratório digital no Brasil – e o pequeno 
grupo que se reuniu a seu redor formaram o embrião do que viria a ser 
o Grupo de Pesquisa em Jornalismo On-Line (GJOL), pioneiro no Bra-
sil em pesquisas no campo do Jornalismo Digital, em um tempo em 
que muitos respeitáveis pesquisadores da Área de Comunicação ainda 
acreditavam que a Internet seria apenas “mais uma moda passageira”.
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12  .  GJOL: 20 anos de percurso

O pequeno grupo cresceu, tornou-se um Grupo de Pesquisa registra-
do no CNPq, passou a fazer parte do Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação e Cultura Contemporâneas da Faculdade de Comunica-
ção, através de sua integração à Linha Ciberpesquisa, internacionali-
zou-se através da participação em diversos convênios multinacionais 
de cooperação, e vem acompanhando as sucessivas etapas de desen-
volvimento do jornalismo na Internet, produzindo textos que – sem 
qualquer favor – podem ser considerados seminais nessa área de es-
tudos no Brasil. 

Funcionando como um dinâmico espaço de formação de novos pes-
quisadores, que hoje se espalham por diversas universidades brasilei-
ras, o GJOL não é mais apenas um Grupo de Pesquisa, mas uma rede 
integrada de pesquisadores, em contínua comunicação e colaboração. 

Completados mais de 20 anos de percurso, decidimos reunir em co-
letâneas parte da produção do Grupo, que se encontra dispersa por 
Teses, Dissertações, Trabalhos de Conclusão de Curso, Relatórios de 
Pesquisa, artigos em periódicos, capítulos de livros, comunicações em 
congressos. 

Este volume, que ora apresentamos, é a primeira dessas coletâneas, 
reunindo o que decidimos chamar de Textos Fundadores (abrangen-
do o período de 1996 a 2006) e Textos Metodológicos, que se caracte-
rizam por demarcar as diversas aproximações do Grupo no campo da 
Metodologia para a pesquisa em Jornalismo Digital. Editorialmente, 
optamos por deixar os textos tal como foram produzidos, sem atuali-
zações ou revisões de fundo, exceto quanto às inevitáveis gralhas de-
tectadas nas publicações originais. Isso inclui os links, que foram dei-
xados como nos originais, sendo, portanto, possível que muitos deles 
hoje apareçam como “quebrados".

Uma coletânea deste tipo exige uma seleção que é sempre parcial e 
questionável, quanto ao que se inclui e o que se deixa de fora. Acre-
ditamos, no entanto, que o mosaico criado recupera com bastan-
te fidelidade os anos iniciais do GJOL e indica pistas para a sempre 
continuada e nunca finalizada tarefa de aperfeiçoar os instrumentos 
metodológicos para o estudo do Jornalismo Digital.
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No início de março, quando esta coletânea entrava em sua fase final 
de editoração e revisão, fomos surpreendidos pela trágica notícia da 
morte de nossa colega Luciana Mielniczuk. Primeira doutoranda for-
mada no âmbito do GJOL, Luciana tornou-se uma figura de ponta 
na fase de consolidação do Grupo, com engajamento ativo em nossos 
vários acordos internacionais e uma produção acadêmica que – não 
temos dúvida – constitui e continuará a constituir leitura obrigató-
ria em sua área de pesquisa. Posteriormente, Luciana tornou-se uma 
parceira incansável do GJOL, primeiro como docente e pesquisado-
ra na Universidade Federal de Santa Maria e, mais recentemente, na 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Acima de tudo e para 
além de sua importância como parceira acadêmica e pesquisadora, 
sentimo-nos todos roubados de uma figura humana de uma grandeza 
ímpar e insubstituível. Esta coletânea, que se enriquece com alguns 
de seus textos, é carinhosamente dedicada, por nós todos, à sua im-
perecível Memória.

Além dos agradecimentos de praxe aos Autores e Autoras pela boa 
disposição em ceder os textos para a coletânea e revisá-los, é também 
obrigatório registrar-se aqui o trabalho competente – e acima de tudo 
paciente – de Paulo Munhoz, que nos acompanhou nesta empreitada 
através da editoração e normalização dos textos aqui reunidos.

Esperamos que a coletânea sirva não somente como parte de um re-
gistro histórico da contribuição do Grupo para o estudo dessa área 
da Comunicação Social, mas também para instigar reflexões futuras, 
novas ideias e novos desdobramentos.

Salvador, abril de 2018

Os Organizadores

Coletânea Gjol-Miolo.indd   13 21/09/18   17:23



Coletânea Gjol-Miolo.indd   14 21/09/18   17:23



Parte I

TEXTOS FUNDADORES
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GJOL: 20 anos de percurso  .  17

AS ESPECIFICIDADES DAS PUBLICAÇÕES BRASILEIRAS
(1996)

Elias Machado
Marcos Palacios

Em 1994 inicia-se a produção jornalística digital no Brasil. Este 
Capítulo traça um breve perfil das principais publicações digitais bra-
sileiras, através de uma rápida apresentação de suas particularidades 
e o levantamento de alguns dos pontos positivos e negativos obser-
vados em seus projetos.1 Nossos comentários levam em consideração 
quatro parâmetros básicos: 1) resumo histórico do projeto; 2) sistema 
de produção das informações; 3) originalidade do projeto e 4) intera-
tividade com o público.

JC On-line

O Jornal do Commércio On-line foi a primeira publicação 
distribuída pela Internet no país, chegando até aos usuários através 
do Gopher2 da empresa municipal de informática do Recife. Este 
serviço, que começou em dezembro de 1994, apresentava diariamente 
a primeira página da edição impressa e semanalmente os Cadernos 
de Informática e Meio Ambiente. As matérias de todas as edições 
anteriores são acessíveis através de arquivo. Na primeira página, além 

1 Alguns dos comentários sobre essas publicações beneficiam-se das observações 
feitas por LEITE, Roberto. Editoras na era on-line. Imprensa, set. 1995, p. 78 e 
NADER, Alceu. Os jornais brasileiros na Internet. Imprensa, p. 18, 19, jan. 1996.

2 O Gopher é um recurso da Internet que abriga arquivos organizados no formato   
e menus sucessivos, facilitando a busca de dados.
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18  .  GJOL: 20 anos de percurso

de um histórico do projeto, são estampadas as chamadas de todas as 
editorias, mas sem fotos ou conexões de hipertexto.

Nos nove primeiros meses de funcionamento, de dezembro de 
1994 a setembro de 1995, cerca de 230 pessoas haviam visitado a ho-
me-page do JC On-line. A maioria dos usuários eram pernambucanos 
ou brasileiros no exterior, que buscavam se atualizar sobre os fatos 
mais recentes no Estado.3

Em maio de 1996, o JC-Online sofre uma reestruturação com-
pleta, com sua entrada na WWW, passando a ter atualização diária. 
O projeto apresenta na primeira página uma manchete com fotos, 
acompanhada de chamada, além dos destaques das editorias, com 
títulos em hipertexto. A reestruturação, no entanto, não trouxe qual-
quer elemento de interatividade ao projeto. Os recursos de hipertexto 
não são explorados e os textos publicados são por demais longos e 
pouco adaptados ao formato digital.

A estratégia da direção do Jornal do Commércio consiste em ge-
neralizar a cobertura das editorias da versão impressa, deixando para 
a publicação digital o acompanhamento dos detalhes mais específicos 
de um determinado assunto. Tal postura parece refletir uma política 
que descarta a possibilidade de uma futura substituição dos jornais 
impressos pelo jornalismo digital. O coordenador do JC On-line é o 
jornalista Celso Calheiros.

Diário de Pernambuco 

Este é o jornal mais antigo da América Latina em língua portu-
guesa. Fundado em 1825, tem como forte no seu site as comemorações 
dos seus 150 anos. Criado em parceria com a empresa municipal de 
informática de Recife, disponibiliza na íntegra, inclusive com cópias 
fac- similares scaneadas,4 a sua primeira edição. Na estrutura da 
primeira página aparece ao alto o logotipo da publicação Dpnet, em 
hipertexto, com conexão para as informações institucionais sobre a 
empresa jornalística e seus diretores. A rigor nada tem do formato 
de uma publicação jornalística digital, atuando mais como uma home
-page de divulgação institucional ou mesmo como um banco de dados 

3 LEITE, Roberto. Editoras na era do on-line. op. cit. 1995, p. 78.
4 O scanner é um instrumento para digitalizar imagens.
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GJOL: 20 anos de percurso  .  19

online, com informações históricas sobre um determinado assunto.  
O editor do DP Net é o jornalista Kennedy Michelles.

A título de ironia, para melhor sintetizar o paradoxo desse pro-
jeto, o usuário que frequentar suas páginas pode acabar adquirindo 
razoável conhecimento sobre fatos históricos do passado pernambu-
cano, mas corre o risco de não se informar sobre os fatos mais prosai-
cos ocorridos nas últimas 24 horas em sua cidade. Em resumo, para 
quem desejasse consultar o roteiro cultural do Recife a melhor opção 
seguiria sendo ainda a boa e velha edição impressa do centenário 
periódico. Nesta primeira fase, na área de serviços, que se caracteriza 
como a forma mais segura de atrair o público, o Diário mantém uma 
postura franciscana, sem nenhuma conexão com qualquer outra pu-
blicação ou mesmo roteiros de navegação para orientar seus leitores.

Em maio de 1996 o Diário de Pernambuco muda de endereço e 
de formato. Com atualização diária apresenta o material distribuído 
nas editorias de Brasil, Economia, Esportes, História, Humor, Polí-
tica, Mundo, Informática, Vida Urbana e Viver. O excesso de ícones, 
a capa com várias fotos e algumas chamadas longas são prejudiciais 
ao acesso dos dados. Nas páginas internas as matérias são demasiado 
longas e sem hipertexto. Nenhuma interatividade ou proposta de 
formatação multimídia.

JB On-line 

O JB é o primeiro a entrar na rede com uma versão resumida 
do jornal impresso, em 28 de maio de 1995. Quando do lançamento, 
mantinha-se como a publicação mais próxima das edições impressas. 
Além da edição diária do JB, outros serviços são oferecidos ao público 
como os complementos de algumas matérias. A pedido dos internau-
tas a coordenação do projeto resolveu implantar os cadernos de Infor-
mática, Idéias, as revistas Programa e Domingo e as colunas de Luís 
Fernando Veríssimo, Danuza Leão, Arhur Xexéo e Sérgio Charlab. 
Alguns textos do JB em papel têm uma indicação de que informações 
adicionais são disponibilizadas no JB digital.

Em janeiro de 1996, o JB On-line, que antes era atualizado sem-
pre às 2 horas da manhã de cada dia, entra em acordo com a Agência 
de Notícias JB e começa a fornecer aos usuários notícias em tempo 
real de produção. O editor do JB On-line é o jornalista Sérgio Charlab.
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20  .  GJOL: 20 anos de percurso

Na estrutura da home-page do JB On-line, até janeiro de 1995, 
havia ao alto somente o logotipo JB On-line, que a partir daquela data 
divide o espaço com o logotipo da Agência JB, seguidos da data da 
edição, os três em hipertexto. A manchete de cada edição vem em 
hipertexto. Na primeira página são evitadas ilustrações ou outras 
imagens desnecessárias para caracterizar os chamados serviços com-
plementares. O JB é uma das versões digitais pioneiras na colocação 
de publicidade, que vem no pé da página de abertura ou então no alto 
das páginas das editorias, sempre em hipertexto.

Todas as páginas são acompanhadas de três ícones de acesso 
às várias seções: 1) Dúvidas; 2) Endereço Eletrônico; 3) Índice. Nos 
destaques das editorias as chamadas são telegráficas, facilitando 
uma visão panorâmica. A complementação fica para as conexões em 
hipertexto, numa perfeita adaptação aos princípios do jornalismo 
digital. Todas as edições, desde setembro de 1995, são encontradas 
em arquivo. No rodapé fica a conexão com a volta para a home-page 
de todas as editorias.

No Índice são disponibilizadas todas as inúmeras seções com 
matérias jornalísticas ou serviços prestados pelo JB On-line. A divisão 
das matérias pelas editorias facilita muito a navegação, pela praticidade 
de escolher o assunto de acordo com as áreas individuais de interesse 
e/ou atuação. Entre os vários serviços, destacamos a Galeria de Char-
ges, o Roteiro de Navegação na Internet e o JB Busca, tudo sempre em 
hipertexto, agilizando o recebimento dos dados pelo usuário.

Nos diversos cadernos, a lógica é a mesma, com os títulos em 
hipertexto, mas com os textos das matérias na sequência, alguns imen-
sos, retardando a transmissão completa dos documentos. De maneira 
geral, o JB On-line continua sendo a versão mais próxima da impressa 
entre as publicações jornalísticas brasileiras de grande porte na Web. 
A interatividade com o público quase inexiste, resumindo-se às críticas 
ou sugestões, via correio eletrônico.

A principal novidade na home-page do JB On-line fica por conta 
do JB On-line Especial, uma publicação que explora ao máximo todos 
os recursos do formato digital. Nesta publicação rompe-se a verticali-
zação da produção das notícias, com o internauta podendo interferir 
na escolha ou na realização das pautas. Na edição, as matérias são 
conectadas aos mais diversos campos relacionados com o assunto 
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GJOL: 20 anos de percurso  .  21

abordado, possibilitando ao público “uma viagem pelo mundo a partir 
de cada uma das matérias”, como antecipa a própria chamada do JB.

Os textos, às vezes ainda são muito longos, mas as chamadas 
somente pelos títulos, sem textos, são muito adequadas. A adoção das 
fotos apenas nas retrancas em hipertexto agiliza a navegação. Com um 
formato reduzido, o JB On-line Especial, poderia buscar uma maior 
articulação entre as diversas editorias, reformulando sua estratégia de 
cobertura e edição, aproveitando para fazer as conexões não apenas 
com endereços externos à publicação, mas também entre as notícias 
das demais editorias, sempre que houvesse um interrelação entre os 
fatos.

NETEstado de S. Paulo

Com atualização diária, apresenta uma manchete em hiper-
texto, acompanhada de chamada de texto e de foto do tema mais 
importante da edição. A estrutura padrão da primeira página tem no 
alto à esquerda o logotipo NETEstado, seguido da data da edição e 
de um índice denominado Panorâmica, em hipertexto, que dá acesso 
aos títulos e às chamadas das reportagens oferecidas na edição. Esta 
versão não tem os títulos das mais importantes matérias de algumas 
das demais editorias. Os serviços complementares disponibilizados 
pelo NETEstado são colocados em ícones à direita da página, com 
exceção de editoriais, que aparecem com acesso à esquerda da página, 
abaixo da foto, em hipertexto.

No total são seis seções classificadas como de serviços: Revista 
Mulher; Especiais; Guias; Netjob, Arte Digital e Sua Opinião e duas 
de divulgação institucional: Editoriais e Estadão, além da versão em 
inglês.

Nos textos, há conexões com algumas palavras em hipertexto 
para ampliar as reportagens. No pé da página aparece a tradicional fai-
xa com conexões para o NETEstado e as seções de serviços. Na Revista 
Mulher são editadas notícias e reportagens voltadas para assuntos de 
interesse específico do público feminino. Na seção Especiais são trata-
dos temas de interesse tanto de públicos amplos quanto restritos, mas 
que, pela sua especificidade ou pela sua extensão, são incompatíveis 
com uma abordagem sistemática pelo jornal impresso.
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No Guias são sistematizados roteiros culturais e de serviços, com 
sugestões de restaurantes, cinemas e serviços 24 h. Com um amplo 
banco de dados, esse serviço divide as orientações a partir de diversos 
critérios como regiões, preços, especialidades (restaurantes); regiões, 
cotações e gêneros (atividades culturais) e regiões, tipos e sugestões 
(serviços 24 h.).

O NETjob é o mais recente dos serviços. Implantado em feverei-
ro de 1996, coloca no ciberespaço a edição dominical do caderno de 
Empregos da versão impressa. Esta é a única seção na qual o NETEs-
tado investe para atingir o mercado de anunciantes, disponibilizando 
no alto da página conexão com os telefones do Departamento Comer-
cial da publicação. Os classificados são acessados de acordo com as 
iniciais das profissões estampadas em hipertexto na primeira página 
dos classificados, ou através de um guia de busca em que o usuário 
digita o tipo de profissão para a qual pretende verificar as ofertas de 
emprego.

Arte Digital é a mais interativa, com a publicação de uma galeria 
de obras dos frequentadores do NETEstado, classificadas em 4 cate-
gorias: 1) 3 Dimensões; 2) Ilustrações; 3) Montagens e 4) Colagens. 
A seção aceita críticas e sugestões através do e-mail: artedigital@
estado.com.br. Em Sua Opinião o usuário tem condições de fazer 
avaliações sobre o projeto do NETEstado, sugerir modificações, além 
de fornecer seus dados para cadastramento pelos computadores da 
publicação. Nos dois restantes sobressai o caráter institucional. Em 
Editoriais, como o próprio nome antecipa, são colocados os editoriais 
da versão impressa e em Estadão são anunciadas as empresas do 
Grupo Estado, com um breve resumo das suas atividades e a filosofia 
do Estadão.

A versão digital do Estadão padece de um equívoco comum às 
publicações jornalísticas na Internet: priorizar a estética em detri-
mento da funcionalidade. O excesso de ícones, além da ausência de 
um investimento em hipertexto, dificulta o carregamento dos dados. 
A primeira página, com o equipamento mais simples de transmissão, 
um modem com velocidade de 2.400 bps, demora em torno de 10 
min. Alguns deles como Editoriais ou Estadão, pela sua característica 
institucional, sequer deveriam aparecer estampados enquanto itens 
conjugados aos serviços oferecidos aos usuários. Aqui parece que o 
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recurso utilizado pela Folhaweb, como veremos abaixo, de remeter 
para conexões em hipertexto se constitui numa estratégia de resulta-
dos mais satisfatórios.

A proposta da seção Panorama, no alto da página, que funciona 
como um índice de todas as matérias de cada edição, seria perfeita 
caso fosse organizada por editorias e de maneira hierarquizada, 
permitindo ao usuário que visitasse somente as reportagens de seu 
mais absoluto interesse. Como as reportagens são expostas de forma 
aleatória, com notícias de menor importância em primeiro plano, o 
usuário perde a imensa vantagem (típica do formato digital), de esco-
lher com antecipação o material que vai acessar. A seção incorre no 
erro de repetir – e o que é pior –, às vezes com foto, a manchete da 
primeira página, em vez de explorar os destaques das editorias.

Na apresentação das matérias de cada edição, Panorama deixa 
de lado a utilização racional do recurso de hipertexto, apostando na 
inclusão de fotos nas chamadas das matérias. Essa preferência retarda 
a transmissão dos dados. O mais indicado seria chamar pela titulação 
e deixar as fotos para encaixar em hipertexto junto com as matérias. 
Com a possibilidade do texto em camadas, são pouco recomendáveis 
as matérias extensas. O jornalismo digital talvez seja o mais novo 
responsável pela revitalização da reportagem, com o estabelecimento 
de condições para que toda matéria seja desdobrada, em várias re-
trancas, toda vez que o procedimento seja exigido pelo assunto, sem 
cansar o público.

A falta de colocação da faixa com as conexões de retorno em to-
das as páginas retarda a navegação, ficando o usuário dependente dos 
comandos de retorno de seu browser. Em quase todas as suas seções, 
o NETEstado representa uma continuidade da verticalização inerente 
ao processo de produção jornalística nos suportes tradicionais. A única 
tímida exceção é Arte Digital, que conta com as participações ativas 
dos usuários em seus concursos para publicações de obras de arte.

O sistema de edição entre as editorias consegue tornar-se mais 
caótico do que na versão impressa, sendo disponibilizado de forma 
aleatória. A utilização do hipertexto não obedece a um planejamento 
racional, o que limita em muito as suas potencialidades, começando 
pela absoluta falta de conexão entre as matérias das inexistentes 
editorias do NETEstado. As inovações do NETEstado são o ótimo 
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guia de serviços sobre São Paulo e o NETjob, com os classificados de 
empregos da edição dominical. A estrutura da Agência Estado5 não 
serve para uma atualização permanente do formato digital, que tem 
atualização de 24 em 24 h, uma eternidade na cultura digital.

A home-page do NETestado sofreu algumas modificações em 
maio de 1996. Entre as principais alterações destacamos a retirada das 
seções Fale com o Estadão e Arte Digital da faixa lateral à esquerda  
( esta última vai para a região central da home, abaixo da foto de capa) e 
a inclusão de duas novas seções – 1) Escolha de reportagens – em que 
o usuário seleciona uma dentre as reportagens feitas para o caderno 
de matérias especiais; e 2) Consulta/Pesquisa, de acesso aos bancos 
de dados do Estado e ao Manual de Redação do Estado de S. Paulo.

A proposta de interatividade permanece acanhada. Muitas 
das publicações como o brasileiro Zero Hora, de forma mais tímida, 
com atuação limitada ao suplemento de Informática e El Clarín, de 
Buenos Aires, em todas as editorias, já incorporaram as participações 
dos usuários na própria rotina de produção da notícia, superando 
o modelo da opção por uma matéria previamente elaborada pela 
equipe de jornalistas da publicação. A seção Panorama com o índice 
da matérias de cada edição segue confusa, sem uma hierarquização 
das reportagens e pela falta de divisão em editorias. A publicação 
excessiva de fotos, desnecessárias e mais recomendáveis nas páginas 
internas, dificulta a recepção dos dados.

Folhaweb

Os estudos para o lançamento da Folhaweb começaram a ser 
desenvolvidos em dezembro de 1994 por uma equipe de três pessoas 
e a chegada da publicação na rede ocorre em junho de 1995. Entre 
programadores, designers e jornalistas a Folhaweb mantinha, em 
meados de 1996, 20 profissionais envolvidos no projeto. A estrutura 
de produção da notícias obedece a transcrição das matérias feitas para 
o jornal impresso, procedimento que libera os jornalistas de aprender 

5 Aqui é bom salientar que a home-page da Agência Estado, que inclui conexões 
para o NetEstado e para o Jornal da Tarde, é de longe a mais completa da imprensa 
brasileira a nível de roteiros de navegação, embora tal como se torna regra geral 
nas edições digitais, seja muito tímida no aspecto de incorporar as participações 
dos internautas nas suas rotinas produtivas.
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a linguagem HTML. Apenas alguns dos jornalistas da publicação 
dominam o HTML. Embora até agora não tenha explorado a publici-
dade na home-page, a coordenação da Folhaweb já está estudando a 
viabilidade de comercialização de espaços publicitários.

A Folhaweb traz a versão do jornal Folha de São Paulo do dia, 
com foto, a charge da página 2 e informações institucionais sobre 
o grupo Folha. A diagramação da primeira página tem no alto à es-
querda o logotipo Folhaweb e à direita data da edição, dados sobre 
copyright e o nome da empresa que edita o jornal, Folha da Manhã, 
os três últimos em hipertexto. O copyright estabelece as normas sobre 
a utilização do material produzido pela Folhaweb; a data remete para 
as edições anteriores, todas arquivadas e o empresa Folha da Manhã, 
resume as demais subsidiárias do chamado Grupo Folha: Jornais Fo-
lha de S. Paulo, Folha da Tarde, Notícias Populares e Alô Negócios, de 
Curitiba; Datafolha, Agência Folha, Gráfica e Transfolha, responsável 
pela circulação do jornal.

A estrutura da página mantém de forma invariável uma manche-
te principal, acompanhada de uma chamada e de uma foto, que pode 
ou não se referir a esta matéria especificamente, a charge da página 2, 
e mais duas a três chamadas das demais editorias, sem texto. Em abril 
de 1996 houve a introdução de um índice que apresenta os títulos da 
matérias de todas as editorias da Folha impressa (Brasil, Dinheiro, 
Mundo, Ilustrada, Cotidiano e Esporte) e mais Especial, com maté-
rias específicas para a publicação digital. As editorias disponibilizam 
em média sete matérias a cada edição, em geral, sem fotos, algumas 
delas com retrancas, além das colunas dos principais articulistas 
como Juca Kfuri, José Simão, Antonio Callado, entre outros. O Índice 
oferece no topo e ao final da página a faixa de acesso às seis seções de 
serviços e à Folhaweb.

Cada notícia acessada através do Índice aparece na página de 
sua própria editoria, com o logotipo da seção, data da edição e co-
nexões para os textos anterior e posterior e volta para o índice. Esta 
reprodução do visual do jornal impresso obedece às mesmas normas 
de elaboração dos textos, com chapéu, títulos, linhas finas, origem das 
matérias e seus autores. No topo e ao final da página, encontra-se a 
tradicional faixa com conexões para as cinco seções de serviços e com 
a Folhaweb. Em todas as editorias são quase inexistentes a matérias 
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desdobradas em hipertexto e a maioria delas está editada sem fotos. 
Afora esta formatação, que se restringe às editorias da versão digital, a 
primeira página da Folhaweb tem à esquerda, abaixo do logotipo, uma 
coluna com os ícones das cinco seções de serviços complementares: 
Últimas Notícias – Agência Folha; Ciência; Datafolha; Folhinha; 
Mundo Digital e Fale com a Folha.

Na Últimas Notícias se possibilita o acesso à Agência Folha, que 
tem uma apresentação sumária dos serviços que presta, além das últi-
mas notícias do dia, atualizadas de duas em duas horas, e das manche-
tes dos principais jornais nacionais e dos noticiários dos telejornais do 
dia anterior. A Folhinha, que tem atualização todas as quintas-feiras, 
tem diagramação na primeira página, com fotos e charges, adequada ao 
público infantil. Esta seção está dividida em: Noticiário da Folhinha, 
com arquivo das edições anteriores; Quadrinhos, Dicas de Brinquedos, 
Livros, Escolha seu Programa e Conexões, para endereços de interesse 
das crianças. Em Ciência se encontram notícias, reportagens, artigos, 
e conexões com instituições científicas. O Datafolha disponibiliza as 
principais pesquisas do instituto e o Fale com a Folha permite que o 
usuário faça críticas, sugestões e entre em contato com os colunistas do 
jornal e/ou com os vários departamentos da empresa, além de retirar 
todas as demais dúvidas dos usuários da Folhaweb.

De todos serviços disponibilizados pela Folhaweb, o menos 
convencional, o que mais explora a interatividade é o Mundo Digi-
tal. Nesta seção são feitas permanentes pesquisas com os usuários 
sobre assuntos de atualidade, além de desenvolver concursos entre 
os freqüentadores do site como o recente sobre a melhor página para 
o Web. O múltiplo cardápio do Mundo Digital comporta também as 
últimas notícias sobre a Internet, informática e a coluna NETVOX, 
publicada pela jornalista Maria Ercília, na Ilustrada. A mais atrativa 
novidade deste serviço é a subseção Recomendados, lançada em abril 
de 1996, com centenas de conexões para sites de programas de busca, 
arte, cultura, cinema, esportes, moda, governo, TV, Rádio, jornais, 
revistas, comida, compras, infantis, e celebridades. As matérias da 
editoria especial da Folhaweb são produzidas pelo Mundo Digital.

Embora tenha sido aperfeiçoada desde o seu lançamento, (a intro-
dução do Índice é o melhor exemplo) a página da Folhaweb segue mais 
preocupada com a sua beleza plástica do que com a funcionalidade na 
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transmissão dos dados aos usuários.6 Na estrutura da primeira página 
vários equívocos são evidentes, quase todos pela recusa em utilizar o 
recurso do hipertexto, que é uma característica básica do jornalismo di-
gital. Os ícones das seções complementares, que são um elemento meio 
para atingir os fins – o acesso às informações disponibilizadas –, tem 
uma proporção exagerada, prejudicando o carregamento dos dados. 
Ícones menores, ou um índice em hipertexto com as diversas seções 
(vide San Jose Mercury) são mais recomendáveis. A charge, que na 
versão impressa está na página dois e na digital vai para a primeira, 
poderia, sem nenhuma perda para os usuários, ser substituída dentro 
desta mesma lógica por um ícone de acesso em hipertexto.7

Dos serviços oferecidos pela Folhaweb, os melhores são as co-
nexões com o Mundo Digital, a Folhinha e as pesquisas do DataFolha.  
A Agência Folha, além de apresentar uma leque reduzido de notícias, 
desatualizadas porque o trabalho não sofre alimentação simultânea 
com a produção,8 está desprovida de conexões com as demais pu-
blicações nacionais e estrangeiras, ao contrário do que ocorre, por 
exemplo, com a sua mais direta concorrente, a Agência Estado. Na 
estrutura da sua versão digital a Folhaweb adota o mesmo princípio 
de edição da versão impressa. Nessa lógica as editorias permanecem 
isoladas, não havendo conexões entre as diversas seções do jornal. 
A exceção são as matérias da editoria especial, com a seção Mundo 
Digital. As matérias em todas as editorias em vez de produzidas em 
camadas (ou seja, através de sucessivos links que permitissem apro-
fundamento e/ou ligações com matérias correlatas) e com fotos e co-
nexões, o que enriqueceria muito seu conteúdo, sem tornar a página 
pouco funcional, são simples reproduções do material produzido para 
o impresso.

6 Não é a toa que a reclamação mais sistemática dos usuários da Folhaweb consiste 
na lentidão do acesso as informações. Entrevista com o Webmaster da Folhaweb, 
Rodrigo Santaliestra, via e-mail, em 10 abr. 1996.

7 Esta é uma das nossas observações que, como veremos adiante, são adequadas às 
modificações feitas pela Folhaweb em maio de 1996, quando da entrada na www 
do Universo Online.

8 A Coordenação da Folhaweb alega que a falta de atualização da versão digital da 
publicação não e uma limitação para os usuários porque um dos serviços que a 
Folhaweb oferece é o Últimas Notícias, em conexão com a Agência Folha, atuali-
zado de duas em duas horas. Entrevista com Rodrigo Santaliestra, Webmaster da 
Folhaweb, em 10 abr. 1996, via e-mail.
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Em 25 de abril de 1996 a Folhaweb sofre várias modificações, 
passando a constituir-se enquanto uma das atrações do Universo On-
line, serviço de informações do Grupo Folha. As principais mudanças 
são a colocação de uma faixa com conexões em hipertexto acima do 
logotipo em todas as páginas e a redução do número de seções nas 
faixas laterais, agora limitadas à três: índice, classificados e charge, 
que aliás, ao vir estampada na home era um dos equívocos do projeto 
anterior. Abaixo do logotipo uma manchete em hipertexto e com 
chamada-texto hierarquiza de forma correta o noticiário. Ao centro 
permenece a edição de uma foto, com hipertexto para as páginas 
internas.

As conexões em hipertexto para todas as seções do jornal estão 
dispostas no rodapé. O índice possibilita aos usuários uma visão 
completa de toda a edição e as matérias são chamadas somente pelos 
títulos em hipertexto, com o esclarecimento se vem acompanhadas de 
fotos ou não. Os textos são ainda pouco compatíveis com o formato 
digital. Embora menores do que os anteriores, são desprovidos de co-
nexões em hipertexto (internas). As várias retrancas das reportagens 
deveriam vir editadas em hipertexto, com chamadas pelos títulos das 
matérias. A edição digital segue uma cópia da impressa, com quase 
nenhum material exclusivo e sem qualquer modificação que inclua 
o usuário na lógica de produção da notícia, como ocorre em outras 
inúmeras publicações.

O Globo 

Dentre as grandes empresas jornalísticas do eixo Rio-São Paulo 
a que mantém uma participação mais acanhada na rede,9 tendo um 
produto menos completo que muitas congêneres menores on-line 
ou mesmo de estados mais distantes do centro do País e menos de-
senvolvidos industrialmente como o Jornal de Santa Catarina, de 
Blumenau e A Gazeta de Alagoas.

9 Em entrevista a Luiz Augusto Siqueira, o Diretor de Novos Meios das Organi-
zações Globo, Henrique Gaban, adianta que o Grupo prepara o lançamento do 
Globo Online, que terá “serviços que façam o leitor falar com o jornal impres-
so, cadernos classificados indexados e, futuramente, quando as linhas telefônicas 
permitirem, experiências multimídia”. Cf. Silêncio Estratégico. Comunicação & 
Política, III, n° 1, jan./abr. 1996, p. 61.
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O Globo restringe-se a edições atualizadas semanalmente (ter-
ças-feiras), contendo, por enquanto, somente o Caderno de Informá-
tica. Em dezembro de 1995 fez a cobertura das finais do campeonato 
brasileiro de futebol.

A home-page tem uma estrutura convencional, com o logotipo 
centralizado ao alto. O Informática on-line, que tem sua primeira 
edição digital em 07.08.95, apresenta dez seções de entrada para os 
usuários: Nesta Edição, Nostalgia, Carta de Navegação, Clipping 
Arte, Extra-Extra, Hot-Page, Rede de Intrigas, Pesquisa, Ponto de 
Encontro e Consultoria, sobre problemas com o Windows 95.

A mais atrativa de todas é a Nesta Edição, que disponibiliza as 
matérias jornalísticas do caderno da versão impressa. Na primeira 
página do caderno, as reportagens são chamadas de modo eficiente, 
somente pelos títulos em hipertexto, mas as matérias, com raras exce-
ções, estão longe de atender aos princípios do suporte digital. Muitas 
vezes os textos são muito longos, faltando uma edição das conexões 
em hipertexto. Os links, quando existem, são colocados após o texto, 
em vez de ao longo dele. Falta também uma hierarquização das maté-
rias através de uma manchete.

Na primeira página todas as matérias são niveladas. Há uma boa 
interface para a navegação, com conexões para as demais reportagens 
da edição e para as outras seções da publicação. Todas as edições do 
Informática On-line são encontradas em arquivo na seção Nostalgia. 
Algumas das seções são “fantasmas” como Clipping Art, Carta de 
Navegação e Nostalgia, que mesmo estando disponíveis no índice, 
ainda permaneciam em construção em meados de 1996.

Apesar de manter uma estrutura verticalizada na produção 
jornalística, nos vários serviços que mantém, Informática On-line 
garante uma ampla participação dos usuários. Na seção Extra-Extra, 
são feitas listas de adesão a abaixo-assinados de protesto contra ações 
governamentais ou de grupos políticos extremados.10

A Rede de Intrigas é muito semelhante à anterior, tendo como 
única diferença que em vez de aderir a uma proposta de protesto, 
o internauta somente expressa a sua opinião acerca de um assunto 
polêmico na conjuntura. No Hot Dog o internauta pode votar para 

10 Como a exigência ao primeiro ministro francês, Jacques Chirac, na edição de  
7 abr. 1996, do fim dos testes nucleares no Atol de Mururoa.
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escolher as melhores home-pages do caderno. O Ponto de Encontro 
funciona como se fosse o chat do suplemento, sendo uma lista de dis-
cussão entre internautas dos mais diversos lugares (no país e exterior) 
que visitam a publicação. Através da seção Pesquisa, Informática  
On-line realiza um levantamento do perfil dos usuários da home-page.

Zero Hora 

No início mantinha somente o ZH Informática, atualizado 
semanalmente. Em janeiro de 1996 remodela a proposta, com a in-
trodução dos principais destaques diários, os resultados do futebol 
gaúcho e o tempo nas principais regiões do Rio Grande do Sul e 
capitais do Cone Sul. De todos os jornais brasileiros é o que oferece 
mais espaço para a interatividade com os usuários, através da seção 
Reportagem Interativa.

A estrutura da primeira página foge do desenho usual das simi-
lares. No alto, centralizado, aparece o nome da publicação Zero Hora 
On-line, com o logotipo da RBS à esquerda, em hipertexto que apre-
senta a estrutura da empresa jornalística Zero Hora, as editorias do 
jornal e um resumo das atividades de cada uma delas. É uma das mais 
demoradas de todas as publicações digitais para carregar os dados.

Das quatro vias de acesso que oferece ao usuário, duas são de 
matérias de cunho jornalístico: ZH Informática e Destaques do Dia 
e outras duas são de serviços complementares: Futebol Gaúcho na 
Rede e Tempo. Abaixo dos quatro ícones, vem a faixa com as conexões 
em hipertexto para estas sessões, seguida de três conexões para voltar 
à página anterior, para o e-mail de Zero Hora e para passar à próxima 
página. No intervalo anterior ao rodapé são dados acessos a serviços 
sazonais, como informações sobre a declaração do imposto de renda, 
por exemplo, com conexão para o programa declaração, via com-
putador da Receita Federal. Ao pé da página existem três conexões 
institucionais em hipertexto: Conheça Zero Hora; Como falar com 
ZH e Como assinar ZH.

Na abertura de todas as páginas específicas se repete o ícone da 
primeira página, sempre à esquerda, acompanhado da data da edição. 
Este procedimento, se de um lado, assegura uma certa unidade de 
diagramação, de outro, retarda a transmissão dos dados. Alguns dos 
ícones, como o dos Destaques do Dia, são imensos, reproduzindo em 
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miniatura a capa do ZH impresso. Abaixo do logotipo da seção (es-
quema que permanece em todas as páginas), fica o conjunto de ícones 
de conexão para as páginas anteriores e posteriores, com o endereço 
eletrônico de ZH e com ZH On-line, com seus dados institucionais. 
Esse é, aliás, um dos fatores interessantes do projeto de ZH, facilitan-
do a navegação dos usuários.

Na seção Destaques do Dia, são apresentadas as principais ma-
térias da edição diária do ZH impresso, começando pela manchete, 
em hipertexto. Na estrutura dessa página a disposição dos assuntos 
demonstra uma certa falta de familiaridade com o formato em hi-
pertexto. A manchete em hipertexto, assim como todas as chamadas 
(Destaques do Dia) das demais editorias e os indicadores econômicos, 
são editados sem acompanhamento de texto ou fotos, mas, ao final, 
na mesma página, são apresentados em formato normal os resumos 
dos destaques, com uma conexão para voltar ao topo da página. Esta 
estratégia de edição tem dois problemas. Primeiro, perde a funciona-
lidade pela demora no carregamento dos dados. Segundo, se esquiva 
de aproveitar o recurso do hipertexto, disponibilizando de imediato 
somente as matérias de real interesse para o usuário do serviço.

A adoção indiscriminada de ícones para identificar todas as 
seções e/ou tópicos se encontra como uma das marcas registradas 
de ZH On-line. Nada contra os ícones, mas em se tratando de uma 
modalidade discursiva atrelada à funcionalidade como o jornalismo, a 
introdução dos ícones deveria obedecer critérios de maximização das 
informações. Não é o caso de ZH On-line em que até para identificar os 
indicadores econômicos são propostos ícones pesados (em termos de 
dados transmitidos), sem acrescentar nenhum aspecto novo ao conteú-
do das estatísticas. A falta de uma edição pela publicação de fotos e/ou 
hierarquização dos destaques parece uma medida pouco aconselhável. 
No emaranhado de mais de 10 chamadas, nenhuma com fotos ou textos 
de apoio, o usuário perde muito tempo, tendo que verificar uma a uma 
– caso tenha paciência –, para descobrir o que seja de seu interesse.

Da totalidade das entradas possíveis para os navegadores de ZH 
On-line, o suplemento de ZH Informática On-line supera, tanto em 
interatividade quanto em quantidade de opções de serviços presta-
dos, todos os demais. Dividido nas seções Agenda, E-mail, Interface, 
Infovias, Guia de Compras, Passaporte e Reportagem Interativa, o 
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Caderno possibilita desde o acesso à tabela dos preços mais competi-
tivos para adquirir computadores ou periféricos, até sugestões de as-
suntos para reportagens. A antecipação das próximas pautas provoca 
um diálogo com os usuários, que tem uma participação na definição 
dos conteúdos publicados ou ao menos na escolha das fontes. A fixa-
ção de conexões com a home-page ou com as outras seções facilita a 
interrelação entre as editorias.

Nas reportagens que são semanais (período muito extenso 
para um produto digital derivado de um similar impresso diário) são 
explorados recursos de hipertexto, além de se utilizar fotografias para 
ilustrar as matérias. Nestas reportagens, que são sempre a manchete 
em hipertexto do suplemento, cremos que as principais deficiências 
são conformadas pelo processo de edição. A colocação do título em 
hipertexto obedece de modo perfeito a lógica digital, mas o mesmo 
não ocorre com o texto de abertura das matérias ou com o seu de-
senvolvimento em retrancas. Os textos são enormes, sem qualquer 
conexão em hipertexto para complementar os dados apresentados. 
Por exemplo, numa reportagem sobre os trabalhadores da geração do 
computador,11 chamados telecommuter, são feitas várias entrevistas 
sem que se ofereça aos usuários a condição de entrar em contato di-
reto com as fontes, caso seja de interesse saber mais sobre o assunto.

As fotografias são editadas sem preocupação com a sua funcio-
nalidade na nova formatação. Com a inserção de fotos enormes (sem 
uma justificativa jornalística) nas matérias de abertura, ocorre um 
descompasso entre o recebimento do texto e das imagens, prejudi-
cando a compreensão do conteúdo das reportagens, além de abusar 
da paciência dos internautas. Muitas vezes, são editadas ilustrações 
desnecessárias, quando bastava remeter para uma conexão em hiper-
texto. A retrancas, em vez de entrarem como conexões derivadas de 
palavras-chave12 no texto de apresentação da matéria, são editadas 
em separado, numa alusão ao esquema do jornalismo impresso.

11 Zero Hora On-line. ZH Informática On-line. 26 mar. 1996, Porto Alegre.
12 Um ótimo exemplo de aplicação dos recursos de hipertexto é o JB On-line Espe-

cial, um dos serviços do JB On-line, que através de uma única reportagem garante 
ao usuário o acesso a um universo ilimitado dentro do mundo digital. Cf. JB On-
line Especial.
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Estado de Minas

O mais tradicional jornal mineiro tinha até pouco tempo somen-
te o Caderno de Informática na Web, apresentando as seções Inter-
net, Byte a Byte e Infotribo. Após uma reformulação na estrutura de 
sua home-page, disponibiliza notícias e/ou serviços em várias áreas. 
No alto da home-page aparece o logotipo Estado de Minas. Abaixo 
vem as sete seções com os possíveis roteiros de navegação: Fórum 
de Debates, Espetáculos, Esportes, Informática, Humor, Política 
e Highlight, todos em hipertexto. No Fórum de Debates são feitas 
pesquisas de opinião com os internautas. A cobertura da Editoria de 
Política apresenta pouca consistência, resumida a pequenas notas, 
sem fotos ou conexões em hipertexto.

A divisão da programação semanal dos eventos culturais e das 
emissoras de televisão em áreas e/ou dias da semana facilita muito 
a pesquisa pelos usuários, tornando a seção Espetáculos uma das 
mais interessantes da publicação. A seção de Esportes, embora seja 
uma das poucas que tenha uma proposta mais interativa, através do 
espaço Netgol, em que o torcedor escolhe o melhor gol da rodada do 
fim de semana no campeonato mineiro, ressente-se de uma cobertura 
jornalística dos principais jogos a nível regional ou nacional, com 
utilização de fotos e/ou hipertexto. A editoria se intitula de Esportes, 
mas fica limitada aos comentários sobre futebol e a apresentação da 
tabela de jogos do campeonato mineiro de futebol.

Em Humor são apresentadas as charges semanais publicadas 
pelo jornal impresso e as tiras de Nani, Ziraldo, Luís Fernando Verís-
simo, entre outros. Através de em@estaminas.com.br, em hipertexto, 
colocado na home-page o usuário tem acesso aos endereços eletrôni-
cos dos principais responsáveis pela publicação. O Estado de Minas 
não tem nenhuma interatividade na produção das notícias.

As melhores seções do Estado de Minas são o Caderno de 
Informática e o Estado Ecológico, que são quase como que duas 
publicações autônomas. Com coberturas jornalísticas mais amplas 
tem matérias curtas e com várias chamadas, todas em hipertexto. 
O Caderno de Informática tem quatro seções: Internet, a coluna com 
o editor do JB On-line, Sergio Charlab; Byte a Byte, com orientações 
sobre o ciberespaço; Software, com comentários sobre programas de 
computadores e para navegação na rede e Telecomunicações, com 

Coletânea Gjol-Miolo.indd   33 21/09/18   17:23



34  .  GJOL: 20 anos de percurso

matérias sobre o mercado de telecomunicações. O Estado Ecológico 
se subdivide em duas seções: colunas de comentários e matérias jor-
nalísticas.

Nos dois cadernos falta uma utilização mais racional do recurso 
do hipertexto: as matérias são feitas com texto corrido, às vezes muito 
curtos. Note-se ainda a ausência de fotos. Nestas seções a interface 
de navegação fica resumida a volta à home-page do Estado de Minas. 
Caso deseje voltar para a primeira página de cada caderno, o usuário 
necessita buscar auxílio no browser que está utilizando.

Gazeta Mercantil

A home-page da Gazeta Mercantil On-line é simples, funcional 
e uma das primeiras no Brasil a entrar na Web com patrocínio. Apre-
senta um visual econômico, facilitando em muito o acesso aos dados. 
Traz ícones com conexões para as versões resumidas da publicação 
em português e inglês e para o grupo Icatu, que patrocina o site.  
No rodapé tem entradas em hipertexto para as versões em português 
e inglês, para o serviço Icatu On-line e para a home-page da empresa 
Produto Brasil, que fez o desenho do projeto da página da Gazeta 
Mercantil. A publicação é atualizada de segunda a sexta-feira, com 
exceção dos feriados bancários sempre a partir das 5 h. da manhã.

As notícias mais urgentes são disponibilizadas para os assi-
nantes em quatro edições diárias: às 10, 14, 16 e 19 h. A consulta das 
versões resumidas é gratuita, mas a complementação das matérias 
pressupõe a assinatura da publicação. Para 10 horas mensais o custo 
anual fica em R$ 260,00. Cada hora extra tem um acréscimo de 10%. 
Os clientes do Icatu tem um desconto de 15%. O internauta que de-
sejar experimentar a qualidade do serviço pode fazer uma assinatura 
gratuita de sete dias, enviando os dados para o cadastro da Gazeta 
Mercantil, através do preenchimento de um formulário.

A primeira página da Gazeta Mercantil On-line, embora siga o 
mesmo estilo da home, optando pela simplicidade que garante uma 
maior funcionalidade ao sistema de transmissão dos dados, apresenta 
um baixo nível informativo. A colocação das quatro seções em hiper-
texto (Notícias, Gazeta Mercantil, Brasil e Icatu), sem a complemen-
tação de uma manchete, obriga o usuário a entrar em notícias para 
saber o principal fato econômico do momento. Este procedimento 
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além de indicar uma ausência de hierarquia nos fatos, implica em 
perda de tempo decorrente de uma falta de agilidade na edição.

Na seção Notícias, as chamadas em hipertexto e os textos 
curtos são duas formas corretas de aplicação do suporte digital, mas 
a colocação dos resumos das matérias ao pé da página, gravado em 
um único arquivo, demonstra um desconhecimento dos recursos do 
hipertexto. Com a gravação de todos os dados em um mesmo arquivo, 
um dos principais trunfos do hipertexto, a rapidez na transmissão 
das informações pela utilização de várias retrancas separadas fica 
prejudicado.

Na seção Gazeta Mercantil são traçados o histórico e o perfil 
do Grupo Gazeta Mercantil, os serviços oferecidos pela empresa, 
as editorias e cadernos da Gazeta Mercantil, sistema de impressão, 
endereços do Departamento Comercial e uma conexão para voltar à 
home-page. Apesar da entrada recente na Web, que em tese possibili-
taria uma preparação mais detalhada para o lançamento do produto, 
a Gazeta Mercantil comete uma falha inadmissível: a disponibilização 
de um serviço que está em fase de construção. Nada mais frustrante 
para um usuário que perder o seu precioso tempo.

Diário do Nordeste

Embora seja um dos mais antigos no país, continuava, em mea-
dos de 1996, a funcionar “em fase experimental”, sendo conhecido 
como uma página em construção13. Lançado em julho de 1995, atra-
vés de um acordo com a Escola Técnica Federal do Ceará. A equipe 
de produção da publicação é formada por Valdson Alencar, Mardonio 
França e Janaína Cruz, da Escola Técnica e Júlio Martins, Elizardo 
Medeiros e Roberto Amorin, do Diário do Nordeste. A home- page é 
simples, com os destaques da primeira página da edição impressa e as 
colunas É, de Neno Cavalcanti; Política de Edilmar Simões e Virando 
Jogo de Tom Barros, todos em hipertexto. A falta de edição das maté-
rias fica explícita em dois momentos. Primeiro pela falta de separação 
entre a manchete e as outras notícias e segundo pela extensão dos 
textos, que são transpostos do impresso.

13 Cf. NADER, Alceu. Jornais brasileiros melhoram seus serviços. In Imprensa 102. 
Março de 1996, p 20, São Paulo, Feeling Editorial.
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Jornal de Santa Catarina

O Jornal de Santa Catarina cumpre à risca o ditado de que no 
campo do jornalismo digital os últimos são tendencialmente os pri-
meiros

14
, ou seja, as publicações mais recentes na Web têm condições 

de aproveitar as principais experiências das mais antigas para criar 
um projeto com uma melhor interface. Os vícios de tentar reproduzir 
na Internet uma cópia resumida do jornal impresso são abandonados 
no JSC On-line (ao menos em termos de formatação da primeira 
página), permitindo que a publicação seja uma das que tenha os seus 
dados acessados de forma mais rápida, incluindo páginas com fotos. 
Na home-page do JSC On- line são colocados somente o logotipo em 
hipertexto, o espaço para publicidade e os ícones com as editorias ou 
seções de serviços: Destaques, Colunas, A imagem; Últimas; Jornal 
de Economia e Jornal de Domingo.

No rodapé da página são apresentadas as informações institu-
cionais em três seções: Conheça o Santa On-line; Fale com o Santa e 
Jornais do Grupo RBS. Todos os itens da home-page são codificados 
em hipertexto, possibilitando uma ampliação dos dados, mas somen-
te se for do agrado do usuário, atendendo a uma regra elementar do 
suporte digital que é permitir a personalização das notícias, com o 
próprio indivíduo escolhendo suas informações. Na seção Destaques 
são oferecidas as chamadas pelos títulos das principais editorias. Aqui 
o único senão é que as chamadas são editadas aleatoriamente, quando 
o ideal seria que houvesse uma divisão pelas editorias, evitando perda 
de tempo pelos internautas. Os textos das matérias conectadas em 
hipertexto são editados de modo correto, concisos, mesmo com fotos 
são rapidamente carregados.

O forte da publicação são as notícias regionais. Falta oferecer 
conexões em hipertexto de suas matérias, explorando mais a edição 
de retrancas para ampliar as reportagens. Na interface volta somente 
para a home-page, em vez de garantir o acesso às demais matérias de 
cada editoria. Esta opção obriga o usuário a efetuar comandos desne-
cessários. Em todas as editorias as matérias são acompanhadas de uma  
sugestão de roteiro cultural e da recomendação de uma página na Web.

14 Cf. SHNEIDER, Ari & DAMANTI, Nara. Entrevista de Roberto Civita. Imprensa. 
Feeling Editorial, São Paulo, dez. 1995.

Coletânea Gjol-Miolo.indd   36 21/09/18   17:23



GJOL: 20 anos de percurso  .  37

Esta estratégia utiliza a agilidade do formato digital para aliar a 
produção de notícias com um serviço complementar de esclarecimen-
to de dúvidas do público. Como a edição para a Internet fecha todos os 
dias antes das 22 h, as últimas notícias são atualizadas até as 23 h. Na 
parte institucional o JSC divulga, inclusive com acesso aos endereços 
eletrônicos, os demais jornais da Rede Brasil Sul na Internet, o Zero 
Hora, de Porto Alegre e o Diário Catarinense, de Florianópolis.

No item Jornal de Domingo, são disponibilizadas todas as infor-
mações das edições dominicais do jornal impresso. Talvez, a deficiência 
mais visível do JSC On-line seja a falta de notícias exclusivas, atuando 
ainda como um suporte para o impresso e a sua consequente depen-
dência da lógica de fechamento diário, numa publicação de suporte que 
pressupõe a atualização constante.

A Tribuna On-line 

Com uma primeira página simples, mas funcional a Tribuna 
On-line atende aos princípios de formatação do suporte digital. Na 
estrutura da home-page aparece o logotipo centralizado no alto da 
tela, tendo abaixo, sempre em hipertexto, as oito seções oferecidas 
aos usuários. No rodapé fica o endereço eletrônico da publicação, em 
hipertexto, através do ícone aTribuna@sebes.com.br.

Até para saciar a curiosidade do usuário, seria muito melhor 
que antes de todas as seções viesse, em hipertexto, a própria manche-
te diária, que estaria assim hierarquizada em relação ao restante do 
noticiário. Em Notícias On-line, em que remete seus frequentadores 
para outros sites on-line, a Tribuna peca pela desatualização de sua 
lista.

Na disposição dos ícones na home-page falta uma hierarquiza-
ção. A manchete que deveria vir em primeiro plano, surge somente 
depois dos destaques, da foto do dia e das editorias. Os destaques 
são editados sem qualquer relação com as suas editorias. Na edição 
dos textos falta uma adaptação ao novo suporte, ficando evidente a 
transposição pura e simples das reportagens criadas para a Tribuna 
impressa. Os textos são longos, sem nenhuma conexão em hipertexto. 
A publicação evita a colocação de fotos, fugindo do risco de preju-
dicar o carregamento dos dados, mas o procedimento empobrece o 
conteúdo das matérias, além de tornar as páginas mais monótonas. 
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Na navegação, os usuários são atrapalhados pela restrição do retorno 
obrigatório à home-page da Tribuna. Esta deficiência seria resolvida 
com a divisão pelas editorias e a colocação de conexões para a home
-page das editorias e da primeira página da publicação.

Gazeta de Alagoas 

Embora seja dentre os jornais nordestinos aquele que tenha 
a mais completa e esteticamente melhor resolvida home-page, apre-
senta uma inflação desnecessária de ilustrações que dificulta muito 
seu carregamento para usuários com modens mais lentos. A estrutura 
obedece aos padrões clássicos, com o logotipo ao alto seguido de uma 
foto e com as entradas em hipertexto para as nove seções oferecidas 
pela publicação (Notícias, Economia, Opinião, Meio Ambiente, Espor-
te, Política, Turismo, Informática e Colunas). A manchete da edição 
vem logo abaixo. Na parte central da página fica a data de atualização 
da home-page, que é diária, e o contador com o número de visitantes. 
No rodapé tem-se as conexões para todas as seções, uma charge, e o 
endereço eletrônico da Design & Maintenance, empresa responsável 
pela criação da home-page da Gazeta de Alagoas.

Na conexão com as diversas editorias é que se materializa a 
principal deficiência da publicação. Em todas as páginas são repro-
duzidos, sem nenhuma necessidade, os logotipos da versão impres-
sa, que tem um desenho desproporcional para o formato digital.  
As matérias são chamadas em hipertexto, mas vem acompanhadas no 
rodapé de todos os seus textos, transformando cada um dos arquivos 
em arquivo único. As matérias via de regra são transpostas direto 
do jornal impresso, na maioria das vezes sem fotos ou ilustrações e 
com textos enormes. As exceções são as editorias de Informática e 
Esporte, que, mesmo sem uma adequada valorização do hipertexto, 
ao menos tem textos menores e algumas fotografias. Numa média são 
duas três matérias por editoria.

Em algumas editorias, como Meio Ambiente, falta uma atuali-
zação permanente. A Gazeta de Alagoas incorre em um erro imper-
doável: entre as seções que disponibiliza para os usuários uma delas 
– Turismo – está em construção. Ora, se a publicação não dispõe do 
caderno deveria ter o bom senso de evitar que o público percebesse 
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uma das suas deficiências, somente colocando a seção quando esti-
vesse com o material pronto. Em todas as páginas os internautas tem 
algumas facilidades para a navegação, como o menu que, colocado 
antes e depois de cada matéria, permite sempre a volta ao topo da pá-
gina e no rodapé o endereço eletrônico e a conexão com a home-page.

A Gazeta de Alagoas é mais uma empresa jornalística que atua 
com sua versão na Internet como uma forma de fortalecer a sua edi-
ção impressa, limitando-se a transcrever suas matérias e sem garantir 
aos seus visitantes o contato com nenhum outro tipo de serviço, nem 
mesmo institucional como a assinatura on-line do jornal. Falta tam-
bém uma conexão em hipertexto com os dados institucionais, tanto 
do Grupo Arnon de Mello, quanto da Gazeta On-line. A publicação 
desconhece qualquer possibilidade de utilizar o novo suporte como 
uma forma de incorporar as sugestões dos usuários na lógica da ro-
tina de produção do jornal. O e-mail da Gazeta de Alagoas é Rony@
america.com.

O Estado do Paraná 

O Estado do Paraná disponibiliza na rede somente a edição 
dominical do Caderno Informática, oferecendo poucas opções de na-
vegação para seus usuários. Criada em 12 de novembro de 1995 a ho-
me-page tinha estrutura muito pesada, com uma foto acompanhando 
quase todas as chamadas para as diferentes seções do suplemento. 
Entre as modificações sofridas estão a retirada das ilustrações tanto 
na home quanto na primeira página do caderno, tornando o acesso à 
publicação muito mais ágil. Na estrutura atual, a home traz o logotipo 
ao alto seguido das conexões em hipertexto para a última edição e 
para o arquivo de todas as edições veiculadas na rede. A colocação do 
marcador permite que se tenha uma noção da aceitação da página.

No rodapé aparece a conexão com a empresa Perfect Design, 
responsável pela atualização da página. As principais deficiências são 
a falta de dados institucionais sobre a empresa que edita a publicação 
e/ou o jornal impresso e a inexistência de qualquer tipo de serviço 
complementar. Na primeira página do caderno são evitadas as fotos e 
as chamadas são dispostas de modo correto em hipertexto, sem texto 
adicional. Registre-se o excesso de títulos vagos, como “Atlas” ou 
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“Mundo do CD”, que obrigam o internauta a entrar na matéria para 
ver o seu conteúdo, muitas vezes, pouco atrativo.15

As matérias são editadas com textos curtos, mas sem nenhu-
ma conexão em hipertexto. Falta uma manchete que hierarquize 
as matérias do caderno e uma edição que desenvolva os assuntos 
mais interessantes em retrancas. Na média quase todas as matérias 
são pequenas notícias, sem uma contextualização conjuntural que é 
permitida pelo formato digital. A inexistência de fotos ou ilustrações 
empobrece muito o visual das páginas. O Estado do Paraná merece 
uma publicação mais completa que, ao menos reproduza todas as 
seções da edição impressa e com uma atualização diária.

Diário da Amazônia 

Talvez pareça miragem, mas o fenômeno do jornalismo digital 
possibilita que uma empresa jornalística modesta de um dos estados 
menos desenvolvidos do país tenha uma publicação mais completa na 
rede do que conglomerados consolidados do eixo Rio-São Paulo. É o 
caso do Diário da Amazônia, de Porto Velho, em Rondônia, que desde 
março de 1996 tem uma home-page que vem se mantendo muito mais 
atualizada e ampla do que O Globo. Com uma estrutura convencional, 
a home tem o logotipo no alto à esquerda e, ao lado, a data da edição 
com conexão em hipertexto para os resumos das principais matérias 
e colunas. Abaixo vem a manchete mas sem conexão em hipertexto.

O cuidado observado na home de evitar muitas ilustrações 
desaparece na primeira página. Todos os resumos das notícias são 
colocados em um mesmo arquivo, sem nenhum hipertexto e com uma 
sequencia de fotos, dificultando o acesso aos dados. O único serviço 
complementar oferecido pelo Diário da Amazônia é a conexão com a 
revista CyberZine, de Porto Velho. A home da publicação ilustra a fase 
de transição por que passa o jornalismo: nem se constitui enquanto 
uma publicação com um amplo leque de serviços, (que ao que tudo 
indica deve ser a tendência na área), nem aproveita o espaço para uma  
 

15 Sobre a necessidade de se evitar os títulos pouco precisos sem a colocação de 
verbos que expressam a ação central confira LEMOS, Carlos. Opiniões sobre o 
novo visual de O Globo. Imprensa, São Paulo, n. 102, p. 80, Feeling Editorial.
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intervenção mercadológica mais ousada do jornal impresso. Falta até 
mesmo uma conexão com os dados institucionais sobre a empresa 
que edita o Diário da Amazônia e/ou serviços de assinatura on-line.

Revista Neo

Esta é a primeira revista brasileira a entrar na rede, numa inicia-
tiva pioneira da equipe liderada pelo jornalista Ricardo Andaráos, em 
julho de 1995. Com um projeto muito simples, demonstra uma quase 
total adequação ao formato digital, com alguns pequenos problemas 
somente na disposição dos espaços publicitários. A estrutura da ho-
me-page tem o logotipo centralizado, com as chamadas de todas as 
matérias, com textos curtos e títulos em hipertexto. No rodapé, cone-
xões em hipertexto para os resumos em português, inglês e espanhol. 
As chamadas, de forma correta, evitam as fotos, que são editadas no 
corpo das matérias individuais, facilitando a transmissão dos dados.

As reportagens são desdobradas em retrancas, todas sempre 
com conexões em hipertexto a partir das suas titulações, mas também 
com conexões internas, através de palavras- chave do texto. Estas 
retrancas quase sempre, com textos muito curtos vem acompanha-
das de fotos. Em todas as páginas tem-se sempre as alternativas de 
volta para a matéria de abertura da reportagem, para a página com os 
resumos em português, inglês e espanhol e para o sumário. A interati-
vidade de Neo ainda não invadiu a produção das pautas, mas em cada 
edição são adiantados os assuntos que serão abordados no próximo 
número, com conexões em hipertexto para os endereços eletrônicos 
em que os internautas poderão vasculhar dados para incrementar 
seus conhecimentos sobre essas temáticas.

Na colocação dos espaços de publicidade a Neo abandona os 
cuidados tomados na disposição do conteúdo jornalístico, abrindo 
mão do recurso de hipertexto para estampar ilustrações enormes 
em páginas inteiras. Parece senso comum entre os publicitários que 
no formato digital uma das estratégias mais produtivas consiste em 
intercalar pequenas chamadas entre as matérias, mas sempre em hi-
pertexto em vez de introduzir de forma direta os anúncios. No Brasil 
um dos melhores exemplos deste procedimento é a Agência Estado.
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Revista Manchete

A revista Manchete chega aos usuários através da home-page 
da Bloch Editores, mantendo em arquivo todas as suas edições digi-
tais, desde a estreia em 30 de março de 1996. A home-page da Bloch 
tem formato simples e funcional, explorando de modo adequado 
os recursos do hipertexto. Ao alto, em desenho econômico, vem o 
logotipo da empresa seguido dos títulos das três principais revistas 
da editora, (Manchete, Ele/Ela e Pais & Filhos) com suas respectivas 
capas, ambos em hipertexto. No rodapé da home-page aparecem as 
publicidades sobre as demais revistas da editora, dados institucionais 
sobre o sistema de assinaturas e a conexão para o único serviço dispo-
nível: o JB On-line. Esta home-page se caracteriza pela maximização 
da lógica de que as versões digitais são uma extensão mercadológica 
das publicações impressas. Faltam conexões em hipertexto para as 
informações institucionais, tanto do Grupo Bloch quanto da sua pu-
blicação digital.

A primeira página segue uma proposta muito semelhante de 
atentar para a funcionalidade do discurso em hipertexto. No alto da 
página fica o logotipo da revista seguido da data da edição e com uma 
chamada resumida das principais matérias do número. A preferência 
da organização do sumário, somente com os títulos das matérias de 
cada seção em hipertexto, com a ausência de fotos demonstra uma 
perfeita sintonia com os critérios de agilidade na transmissão dos 
dados no suporte digital. As matérias são apresentadas em várias 
editorias (Atualidades, Reportagens, Internacional, A Semana em 
Manchete, Fascículos, Em Foco, Opinião etc...). Nem todas as ma-
térias disponibilizadas no sumário, que reproduz na íntegra a edição 
impressa, são acessíveis via versão digital pelos usuários. Todos os 
artigos da seção Opinião são acompanhados das fotos dos articulistas. 
No rodapé das páginas sempre vem a conexão em hipertexto com o 
sumário.

Numa forma genérica, as preocupações em adaptar-se ao for-
mato digital são obedecidas pela Manchete somente até o sumário. Na 
parte interna fica evidente o mesmo equívoco existente em 9 dentre 
10 das publicações colocadas na rede: a falta de uma criteriosa edição 
das matérias. Numa simples transposição da revista impressa, os 
textos quase sempre enormes, são estampados numa única matéria. 
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Mesmo quando divididas em várias retrancas, as reportagens são edi-
tadas num mesmo arquivo, sem utilizar o recurso do hipertexto, que 
tornaria mais agradável e opcional a leitura pelos usuários do sistema.

Esta crítica serve também para a edição das fotos, muitas vezes, 
indispensáveis em uma publicação de caráter ilustrado como Manche-
te, mas que, para explorar as potencialidades do hipertexto, poderia 
separar as fotos pelas diversas retrancas, em vez de fazer o inverso, 
estampando inúmeras fotografias em uma única matéria. Entre os 
serviços institucionais oferecidos pela home-page merece destaque o 
de assinaturas on-line em que o internauta pode fazer sua assinatura 
de qualquer de uma das revistas da editora. Nesta seção são traçados 
de forma resumida os perfis de todas as revistas do grupo, com seus 
preços e modalidades de pagamento.

Exame 

Depois de uma longa espera a versão digital da revista chega 
à rede em 25 de abril de 1996, através do Brasil on-line, o braço na 
Internet do Grupo Abril. Apesar de uma beleza plástica inegável, a 
estrutura da home-page elaborada pelo chefe de arte Paulo Cardoso 
esbarra na precária funcionalidade, exagerando nas ilustrações, mui-
tas vezes, desnecessárias.

16
 A capa da edição quinzenal da publicação 

impressa aparece duas vezes seguidas na home e na primeira página, 
ambas com conexões em hipertexto. A colocação superposta atrapa-
lha o acesso pelo atraso na transmissão dos dados.

Além das conexões em hipertexto com todas as seções de ser-
viços do Brasil On-line, são acrescentadas as entradas em hipertexto 
para os departamentos de pesquisa, circulação e comercial.

Na primeira página são disponibilizadas em hipertexto algumas 
das seções da revista impressa como: Reportagem de Capa, Tecnolo-
gia, Empreendedores, Empresa, Vida Executiva, Idéias e Soluções, 
acompanhadas de um pequeno texto de chamada. No rodapé da repe-

16 No Boletim n° 1 de 4 maio 1995 a direção do Brasil On-line justifica a lentidão no 
acesso - até então a mais sistemática reclamação dos usuários do sistema - pelas 
deficiências nas linhas de transmissão da Embratel com velocidade de 64 kbps, 
prometendo ampliar a velocidade em breve para 2Mbps, sem perceber que por 
mais que seja aumentada a velocidade de transmissão dos dados o projeto das 
suas revistas apresenta alguns aspectos pouco compatíveis com o discurso digital. 
Cf. Boletim Brasil On-line 4 maio 1996 (http://www.bol.com.br).
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tida capa da edição papel, temos duas conexões em hipertexto, uma 
para a Carta do Editor e outra para o Índice, com a relação completa 
de todas as matérias publicadas no número impresso. Embora esteja 
anunciando para breve uma ampliação dos serviços particularizados 
como listas de discussão para seus usuários da rede, Exame limita 
seus destaques a duas únicas seções, que são as colunas Macroscó-
pio sobre tecnologia na rede, assinada pelo jornalista Ivan Martins 
e Gestão em foco, sobre administração, comandada pelo jornalista 
Joaquim Castanheira. As duas mantém um formato afinado com o 
suporte digital, com textos concisos, mesmo que sem nenhuma cone-
xão em hipertexto.

Os tamanhos dos textos das matérias nas páginas internas são 
despropositados para uma publicação digital. Com dimensões quilo-
métricas são simplesmente transpostos para o HTML, sem nenhuma 
edição para a rede. A beleza plástica inconteste fica obscurecida diante 
de um subaproveitamento das fotos e do recurso do texto em camadas 
que caracteriza a rede enquanto suporte de produção jornalística.  
As várias retrancas são colocadas uma depois das outras, provocan-
do uma sensação maçante nos leitores frente a textos infindáveis.  
A padronização das cabeças das páginas garante uma unidade ao 
perfil da revista, mas o modelo pesado proposto dificulta a navegação 
no formato digital.

A preocupação de estrear com uma quantidade de serviços aci-
ma de suas possibilidades, empurra a Exame para um dos erros mais 
comuns e mais sérios das publicações na Internet: anunciar seções 
“fantasmas”, que mesmo tendo sido que projetadas são buracos ne-
gros, sem conteúdo. Na primeira página, Exame incorre nessa situa-
ção em nada menos que 5 das 7 entradas em hipertexto possíveis para 
os usuários, inclusive em espaços-chaves como nas conexões com os 
departamentos de assinatura, comercial e de pesquisa. A coordenação 
do projeto da Exame digital é da jornalista Sandra Carvalho. Em se 
tratando de uma publicação que admite que apresenta uma proposta 
de síntese das melhores publicações existentes na Web, Exame repete 
falhas – na edição dos textos em particular – inaceitáveis no atual 
estágio de aprimoramento do universo de revistas em circulação na 
rede. A entrada da Exame na era digital representa um novo estágio 
da rede no país, em que o comando das ações decorre das associações 
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entre os grupos de comunicação como nos acordos Folha/IstoÉ ou 
Abril/Estado.

IstoÉ 

A IstoÉ é a primeira revista semanal a circular em formato di-
gital no Brasil, tendo sua estreia na rede ocorrido às 20 h e 30 min da 
quarta-feira, 24 de abril de 1996 em meio a uma guerra de bastidores 
entre os servidores dos grupos Abril/Brasil On-line e da Folha/Uni-
verso.

17
 O projeto da home-page, que nasce de uma associação com o 

grupo Folha, ao contrário da Exame, segue à risca as recomendações 
do suporte digital, evitando exageros plásticos. Apresenta o logotipo, 
a capa da edição semanal, a manchete com a reportagem de capa, 
acompanhada de um pequeno texto e uma matéria secundária, ambas 
em hipertexto.

As demais entradas (Índice, Cartas, IstoÉ Hoje, Outras edições 
e Expediente) todas em hipertexto são expostas ao lado da capa. No 
lado da página vem as conexões em hipertexto para as várias seções 
de serviço oferecidas pelo Universo. Apesar de divulgar os nomes dos 
editores e dos diretores dos vários departamentos na seção Expe-
diente, falta a conexão com os endereços eletrônicos dos repórteres 
e/ou diretores da empresa. Através do Índice os usuários têm uma 
visão completa das matérias de todas as editorias que são chamadas 
de forma correta somente pelos seus títulos, sem nenhuma ilustra-
ção. Nas Cartas dos Leitores e nas Notícias da Semana seria mais 
recomendável que em vez de um único arquivo com todas as notas ou 
cartas, a chamada fosse feita pelas cartas individuais ou pelas notas 
isoladas, reduzindo o tempo de acesso.

A originalidade do padrão digital fez com que a revista fosse 
obrigada a criar uma seção que respondesse à velocidade de produ-
ção de notícias, inerente às publicações na rede, a IstoÉ Hoje, que 
atualiza os usuários diariamente com os principais fatos nacionais e 
internacionais. A principal falha das primeiras edições da revista e 
uma ameaça para uma publicação que pretende assumir o título de 
a melhor do país, decorre de uma formatação dos textos dentro da  
 

17 Cf. IstoÉ na Internet. IstoÉ, edição de 1 maio 1996, Seção Ciência.
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mesma lógica da edição impressa. Os textos, em particular os de aber-
tura das reportagens de capa, são enormes, sem nenhuma conexão 
interna ou externa em hipertexto.

Nas primeiras edições na rede, IstoÉ chega ao paroxismo de 
banir as fotografias da quase totalidade de suas páginas internas, 
inclusive das reportagens de capa. Se optasse pelo tratamento dife-
renciado dos textos, reduzindo o número de linhas de cada retranca, 
poderia distribuir as fotos no conjunto das matérias, sem prejuízo 
na agilidade de transmissão dos dados. As únicas exceções em que 
são utilizadas fotografias são A Semana e Entrevista, embora na 
primeira com a gravação de todas as notas em um único arquivo se 
esteja descumprindo um mandamento elementar do discurso digital: 
o desdobramento do texto em camadas superpostas, com a divisão do 
textos e/ou notas em sucessivos arquivos separados.

Publicado originalmente como o Capítulo 3, do Manual de 
Jornalismo na Internet: conceitos, noções práticas e um guia 
comentado das principais publicações jornalísticas digitais 
brasileiras e internacionais.
O Manual teve duas edições online, uma em 1996 e outra em 
1997. O texto integral da edição de 1997 pode ser acessado em: 
<https://goo.gl/GiqSHI>.
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TRÊS MODELOS DE JORNALISMO PERSONALIZADO 
NA INTERNET:

As experiências do Fishwrap, Pointcast News e CRAYON
(1996)

Marcos Palacios
Elias Machado

A criação da Internet,1 a rede mundial de computadores que 
sinaliza para a adoção de um ambiente comunicacional único para 
circulação das mais distintas formas de expressão da subjetividade, 
protagoniza uma revolução paradigmática no campo do discurso 
jornalístico. Em sua etapa preliminar, que surge nos EUA no final 
dos anos 80, a transposição da produção jornalística para a Internet 
estava resumida aos serviços de notícias personalizadas, os autode-
nominados “noticiários em tempo real”, oferecidos pelos servidores 
como o América Online.2 

Em 1989 eram apenas 42 os jornais online. A explosão do nú-
mero de computadores pessoais com acesso à rede em meados dos 
anos 90 viabiliza a ampliação dessa linha de produção. Em 1994 se 

1 A Internet nasce nos Estados Unidos a partir de experiências militares no fim dos 
anos 60, mas seu crescimento se acelera somente nos últimos dois anos, quando 
a rede triplica de tamanho. Ver Internet - um ano de crescimento fenomenal. No 
Brasil estima-se que o número de usuários possa chegar a um milhão até o final 
de 1996, segundo estimativas de Ivan Moura Campos, Secretário de Política de In-
formática e Automação do Ministério da Ciência e Tecnologia. Para alguns dados 
ver Internet World, Rio de Janeiro, Mantelmedia, edições de janeiro página 108 e 
de abril páginas 41-47, 1996.

2 A American Online é a maior rede norte-americana, reunindo mais de quatro 
milhões de usuários. Além de prover acesso à Internet, a American Online oferece 
uma série de outros serviços a seus associados, como noticiários, pesquisas em 
bancos de dados particulares, canais para conversação em tempo real, acesso a 
programas, jogos, etc. 
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estimava que havia 38 milhões de usuários da Internet e que o núme-
ro cresceria para 56 milhões até o final de 95. A projeção era de que 
pelo menos outros 200 milhões de usuários ingressariam na rede até 
1999.3 Com esses números impressionantes, mas ainda conservadores 
pois existem projeções que estimam em cerca de um bilhão o número 
de usuários no início do próximo século, muda a relação com um mer-
cado, até então tratado, como um simples nicho, e mais explorado em 
caráter experimental pelas agências de notícias do que pelos jornais. 
O cenário começa a sofrer modificações, através do lançamento das 
versões online de vários jornais impressos.

Produzidas através de uma linguagem específica de progra-
mação, a HTML4, as publicações online existem numa região do 
ciberespaço conhecida como World Wide Web (WWW), uma grande 
teia de bancos de dados interligados, abrangendo máquinas das 
diversas redes, em todos os continentes, que constituem a Internet. 
A cada uma delas corresponde um “endereço”, conhecido como URL 
(Universal Resources Locator). O endereço, por exemplo, do Jornal 
do Brasil é http://www.ibase.br/~jb; o do Sydney Morning Herald, 
da Austrália, é http://www.smh.com.au, o Mainichi, do Japão, pode 
ser acessado em http://www.mainichi.co.jp/index-e.html.

Segundo Nicholas Negroponte, um dos fundadores do Labora-
tório de Multimeios do Massachusetts Institute of Technology, cerca 
de 45 mil redes estão hoje dentro da Internet, com mais de quatro 
milhões de computadores5 e mais de cinquenta milhões de usuários 
espalhados por todo o mundo. Para visitar esses bancos de dados 
necessita-se de um computador, (ligado à Internet através de linha 

3 Ver dados da International Data Corp in BOURNELLIS, Cynthia. Etttech Interna-
tional, serviço de notícias, San José, Califórnia. E-mail (4637785@mcimail.com).

4 HTML, iniciais de Hyper Text Mark-up Language, é uma linguagem de pro-
gramação que produz documentos em hipertexto, um tipo de texto familiar aos 
usuários de multimídia doméstico, que permite com um clic do mouse navegar 
de uma parte à outra do documento ou entre documentos existente num mesmo 
computador ou em outros computadores.

5 Esses computadores interligados são os chamados “servidores”. Trata-se, em 
geral, de grandes computadores (mainframes) aos quais estão acoplados muitos 
micros, que funcionam como terminais das máquinas maiores.. Uma interessante 
e divertida introdução ao mundo da telemática, seu estágio atual e seus efeitos 
presentes e futuros na vida social está em Vida Digital, de Nicholas Negroponte 
(S. Paulo, Cia das Letras, 1995).
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telefônica e um modem6), e de um programa (browser) que permita 
a leitura de texto e a recuperação de material gráfico e sonoro (fotos, 
gravuras, cores, trilhas sonoras, efeitos de som, etc). Existem muitos 
programas para esse tipo de navegação na Internet, mas o Netscape 
e o Mosaic são os mais conhecidos e utilizados. Digita-se o endereço 
(URL) da publicação e se tem acesso ao arquivo que a contém, poden-
do-se então lê-la na tela ou mesmo gravá-la em disco ou imprimi-la. 

O jornalismo digital representa uma adaptação de uma moda-
lidade específica de conhecimento da realidade7 a esse novo suporte 
comunicacional, a tecnologia de transmissão digital de informações. 
A informação digital designa a informação codificada por algarismos 
decimais, ou mais geralmente, unidades binárias, os bits. A tecnologia 
analógica, que se impunha com o suporte de rádio e TV, transmite 
através de sinais contínuos como a oscilação da corrente elétrica, por 
exemplo. A previsão é de que o caminho natural dessas tecnologias de 
comunicação, como demonstra uma análise dos planos estratégicos 
desses setores, seja a digitalização progressiva de seus sinais.8 

O avanço das tecnologias nem sempre tem sido plenamente 
incorporado pelo campo jornalístico, que assimila as inovações que 
são propostas sem previamente efetuar um levantamento de suas 
características e das implicações da sua aplicação. Esse procedimen-
to, regra geral, resulta em um subaproveitamento desses recursos e 
equipamentos, além do que, no aspecto discursivo, o jornal mantém 
as mesmas estratégias das fases anteriores. A prioridade para os 
computadores centrais, quando se configurava a revolução das redes 
locais, no começo do processo de informatização dos jornais brasilei-

6 Um modem (o nome vem da expressão modulator-demodulator) é um aparelho 
que transforma bits em ondas e ondas em bits, permitindo a comunicação entre 
computadores. Na verdade hoje em dia o modem é apenas mais uma placa no 
interior de seu computador. As velocidades dos modens são medidas em bits por 
segundo, 9.600 bps, 14.400 bps, etc. Um bit, em linguagem de Informática, é uma 
unidade mínima de informação.

7 Sobre o jornalismo como forma de conhecimento. Ver GENRO FILHO, Adel-
mo. O segredo da pirâmide. Porto Aelgre, Tchê!, 1987 e MEDITSCH, Eduardo.  
O conhecimento do jornalismo. Florianópolis: UFSC, 1992.

8 Cf. BRETON, Philippe. História da informática. São Paulo: Editora da Unesp, 
1991. p. 154. Esse quadro fez com que houvesse o abandono projetos de HDTV 
analógica desenvolvidos nos EUA e no Japão em 1991 e 1994, respectivamente. 
Ver NEGROPONTE, op. cit. p. 40-41.
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ros, em meados dos anos 80, é um caso recente.9 Numa aproximação 
sumária dos jornais digitais a impressão é de que o quadro se repete.

Na verdade, como já assinalado por Melissa McAdams,10 falar 
em “jornal” na rede telemática é apenas fazer uso de uma metáfora. 
Trata-se de veiculação de notícias num meio novo, sendo necessário 
todo um desenvolvimento de novas formas de construção e apresen-
tação da informação. A rede telemática permite, pela primeira vez na 
história da Comunicação, a conjugação de três elementos na dissemi-
nação da informação: Massividade, Interatividade e Personalização. 
Os jornais digitais, no entanto, estão ainda longe da produção de 
modelos que façam pleno uso dessas três características simultanea-
mente. Os três produtos que analisamos (Fishwrap, Pointcast News 
e CRAYON) são o resultados de pesquisas e processos de criação que 
visam, mesmo que ainda de forma incipiente e/ou experimental, a 
prática de um jornalismo mais adaptado ao novo ambiente comuni-
cacional contemporâneo.

Fishwrap: O Papel de Embrulhar Peixe

O Laboratório de Mídia (Media Lab) do Massachussets Institute 
of Technology (MIT), criado em 1979, em Cambridge (EUA), lançou 
em 1993 o projeto de pesquisa News of the Future, sob coordenação 
de Walter Bender a fim de realizar estudos interdisciplinares das con-
sequências da revolução digital no mundo jornalístico. Entre os vários 
projetos propostos estava o do desenvolvimento de um protótipo de 
jornal laboratório (em versão digital) denominado Fishrwrap. O tí-
tulo do veículo parafraseia o bem humorado provérbio: “jornal hoje é 
notícia; amanhã embrulha peixe”. Criado para facilitar a comunicação 
entre os vários setores do MIT, o Fishwrap pretendia romper com o 
modelo de jornal tradicional (seja impresso ou eletrônico), que chega 
às mãos dos leitores configurado previamente, sem se preocupar em 
atender de forma individual aos seus assinantes.

9 Cf. LAGE, Nílson. “As novas tecnologias da comunicação”. Pauta Geral, ano 1, n. 1, 
Salvador, p. 22, 1993.

10 McADDAMS, Melissa: “Inventing an online newspaper” Disponível em: <https://
www.learntechlib.org/p/80699>.
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O Fishwrap11 permite aos seus assinantes acesso às notícias e 
às matérias especiais de interesse particularizado em suas próprias 
casas, na tela de um computador pessoal. Um programa estabelece 
escala de prioridades, dentro do vasto material disponibilizado, para 
as notícias do MIT e do mundo. O veículo (evitaremos tratar a ex-
periência como “jornal” porque o Fishwrap explora os recursos de 
multimídia, com textos, voz e imagens) opera com agências de notí-
cias (Reuters, Associated Press, Knight-Ridders/Tribune, BPI Enter-
tainment) e com contribuições da comunidade do MIT, que prepara 
o calendário de eventos culturais e sociais. Os itens são selecionados 
para a edição de acordo com os aspectos geográficos e a relevância do 
assunto. As notícias são editadas a partir de categorias como “Mundo 
das Estrelas”, “Jogos e Entretenimento”, “Inteligência Artificial” ou 
“O. J. Simpson”, atendendo a uma demanda conjuntural.

A publicação emprega um programa chamado Glue (cola) que 
agrupa as notícias recebidas de forma personalizada, considerando 
vários aspectos como: perfil do usuário; representação do conheci-
mento; novos fornecedores; autenticação; auto-organização da comu-
nidade; custos e apresentação. Este é o primeiro produto jornalístico 
que atende às preferências individualizadas do público.

Após o registro, quando o novo usuário é identificado e recebe 
uma senha, o acesso passa a ser livre de qualquer local, podendo o 
interessado obter um conjunto de informações particularizadas em 15 
segundos. Cada edição focaliza um assunto principal e as matérias são 
ilustradas com gráficos e áudio.

O processo de identificação do perfil do assinante consiste na 
resposta a três perguntas: 1) De onde você é? 2) Qual é sua relação 
com o MIT? e 3) Quais são seus principais interesses? Estas perguntas 
possibilitam a definição do conteúdo do material noticioso que será 
oferecido em cada edição personalizada. A resposta da primeira 
questão é usada para selecionar e enviar as notícias de sua cidade, na 
seção perfil individual de notícias. Esta seção contém informações lo-
cais relevantes, variando de lugar conforme o assinante. As respostas 

11 Esta apresentação do Fishwrap retira a maioria dos dados dos artigos de CHES-
NAIS, Pascal et al. The fishwrap personalized news system e CHESNAIS, Pascal. 
Reactions to the fishwrap: an experimental online personalized newspaper 
(http://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/509583/) 
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às outras duas questões são utilizadas para criar a seção de notícias 
sobre as diferentes carreiras profissionais, notícias que irão colocar o 
indivíduo em setores específicos, notícias da comunidade, notícias de 
benefícios ou de empregos.

A natureza de múltiplas leituras do Fishwrap facilita a escolha 
dos tópicos pelo público. O usuário pode ter interesse em um assunto 
determinado e ver os sumários dos demais. Se o sumário for interes-
sante chama o texto integral, com gráficos e áudio. O Fishwrap me-
moriza a ordem de navegação para se adaptar, no futuro, aos hábitos 
dos assinantes. Os artigos recebidos são selecionados por assuntos. 
Estes são adicionados como novos tópicos ou são remetidos para os 
interessados com perfil semelhante. Na primeira página da versão, que 
chamaremos de livre acesso, os próprios usuários podem adicionar ar-
tigos que julgam de interesse da comunidade, mas a sua permanência 
depende do número de pessoas que acessarem o material.

A publicação oferece aos seus assinantes um número variado de 
conexões – socioculturais; calendários de eventos, revistas, colunas 
de anúncio –, que são providos por grandes organizações, como as 
agências de notícias associadas ao projeto e pelos próprios usuários 
individuais. Para aumentar a satisfação dos assinantes, os artigos são 
disponibilizados em formatos variados, à escolha do usuário. A dia-
gramação da página reflete, então, a criatividade da comunidade do 
MIT. Os artigos podem chegar à central de informações do Fishwrap 
(que poderíamos denominar de redação virtual) sob vários modos: 
satélite, radiofrequência, e-mail e telefone.

Do acesso genérico às notícias específicas

Enquanto em um jornal tradicional a leitura é genérica, no 
Fishwrap ela se desenvolve por áreas de interesse ou de abrangência 
geográfica. A personalização ocorre porque o Fishwrap incorpora em 
suas edições específicas a ordem de leitura dos textos, observa se o 
artigo foi lido na íntegra e se houve leitura de todos os assuntos dis-
ponibilizados. Este processo depende do controle do Glue que, como 
vimos , é o instrumento de edição e disseminação dos artigos, mas que 
também vincula os módulos individuais, observando a coerência dos 
assuntos, estabelecendo os critérios para realizar as conexões e utili-
zando os modelos de representação de conhecimento dos assinantes.
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Como é o Glue que define os dados, os formatos e as linhas 
que as notícias vão seguir e as diversas formas de apresentação dos 
artigos específicos dentro da proposta de personalização fica afastada 
do horizonte uma estafante rotina de edição individualizada. O re-
sultado é que a edição exige muito menos tempo do que nos padrões 
tradicionais (rádio, jornal e TV) e as diversas aplicações da notícias 
são estruturadas com um trabalho relativamente pequeno. Uma apli-
cação pode utilizar módulos independentes (específicos do Glue) ou 
todas as suas etapas.

A definição do perfil dos assinantes possibilita ao Fishwrap 
conhecer a personalidade individual dos usuários, seus interesses e 
sua comunidade de relações. É por essa razão que a estruturação dos 
dados individuais é o ponto central do projeto. O programa Dtype 
armazena todos os dados individuais e globais subscritos, biografias 
e informações sobre as cidades dos assinantes. O Fishwrap também 
mantém outras estruturas de dados em que determina quais os artigos 
que foram lidos, quando e em que ordem.

As relações de interface com os usuários

O Fishwrap busca maximizar as possibilidades do hipertexto 
como um meio de estruturação de sua apresentação, colocando à 
disposição dos seus usuários uma sequência de oportunidades de 
ligações ao longo das seções do veículo. O primeiro passo na relação 
cliente/Fishwrap consiste na conexão com o veículo. O servidor, 
então, verifica se o usuário está autorizado, através de uma senha, a 
desfrutar do serviço.

Cada assinante dispõe de formas alternativas para acessar as 
notícias: a) edições de notícias genéricas; b) consultar a edição pas-
sada ou c) preferir a edição personalizada. O Fishwrap emprega um 
mecanismo de controle de acesso para documentos restritos ao acesso 
de um anfitrião particular na Internet, grupos ou pessoas e indivíduos. 
Este mecanismo salvaguarda aos assinantes o direito de definirem os 
grupos com os quais desejam compartilhar determinados dados. An-
tes de ser um arquivo de documentos, o que caracteriza o Fishwrap 
é a construção de documentos com notícias personalizadas. Com a 
formatação dos documentos em tempo integral, a publicação garante 
aos assinantes as mais recentes notícias. 
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O Fishwrap pode personalizar os documentos requisitados por-
que se reporta aos perfis constituídos com as particularidades de quem 
acessa e porque pré-configura quais são seus interesses imediatos. 
Através de uma interface denominada “Construção do Jornal” (Paper 
Builder) são edificados os perfis individuais. A definição destes perfis 
depende das seções que são escolhidas pelos usuários. Estas seções en-
tão são preenchidas com os tópicos filtrados (visitados) em cada edição.

Os usuários podem controlar as seções que desejam ver estam-
padas em seu exemplar individual. Novas seções podem ser acrescen-
tadas, removidas ou canceladas a qualquer tempo. Dentro do processo 
de adicionar seções para a construção do jornal, os artigos exporão o 
tópico filtrado que seja de interesse dos assinantes, permitindo que 
seja adicionado imediatamente o que se aproxime do perfil individual 
de cada um dos usuários. Como o sistema percebe com antecedência 
as necessidades dos seus assinantes, pode alterar a apresentação final 
das notícias de acordo com a especificidade do público.

A lógica do Fishwrap explora uma apresentação das informa-
ções que toma como parâmetro o modo individual com que as seções 
da publicação são frequentadas. Enquanto uma pessoa está lendo o 
seu jornal pessoal, o sistema observa e arquiva o comportamento dele/
dela para adequar as próximas edições às suas rotinas de navegação. 
A comunidade do Fishwrap participa de certa forma do processo de 
edição da versão de domínio universal da publicação (aquela que 
circula entre todos os usuários do sistema).

A primeira página apresenta artigos selecionados pelos assinan-
tes, que são hierarquizados conforme a sua aceitação pelos membros do 
sistema, computada em um contador, o que provoca modificações em 
suas posições na página. Esse modelo pode ser estendido para as demais 
seções da publicação, facilitando as edições específicas, dependendo 
somente dos critérios estabelecidos pelas mais diversas comunidades. 
Embora seja restrita aos plugados com o MIT12, a publicação conta com 
cerca de 500 usuários permanentes. O aperfeiçoamento do Fishwrap 
decorre, em muitos casos, das sugestões dos assinantes, encaminhadas 
aos editores pela seção Comment Box, colocada no alto de cada página.

12 Alguns dos programas utilizados no Fishwrap passaram a ser utilizados expe-
rimentalmente, em 1996, pelo jornal The Gate, de San Francisco (http://www.
sfgate.com).
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A Experiência do Pointcast News, uma Agência de Notícias 
Personalizadas

Enquanto o Fishwrap é, pelo menos por enquanto, uma expe-
riência de abrangência limitada, com acesso restrito à comunidade 
universitária do MIT, o Pointcast News - PCN13 é um serviço noticioso 
aberto, podendo ser acessado e utilizado por qualquer interessado, 
sem pagamento de qualquer taxa.

Da mesma forma que o Fishwrap, o Pointcast funciona através 
de um programa especial. A diferença é que o programa, neste caso, 
é um browser distribuído gratuitamente para ao usuário, que faz um 
download (importação de arquivos) para seu disco rígido, descom-
pacta-o e passa utilizá-lo da mesma forma que usa o Netscape, Mosaic 
ou qualquer outro programa de navegação. O browser da Pointcast, 
além de funcionar como um programa de navegação na WWW, tem 
a função extra e muito especial de personalizar as notícias da agência 
para o usuário, além de vir acoplado a um protetor de tela que serve 
como um “fundo noticioso”. 

Para se tornar usuário da Pointcast, necessita-se de um com-
putador 486 com pelo menos quatro mega de memória RAM (as 
instruções do download informam que são necessários oito, mas 
com quatro funciona – apertadinho–, mas funciona...), cerca de 2 K 
livres para a cópia do programa e um software como o Trumpet ou 
equivalente para produzir a conexão.

Como funciona o Pointcast?

Os serviços do Pointcast incluem Noticias, Companhias, In-
dústrias, Esportes, Estilo de Vida e Previsão do Tempo. As notícias 
estão subdividas em nacionais (norte-americanas), políticas e inter-
nacionais. O serviço está muito longe da sofisticação experimental do 
Fishwrap, mas é uma tentativa interessante no terreno da personali-
zação com a característica adicional de massividade, que ainda falta à 
experiência mais restrita do MIT.

Após fazer o download e instalar o programa conforme as 
instruções fornecidas, o usuário abre o Trumpet ou qualquer outro 

13 Ver em: (http://www.pointcast.com).
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programa de conexão e em seguida usa o PCN como browser, estabe-
lecendo contato com o site da Pointcast. Ele será então convidado a 
personalizar seu menu de notícias.

As notícias sobre Esportes, por exemplo, podem ser persona-
lizadas de maneira a incluir apenas as modalidades de interesse do 
usuário (e.g. hockey, basquete, futebol, etc) deixando as outras de 
fora; as notícias sobre indústrias podem ser personalizadas por ramos 
da produção (e.g. indústria de calçados, de bebidas, de informática, 
de plásticos, etc). O mesmo ocorre com os demais itens, como Com-
panhias e Estilo de Vida.

Uma vez estabelecidas as preferencias pessoais, o programa se 
encarrega de carregar (diretamente para o disco rígido do usuário) o 
lote de notícias que corresponde às escolhas efetuadas. Se nenhuma 
escolha foi efetuada, todo o material noticioso disponível será dispo-
nibilizado. Terminado o processo, o programa avisa que completou 
sua tarefa e o usuário pode desconectar-se da rede para ler as notícias 
off-line. Ou pode optar por utilizar o PCN como um browser para 
visitar outros sites da WWW.

Além disso, o PCN inclui um protetor de tela (chamado Smart 
Screen e com patente pendente) que se ativará, como qualquer de 
seus congêneres, quando o computador permanecer inativo por um 
determinado período de tempo. O protetor da PCN vai mostrando ao 
usuário os títulos das matérias disponíveis, sumários de índices de 
negócios, cotações monetárias e mercado de ações, horóscopo, tem-
peraturas em diferentes cidades, etc. Para se ter as notícias completas 
basta clicar com o mouse sobre os títulos que vão percorrendo a tela 
de proteção, que aliás é rica em animações, cores e luzes.

Cada vez que o usuário visita o site da PCN, o noticiário é auto-
maticamente atualizado. No caso de computadores que permanecem 
todo o tempo ligados em rede é possível programar-se uma entrada 
automática no site, de tantas em tantas horas, para atualização. O 
Pointcast fica no ar 24 h. e tem atualizações contínuas de seu noticiá-
rio, através da Reuters, do Los Angeles Times, Boston Globe, além de 
outras publicações especializadas em computação e Internet.

O Pointcast faz tudo isso, usando (pelo menos segundo os dados 
fornecidos por seus criadores) 66% menos memória que a maioria 
dos aplicativos utilizados na Internet, e ainda se dá ao luxo de manter 
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um serviço de assistência ao usuário para resolver (em menos de 24 
horas) qualquer problema que surja relacionado com o uso do pro-
grama. 

Se a tecnologia envolvida e o sistema de distribuição perso-
nalizado são realmente dois elementos que fazem do Pointcast um 
serviço que interessa a quem estuda e produz jornalismo digital, sua 
estrutura noticiosa, no entanto, deixa a desejar.

Em primeiro lugar, o serviço é totalmente voltado para o pú-
blico norte-americano, o que demonstra uma certa miopia, para uma 
empresa que está constituída, fundamentalmente em torno de multi-
nacionais ou por elas patrocinada. Para se ter uma ideia, a previsão do 
tempo (com excelentes mapas meteorológicos, diga-se de passagem) 
somente abrange estados e cidades norte-americanas. Compare-se tal 
estreiteza com a mesma seção no noticiário da CNN14 , que cobre todo 
o planeta, para que fique claro do que estamos falando.

Além disso, a amplitude do noticiário é relativamente pequena 
e os textos produzidos fazem pouco uso dos recursos disponíveis 
através do hipertexto, com suas possibilidades de produção de links. 
É verdade que, dada sua natureza, links externos, para outros sites 
da WWW, não fazem sentido no Pointcast, uma vez que a ideia fun-
damental é que as notícias seriam lidas off-line. Mais uma razão para 
que fosse ainda maior o cuidado com os links internos.

Um ponto forte do programa está, sem dúvida, em seu interesse 
para quem deseja se manter informado sobre a vida das grandes com-
panhias multinacionais. A seção Companhias permite que o usuário 
receba os releases de uma enorme lista de grandes corporações mun-
diais. E tudo isso é de graça para o consumidor final.

E quem paga por tudo isso ?

A empresa Pointcast Network foi fundada em 1992 para for-
necer noticias e serviços para usuários da Internet. Até o início de 
1996, a empresa havia recebido mais de 12 milhões de dólares em in-
vestimentos através de fortes grupos empresariais norte-americanos 
como Mohr Davidson Ventures, Merril Pickard Anderson and Eyre e 
Banchmark Capital. O conselho diretivo da Pointcast é composto por 

14 Ver em: (http://www.cnn.com).
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executivos que já trabalharam para empresas como a Adobe, Oracle, 
Lotus e para o importante grupo editorial norte-americano Ziff-Davis. 

Acordos foram feitos também entre a Pointcast e grandes com-
panhias do mundo da informática, como a Netscape Communications 
e a EDS (Electronic Data Services).

Não é de se estranhar, portanto, que a Pointcast já inicie suas 
atividades amparada por um número considerável de fortíssimos 
anunciantes, que garantem a gratuidade dos serviços para o usuário. 
Dentre eles estão a IBM, Quarterdeck Corporation, Twentieth Century 
Fox, Fidelity Investments e outros gigantes do mundo empresarial 
norte-americano globalizado.

CRAYON: criando seu próprio jornal

CRAYON 15 é a abreviatura de CReAte Your Own Newspaper, 
ou seja, Crie Seu Próprio Jornal. Lançado em março de 1995, ele é 
fruto de trabalho de Jeff Boulter e Dave Maher, dois estudantes de 
computação da Universidade de Buckwell, em Lewisbury, nos Esta-
dos Unidos. Segundo eles próprios, a ideia básica foi desenvolvida 
em uma semana, nos intervalos de aulas, laboratórios e noitadas de 
estudo, mas levou alguns meses para o projeto chegar à maturidade e 
poder ser disponibilizado na Internet.

O conceito básico envolvido é muito simples e bastante diferen-
te da Pointcast, uma vez que CRAYON não gera notícias, mas apenas 
arranja convenientemente uma série de links para provedores de 
informações espalhados pelos quatro cantos da Internet, permitindo 
ao usuário personalizar tanto as fontes das notícias, quanto sua distri-
buição em seções específicas. Conforme explica Jeff Boulter:

Como estudante universitário, é fácil alguém se isolar do mundo real. 
Nós temos programações de estudos variáveis e muitos de nós não 
tem televisão. Eu tenho, mas a qualidade da recepção em Lewisbury 
não era das melhores. Então eu sai em busca de uma fonte de notícias 
na Internet [...] Eu comecei pensando em criar uma página que for-
necesse links para os melhores jornais na Internet, organizando-a em 
seções, como o próprio jornal está organizado. Foi então que durante 
uma de minhas aulas menos interessantes eu pensei em fazer dessa 
página não apenas um documento estático, mas criar um formato que 

15 Ver em: (http://crayon.net).
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permitisse a mim (e ao resto mundo) escolher as fontes de notícias que 
quisesse e personalizá-las.16

“O resto do mundo” realmente aderiu à proposta. Um ano após 
sua criação, o CRAYON já era utilizado por mais de 200 mil usuários 
em todos os continentes, apesar de sua abordagem básica e de suas 
fontes de notícias serem voltadas, fundamentalmente, para os Esta-
dos Unidos.

Como funciona o CRAYON?

A estrutura padrão do CRAYON é organizada em torno de 14 
seções: Notícias dos Estados Unidos, Notícias Locais e Regionais 
(norte-americanas), Notícias Internacionais, Política, Editoriais, 
Previsão do Tempo, Negócios, Tecnologia, Saúde, Artes e Diversões, 
Esportes, Amenidades (efemérides, piadas, classificados, resultados 
de loterias, fofocas, etc), Histórias em Quadrinhos, Página Tablóide 
(sensacionalismo, horóscopo, humor, etc) e Sites da WWW.

Como sugerido em uma reportagem publicada no Washington 
Post, criar um jornal com o CRAYON é “como preparar um cozido”:17 
você vai selecionando os ingredientes e combinando-os nas propor-
ções ditadas por seu paladar.

A primeira coisa que o usuário pode fazer é dar o seu próprio 
Título (o default é CRAYON Times) e Lema (o default é: Newspaper 
– paper = News) ao jornal que vai criar. Em seguida, ele é convidado 
a arranjar as seções disponíveis na ordem que preferir, inclusive 
excluindo aquelas em que não tenha interesse. Com isso fica criada 
uma estrutura básica, em torno de um título e de uma determinada 
organização das notícias por seções.

O próximo passo consiste em selecionar as fontes de notícias 
para as seções. Para cada uma delas há uma lista de jornais, revistas 
e zines online, que o usuário vai selecionando, uma após outra. Por 
exemplo, para Notícias Internacionais, são oferecidas 32 fontes 
possíveis, incluindo jornais dos Estados Unidos, Europa e Ásia e as 
Notícias Internacionais da CNN. Na seção de Previsão do Tempo  
 

16 CRAYON- FAQ <http://crayon.net/about/faq.html>.
17 CRAYON- Press <http://CRAYON.net/press/homedelivery.html>.
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estão disponíveis mapas meteorológicos por satélite para todas as 
regiões norte-americanas e todos os continentes.

O número de fontes é crescente, uma vez que os próprios usuá-
rios podem sugerir novos itens para os menus. A única condição é que 
as notícias sejam originalmente produzidas em inglês. Mas se assim o 
desejar, o usuário pode acrescentar fontes em outros idiomas para o 
“seu” próprio jornal. Pode-se ainda optar pela apresentação de fotos e 
gráficos na própria página ou sua inclusão na forma de links, a fim de 
não aumentar em demasia o tempo de carregamento do jornal. 

É evidente que um determinado usuário pode ser tentado a 
selecionar todas as fontes disponíveis. Isso é possível, mas ele será 
alertado para o fato de que tal seleção resultará num enorme volume 
de notícias equivalente a mais de 3Mbs de dados, o que levaria mais 
de 30 minutos para carregar num modem de 14.400 bps.

 Terminada a seleção de fontes, o usuário é convidado a salvar 
a página produzida e o próprio site do CRAYON fornece instruções 
claras e detalhadas de como fazer isso em cada um dos principais bro-
wsers existentes no mercado. O jornal personalizado produzido por 
esse processo é um documento HTML, que é gravado no disco rígido 
do computador do usuário e anotado no Bookmarks de seu browser. 
Quando quer ler o “seu” jornal, tudo que o usuário tem que fazer é 
carregar o documento em seu browser. Os links das fontes de notícias 
anteriormente escolhidas serão automaticamente acionadas e eis aí o 
seu jornal personalizado. Só é necessário voltar ao site do CRAYON se 
o usuário quiser modificar o documento inicialmente elaborado.

Originalmente um experimento para-acadêmico, o CRAYON 
se tornou hoje uma empresa. O serviço oferecido continua gratuito 
e passou a ser financiado por propaganda. Um site com mais de 200 
mil usuários registrados é bastante atrativo para anunciantes em 
potencial.

Além das contínuas referências ao site na imprensa norte-a-
mericana e internacional,18 a melhor estratégia de marketing do 
CRAYON são próprios números de acesso registrados, através de um 

18 A edição de abril de 1996 da edição brasileira de Internet World, trouxe uma indi-
cação sobre o site, classificando-o com quatro de cinco “estrelas” possíveis, o que 
deve explicar a grande afluência de brasileiros para o site naquele mês. Na página 
do CRAYON há um link para os artigos e menções na imprensa norte-americana 
e internacional desde a criação do projeto.
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serviço disponível no site que disponibiliza estatísticas diárias sobre o 
movimento de usuários.

Nas 24 h. do dia 23 para 24 de abril de 1996, o site do CRAYON 
registrou a vista de 7477 usuários, uma média de 311,5 acessos por 
hora. A grande maioria dos visitantes eram provenientes dos Estados 
Unidos (mais de 75%), com o Canadá, Austrália e Grã-Bretanha vindo 
a seguir. Ainda assim, usuários de outros 35 países visitaram e utiliza-
ram o site naquele dia, incluindo 52 brasileiros.

Em Suma...

Os três produtos digitais aqui resenhados tem seu lugar pelo 
pioneirismo de que são representantes, no que diz respeito à perso-
nalização.

As publicações digitais combinam potencialmente, pela primei-
ra vez na História da Comunicação, a massividade, interatividade 
e a personalização. No que diz respeito à massividade, a expansão 
contínua da Rede é uma garantia de que tal característica está ao al-
cance de qualquer publicação que por sua qualidade venha a se fazer 
conhecida e portanto acessada por números crescentes de usuários. 

Quanto à interatividade e personalização, as publicações di-
gitais ainda dão seus primeiros passos. Como já foi dito por alguém 
(McLuhan?) “quando uma tecnologia comunicacional muda, torna-
mo-nos todos novamente analfabetos”.

Publicado originalmente como o Capítulo 5, do Manual de Jorna-
lismo na Internet: conceitos, noções práticas e um guia comen-
tado das principais publicações jornalísticas digitais brasileiras e 
internacionais.
Este capítulo também foi publicado na edição da revista Textos 
de Comunicação e Cultura, FACOM-UFBA, 1996.
O Manual teve duas edições online, uma em 1996 e outra em 
1997. O texto integral da edição de 1997 pode ser acessado em: 
<https://goo.gl/GiqSHI>.
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HIPERTEXTO, FECHAMENTO E O USO DO CONCEITO  
DE NÃO-LINEARIDADE DISCURSIVA 

(1999)

Marcos Palacios

Textos literários supostamente não-lineares não são novidade. 
Para citar apenas alguns exemplos, temos O Jogo de Amarelinha, de 
Júlio Cortazar (1966), Composition numéro 1, de Marc Saporta (1965), 
Se numa noite de inverno um viajante... (1981), de Ítalo Calvino,  
O Dicionário Kazar (1988), de Milorad Pavitch, o famoso conto de 
Jorge Luis Borges sobre “O Jardim dos Caminhos que se Bifurcam” 
(1941), etc, etc, etc. Cada uma dessas obras tem uma estrutura es-
pecífica e busca “quebrar” a linearidade da narrativa de uma forma 
particular. No caso da obra de Saporta, o formato nem é o de um livro 
convencional, mas sim uma série de cartelas soltas, como um baralho, 
que o leitor pode misturar à vontade antes de cada leitura. No caso de 
Cortazar, por outro lado, apesar dele declarar na Introdução de O Jogo 
de Amarelinha que aquele é um livro com muitos livros, na verdade ele 
acaba sugerindo apenas duas formas de leitura, sendo somente uma 
delas “não-linear”. Na verdade há todo um percurso de textos impres-
sos ditos “não-lineares” que são os precurssores do Hipertexto. Uma 
breve “Cronologia da Tradição Não-Linear em Literatura”1, organiza-
da por C. J. Keep, dá uma  ideia desse percurso e desses precurssores 
pré-hipertextuais, ou hipertextuais avant-la-lettre. 

Além disso, o argumento de uma novela literária moderna ou de 
um filme raramente é apresentado de forma linear. Estamos acostu-

1 Ver em: <http://web.uvic.ca/~ckeep/hfl0241.html>.
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mados a flash-backs, a compressões de vários anos da história numa 
única cena ou parágrafo ou, inversamente, descrições hiper-detalhistas 
que se estendem muito além do “tempo real” de uma ação.

No entanto, até que ponto essa noção de “não-linearidade” é 
efetivamente apropriada, seja ela aplicada ao texto convencional, seja 
ao hipertexto? Pode existir uma discursividade “não linear”? Nosso 
propósito aqui é discutir a ideia de não-linearidade discursiva e verifi-
car em que medida o hipertexto estaria abrindo novas possibilidades 
em termos de construção discursiva, buscando lançar alguma luz 
sobre confusões que parecem ser correntes no tratamento da questão 
e sugerindo um padrão conceitual, derivado, em grande medida, de 
idéias aportadas por Gunnar Liestøl.2 Para melhor situar e discutir 
as questões em torno da linearidade e não-linearidade discursiva, 
faz-se necessário também introduzir e brevemente discutir a idéia de 
Fechamento (Closure).3

Vamos começar com trecho de um texto de Howard Becker, onde 
ele descreve sua primeira experiência de leitura de um texto eletrônico. 
Trata-se de Afternoon, a Story, de Michael Joyce.

Em 1990, Michael Joyce produziu e publicou uma obra ficcional 
em Hipertexto, que viria a se tornar um clássico: Afternoon, a Story. 
O texto eletrônico, que é atualmente comercializado no formato de 
um disquete, pode ser adquirido através da editora Eastgate4 e foi 
produzido através de um software chamado Storyspace,5 especial-
mente desenhado para facilitar a construção de intrincadas tramas 
usando Hipertexto. A história se desenvolve em muitos níveis e a rota 
de leitura escolhida pode fazer uma diferença fundamental quanto ao 
sentido que venha a ser constituído pelo Leitor de Afternoon, a Story.

Afternoon, a Story, é considerado um marco inicial da literatura 
em Hipertexto eletrônico e sua estrutura e os processos de leitura da 

2 LIESTØL, G. Wittgestein, Genette, and the Reader´s Narrative in Hypertext. 
In: LANDOW, G. (Org.). HyperText Theory, Baltimore: John Hopkins, 1994,  
p. 87-120.

3 Este texto foi originalmente apresentado como uma comunicação no GT Comu-
nicação e Sociedade Tecnológica, durante o VIII Encontro da COMPÓS, junho de 
1999, em Belo Horizonte.

4 Ver em: <http://www.eastgate.com>.
5 Para informações sobre o programa e seus usos vide <http://www.eastgate.com/

storyspace>.
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obra são uma abertura para muitas das questões que nos preocupam 
neste texto, especialmente no que se refere ao uso do Hipertexto e do 
“lugar” do Autor e do Leitor nesse tipo de construção discursiva.

Mas vejamos como foi a experiencia de Howard Becker ao ler 
Afternoon, a Story pela primeira vez:

I put the disk into my Macintosh one evening at ten, double-clicked 
on the icon to open the document, and began reading the story. I met 
many characters, read many intriguing dialogues, learned the crucial 
dilemma of the text, which is that the narrator thinks, but is not sure, 
that he saw his son killed that morning. Engrossed, I read on and on. 
Some texts were repeated, but the repetitions led to material I had not 
seen before. In one long section, one word at a time appeared on the 
screen in a kind of poem. At one in the morning, I realized I had no 
idea how long this work was, how much of it I had read, how much I 
had still to read, and so (though it was by now very late) I called Mi-
chael Joyce at home. Fortunately, he was still awake. I said, 'Michael, 
I’m reading your story and it’s wonderful, but when do I get to the 
end? When is it finished?'
I should have anticipated the answer. With a deep chuckle, he said, 
'Yes, that’s an interesting question, isn’t it?' He went on to say that I 
might consider myself finished when I lost interest or when I saw no 
new texts, but neither of those would guarantee that I had read every-
thing he had written. He did not seem to mind that, although many 
authors would. (BECKER)

O que percebemos imediatamente é que para um leitor não fa-
miliarizado com o funcionamento de um Hipertexto, seja ele ficcional 
ou não, a questão do Fechamento é posta imediatamente como um 
problema. Como se chega ao fim desta história ou deste site?

A expectativa de um fim, advém, é claro, de nossa experiência 
com a narrativa tradicional (seja numa narração oral, num texto, numa 
peça teatral, num filme...). Desde crianças ficamos na expectativa do 
“fechamento” das histórias que nos são contadas: “[...] então o caçador 
chegou, matou o lobo, abriu a barriga dele e a vovó saiu de lá de dentro 
e Chapeuzinho voltou para casa e prometeu nunca mais desobedecer à 
mamãe [...]” ou “[...] então o Príncipe beijou Branca de Neve e ela des-
pertou de seu sono e a Bruxa Malvada teve o castigo merecido caindo 
no abismo e sendo comida pelos abutres, etc, etc, etc [...]”

Algo semelhante sucede conosco com relação à música: desde 
que nascemos ouvimos cantigas de ninar, que são tonais. Não é de 
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se espantar que nossos ouvidos tenham dificuldades quando nos 
confrontamos, por primeira vez, com composições musicais atonais. 
Temos que ser “educados” para esse tipo de música que soa “estranha” 
e “pouco musical” a nossos ouvidos tonalmente afinados.

A Poética de Aristóteles (350 a.C.)  já determinava claramente 
que uma Narrativa deve ter 
Início,
Meio
e 
Fim...

Uma narrativa tradicional, ou seja, não hipertextual, indepen-
dentemente de que suporte esteja sendo usado, chega sempre a um fim, 
ou porque chegamos à última página do livro (mesmo que a “ultima” 
não seja fisicamente a última, como no caso de Jogo de Amarelinha de 
Cortázar, ou até mesmo que não haja “última página”, como no caso de 
Composition numéro 1, de Marc Saporta, onde o leitor tem que decidir 
quando encerrar aquela leitura). O mesmo se pode afirmar com rela-
ção a produções cinematográficas que pretendem experimentar com 
a não-linearidade, como A Estrada Perdida (The Lost Highway) de 
David Lynch (1996) e Prospero´s Book (A Última Tempestade), de 
Peter Greenaway (1991). Em seu filme, Greenway experimenta com o 
recurso de “telas dentro de telas” para criar novos efeitos, superpondo 
vários “tempos narrativos”. No entanto, queira-se ou não, eventual-
mente chegamos a um “fechamento”, representado pela projeção do 
último fotograma no processo de projeção do filme.

Com o Hipertexto, o Fechamento não se dá, ou pelo menos não 
se dá da forma à qual estamos habituados:

Closure is a psychological concept [...] that refers to the successful 
completion of one task before another one is begun. Since hypertex-
tual links can branch off at any point in a node, for every such branch 
off point there is a good chance that the original node is ‘aborted’ in fa-
vour of the link. This means that a reader may never complete reading 
the information of that node. Links can thus endanger closure because 
they encourage starting something new before having completed the 
current. Since novice users tend to scan browse more than experts, 
it is harder for them to achieve closure. Experts, on the other hand, 
usually already have a task in mind, remain more focused on it and 
therefore are more likely to achieve closure. (SCHLEGEL)
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Essas características têm levado, no entanto, à apressada defi-
nição do Hipertexto como simplesmente “não-linear”, sem maiores 
qualificativos ou reflexões. A noção de “não-linearidade”, tal como 
vem sendo generalizadamente utilizada, parece-nos aberta a questio-
namentos. Nossa experiência de leitura dos Hipertextos deixa claro 
que é perfeitamente válido afirmar-se que cada leitor, ao estabelecer 
sua leitura, estabelece também uma determinada “linearidade” es-
pecífica, provisória, provavelmente única. Uma segunda ou terceira 
leituras do mesmo texto podem levar a “linearidades” totalmente 
diversas, a depender dos links que sejam seguidos e das opções de lei-
tura que sejam escolhidas, em momentos em que a história se bifurca 
ou oferece múltiplas possibilidades de continuidade. 

Uma descrição metafórica do processo de navegação hiper-
textual, assemelhando-o à perambulação ao léu de uma cidade por 
um flâneur está registrada por André Lemos , em seu ensaio “Andar, 
Clicar e Escrever Hipertextos”, incluído como apresentação ao site 
Hipertexto: uma experiência coletiva e hipertextual.6

Conquanto metaforicamente se possa falar de uma “não-linea-
ridade”, tal ideia, strictu-senso, não tem cabimento quando colocada 
em termos de processos de construção das estruturas discursivas. 
Pode-se, no máximo, dizer que o Hipertexto é melhor descrito como 
multilinear, em contraste com outras estruturas discursivas, de cará-
ter unilinear.

Para um melhor entendimento sobre os conceitos de Lineari-
dade/Não-linearidade, é útil fazer-se uso da distinção entre Discurso 
(Discourse) e História ou Estória (Story) no âmbito da Narrativa.

Christian Metz7 faz a seguinte observação:

A narrativa é [...] uma sequencia duplamente temporal [...]: Há o tem-
po da coisa contada e o tempo da narrativa (o tempo do significado e o 
tempo do significante). Essa dualidade não só torna possíveis todas as 
distorções temporais que são lugar comum nas narrativas ( três anos 
da vida do herói sintetizados em uma ou duas sentenças numa novela 
ou algumas cenas num filme, etc) [...] o que nos leva a pensar que uma 

6 Ver em: <http://www.facom.ufba.br/hipertexto/andre.html>.
7 METZ, C. Film Language: a Semiotics of Cinema. Ithaca: Cornell University 

Press, 1983.
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das funções da narrativa é inventar um esquema temporal em termos 
de um outro esquema temporal.

Podemos fazer portanto a distinção entre a Linha do Discur-
so e a Linha da História na Narrativa. Num filme ou numa novela, 
o Discurso é sempre linear. No Diagrama abaixo, a linha superior 
representa a Linha do Discurso, enquanto a inferior representa 
a Linha da História. Para ver um filme, temos que ir do começo ao 
fim das imagens arquivadas em celuloide, que são projetadas, uma 
a uma, numa determinada velocidade, do primeiro ao último foto-
grama. Para ler uma novela, temos juntar letra por letra, palavra por 
palavra, sentença por sentença, da primeira à última página do texto.  
A sequência temporal discursiva é unidirecional.

Na Linha da História, no entanto, isso não é necessariamente 
verdade. Com efeito, na maioria das narrativas, não existe uma sin-
cronia entre Discurso e História. Gunnar Liestøl em seu artigo “ The 
Readers Narrative in Hypertext”8 toma o exemplo do filme Cidadão 
Kane, de Orson Welles, para ilustrar esse ponto: a história é contada 
através de muitos flash-backs, mostrando uma anacronia entre os ele-
mentos da história e os elementos do discurso. O primeiro elemento 
no tempo do Discurso é a morte de Kane em seu quarto em Xanandu, 
que na linha da História é quase o último. Além disso, podemos re-
lacionar História e Discurso em termos de Duração, ou seja, o tempo 
que leva para se narrar um evento na História, comparado com o 
tempo dos eventos no universo ficcional. 

8 LIESTØL, G. The Reader´s Narrative in Hypertext. In: LANDOW, G. (Ed.). Hyper 
text Theory. Baltimore & London: John Hopkins University Press, 1994.

Coletânea Gjol-Miolo.indd   68 21/09/18   17:23



GJOL: 20 anos de percurso  .  69

Gennete9 discrimina cinco categorias para análise da duração:

a)Sumário; 
b)Elípse; 
c)Cena;
d) Alongamento (stretch); 
e) Pausa.
Correspondentes aos cinco polígonos no diagrama abaixo.10

Como ilustrado no Diagrama acima, no Sumário (a) e na Elípse 
(b), temos uma Duração menor na linha do Discurso do que na Li-
nha da História. Novamente Cidadão Kane pode ser tomado como 
exemplo, com as cenas rápidas contando a história de seu primeiro 
casamento em alguns segundos. Elipse se refere a partes da História 
que não tem qualquer representação no Discurso. A Elípse é portanto 
um elemento essencial para o Sumário. Na Hipermédia, saltando de 
nódulo em nódulo, o Leitor produz Sumário e Elipse.

Na Cena (c), os tempos do Discurso e da História são idênticos. 
Festim Diabólico (Rope), o famoso filme de Hitchcok (1948), com-
posto de uma junção de longuíssimas tomadas de 10 minutos ou mais 
e que em conjunto contam uma história em “tempo real”, é um bom 
exemplo dessa situação. Mais recentemente, Tempo Esgotado (Nick 
of Time) de John Badham (1995), apresenta uma trama que se desen-
volve em “tempo real”, nos 80 minutos que o herói tem para cumprir 
sua “missão”. Alongamento (d) ocorre quando o tempo do Discurso 
é maior que o tempo da História, como nas cenas em Câmera Lenta, 
por exemplo, ou descrições extremamente detalhadas na Literatura. 
O melhor exemplo talvez seja o estilo de Marcel Proust. Em Busca do 
Tempo Perdido é rico em exemplos de passagens em que vários pará-

9 GENETTE, G. Narrative Discourse:  an essay on method. Ithaca: Cornell Univer-
sity Press, 1983.

10 Os Diagramas são adaptados de LIESTØL, 1994, p. 92-95.
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grafos ou mesmo páginas são usadas para desfiar detalhes ínfimos no 
curso da narrativa. Na Hipermédia, o Alongamento se dá quando se-
guimos links que acrescentam mais e mais material sobre um mesmo 
tema. A ideia de Pausa, por outro lado, é mais difícil de ser  transposta 
para a Hipermédia. Liestøl sugere que no esquema de Genette, a pau-
sa na Hipermédia poderia se referir a uma ilustração ou fotografia, no 
curso de uma navegação. Consideramos essa ideia questionável, pois 
imagens e ilustrações são, em geral, partes intrínsecas do Hipertexto, 
sendo a nosso ver abusivo considerá-las como “Pausas”. 

No caso do Hipertexto e da Hipermédia, Liestøl chama a atenção 
para um terceiro nível que se soma à dicotomia Discurso-História, 
que podemos visualizar no Diagrama abaixo:

Um terceiro nível ou uma terceira linha é introduzida que pode ser 
chamada de texto discursado ou Discurso-como-Discursado (Discou-
rse as Discoursed), que corresponde ao efetivo uso ou leitura do texto 
digitalmente armazenado. Trata-se, em outras palavras, da criação 
de uma rota de leitura baseada na seleção e combinação de elemen-
tos existentes num arranjo espacial e não linear de nódulos e links. 
(LIESTØL, 1994, p. 96, grifo)

O que se pode argumentar, portanto, é que ainda que o Discur-
so-como-Armazenamento (Discourse as Stored) possa ser visualizado 
como uma “arranjo espacial e não linear de nódulos e links”, cada 
Discurso-como-Discursado se torna, forçosamente, uma linearidade.

Todo e qualquer discurso como armazenamento (virtualidade) 
só se atualiza por um processo de Leitura e, nesse processo, seja numa 
obra hipertextual, seja no mais tradicional dos textos impressos, 
linearidades discursivas são, forçosamente, construídas. Em outras 
palavras, no processo de Leitura as Linhas de Histórias em Potencial 
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(Potential Story Lines), tornam-se Histórias-como-Discursado (Story 
as Discoursed) 

O Discurso-como-Armazenamento, num Hipertexto, ou seja 
as diferentes combinações de elementos (Lexias) que o Leitor pode 
acionar, ao seguir diferentes “rotas” ou “trilhas” de leitura,11 permite 
uma série de possibilidades de construção, pelo Leitor, de Discursos-
como-Discursado e portanto de uma série de possíveis Linhas de 
História (História como Discursado). 

Tais ideias sugerem a Multi-linearidade do Hipertexto, em 
contraposição à Uni-linearidade do texto tradicional, ainda que, 
evidentemente, mesmo no texto tradicional Leituras Trangressivas 
sejam possíveis, criando Multi-linearidades. Basta que se pense numa 
Leitura transversal, que seleciona trechos e que “vai e volta”, saltan-
do ao longo do texto, sem que seja seguida a sequência “canônica” 
pré-estabelecida pelo autor. Não é ocioso lembrar-se que a palavra 
“browser”, utilizada para designar os programas de leitura de hiper-
texto, provém do verbo pré-informático “to browse”, que significa 
(entre outras coisas) percorrer páginas a esmo, mas que tem uma raiz 
etimológica associada aos brotos ou ramificações na ponta da haste 
de uma planta12.

Em conclusão, parece-nos que a apropriação das idéias traba-
lhadas por Liestøl levam a uma melhor caracterização do Hipertexto 
enquanto estrutura discursiva Multi-Linear, um termo que conside-
ramos muito mais preciso e mais apropriado do que Não-Linear, por 
traduzir mais adequadamente a multiplicidade de possibilidades de 
construção e Leitura abertas pelo Hipertexto.
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OS NOVOS CONCEITOS DE EDIÇÃO 
NO JORNALISMO DIGITAL

(2000)

Elias Machado

Introdução

O desenvolvimento do suporte digital começa a promover uma 
mu dança substancial nos modelos tradicionais de edição. Há uma 
tendência para a substituição das normas clássicas da apresentação 
linear, com sequências estanques nos distintos meios por formas me-
nos rígidas, com uma disposição de mosaico. A construção das noticias 
como unidades isoladas, principalmente em radiojornalismo e em 
telejornalismo, sofre uma flexibilização diante das potencialidades de 
interconexão entre as noti cias ou mesmo entre as distintas editorias.

Com um padrão que resgata muito do formato de justaposição 
dos textos do jornalismo impresso, mas que assume novos contor-
nos na modalidade digital, o próprio conceito de bloco de noticias, 
hegemônico em rádio e TV, sofre uma necessidade de reelaboração. 
A atuação do usuário das redes digitais como um produtor de infor-
mação, que assume uma espécie de função de coeditor das noticias, 
desestabiliza a distinção rígida entre o jornalista como produtor das 
notícias e o leitor, o telespectador ou o ouvinte como consumidores, 
instituída desde o nascimento do jornalismo impresso.

A edição como sinônimo de publicação das notícias

A herança da tradição do livro repousa no jornalismo em muitos 
aspec tos como no formato das primeiras gazetas ou pela adoção de ter-
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mos do antigo ofício para designar as atividades da emergente institui-
ção jornalística. O conceito de edição, como uma etapa do processo de 
produção das notícias, nasce somente com a consolidação da empresa 
jornalística como uma indústria no século passado. A prática jornalísti-
ca permaneceu por mais de trezentos anos sem qualquer rotina estável 
na produção das notí cias. Nos primeiros tempos do jornalismo, a edição 
constituía um sinônimo de publicação dos conteúdos impressos.

O profissional era encarregado de múltiplas tarefas como 
recolhimento dos dados enviados ao jornal, a seleção dos artigos, a 
paginação, a redação e a impressão do exemplares. Como o jornal 
naquele período configurava muito mais um espaço de formação da 
opinião do que o meio de conheci mento específico da realidade que 
conhecemos hoje, para o proprietário da publicação a busca externa 
de dados era pouco menos que irrelevante. O jor nal como um tipo 
de intelectual orgânico funcionava como um irradiador coletivo da 
opinião, constituindo pela primeira vez uma esfera pública.1

A predominância da opinião que emergia do jornal delimitava 
o leitor como público dentro de uma relação que criaria as condições 
para conso lidar, alguns séculos mais tarde, o mítico papel dos editores. 
A frágil divisão do trabalho impedia uma concentração das exauridas 
energias do proprie tário do meio no tratamento dos dados. O dono do 
jornal longe estava de carregar uma aura semelhante à do jornalista 
contemporâneo como um profissional que oferece um cardápio quase 
instantâneo dos principais fatos ocorridos na cidade, no país ou no 
mundo. A relevância do profissi onal decorria muito mais do lugar so-
cial que ocupava que do produto contido na publicação. A capacidade 
de formular uma política para o conjunto da sociedade transformava 
o jornal num representante de uma parcela da opinião.2

A mais célebre das publicações francesas da época, La Gazette, 
fundada por Théophraste Renaudot, em 30 de maio de 1631, demons-
tra, pela permanente intimidade que mantinha com os círculos de 
poder, a comple mentaridade do exercício do jornalismo com a defesa 

1 Ver DADER, Jose Luis. El Periodista en el espacio publico. Barcelona: Bosch, 
1992.

2 Ao longo dos últimos quatro séculos, houve uma mudança tão brutal na natureza 
do jornalismo que um analista contemporâneo como David Randall classificaria 
aqueles profis sionais como propagandistas, jamais como jornalistas. Cf. RAN-
DAL, David. The Universal Joumalist. London-Chicago: Pluto Press, 1996, p. 1.
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escancarada de um determinado projeto político junto com a edifica-
ção de um mercado publicitário. Como um caso típico de jornalismo 
institucional, a prática profissi onal de Renaudot sublinhava o lugar e 
o papel das fontes e, sobretudo, aquela que ainda hoje permanece uma 
questão essencial para o jornalista: a importância das relações com os 
poderes. Dada a luz em condições demasiado promíscuas com a política 
do Cardeal Richelieu, como um órgão oficioso do reino, por certo, que 
pouca surpresa provocaria a incor poração do jornal pelo Ministério de 
Relações Exteriores, em 1762, rebati zada como La Gazette de France.3

Apesar de o processo de edição assumir um significado amplo 
que incluía a seleção dos artigos, em um período que, à exceção de 
La Gazette, a grande maioria dos meios era mais ou menos efêmera e 
dentro de um clima de fervorosa discussão política, uma caracteriza-
ção precisa da profis são naquele momento deveria considerar que a 
edição estava associada à capacidade de um determinado profissional 
de fazer circular uma opinião. Como decorrência o mérito do jornalis-
ta era tanto mais reconhecido quanto mais extensa fosse a influência 
do meio. A essência do jornalismo consistia no ato de publicizar uma 
certa apreciação sobre a realidade corrente. No bojo das variadas 
ocupações acumuladas pelo profissional, o ofício de publicista sobres-
saia como aquele que melhor definia o conceito de edição no período 
pré-industrial do jornalismo.

A edição como etapa da produção industrial do jornal

Entre os séculos XVI e XVII, uma nova pintura cientifica do 
mundo organizada em tomo da mecanização emergiu de modo uni-
ficado, ainda que as várias ciências que tomaram parte na mudança 
tivessem diferentes pontos de origem, desenvolvessem distintos mé-
todos de investigação e fossem governadas por propósitos diversos, e 
algumas vezes, contraditó rios. O grande feito da técnica medieval era 
a habilidade de promover importantes reestruturações sem descartar 
os contributos das invenções e especialidades mais antigas. A princi-
pal vantagem da politécnica frente a monotécnica moderna consistia 
em que a habilidade pessoal, o juízo esté tico, a apreciação e a com-
preensão simbólica do mundo eram difundidas através do conjunto 

3 MATHIEN, MicheL. Les joumalistes. Paris: PUF, 1995, p. 31-32.
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da comunidade, em vez de representar um monopólio de uma casta 
ou ocupação. Por não depender de um sistema único, padronizado e 
uniforme nem obedecer a um controle centralizado, a ordem social 
medieval era incompatível com uma completa mecanização.4

O que estava faltando até ao século XVIII era um pleno desenvol-
vimento da automação, que esperava pela criação de uma pintura me-
cânica do mundo junto com um incremento da demanda para justificar 
os investi mentos na fabricação das máquinas. A esporádica necessidade, 
a especial adaptação a recursos regionais ou desejos pessoais, todas ca-
racterísticas de pequenas comunidades ou de ofícios especializados, não 
ofereciam nenhum incentivo para a completa automação. O empresário 
deveria criar o mercado, conquistar praças distantes, padronizar gostos, 
edificar hábitos, destruir escolhas alternativas e alijar da competição os 
pequenos indus triais, mais adaptados às demandas localizadas.5

Como se fosse por uma ironia, a imprensa que, em uma etapa 
inicial, desempenhara uma função decisiva no processo de diversifica-
ção cultural, por crescer fora do controle das corporações,6 representa, 
quando hege monizada pela nova ordem consolidada na primeira me-
tade do século passado, um dos fatores determinantes para conformar 
um tipo de socie dade hierárquica e centralizada. A carga mítica trans-
portada pela legenda dos pioneiros publicistas jamais desapareceria, 
constituindo uma das fundações da identidade do jornalista, mas de 
modo inexorável o espírito da empresa capitalista marcava o ritmo do 
compasso de uma atividade confi nada aos moldes de uma indústria. 
Dentro de um sistema que toma como principio o domínio absoluto do 
tempo pela mecanização dos processos, nada poderia parecer mais ir-
racional que a dependência de uma atividade de um único profissional 
que acumulava múltiplas tarefas.

A contínua busca de uma certa impessoalidade nos periódicos, 
deri vada da necessidade de seduzir públicos mais heterogêneos, 
acaba por estimular uma intensa divisão do trabalho no jornalismo.  
O conceito de edi ção, que antes aparecia como um sinônimo do poder 
de publicação do proprietário do meio, ganha definições mais delim-

4 MUMFORD, Lewis. The Pentagon of Power: The Myth of the Machine. San 
Diego, New York, London: A Harvest/HBJ Book, 1970. p. 140-141.

5 Ibid., p. 177-178.
6 Ibid., p. 151-152.
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itadas, redistribuídas ao longo de uma incipiente linha de produção. 
Com a definitiva estruturação empresarial do jornalismo, as funções 
concentradas pelo antigo publicista são repartidas entre o diretor, que 
cuida da parte mercantil; o editor, que coordena a linha editorial; e 
pelos editores setoriais, incumbidos de supervisionar o trabalho dos 
repórteres em cada área de cobertura. A restrita divisão do trabalho 
entre funções e ofícios, conhecida desde o período de construção das 
pirâmides, orientava a edificação das chamadas “usinas de notícias". 

A diferença da moderna divisão do trabalho que perpassa todos 
os setores sociais, incluindo o jornalismo, em relação às mais antigas 
máqui nas produtivas residia em dois fatores básicos: os métodos 
usados e os incomparáveis propósitos. Qualquer que fosse o resultado 
de seu emprego, toda máquina era concebida como um mecanismo de 
economia de trabalho, que tentava performar a máxima quantidade 
de trabalho com o menor dispêndio de esforço humano. A economia 
de trabalho não tinha nenhuma parte na instituição das anteriores 
máquinas produtivas. O pode rio de fogo delas advinha do potencial 
uso da força de trabalho e, para seus inventores, era uma satisfação 
alardear a capacidade para comandar um impressionante exército de 
homens que poderiam, pela eficiência do desenho e pela organização, 
concluir uma tarefa em si mesmo magnífica.7 Apesar de a divisão do 
trabalho no campo da edição contabilizar resultados positivos consi-
deráveis na prática jornalística de sociedades complexas, no cerne do 
conceito moderno de edição está subjacente uma noção mecanicista 
do tempo com o predomínio da aceleração do movimento como um 
imperativo em todos os aspectos da vida social, quase sempre in-
compatível com a concepção do tempo como fluxo de continuidade 
orgâ nica, experenciada como duração, memória e registro histórico. 
A criação de um mercado para os produtos da indústria impeliu o 
jornalismo a redi recionar seus conteúdos, reprogramar sua periodi-
cidade e alargar para uma extensão sem precedentes a sua circulação. 
Para conseguir cumprir um cronograma diário rígido, que dependia 
dos horários padronizados pela ferrovia para chegar a todo o terri-
tório nacional no mais breve tempo possível, a empresa jornalística 
precisava de estabelecer uma rotina padrão.

7 MUMFORD, Lewis. Technics and human developrnent: The Myth of the machi-
ne. New York: A Harvest/HBJ Book, 1966-1967. v. 1. p. 163.
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Com a emergência do jornalismo de empresa, a atividade do 
jornalista se submeteu cada vez mais à lógica do capital. As transfor-
mações no modo de gestão, na organização do trabalho e na utilização 
dos profissionais, são como um tiro de misericórdia para o modelo 
artesanal. Na França, por exemplo, no fim do II Império, o número de 
jornalistas com empregos regulares, com salários fixos seguia em cons-
tante aumento. O singular individualismo dos redatores, trabalhadores 
a tempo completo, ao lado dos homens para todas as tarefas que eram 
os secretários de redação, contrastava com o poder de organização dos 
gráficos. A completa adesão a um espírito de corpo era dificultada, 
porque a resistência ao submentimento de um empregador em nome 
de uma lógica individual de expressão era encorajada pelos grandes 
diários, através de negociações isoladas com os profissionais.8

A edição como processo centralizado e linear  
na rádio e na TV

Agravada pelas consequências de fatos políticos como a Revolu-
ção Bolchevique, pelo aparecimento do Nazismo e pelas duas Guerras 
Mun diais, a verticalidade do sistema produtivo jornalístico instituí-
da pelo suporte impresso alcança patamares inusitados no rádio.  
A possibilidade de uma audiência grupal para as emissões radiofônicas 
aparecia como o único consolo para um meio que fora incorporando 
à vida social como resultado de uma experiência coletiva, horizontal 
e sem prévia promoção governa mental. Distinto do jornal, a rádio, 
quando livre da exploração direta do Estado, fenômeno hegemônico 
nos antigos países socialistas e na Europa até ao fim dos anos 1980, 
época da desregulamentação do mercado, estava submetida a uma 
constante vigilância dos poderes públicos por meio da concessão de 
frequências. Com poucas exceções, com a BBC, de Londres, como um 
paradigma mundial, o jornalismo em rádio sempre sofreu, de um lado, 
as restrições de escassos recursos para constituir redações próprias 
e, de outro, uma inapelável dependência dos serviços centralizados 
mantidos pelas agências ou pelos periódicos em papel.

O esquematismo tem sido um padrão predominante na defi-
nição do discurso radiofônico, classificado de forma restritiva como 

8 MATHIEN, Michel. 1995, p. 64-65.
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um sistema semiótica da palavra, com intensa preocupação com o 
número de palavras por minuto, improvisação verbal. Pausas e sinta-
xe simples. A notícia radiofônica prima pela relevância do monólogo 
expositivo, que se trata de somente uma das formas expressivas da 
palavra e ignora outras como som ou ritmo, impedindo uma com-
preensão plena da amplitude expressiva do meio. A extrema centra-
lização do processo produtivo, ao lado de uma forma obcecada pela 
simplificação, tem empobrecido tanto a notícia radio fônica, com seus 
códigos e convenções particulares. Como escreve Armando Balsebre, 
o radiojornalismo não é o melhor ponto de vista para se entender a 
magnitude expressiva que nos oferece o meio.

Apesar da correção das ressalvas enumeradas ao longo do ensaio 
El Lenguaje Radiofónico, falta na proposta de Balsebre, para reorien-
tar a produção do relato no rádio, um questionamento da natureza do 
meio como um sistema emissor. A aceitação do conceito de rádio como 
um veículo transmissor de dados, expressão de afetos, sentimentos e 
vontades, que define uma interação comunicativa emissor-receptor 
que, embora hegemô nica, não é a única possível, acaba por legitimar 
a estrutura tradicional do relato radiofônico: 

[...] el discurso radiofónico fundamenta su primera razón de ser en 
su temporalidad; tiene una estructura secuencial, ininterrumpida, y 
está constituido por unidades que se suceden unas a las otras en una 
línea temporal. El emisor legitima su actividad creadora en función de 
su capacidad para organizar temporalmente significados coherentes 
(mensajes), a partir de un repertorio común (códigos) [...].9 

O modelo de conformação do rádio como um meio irradiador 
que emite uma programação produzida em um local centralizado 
para uma audiência – em vez do aproveitamento das potencialidades 
para o inter câmbio interpessoal demonstradas, nos anos 20, em expe-
riências pioneiras nos Estados Unidos – contribuiu de forma decisiva 
para a consolidação de um certo tipo de relato, com códigos e regras 
particulares. Como naturaliza a atual estrutura do rádio Balsebre 
distingue duas etapas no processo comunicativo radiofônico: 

[...] La función comunicativa del sistema semió tica del lenguaje radio-
fónico es determinada por el código que estructura el montaje radio-

9 BALSEBRE, Armando. El lenguaje radiofónico. Madrid: Catedra, 1994, p. 24.

Coletânea Gjol-Miolo.indd   81 21/09/18   17:23



82  .  GJOL: 20 anos de percurso

fónico, en una primera instancia. El montaje radiofónico delimita un 
repertorio de posibilidades o recursos expresivos, con los cuales el au-
tor de la imagen sonora de la radio produce unos enunciados signifi-
cantes. Es aquí cuando se resuelve la segunda instancia del proceso 
comu nicativo: la creación del mensaje o variaciones particulares sobre 
la base del código. El mensaje es la agrupación significativa de los ele-
mentos del código, elementos de percepción [...].10 

O mais surpreendente na definição de Balsebre consiste em que 
mesmo demonstrando o condicionamento que a estrutura do meio 
provoca na forma estabelecida para o relato radiofônico, não apenas 
toma como dado um sistema que amputa grande parte dos poderes 
de alguns dos parti cipantes no processo, como elabora uma rigorosa 
teoria para a sua fun damentação.11 No organograma vertical do ra-
diojornalismo, a etapa de montagem, denominada como sinônimo de 
edição, que poderia transfor mar-se em uma instância de utilização dos 
distintos recursos do suporte para qualificar a mensagem, assume a 
função sobredeterminada de unila teralmente delimitar os dados com 
que a audiência cria significados para os relatos. O discurso radiojo-
malístico, que, para sua plena consumação como processo comunica-
tivo, deveria permitir um intercâmbio mútuo dos jornalistas com os 
membros do público, institui-se como uma instância unidirecional.

As próprias características elencadas para o relato radiofónico 
são derivadas mais como uma consequência do modelo centralizado 
do que como um imperativo da tecnologia. A estrutura interna do rela-
to formatado como uma sequência ininterrupta decorre da separação 
nítida de funções imposta aos participantes da relação comunicativa. 
Como pagamento pela dependência das fontes escritas para preencher 
os espaços destinados às notícias, pela incorporação do modelo antes 
adotado no jornalismo impresso, o relato radiojornalístico, ao mesmo 
tempo que delega todos os poderes de emissão para os profissionais, 
silencia a voz dos demais parti cipantes no processo, com a exceção 
das fontes entrevistadas. Em um meio com múltiplos recursos (como 
a palavra, a música, os efeitos sonoros e o silêncio), o único expediente 
do público para inserir-se no sistema consiste na criação de significa-
dos para as mensagens sobre a base do código emitido.

10 Ibid., p. 141
11 Ibid., p. 163.
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A linearidade da edição no radiojornalismo se evidencia em, 
pelo menos, duas circunstâncias. A primeira na estrutura sequencial 
interna que orienta a elaboração de cada notícia como um produto 
isolado, com um fim em si mesmo. A segunda – e, como veremos na 
comparação com os periódicos na rede, mais significativa pelas con-
sequências que provoca no sistema produtivo do radiojomalismo – se 
manifesta na rígida estrutura de blocos (local, regional, nacional e 
mundo) que compõe o radiojomal. Como um fenômeno singular que 
emerge de um conjunto de relações, a notícia, em qualquer que seja 
a escala, somente adquire sentido quando representa um nexo com 
as demais instâncias capazes de iluminar os significados do aconteci-
mento. Com o pretexto de agrupar os fatos pela sua proximidade de 
localização, o sistema de edição em blocos instaura uma separação 
rígida entre as várias esferas da realidade, que, se não impede a com-
preensão dos fatos, promove uma visão fragmentada do mundo.

O modelo hegemônico de desenvolvimento do telejornalismo 
veio refor çar ainda mais a linearidade e a centralização do processo 
de edição, de certa forma, questionando a conhecida frase de Marx 
no Dezoito Brumário de que a realidade não se repete como tragédia 
senão como farsa. No caso dos meios jornalísticos, ocorreu o con-
trário, com uma obstinada pre ferência pela repetição dos padrões 
consagrados pelo uso. O discurso jornalístico quase sempre, como 
ensina Bettetini,12 aplica à realidade um esquema preexistente que 
favoreça o sucesso da enunciação. No telejomalismo, o sujeito da 
enunciação, identificado, como se sabe, com um aparato cultural 
ausente de intercâmbio comunicativo, produtor do texto audiovisual 
e, ao mesmo tempo, produzido pelo resultado do processo em que 
deixa as impressões de seu trabalho de organização semiótica e de 
suas estratégias discursivas, transforma o universo referencial em um 
mundo narrativo.

O relato unidirecional simplifica o universo de eventuais refe-
rências e, como adverte Bettetini, não se limita a transportá-lo para 
um novo mundo, regido por uma sucessão cronológica determinante 

12 Em outros setores do rádio como a programação musical ou nos programas com 
a linha aberta para a participação da população os avanços em direção a uma 
redistribuição dos papéis no processo comunicativo são muito consideráveis, 
quando comparados com o departamento jornalístico, um dos que ainda mantém 
uma estrutura cêntrica e verticalizada de produção.
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e por uma rigorosa lógica causal, senão que lhe representa segundo a 
aplicação de um ponto de vista da realidade: 

[...] Esta unicidad de angulación perspéctica, esta simpli cidad de una 
sola mirada bien definida en la colocación topográfica de su origen 
(de la cual deriva una inorgánica ruptura de los conocimientos y del 
saber), es el elemento cualificador de toda la cultura occidental des-
de la invención de la imprenta hasta los procesos tecnológicos de los 
mass-media. No es casual, entre otras cosas, que la rigidez de esta ló-
gica mono visual y el consiguiente ejercicio narrativo en los distintos 
campos de las comunicaciones de masas (comprendido el de la infor-
mación) hayan sido puestos recientemente en crisis justamente por el 
exceso cuantitativo del mercado y de la superposición simultánea de 
más canales de emisión [...].13

É certo que a dimensão narrativa constitui o próprio estatuto 
do dis curso jornalístico em qualquer que seja o suporte (papel, rádio, 
cinema, TV ou digital) e que um relato tende sempre a se estruturar 
com um início e conclusão, suas relações lineares de causa e efeito, 
suas funções, ações, actantes e atores, mas se comete um forte 
equívoco ao fazer tábua rasa entre as diferenças ou potencialidades 
inerentes a cada meio. No que se refere à compreensão do discurso 
jornalístico, mais que reconhecer que desde os tempos da tragédia 
grega até as distintas elaborações das disci plinas históricas ou dos 
meios jornalísticos são compostas de relatos, neces sita-se estabelecer 
as peculiaridades da narrativa em cada um dos casos específicos.  
A naturalização do processo discursivo, tido muitas vezes como um 
dado a priori, institui uma certa visão que toma os esquemas dos 
relatos como leis imanentes da realidade: 

[...] los esquemas del relato no son productos naturales, leyes inma-
nentes de la realidad, sino instancias culturales que se sobreponen a 
la realidad con el fin de hacerla ‘legible’ y comprensible según unas 
modalidades tradicionalmente elaboradas y según expectativas ade-
cuadas a ellas, y también inducidas por su difusión universal [...].14

Como produto que obedece a uma lógica de distribuição massiva, 
o telejomalismo desconsidera toda possibilidade de intercâmbio pari-

13 BETIETINI, Gianfranco. La conversación audiovisual. Traduc ción de Vicente 
Ponce. Madrid: Catedra, 1986. p. 63.

14 BETIETINI, 1986, p. 70.
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tário entre os envolvidos no processo comunicativo. O texto audiovisual 
resulta de um tipo de edição cerrada em si mesma que determina as 
condições de aproximação do espectador das suas formas significantes. 
Cada notícia ou reportagem veiculada está construída dentro de um 
universo discursivo em que a única posição de sujeito permitida pelo 
projecto comunicativo sobre os signos do texto é a de receptor.

O espaço do telejornal se apresenta como o lugar em que são 
arti culadas as diversas notícias, configurando uma totalidade discur-
siva sobre o presente, que, embora pareça contraditório, não é, em 
si mesma, narra tiva. A sistemática padrão da edição televisiva que 
divide o telejornal em segmentos funciona como um corte sincrônico 
sobre os múltiplos relatos disponíveis no tecido social. No conjunto, o 
telejornal constitui mais um certo número de fatos isolados justapos-
tos do que uma rede de ações inter conectadas. O caráter desconexo 
das notícias entre si, dentro dos mesmos segmentos ou de forma mais 
acentuada entre os distintos blocos, transpa rece, como acentua Re-
quena15, nas fórmulas verbais como, por exemplo, “[...] Enquanto isso 
em Melbourne [...]” ou “[...] Ao mesmo tempo em que isso acontecia, 
no outro lado do oceano [...]”, empregadas pelos locutores para passar 
de umas notícias às outras ou de uns micro-relatos a outros.

A exposição linear pelos locutores dos fatos estruturados em 
ordem hierárquica pelos editores inscreve uma etapa a mais no pro-
cesso discur sivo televisivo em comparação com o jornal impresso. Nas 
páginas dos peri ódicos em papel, o editor pode dispor a hierarquia 
das notícias no espaço, mas não tem como determinar uma sequência 
única de leitura para todos. Enquanto a estrutura de mosaico dos 
meios impressos permite acessos diversos – para alguns leitores 
a leitura pode começar sempre pela editoria de esportes ou pela de  
política – a natureza sequencial do telejornal impõe um roteiro uni-
ficado para todos os telespectadores. Se o leitor dos perió dicos pode 
exercer uma certa liberdade de escolha, porque efetua uma espécie 
de edição de segunda instância, bem diferente é a situação do teles-
pectador do telejornal ou a audiência do radiojornalismo que per-
manece todo o tempo na dependência do fluxo que emana do meio. 
Embora possa exercer ampla margem de autonomia no que se refere 

15 BETIETINI, 1986, p. 71.

Coletânea Gjol-Miolo.indd   85 21/09/18   17:23



86  .  GJOL: 20 anos de percurso

ao projeto do enun ciador, o telespectador não tem como interferir no 
texto audiovisual para modificar a sua semântica ou seu aparato prag-
mático, como ocorre na conversa interpessoal ou, em menor grau, ao 
menos no segundo caso, no jornalismo impresso.

A descentralizaçao da edição no jornalismo digital

Com a expansão da tecnologia digital, muito mais propícia ao 
inter câmbio mútuo entre os envolvidos no processo de comunicação 
que o padrão analógico hoje predominante, o futuro do jornalismo 
se defronta com a possibilidade de inúmeras mudanças no sistema 
de produção da notícia. Embora a plena adoção dos equipamentos 
digitais dependa da superação de restrições econômicas ou do meio 
profissional, a edição não -linear de vídeo não se trata mais de uma 
novidade e, considerando a simplicidade de um sistema que efetua 
desde cortes até edita som com elevado número de trilhas e sonoriza 
programas, pode-se, pelo menos, admitir que a tecnologia reúne al-
guns fatores favoráveis à sua populari dade. Se o novo suporte alcança, 
como tudo indica, difusão universal, as perspectivas para reorganizar 
a cadeia produtiva no jornalismo, por conta das facilidades de opera-
ção de equipamentos e elaboração de produtos, são fascinantes.

No caso do jornalismo, há condições para diversificar e descen-
tralizar a produção, que pode obedecer a uma programação que aten-
da a demandas específicas, com notícias setorializadas por assunto e 
por público:

[...] Existe a possibilidade de que a produção de tele-reportagens se 
distri bua em centenas ou milhares de pequenos produtores, isolados 
ou em mini  equipes. A tendência atual, na tradição do toiotismo, é 
que se condensem, numa mesma pessoa, habilidades de cinegrafista, 
repórter e editor. De qual  quer forma, trabalhando só ou em pequenas 
equipes, é provável que o jornalista de TV se liberte da atual depen-
dência de emissoras e seus padrões de produção rotineiros, abrindo 
novas perspectivas profissionais [...].16

Apesar de que seja quase consensual, como projeta Lage, que o 
futuro próximo pode afetar as práticas do telejornalismo, por exemplo, 

16 REOUENA, Jesús González. El espectáculo informativo. Madrid: Akal, 1989.  
p. 49.
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a digitali zação plena dos meios carrega em suas entranhas, em termos 
potenciais, uma mudança bem mais ampla que aquela da incorpo-
ração da tecnologia pelas organizações estabelecidas. A conexão de 
computadores em rede em nenhum momento significa por si mesmo, 
como defendido por alguns, a disfunção imediata dos outros suportes, 
nem a consumação de práticas interativas, mas cabe pouca dúvida 
que a revolução provocada pelo am biente digital permite avançar 
muito além da descentralização do processo produtivo. A facilidade 
da técnica, para alcançar de igual modo a cada usuário da rede, 
permite uma multiplicação de pontos de vista que mina as posições 
rígidas sustentadas entre os envolvidos numa relação comunicativa 
concebida nos entornos analógicos. Na rede o leitor pode se converter 
em usuário e o telespectador em jogador. A distinção é crucial, porque 
dife rencia o participante do espectador e a produção do consumo.17

Como o jornalismo nas redes oferece condições para estabelecer 
uma escala crescente de interatividade (que vá desde ver e ler, em um 
extremo, interrogar, jogar e explorar, no meio e que termine em cons-
truir e compor, pelo outro), a primeira trampa a desmontar consiste 
em advertir que, como as tecnologias anteriores, a digital por si só 
nada garante, porque o apro veitamento da totalidade das suas carac-
terísticas depende do modo elegido para sua exploração. É certo que 
a maioria dos produtos hoje acessíveis, a despeito de suas promessas, 
como acentua Piscistelli,18 somente explora os graus inferiores da 
escala: ver, ler, jogar e interrogar, mas, de outra parte, depois de uma 
primeira etapa pouco criativa, no jornalismo digital se pode visuali-
zar alguns casos de experiências inovadoras na rede. O alcance das 
diversas medidas varia, de acordo com as particularidades dos meios, 
mas de distintos modos se pode perceber que conceitos como edição 
linear, emissão, recepção, produção centralizada, leitores, ouvintes 
ou telespectadores pouco tem a ver com a realidade emergente.

Com o avanço das redes, surge um novo modelo de comuni-
cação muito mais complexo que aquele da Revolução Industrial. 
Por uma parte cresce e se mundializa a ação dos meios tradicionais 

17 LACE, Nílson. O telejomalismo ao alcance de todos. Sala de Prensa, ano III v. 2,  
n. 7, Mayo 1999.

18 PISCITELLI, Alejandro. Ciberculturas en la era de las máquinas inteligentes. 
1995, p. 198.
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e, por outra, se visualiza o desenvolvimento de variados sistemas de 
comunicação (de conteúdos genéricos ou específicos). O ambiente das 
redes enseja uma ruptura do modelo estruturado pelos meios tradi-
cionais, considerados como o centro de constituição da esfera pública. 
A rede coloca à disposição de usuários diversos a possibilidade de 
relacionar-se entre si e inclusive de coletar e publicar informação, se 
tem pela frente a chance de uma reorganização da forma histórica de 
produzir noticias para o consumo da sociedade. O modelo tradicional 
de jornalismo consiste em uma atividade coordenada ao longo de 
todo o processo unicamente por jornalistas, indivíduos prepa rados 
para produzir e disseminar notícias a uma audiência.

Na rede hoje existem, como observa Hermana,19 pelo menos, 
outras duas formas de produção jornalística. A primeira delas está a 
cargo das publicações que oferecem informação genérica, parte resul-
tante de trabalho do próprio meio e parte gerada na rede. A segunda 
é aquela carac terizada pela produção de informação e conhecimento 
a partir da atividade realizada pela própria comunidade. Como o de-
senho do fluxo de comuni cação toma os eventos protagonizados pelos 
usuários para a elaboração dos conteúdos, as noticias não são mais 
uma realidade à margem dos usuários do sistema, mas atividades 
diretamente vinculadas aos envolvidos no processo de comunicação.  
A elaboração das noticias ou a sua evolução em direção a novos produ-
tos como reportagens e entrevistas amplia uma responsabilidade que 
antes estava restrita às relações dos periodistas com as fontes para 
todos os membros da rede, potenciais produtores de dita informação.

A redistribuição horizontal dos poderes dentro de um sistema 
intera tivo que retira o monopólio de decisão do controle dos jornalistas 
ao mesmo tempo que implode com conceitos típicos da era industrial 
(como consumo, recepção ou emissão) reconfigura, em grande parte, 
a função da edição no jornalismo digital. A multiplicação das reda-
ções, com uma produção descentralizada, reorienta uma etapa que, 
no período industrial, pretendia aumentar a eficiência do trabalho 
de produção da notícia para uma instância de moderação. Como no 
jornalismo analógico, a implan tação da tecnologia buscava reduzir o 
tempo de produção, a inserção de novos equipamentos, por exemplo, 

19 PISCITELLI, 1995, p. 198.
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em vez de significar uma ampliação da jornada para poder publicar 
as notícias ocorridas no final da noite provoca o contrário, com uma 
generalizada antecipação do fechamento. Em algu mas experiências 
do campo digital em que ganha corpo o papel do jornalista como um 
moderador do processo de comunicação, a prioridade da instância 
consiste em funcionar como um ponto de referência para os usuários, 
discutindo a todo momento a pertinência dos conteúdos ou pro pondo 
temas para estimular o debate.20

Num universo como o das redes em que os pontos de produção 
do discurso são descentralizados, a diferença entre produtores-consu-
midores perde significado, impondo a necessidade de uma redefinição 
conceitual, capaz de estabelecer as particularidades apresentadas em 
cada uma das escalas da cadeia produtiva. A visualização da edição 
como um simples trâmite para acelerar o ritmo do trabalho, ou mesmo 
como mecanismo de controle, explica somente uma parte da questão. 
Na prática jornalística, a edição exerce a função de organizar a busca, 
análise e hierarquização dos dados, de todas a mais representativa, 
e que, ao que tudo indica, pode consagrar-se como a principal tarefa 
nas publicações digitais. A disseminação de milhares de publicações 
de todos os tipos na rede revigora a necessidade do tratamento espe-
cializado. A multiplicação dos emissores impõe, como nunca antes, 
um conhecimento da natureza jornalística da realidade.

Convém esclarecer que, de uma parte, a interconexão entre 
esferas reservadas a determinadas categorias tende a sofrer uma fu-
são, mesclando habilidades de campos distantes como a engenharia 
eletrônica ou o jorna  lismo e que, de outra, a mudança do perfil profis-
sional ou das funções desempenhadas pelo jornalista na produção das 
notícias nada tem a ver com um pretenso ocaso do jornalismo. O tipo 
específico de compreensão do mundo oferecido pelas organizações 
jornalísticas permanece essencial para a vida nas sociedades comple-
xas, porque tem caráter complementar a outras áreas de produção de 
saber como o senso comum presente no cibe respaço, por exemplo, 
nas salas de conversação. A interatividade facilita o aperfeiçoamento 
dos produtos jornalísticos, mas não se pode esquecer que a diferença 
entre jornalismo e entretenimento consiste em que o primeiro busca 

20 HERMANA, Luis Ángel Fernandes. La batidora digital. Enredando, Barcelona  
19 out. 1999. Disponível em: <http://www.enredando.com>.
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atender a demanda do público enquanto que o segundo resulta de 
uma hierarquização dos eventos que nem sempre tem como resultado 
a publicação daqueles aspectos elegidos pela comunidade.

O tema da profissionalização do jornalismo sempre permane-
ceu na linha de fogo de diferentes setores sociais, começando com 
as instituições empresariais. A diversidade do desenvolvimento do 
jornalismo ao largo da geografia mundial permite o contato com um 
rico arsenal de experiências. O fato ocorrido durante a cobertura do 
naufrágio de uma patera com imi grantes marroquinos no estreito 
de Gibraltar em El Mundo Digital demons tra a especificidade do 
jornalismo. De posse do monitoramento das visitas às páginas da 
publicação, o editor Mário Tascón percebeu que havia apenas quatro 
acessos àquela matéria enquanto se contabilizam mais de seis mil 
para a notícia do nascimento do primeiro filho da Infanta Cristina de 
Bourbon.21

Se o único critério jornalístico para a edição de uma notícia ou 
mesmo para a definição da sua importância fosse a preferência do 
usuário do sistema, a matéria sobre a morte dos imigrantes marro-
quinos dificilmente seria mantida na próxima atualização de notícias. 
Como a natureza do conhecimento jornalístico sobrepassa o gosto 
individual para distribuir ao conjunto da sociedade fatos de relevante 
interesse coletivo, medido tanto pelas habilidades do profissional 
quanto pelos fundamentos éticos predo minantes, o jornal manteve 
aquela notícia que representava um drama humano fundamental, 
envolvendo diretamente os países do Mediterrâneo. 

[...] Un periódico es un proyecto con un compromiso social. Lo sigue 
siendo en la red. Si yo veo que solo cuatro personas leyeron la noticia 
de la muerte de tres inmigrantes en el estrecho es evidente que no 
puedo dejar de dar noticia de pateras porque no la lee la gente. Yo ten-
go que seguir dándola porque representa un drama humano. Yo creo 
que hay valorar la noticia porque tiene un significado para mí y para  
 

21 A dimensão de algumas das experiências inovadoras no jornalismo digital 
demonstra o rápido desenvolvimento de modelos alternativos de produção jorna-
lística na rede. A seção interativa En Media da revista Enmdando (http://www.
enredando.com.) de Barcelona mobiliza uma redação virtual de cerca de 600 
pessoas enquanto a redação do principal diário da cidade El Periódico mantém 
180 jornalistas. Ver. HERMANA, Luis Ángel Fernandes. 1998. En.red.ando. 
Barcelona. Ediciones B.
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cualquiera. Lo que defiendo es que hay noticias que él periódico tiene 
la obligación moral de darias [...].22 

Como a cooperação estreita que o ambiente da rede estabelece 
entre os membros da comunidade favorece a tentação de obscurecer 
as diferenças ou habilidades dos participantes, o pleno desenvolvi-
mento do jornalismo digital pressupõe a consideração de pelos menos 
três aspectos. Em qual quer suporte, a atividade jornalística constitui 
um trabalho especializado que exige determinados conhecimentos 
conceituais e técnicos. A parceria na produção da notícia envolve 
indivíduos com graus distintos de saber como, de alguma maneira, 
ocorria antes na relação do jornalista com as fontes. Em vez de trans-
formar todos em jornalistas ou acabar com o consumo de notícias, o 
jornalismo na rede permite que todo o participante do circuito tenha 
papel ativo no processo, abandonando as posições de leitor, ouvinte 
ou telespectador. Na chamada Sociedade da Informação nem tudo 
consiste em informação e, muito menos, nem toda informação signi-
fica informação jornalística.

A ramificação horizontal de muitas decisões antes tomadas 
central mente como, por exemplo, que tipo de fato apurar em um dia, 
ao contrário do que se possa pensar em um primeiro momento, signi-
fica uma modifi cação no processo editorial que acumula um conjunto 
mais amplo de atri buições para cada jornalista. Na produção clássica 
da notícia, dentro da receita padrão, cada profissional desempenhava 
uma função específica com o objetivo de acelerar a conclusão do tra-
balho. Um profissional elabo rava a pauta, um fazia a apuração, um 
redatava e, por fim, outro editava. A descentralização da produção 
impõe um relativo afrouxamento das etapas de controle nas escalas 
inferiores da cadeia produtiva ao mesmo tempo que concentra um 
número maior de especialidades nos profissionais localizados nos 
patamares superiores. Nas redações em rede, o jornalista tende a 
redatar, entrevistar personalidades, apurar sempre que necessário 
e, fundamentalmente, atua como um editor de todo o material que 
chega até à publicação.

22 Entrevista concedida ao autor pelo Editor de El Mundo Digital, jornalista Mario 
Tascón, na redação de El Mundo, em Madrid em 3 de outubro de 1999.
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Considerações finais

O ambiente das redes, como aqueles precedentes criados pela 
im prensa, pela rádio ou pela televisão, muito mais que um mecanis-
mo de comunicação funda uma nova esfera de vida que modifica no 
conjunto todas as relações sociais. A ecologia dos meios, modificada 
de forma cons tante à medida que emerge uma revolução tecnológica, 
demonstra que a inserção de uma nova técnica, mais que eliminar 
as demais, estimula uma reacomodação dos modelos anteriores ao 
mesmo tempo que a sua própria incorporação nasce determinada 
pelas condições existentes no momento da sua implantação.

A lógica do jornalismo nas redes tem muitas diferenças com 
aquela que predomina nas redações ou na cabeça dos dirigentes das 
organizações jornalísticas clássicas, mas parece pouco provável que, 
a médio prazo, uma deixe de conviver com a outra. De um lado, pelas 
próprias circunstâncias da atividade profissional ou do modo de es-
truturação das instituições como empresas, a maioria das publicações 
na rede tende a assumir alguns traços da tradição do jornalismo e, de 
outro, cabe pouca dúvida de que o mercado tradicional possa evitar 
aprender com o novo campo. A primeira adaptação dos meios tradi-
cionais transparece pela simples leitura das grades de programação 
das televisões ou pela leitura dos suplementos dos diários em papel. 
Na última década, houve uma permanente criação de publicações ou 
seções vinculadas à rede, inclusive com o reconhecimento da emer-
gência de um tipo diferente de economia.

A natureza da edição no jornalismo digital rompe com muitas 
das atri buições inerentes à função nas etapas anteriores de desen-
volvimento da atividade profissional. O conceito de edição que, nos 
séculos XVII e XVIII, significava publicação, com a consolidação da 
indústria em sua forma capi talista, assumiu as feições de uma etapa 
na cadeia produtiva com o objetivo fundamental de reduzir o tempo 
de trabalho. Como algumas das conse quências mais relevantes do 
conceito moderno de edição, se pode citar a criação de editarias fixas 
ou de sistemas lineares e verticalizados na imprensa, no rádio e na 
televisão. O jornalismo digital, aproveitando-se da descentralização 
generalizada da produção de conhecimento entre os membros de uma 
comunidade, faz com que a função do editor se estenda cada vez mais 
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a aspectos de uma atividade de moderação e hierarquização de fatos 
gerados nos mais distintos pontos da rede.

A proliferação ilimitada de emissores que, num primeiro mo-
mento, parece uma novidade do campo digital nada mais faz do que 
recuperar, de modo potencial, uma dimensão que estava presente em 
todas as tecnologias anteriores – da linguagem falada, passando pela 
escrita, a imprensa ou a televisão. A capacidade da tecnologia digital de 
descentralizar a produção, permitir a superação de conceitos modernos 
como consumidor, emissor ou receptor como elementos isolados e não 
intercambiáveis no processo de comunicação, causa mais furor pelo 
modo verticalizado de implantação dos demais meios do que pelas 
suas possíveis inerentes limitações. De forma idêntica como o modelo 
centralizado de produção do jornalismo na imprensa, no rádio e na TV 
representa somente um dos sistemas viáveis para a exploração daquelas 
tecnologias, o desenvolvimento futuro do jornalismo digital apresenta 
inúmeras alternativas.23 As potencialidades do suporte são imensas.  
Se o conhecimento acumulado com as experiências anteriores pouco ou 
nada garante, pelo menos, resta a esperança de que, ao contrário do que 
pensava o escritor Horacio Quiroga,24 nem sempre a irra cionalidade 
comanda as ações humanas.

23 Entrevista Editor de El Mundo Digital; 1999
24 Como forma de fazer uma paródia da falta de lógica das lógicas ações humanas, o 

escritor uruguaio Horacio Quiroga concebeu uma escala evolutiva que começava 
com o rato, concluindo no homem. O rato teria uma noção equivocada de tudo 
que o cerca. O cavalo era mais inteligente, porque percebe melhor o ambiente.  
O cachorro avança um pouco; o macaco dá um passo mais enquanto que o elefante 
chega ao limite das inteligências mudas. De espécie em espécie, aumenta a capa-
cidade de compreensão até que se chega ao homem que tem plena consciência 
de que é ao mesmo tempo um rato, um cavalo, um cachorro, um macaco e um 
elefante. Ver QUIROGA, Horacio. “Lógica ao revés". ln Horácio Quiroga - Todos 
los cuentos. 1993. PONCE DE LEON, Napoleón Baccino e LAFORGE, Jorge. 
Madrid. CSIC/Fondo de Cultura Econômica. p. 948-949.

Comunicação e Sociedade 2, Cadernos do Noroeste, Série Co-
municação, v. 14, n. 1-2, p. 357-373, 2000. 
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CONSIDERAÇÕES PARA UM ESTUDO SOBRE O FORMATO 
DA NOTÍCIA NA WEB: 

O link como elemento paratextual
(2002)

Luciana Mielniczuk 
Marcos Palacios

Introdução

A preocupação que baliza este texto é o formato da notícia na 
escrita hipertextual dos produtos jornalísticos disponibilizados na 
Web.1 Para fins deste trabalho, a notícia será abordada como a nar-
rativa de acontecimentos veiculados em sites de natureza jornalística 
na Internet. Discussões teóricas sobre o caráter da notícia jornalística 
não serão contempladas no momento.

Lendo um jornal, ouvindo um noticiário pelo rádio ou assistin-
do-o na televisão, o público já está acostumado com o formato da nar-
rativa através do qual o fato noticiado lhes é apresentado. Ao longo da 
história desses veículos, nem sempre o formato foi o mesmo, ocorren-
do evoluções e transformações. Na história do jornalismo impresso 
diário, por exemplo, observa-se a transformação de um produto com 
longos blocos de textos e poucas ilustrações para um formato no qual 
se utiliza blocos de textos menores, intercalados com um maior nú-
mero de imagens, incluindo a fotografia e o uso da cor na impressão. 
Por fim, atualmente, adaptando a ideia do link hipertextual, observa-
se, em algumas experiências, a utilização de pequenos quadros/boxes  
explicativos que são conectados, através de um fio, diretamente a uma  
 

1 Utilizamos neste trabalho o termo “Web” para designar a teia telemática mundial, 
da qual a Internet é a principal, porém não a única componente.
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palavra do texto principal. Esse recurso é utilizado, por exemplo, na 
revista Veja, na seção Hipertexto.

O hipertexto2 utilizado no ambiente das redes telemáticas vai 
permitir em uma mesma tela a coexistência de textos, sons e imagens, 
tendo como elemento inovador a possibilidade de interconexão quase 
instantânea através de links, não só entre partes de um mesmo texto, 
mas entre textos fisicamente dispersos, localizados em diferentes su-
portes e arquivos integrantes da teia de informação constituída pela 
Web. Trata-se de um padrão de organização da informação até então 
não utilizado na narrativa jornalística, sendo essencial buscar-se na 
teoria do hipertexto, caminhos que possam subsidiar especulações 
sobre os formatos da narrativa jornalística nessa nova situação de sua 
produção e consumo.

Este artigo tem pretensões limitadas, priorizando a discussão, 
embasada por uma observação empírica, de um único elemento do 
universo do jornalismo hipertextual: o link. Como veremos adiante, tal 
escolha se fundamenta no fato de ser o link um elemento essencial para 
a estruturação da narrativa jornalística no formato hipertextual, porém 
ainda não estudado sob a ótica utilizada neste trabalho. Nosso objetivo 
é estabelecer alguns pontos básicos, apontando para a importância do 
estudo do link para a compreensão do formato jornalístico online.

Redes Telemáticas e Jornalismo Online

Utilizando o hipertexto e funcionando no ambiente das redes 
telemáticas, o jornalismo online3 passa a apresentar características 
diferenciadoras em relação aos formatos precedentes do texto jorna-

2 Há uma discussão corrente (LANDOW, 1995; LEVY, 1995; SILVA Jr., 2000), que 
não será aprofundada aqui,acerca da inclusão ou não, no conceito de hipertex-
to, de informações que não sejam puramente escritas. É feita a distinção entre 
hipertexto (puramente escrito) e hipermídia (textos também sonoros e visuais). 
Adotamos aqui a posição de autores como Lévy (1995) e Landow (1995), não 
fazendo a distinção entre hipertexto e hipermídia, podendo o primeiro abarcar, 
além de textos escritos, também textos sonoros e visuais.

3 É possível estabelecer-se toda uma discussão sobre a nomenclatura a ser utili-
zada para caracterizar este novo tipo de prática jornalística: jornalismo online, 
jornalismo hipertextextual, jornalismo digital na Web, etc, etc. Neste texto, sem 
entrarmos no mérito das diferentes posições, adotados indistintamente os termos 
jornalismo online e jornalismo hipertextual para referirmo-nos a produtos jorna-
lísticos veiculados nas redes telemáticas mundiais, especialmente a Internet.
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lístico. Para Bardoel e Deuze (2000) são quatro as características do 
jornalismo online: hipertextualidade, multimidialidade, interativida-
de e personalização.

É evidente que nem todos esses elementos são novos. Com 
efeito, se buscamos entender o processo de transformação por que 
passa o jornalismo nesse novo formato, uma das palavras-chave 
dessa busca deve ser “potencialização“. Características que podem ser 
identificadas em outros suportes (impresso, rádio, Tv) são estendidas 
e potencializadas na prática do jornalismo online.

A constatação desse fenômeno de potencialização deve posicio-
nar o analista no sentido de buscar compreender como muda o for-
mato da notícia (e portanto sua produção e consumo) e não apenas o 
formato do veículo. Muitas vezes, as definições das características são 
elaboradas contemplando somente a esfera da publicação enquanto 
um todo, ou seja enquanto suporte, e não incluem a perspectiva da 
notícia em si.

Veja-se o caso da interatividade: Bardoel e Deuze (2000) con-
sideram que a notícia online possui a capacidade de fazer com que 
o leitor/usuário sinta-se parte do processo. Segundo eles, isto pode 
acontecer através da utilização de diversos recursos interativos como 
a troca de e-mails entre leitores e jornalistas, a disponibilização da 
opinião dos leitores em fóruns, os chats com jornalistas. Os autores, 
no entanto, não contemplam a perspectiva da interatividade no 
âmbito da própria notícia, ou seja, a navegação pelo hipertexto que, 
conforme Machado (1997), constitui também uma situação interativa.

No jornalismo online não se pode falar simplesmente em in-
teratividade e sim em uma série de processos interativos. Adota-se 
o termo multi-interativo para designar o conjunto de processos que 
envolvem a situação do leitor de um jornal online. Entende-se que 
diante do computador conectado à Internet o usuário estabelece 
relações: a) com a máquina; b) com o a própria publicação, através 
do hipertexto; e c) com outras pessoas – seja autor ou outros leitores 
– através da máquina. (LEMOS, 1997, MIELNICZUK, 1998)

Com relação à personalização, além de pensar a configuração 
dos produtos de acordo com os interesses individuais dos usuários, 
pode-se considerar que o fato do usuário percorrer seus próprios ca-
minhos, optando entre os links disponíveis e construindo uma linea-
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ridade narrativa particular (PALACIOS, 1999), também caracteriza 
uma forma de personalização.

Ao incluir a esfera da notícia nas definições de interatividade 
e de personalização, acaba-se por estender tais definições. E a partir 
desta ampliação, torna-se possível afirmar que as características de 
multimidialidade, de interatividade e de personalização são constituti-
vas da hipertextualidade. Pois essa última vai implicar na existência de 
textos escritos, sonoros e visuais, que estão organizados em blocos de 
informações interconectados. E a leitura será feita através da navegação 
interativa por estes caminhos. Cada leitor irá percorrer um caminho úni-
co (personalizado) ditado pelas suas escolhas entre as opções possíveis.

Cabe incluir uma quinta característica do jornalismo online 
(PALACIOS, 1999): a memória. Na Internet, o acúmulo de informações 
é mais viável técnica e economicamente do que em outras mídias, 
surgindo a possibilidade de armazenar e acessar com maior facilidade 
material disponibilizado anteriormente, tanto no momento da pro-
dução, quanto do consumo da informação jornalística. Os arquivos 
online são um recurso que muitos veículos já oferecem em suas versões 
hipertextuais.

Se é evidente que a maioria das características atribuídas ao jorna-
lismo online são potencializações de elementos já existentes em suportes 
midiáticos anteriores, deve ficar claro, por outro lado, que há pelo menos 
um aspecto que efetivamente é uma absoluta novidade a partir do uso 
do hipertexto para a prática do jornalismo nas redes telemáticas: pela 
primeira vez na história confrontamo-nos com um processo de produção 
jornalística que, para efeitos práticos, não está sujeito às limitações de es-
paço (como no caso do jornalismo impresso) ou tempo (como nos casos 
do rádio e telejornalismo). A junção da hipertextualidade com a memória 
rompe os limites espaciais e temporais que foram, desde sempre, uma 
“marca essencial” da prática jornalística em todos os seus suportes pré-
telemáticos. Tal situação de ruptura força o teórico a debruçar-se sobre 
as especificidades dessa nova prática hipertextual.

Hipertexto e Jornalismo Online

Apesar do alcance restrito deste trabalho, que pretende apenas 
iniciar a discussão sobre um dos aspectos específicos do uso do hi-
pertexto no jornalismo, faz-se necessário, preliminarmente, esboçar 
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ainda que rapidamente as características gerais desse tipo de prática 
de escrita.

Resgatando, mesmo que superficialmente, a definição de Theo-
dor Nelson, autor da expressão, o hipertexto constitui-se em “uma 
escrita não sequencial, num texto que se bifurca, que permite que o 
leitor escolha e que se leia melhor numa tela interativa. De acordo com 
a noção popular, trata-se de uma série de blocos de texto conectados 
entre si por nexos, que formam diferentes itinerários para o usuário” 
(NELSON apud LANDOW, 1995, p.15).4 A partir desta definição de-
tecta-se três elementos – blocos de textos; ligações entre eles; e meio 
digital/tela do computador – que vão dar sustentação a uma dinâmica 
particular de funcionamento do hipertexto no que diz respeito à or-
ganização das informações (escrita) e ao acesso das mesmas (leitura).

Segundo Lévy (1995) o hipertexto possui seis características 
básicas. Cabe dizer que o autor também as denomina de “princípios 
abstratos“ do hipertexto. Em linhas gerais, são eles: 1) Princípio de 
metamorfose, que se refere ao fato da rede hipertextual encontrar-
se em constante construção e renegociação; 2) Princípio de hete-
rogeneidade diz que os nós de uma rede hipertextual podem ser 
compostos de imagens, sons, palavras. 3) Princípio de multiplici-
dade e de encaixe das escalas, os nós ou conexões, podem ser eles 
mesmos uma rede de nós e conexões, sucessivamente; 4) Princípio 
de exterioridade, o crescimento e diminuição da rede, bem como 
sua composição e recomposição, dependem da adição ou subtração 
exterior de elementos ou conexões; 5) Princípio de topologia, o 
funcionamento ocorre por proximidade; 6) Princípio de mobili-
dade dos centros, os vários centros da rede são móveis, formando ao 
redor de si uma ramificação em estrutura de rizoma.

Landow (1997), ao trabalhar a teoria do hipertexto vai apresen-
tar o que ele considera as características do hipertexto:

Intertextualidade - O hipertexto seria, essencialmente, um 
sistema intertextual, enfatizando uma intertextualidade que ficaria 
limitada nos textos em livros. As referências feitas a outros textos é 
potencializada no hipertexto através do recurso do link, que realiza as 
conexões entres os blocos de textos.

4 Todos os textos originalmente em língua estrangeira foram por nós traduzidos 
para este trabalho.
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Multivocalidade - A ideia de multivocalidade está relaciona-
da ao conceito de polifonia de Bakhtin: a possibilidade da existência 
de diversas vozes na narrativa literária. A fragmentação do texto em 
léxias favoreceria a multivocalidade, pois como explica Landow (1997, 
p. 36), “a voz é sempre aquela distilada pela experiência combinada 
do foco momentâneo, a lexia que se está lendo, e da narrativa em 
contínua formação a partir da linha de leitura que o leitor segue”.

Ocasionalmente, ocorre uma certa confusão no conceito de mul-
tivocalidade devido à facilidade de elaboração de textos colaborativos 
no meio digital, podendo ser interpretado também como a possibilida-
de de co-autoria na redação dos textos. Fato esse que não deixa de ser 
pertinente, talvez por isso, o conceito de multivicalidade pudesse ser 
compreendido em relação a duas questões: a primeira, no sentido de 
múltiplas vozes, relativo à construção de uma narrativa literária e, em 
segundo, num sentido mais operacional, relacionado com a cooperação 
de vários autores para a criação de um mesmo texto ou narrativa.

Descentralização - Esta característica refere-se ao fato de que, 
ao contrário dos textos impressos que propõem um centro, oferecem 
uma ordem para a leitura (que pode ou não ser obedecida pelo leitor), 
o hipertexto enquanto uma malha de blocos de textos interconectados 
oferece a possibilidade de movimentos de descentramento e recentra-
mento contínuos. É o leitor, através dos seus caminhos de leitura, que 
vai elegendo temporariamente os sucessivos centros.

Rizoma - É um conceito desenvolvido por Deleuze e Guatarri, 
no livro intitulado Mil Platôs. Os autores utilizam a metáfora de um 
tipo de vegetação aquática, que se desenvolve na superfície da água; 
não possuindo tronco ou caule, ela é totalmente ramificada. Segundo 
Landow (1997) o rizoma opõe-se a ideia de hierarquia, pois ao con-
trário da estrutura de uma árvore, um rizoma, em tese, pode conectar 
qualquer ponto à qualquer outro ponto, oferecendo muitos começos 
e muitos fins.

Intratextualidade - Esta característica é citada por Landow 
(1995, p. 53) e refere- se às ligações internas estabelecidas entre léxias 
dentro do mesmo sistema ou site.

É interessante observar que Lévy pensa o hipertexto como um 
mero recurso, uma tecnologia da escrita, enquanto Landow discorre 
sobre as características do hipertexto já pensando-o como uma pos-
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sibilidade da escrita (hipertextual) literária. Mesmo partindo de pers-
pectivas diferentes, as caracterizações propostas por ambos autores 
estão bastante próximas. Silva Jr. (2000) propõe correlações entre as 
características trazidas por Landow e os princípios apontados por Lévy:

Figura 1. Relações estabelecidas entre características apontadas por 
Landow (1997) e princípios definidos por Lévy (1995)

Silva Jr. não estabelece relação alguma com o princípio da 
metamorfose, no entanto, considera-se que ele está relacionado com 
a característica da intertextualidade. Tal associação é de responsabi-
lidade do presente texto.

Link: um elemento paratextual

A fragmentação do texto ao longo da história é uma tendência 
apontada por diversos autores, entre eles Landow (1995), Mouillaud 
(1997) e Gouazé (1999). Landow remete às diferenças entre a forma 
da escrita manuscrita e a forma que a escrita impressa adquiriu com 
o passar dos tempos:

Eles tinham acesso a textos tão diferentes dos nossos que a mera su-
gestão de que pudéssemos compartilhar a mesma experiência de ‘lei-
tura’ é equivocada. Os leitores da época de Platão, Virgílio ou Santo 
Agostinho processavam textos sem espaço entre as palavras, sem le-
tras maiúsculas nem pontuação. (LANDOW, 1995, p. 75)

Fazendo referência à evolução do jornal, Mouillaud (1997) obser-
va que no final no século XIX, quando, mesmo no jornalismo impresso, 
predominava a escrita literária e política, os textos longos faziam os 
jornais terem um aspecto pesado e cinzento. A necessidade de narrar 
fatos do cotidiano fragmentou a escrita na imprensa. Os textos curtos e 
heterogêneos, que passaram a compor o jornal, não respeitavam mais 
uma ordem do discurso e sim a ordem da diagramação.
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Comparando o livro e o jornal, Gouazé (1999) chama a atenção 
para o fato de que o jornal possui uma forma de apresentação frag-
mentada, como um mosaico. A forma da escritura se dá através de 
artigos e títulos distribuídos nas diferentes partes do jornal.

Pode-se afirmar que a escrita hipertextual oferece possibilidades 
que acabam por acentuar a fragmentação textual. Porém, é importante 
frisar que o hipertexto, enquanto recurso técnico, não determina essa 
fragmentação. O hipertexto, enquanto recurso de escrita, pode ser uti-
lizado para diversas formas, com diferentes finalidades. Assim sendo, 
pode-se encontrar, talvez, um texto impresso – um jornal, por exemplo 
– com maior fragmentação que um outro texto em hipertexto digital.

É interessante observar este movimento de fragmentação pelo 
qual o texto passa ao longo da história. Se formos pensar que a Bi-
blioteca de Alexandria era constituída de volumes cujas páginas eram 
tabuinhas, pode-se pensar em textos fragmentados, organizados em 
grupos e conectados (presos) por cordas. Depois vieram os pergami-
nhos, permitindo o armazenamento de blocos maiores. Estes, mais 
tarde foram retalhados para formar páginas que eram agrupadas em 
códices. Mesmo assim, uma obra mantinha uma certa unicidade, es-
tabelecida pelo suporte livro. A seguir, no suporte jornal, ocorreram 
as transformações do texto abordadas anteriormente.

Pois bem, de certa maneira, voltamos aos blocos de textos frag-
mentados como eram na época das tabuinhas de madeira ou de argila. 
Só que agora a moldura é a tela do computador; no lugar do texto ser 
manuscrito, ele é digitalizado; e as ligações entre os blocos de textos 
é feita por links.

Acredita-se que o link é o elemento realmente inovador apresen-
tado pelo hipertexto em suporte digital. Essa afirmação está calcada, 
principalmente, em dois motivos que estão relacionados, um deles, com 
a característica da intertextualidade, e o outro com a características da 
multimidialidade.

Em primeiro lugar, mesmo sem utilizar o termo hipertexto e o 
suporte digital, já haviam sido realizadas experimentações literárias,5 
narrativas não-lineares ou que utilizavam muito a intertextualidade. 

5 Entre as obras que podem ser citadas estão: O jogo de amarelinha, Júlio Cortázar; 
Se um viajante numa noite de inverno, Ítalo Calvino; O jardim dos caminhos que 
se bifurcam, Jorge Luis Borges.
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A novidade do hipertexto digital, então, não está na não-linearidade 
ou na intertextualidade em si mesmas, mas no link, o recurso técnico 
que vai potencializar a utilização de tais características.

O outro motivo, relacionado à característica da multimidialida-
de, refere-se à utilização concomitante de códigos de várias mídias, 
fato que não é inédito. Essa convergência foi acontecendo gradati-
vamente e a televisão já nos apresenta a possibilidade de imagens, 
sons e texto escrito. Novamente volta-se ao link: o fator inovador 
está relacionado com a forma de organização (léxias) e formatação 
(interconexão) da informação.

Justifica-se, dessa forma, o interesse especial nesse elemento 
constitutivo do hipertexto, o link.

Uma outra razão que justifica ainda tamanha preocupação com 
o link é apontada por Gouazé e refere-se à ideia de dispositivos6, de-
senvolvida por Foucault (1987). Segundo Gouazé (1999), o jornal, com 
sua forma textual de apresentação fragmentada, é o modo através do 
qual a atualidade é apresentada e é assim que ele, o jornal, constitui-
se em uma unidade. A forma do jornal seria a condição de existência 
da atualidade. Sendo assim, a escrita sobre a página do jornal é um 
dispositivo produtor de sentido: a atualidade.

Mouillaud (1997) irá dizer que, no jornal atual, há uma série 
de dispositivos imbricados: o produto jornal é constituído de vários 
elementos (dispositivos), que em conjunto formam o dispositivo do 
jornal impresso, que, por sua vez, trará uma série de implicações para 
os processos de comunicação que se dão em torno ou a partir deste 
veículo. Seguindo a linha de raciocínio desses autores, conclui-se que 
no jornalismo da Web, o link é um desses elementos (dispositivos) 
formantes do conjunto de dispositivos que constituem o dispositivo/
produto.

6 Foucault (1999), para explicar a ideia de dispositivo, recorre ao exemplo do 
panóptico: uma estrutura arquitetônica de prisão, circular, na qual as celas fi-
cam dispostas nas bordas do círculo. A partir das celas, um preso não consegue 
enxergar os outros presos em celas ao seu lado, tampouco enxergam o vigia, 
localizado em uma guarita alta situada no centro da circunferência. Independente 
da presença ou não do vigia, este tipo de construção cria a sensação de perma-
nente controle, imposta pelo restrito campo de visão permitido aos presidiários.  
O panóptico, muito mais do que uma estrutura física, funciona como um disposi-
tivo que é imposto aos personagens da situação, proporcionando a sujeição destes 
a uma certa lógica de funcionamento, neste caso específico, à lógica de controle.
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Surge, então, uma questão: como estudar o link? A partir de 
qual referencial é possível abordar a questão do link, não só enquan-
to um elemento constitutivo do hipertexto, mas também como um 
elemento chave da narrativa jornalística hipertextual. Uma possível 
solução aponta para o conceito de paratexto, desenvolvido por Gerard 
Genette, conceito esse também trazido da literatura.

Nas palavras do autor:

Um trabalho literário consiste, inteiramente ou essencialmente, de 
um texto, definido (muito minimamente) como uma sequência mais 
ou menos longa de declarações verbais que são mais ou menos dota-
das de significação. Mas tal texto é raramente apresentado sem estar 
adornado, reforçado e acompanhado de um certo número de outras 
produções, verbais ou não, tais como o nome do autor, um título, um 
prefácio, ilustrações. E apesar de que nós nem sempre saibamos se 
essas produções devem ou não ser vistas como pertencendo ao texto, 
em todo o caso elas rodeiam o texto e o estendem, precisamente para 
apresentá-lo, no sentido usual deste verbo, e num sentido mais forte: 
fazer presente, garantir a presença do texto no mundo, sua ‘recepção’ e 
consumo sob a forma (atualmente, pelo menos) de um livro. Esse tipo 
de produção, que varia em extensão e aparência, constitui o que eu 
chamei [...] de paratexto [...]. O paratexto é aquilo que permite que o 
texto se torne um livro e seja oferecido enquanto tal para seus leitores 
e para o público de um modo geral [...]. (GENETTE, 1997, p. 1)

Os paratextos seriam os textos que acompanham, envolvem, deli-
mitam o texto principal. Corresponderiam a uma zona de transição e de 
transação entre o texto (para o autor, especificamente o livro) e o leitor. 
Para exemplificar, o autor pergunta como identificar um livro? Como 
vamos ler Ulisses, de Joyce, se não há no volume o título? Como vamos 
saber que aquele volume corresponde a tal obra? Ele compara, ainda, o 
paratexto à sala de espera de um cinema antigo: seria a região de transi-
ção entre um ambiente escuro, a sala de projeção, e o burburinho da rua.

Trata-se de uma zona de transição pois é a partir do paratexto 
que o leitor ‘entra’ no texto e transação pois é através do paratexto que 
o leitor elege o texto. Como explica Babo (1999, p. 417):

[...] ao conjunto de elementos que se encontram no limite do texto, 
estabelecendo-lhe a fronteira e instaurando o livro como configura-
ção comunicacional da textualidade, chama-se paratexto [...] Os mais 
marcantes elementos do paratexto são o título e a assinatura. Mais 
do que delimitarem o texto, concedendo-lhe a referência de origem –  
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o nome do autor – e o seu próprio – o título –, estes elementos fundam 
a própria noção de obra. São pois elementos de ligação que apresen-
tam a obra, preenchendo a distância que se cria entre o texto e o leitor.

Em Paratext: thresholds of interpretation, Genette faz um 
inventário sobre elementos paratextuais, dedicando um capítulo a 
cada um deles. O autor admite ter deixado de fora do seu livro três 
práticas paratextuais, pois o estudo delas demandaria um trabalho 
muito grande para serem incluídas neste mesmo livro. São elas: a 
tradução, as publicações seriadas e as ilustrações. Ele também admite 
a existência de paratextos em áreas fora da literatura e propõe que se 
estenda o termo para áreas nas quais o trabalho não consiste em um 
texto. Cita, por exemplo, a música e as artes plásticas.

Concluindo, pode-se dizer que todo o texto, seja ele em livros, 
jornais, revistas, cartas, são envoltos por um paratexto “que é um 
discurso transtextual o qual permite ao texto manifestar-se publica-
mente como exemplar de uma série e de inserir-se em uma situação 
de comunicação definida”. (GOUAZÉ, 1999) Ele considera o paratexto 
como um dispositivo do texto escrito.

Genette (1997) aponta para o fato de que o paratexto evolui 
constantemente, de acordo com o período histórico, contexto cultural, 
gênero literário. Já Babo (1999, p. 416), discorrendo sobre o hiperlivro, 
diz que “o hiperlivro não mata o livro, mas suspende-lhes os contornos, 
desfaz-lhes os limites, reorganiza e reformula-lhe o paratexto”. E Goua-
zé (1999), referindo-se à história do escrito, afirma que o texto, desde 
o pergaminho até a tela, passa por um processo de fragmentação e 
consequente crescimento do paratexto, conforme a seguinte ilustração:

Figura 2. O crescimento do paratexto nos dispositivos livro, jornal e tela
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Constata-se então:

a) que os elementos paratextuais são passíveis de sofrerem 
modificações ao longo do tempo, de acordo com o contexto;
b) que o hipertexto é um fator que desencadeia alterações no 
paratexto;
c) que o suporte altera a relação entre texto e paratexto.

Com base nas colocações desses autores defende-se a ideia de 
que o link é um elemento paratextual da escrita em hipertexto. Talvez 
não o único, mas o que se apresenta com maior evidência na atual fase 
do jornalismo desenvolvido para a Web. Em síntese, o paratexto seria 
um elemento que exerce as seguintes funções:

a) faz uma apresentação do texto principal;
b) é o elemento de negociação (transação) entre leitor e texto;
c) tem a função de realizar a transição entre o mundo do leitor 
e o mundo do texto;
d) o paratexto está situado nas fronteiras do texto, estabelecen-
do-lhe os limites.

No início do texto foi colocado que a discussão proposta seria 
subsidiada por uma observação empírica. No próximo tópico, então, a 
partir do acompanhamento de um produto jornalístico desenvolvido 
para a Web, o Último Segundo, pretende-se ilustrar e endossar a 
afirmação de que o link é um elemento paratextual.

Ilustrando os conceitos

O Último Segundo7 é um jornal desenvolvido exclusivamente 
para a Web, hospedado no portal iG (www.ig.com.br), a primeira ini-
ciativa a oferecer acesso gratuito à Internet no Brasil. Diferentemente 
dos jornais que ‘derivam’ de uma versão impressa, a equipe do US 
trabalha exclusivamente para o produto jornalístico na Web.

O US foi lançado, juntamente com o portal, no segundo semestre 
de 1999 e, na época, foi uma iniciativa empresarial que não contava 

7 Ver em: <www.ultimosegundo.com.br>.
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com a participação acionária de empresa proprietária de veículo de 
comunicação. Posteriormente, a Bandeirantes passou a fazer parte 
do grupo que mantém o iG. Mesmo assim, é um caso específico no 
Brasil, por tratar-se de uma empresa de televisão e não de jornalismo 
impresso como acontecia até então nas investidas jornalísticas na 
Internet.

A primeira página do US está claramente dividida em quatro 
zonas, conforme o esquema:

Figura 3. Espelho da primeira página do US

A

C
B2

B1
D

A Zona A corresponde ao cabeçalho do produto, contendo o 
nome do jornal, o nome do portal e links para outras seções do portal.

Subdividida em duas, a Zona B, é dedicada às notícias e apre-
senta apenas links intratextuais. Na parte superior (B1), há pequenos 
blocos de textos, em torno de cinco ou seis; na parte inferior (B2) 
são colocados apenas os títulos das notícias mais antigas. Cada bloco 
de texto possui um link, no final, denominado Leia mais. No caso 
das notícias em que aparece somente o título, ele mesmo é um link 
(este título também é seguido pelo link da editoria a qual a matéria 
pertence).

Através dos blocos de textos, nessa zona fica evidente que aqui 
estão os centros propostos, dentro da malha textual, para o início 
da leitura das notícias. Esses blocos de textos e links referem-se às 
notícias mais atuais.

A estrutura dessa região é mantida nos outros níveis de nave-
gação, muda apenas a temática das notícias que será correspondente 
a cada editoria. Dentro das editorias, a sub-zona B2, pode ser nova-
mente dividida: 1) apresentando links relacionados à matéria que está 
em destaque (o centro eleito); 2) apresentando os outros títulos da 
mesma editoria.
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A Zona C é constituída prioritariamente por links intratex-
tuais8, são conexões para as editorias do jornal: Notícias Gerais, 
Mundo, Dinheiro, Eleições EUA, Finanças, Futebol, TodoEsporte, 
Mundo Virtual, Cultura, Bem-Estar, Palavra do Leitor, iG.COM, 
Vestibular, Colunistas, Melhores Reportagens. Há dois links exter-
nos, apontando para a BBC e Bloomberg, agências com as quais o US 
mantém contrato.

Essa zona mantém-se praticamente igual durante a navegação. 
Ao entrar num segundo nível, por exemplo, clicando numa determi-
nada notícia e automaticamente entrando da editoria correspondente, 
a única coisa que muda é o detalhamento dos itens que integram a 
editoria. Observe, na figura, o exemplo da editoria Dinheiro:

Figura 4. Zona C, dentro da editoria Dinheiro

8 Considera-se link intratextual, o que fica no universo do jornal. Os links que 
remetem para o portal e para outros sites são considerados intertextuais.
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Por enquanto, o único indício de utilização da característica de 
multivocalidade ocorre no seção Palavra do Leitor, um painel em 
tamanho ampliado das seções correlatas nos jornais impressos.

A Zona D, caracteriza-se pelo uso de links intertextuais, apon-
tado para fora do jornal, seja para o portal do iG, para outros sites ou 
para publicidade. Ela está subdividida em várias regiões a depender 
do nível de navegação e da editoria escolhida. Essa zona vai apresen-
tar links de serviços, como informações sobre trânsito, cotação do 
dólar, cotação de bolsa de valores, loterias, etc. Também vai oferecer 
links para sites externos relacionados com o material jornalístico. Por 
exemplo, na editoria Bem-estar, há links apontando para sites de re-
vistas científicas, sociedades médicas, conselhos, entre outras opções.

A descrição realizada faz um mapeamento genérico dos links 
existentes e do formato de organização e apresentação das informa-
ções disponibilizadas pelo US. É possível concluir que: a) que em 
uma tela9 do US, há muito mais links do que propriamente blocos de 
textos, confirmando as colocações de Gouazé apresentadas na Figura 
2; b) a estrutura rizomática só é explorada no terceiro nível de nave-
gação, dentro da mesma seção de uma editoria. Só então uma léxia 
será conectada a qualquer outra léxia e a multilinearidade realmente 
explorada; c) constata-se também que uso de recursos em multimídia 
é escasso, havendo poucas fotografias, geralmente, uma por matéria. 
Vídeo e material sonoro não foram encontrados.

Quanto ao link, especificamente, cabe agora fazer as indagações 
pertinentes para verificar se ele exerce as funções atribuídas ao pa-
ratexto, para então ele ser considerado como tal. Antes de retomar 
às funções do paratexto, cabe esclarecer que está sendo considerado 
como texto principal a notícia, que no caso do US, aparece de forma 
resumida no primeiro e segundo níveis e na íntegra apenas no terceiro 
nível. Então, retomando:

a) O link faz uma apresentação do texto principal? Aparentemen-
te sim. No US título e link passam a ser um só elemento. O título 
passa a exercer a função do link e o link a do título. Logo, se o título 

9 Uma tela corresponde à informação contida em um arquivo; é a moldura de uma 
léxia. Pode ser necessário utilizar a barra de rolagem do navegador, e por este 
motivo, não corresponde à moldura da tela do computador.
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é considerado um elemento paratextual, não há razões para o 
link não ser considerado também um elemento paratextual.
b) O link é o elemento de negociação (transação) entre leitor e 
texto? Sim, pois é através do link que o leitor vai eleger a pró-
xima léxia, bloco de texto ou, ainda, a notícia. Estando o leitor 
no centro eleito, como ele irá eleger e deslocar-se até o próximo 
centro? Isso acontecerá pela avaliação/negociação feita através 
do link. Esta negociação tem a ver com o link também enquanto 
título.
Vale lembrar o exemplo elaborado por Genette (1999): como 
vamos ler Ulisses, escolher este livro, dentre tantos na estante 
se não há na lombada do volume o título da obra e o nome do 
autor? Transpondo para a estrutura hipertextual: como é possí-
vel escolher o próximo texto senão através do link?
c) O link tem a função de realizar a transição entre o mundo do 
leitor e o mundo do texto? Novamente sim, além de viabilizar a 
negociação, é o link que vai operacionalizar essa escolha. E aqui 
a função de transição é ampliada, para o âmbito do hipertexto, 
possibilitando a passagem entre os textos durante a navegação.
d) O link está situado nas fronteiras do texto, estabelecendo-lhe 
os limites? Mais uma vez a resposta é sim. A notícia é emoldu-
rada pelos links. Ao mesmo tempo em que os links a cercam, 
esta moldura funciona como zona de contato possibilitando a 
transição entre os textos.

Evidentemente muitas questões ficaram de fora, nesta primeira 
abordagem do lugar do link na escrita jornalística hipertextual. Uma 
delas, a ser posteriormente examinada, seria a proposição de mais 
uma função para o elemento paratextual: a de complementar o texto 
principal. Sendo assim, a partir do princípio da descentralidade pode-
se ter léxias cujo “status“ é modificável, elas podem ser texto principal 
ou paratexto, a depender do movimento de centralização e recentrali-
zação realizado pelo leitor. Igualmente importante seria uma análise 
dos elementos paralinguísticos constitutivos do link (corpo, tipo, 
cor, animação, etc) e seu funcionamento em diferentes contextos de 
estruturação da notícia.
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Ao fazer essa leitura ilustrada dos conceitos teóricos trabalhados 
anteriormente, pretendeu-se fundamentar empiricamente a afirma-
ção de que, além de ser um elemento essencial na escrita hipertextual, 
o link pode ser considerado um elemento com funções paratextuais. 
Examinando-o desde tal perspectiva, buscamos acrescentar uma di-
mensão enriquecedora do estudo do formato da notícia no jornalismo 
online, facilitando um melhor entendimento dos novos mecanismos 
e dispositivos que estão sendo criados e acionados no contexto das 
novas ambiências do trabalho jornalístico e das novas tecnologias que 
o impulsionam.
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ENTRE PALIATIVOS E ESCAPISMOS: 
usos e apropriações da hipermídia,

com um relato de pesquisa no jornalismo online 
(2002)

José Afonso da Silva Junior

Parte I – Discussões, definições

Paliativo da complexidade instaurada pelos processos midiáti-
cos contemporâneos e, salvacionismo escapista nas abordagens acer-
ca dos processos de convergência midiática e de suportes, a noção de 
hipermídia é, com certa facilidade, incorporada ao jogo circunstancial 
dos desenvolvimentos de conteúdos e seu consequente arranjo dentro 
da lógica da comunicação atual.

Como paliativo, o mais comum e evidente, é querer domesticar 
o processo hipermidiático como uma junção, simples e irrevogável, 
das noções anteriores que, partem da fusão entre a multimídia e o 
hipertexto. Nessa linha de pensamento, estão teóricos como Landow 
(1992, 1997), Guizo (1999) e Leão (1999). 

Hipertexto, como o termo é usado neste trabalho, denota um texto 
composto de blocos de texto – com os termos de Barthes, a léxia – e as 
conexões eletrônicas que os unem. O conceito de hipermídia simples-
mente estende a noção do texto no hipertexto ao incluir informação 
visual, som, animação e outras formas de informação. Desde que o 
hipertexto conecta uma passagem de discurso verbal a imagens, ma-
pas, diagramas e som tão facilmente como a outra passagem verbal, 
expande a noção de texto além do mero verbal. Eu não faço distinção 
entre hipertexto e hipermídia. (LANDOW, 1997, p. 3)
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Nesse estado de coisas, é importante recuperar que, para dar 
conta do problema da construção hipermidiática, recuperam-se, direta 
ou indiretamente, conceitos fundamentados principalmente nos pós
-estruturalistas. Notadamente, Derrida e Barthes, onde os critérios de 
classificação e definição da organização hipertextual já eram explorados.

O contraponto a ser operado nesse sentido, é que, tal abordagem 
dos processos hipermidiáticos, segundo essa ótica da convergência 
entre hipertexto e multimídia, não é incorreta. Afinal, essa lógica 
pertence diretamente a tradição acadêmica da construção da erudi-
ção por acúmulo. Senão incorreta, – insuficiente. Pois, na escala dos 
desenvolvimentos de plataformas e processos comunicacionais con-
temporâneos, não está apenas em jogo um certo arranjo inter-lexial, 
ou uma complementação entre estruturas de sintagmas.

Em adição, essa abordagem tende a aproximar de forma indis-
sociável as funções de infraestrutura técnica, de suporte e, modali-
dades de discurso (texto, sons, imagens). Quando, nas configurações 
comunicacionais atuais, temos a constituição de um espaço onde, 
além dessas possibilidades existentes no meios clássicos, colocam-se 
elementos de síntese discursiva convergente e, num segundo nível, o 
estabelecimento do percurso autônomo como possibilidade de conci-
liação entre os agentes comunicadores. 

Por essas bases, não podemos reduzir a ideia de hipermídia 
enquanto mera convergência entre hipertexto e hipermídia, pois, 
temos pela primeira vez na história das mídias, uma possibilidade que 
rompe, tanto com a ideia de suporte clássico, como de modalidade 
fixa de construção de sentido (texto, som, imagem).

Nessas bases, forma-se a primeira relação de entendimento da 
ideia de hipermídia: 

a) No sentido de convergência dos suportes, agora digitalizados 
e postos em rede, paralela à navegação hipertextual;
b) Nas potencialidades contidas de desenvolvimento de novas 
modalidades de difusão de informação utilizando a rede, nota-
damente a Internet.

O problema persiste – se elaborarmos um curioso exercício de 
“profecia em retrospectiva” – ao observamos que embutida nessa 
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proposição está a ideia que, de certa forma, os processos hipermidiá-
ticos estariam docemente fadados a inevitabilidade de se tornarem a 
pedra de toque da comunicação contemporânea. Tudo graças a dois 
elementos: digitalização e tráfego de informação em rede.

Deixando momentaneamente de lado, essa primeira vertente, a 
do paliativo, iremos mergulhar um pouco nas perspectivas escapistas. 
Indo por partes, vamos abordar ligeiramente a noção de multimídia e, 
como ela tem sido trabalhada mais recentemente.

Para Bairon (1995), a ideia de multimídia não se resume apenas 
no sentido da sobreposição entre as modalidades, mas sim as noções 
de interface e interatividade provenientes de cada um desses meios, 
ou seja, os moldes de acesso à informação de cada um desses meios, 
estariam em diálogo no modelo da multimídia

O que Bairon não coloca, é que mesmo havendo um sentido de 
interface e interatividade prévios à informática, essa mesma noção 
muda de figura quando se coloca sob um suporte digital. A partir 
desse momento o dado novo é a relação autônoma, presente em quem 
navega. A possibilidade real de estabelecer percursos não previstos 
nas modalidades midiáticas prévias. O usuário não se subordina às 
interfaces estáticas, como o jornal impresso, o livro ou a televisão, 
mas atua como um piloto. A mesma ideia de piloto, surge do radical 
grego, kubernao, que gera também a palavra Ciber. Ou seja, aquele 
que tem a autonomia, a possibilidade de agir e interagir dentro de um 
determinado ambiente. 

Temos assim, uma característica central do processo, que seria 
a interatividade. Algo aliás, exaustivamente debatido em paralelo as 
questões que envolvem a formatação de discursos, que, tem a base 
das novas tecnologias.

Levy (1999), aponta para uma problematização mais profunda 
da noção de multimídia. Nesse enfoque, a questão apoia-se em duas 
bases: a primeira, dada pela convergência entre as modalidades de 
mídia e, a segunda, já utilizando a ideia de multiplataformas de disse-
minação, ou seja, o uso combinado de infraestruturas técnicas, com a 
finalidade de disseminação de conteúdo.

O termo multimídia significa, em princípio, aquilo que emprega diver-
sos suportes ou diversos veículos de comunicação. Infelizmente, é raro 
que seja usado nesse sentido. Hoje, a palavra refere-se geralmente a 
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duas tendências principais dos sistemas de comunicação contempo-
râneos: a multimodalidade e a integração digital. (LEVY, 1999, p. 63)

Como mutimodalidade, Levy coloca como sendo a categoria de 
diversas modalidades perceptivas:

O impresso coloca em jogo sobretudo a visão, em segundo lugar o tato. 
Desde que o cinema é falado, ele envolve dois sentidos: visão e audi-
ção. As realidades virtuais podem colocar em jogo a visão, a audição, o 
tato e a cinestesia. (LEVY, 1999, p. 62)

O que Levy não coloca, mas está, de certa forma, embutido no 
seu raciocínio, é que, uma mesma modalidade de mídia, poderia, a 
priori, graças ao binário digital + rede, suportar diversos modos de 
representação, e consequentemente, moldar-se a contextos de dis-
seminação e acesso à informação diversos. A mídia deixaria de ser, 
nessa proposição, uma estrutura monolítica, pensada e elaborada 
para a construção de discursos voltados a modalidades específicas.

Nesse ponto, Levy se divorcia da ideia de multimídia presente 
no senso comum: isso ocorre em três eixos principais:

a) A primeira, numa crítica ao sentido convergente das mídias 
depositadas em acúmulo, à exemplo do CD-ROM. Levy coloca 
que essa ideia é muito mais próxima do conceito de 'unimídia'. 
Ou seja, o uso de diferentes modalidades em um mesmo suporte; 
b) A segunda, já colocando o sentido de multimídia em um novo 
enfoque, Levy defende que esse termo remete ao movimento ge-
ral de digitalização, não estando restrito apenas a determinado 
suporte. Assim, a ideia de multimídia se amplia na direção de 
proporcionar não apenas a integração de todos os signos sob 
um mesmo suporte, mas de estabelecer uma base comum de 
tratamento, processamento e distribuição, via a digitalização.
Dessa forma, o caráter da digitalização enquanto modelo co-
mum, permite não só a característica de convergência relativa 
a determinado suporte, mas simultaneamente, a possibilidade 
dessas modalidades (ou multimodalidades) serem dissemina-
das em diversos canais ou plataformas midiáticas. 
c) Derivando dessa perspectiva, a terceira ideia de Levy sobre 
multimídia é justamente a produção de um mesmo núcleo 
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perceptivo, ou de conteúdo, e sua consequente distribuição em 
diversas possibilidades. 

O termo multimídia é corretamente empregado quando, por exemplo, 
o lançamento de um filme dá lugar simultaneamente, ao lançamento 
de um videogame, exibição de uma série de televisão, camisetas, brin-
quedos etc. Neste caso, estamos de fato diante de uma estratégia mul-
timídia. Mas se desejamos designar de maneira clara a confluência de 
mídias separadas em direção à mesma rede digital, deveríamos usar 
de preferência a palavra unimídia. (LEVY, 1999, p. 65)

Assim, dentro dessa perspectiva, o que comumente é entendido 
como multimídia, pode ser classificado como um horizonte de unimí-
dia multimodal. (LEVY, 1999, p. 65) Ou seja, a estruturação integrada 
da comunicação em torno de modelos digitalizados em determina-
dos suportes. Dessa forma, Levy não só redireciona a concepção do 
termo, como revisa sua própria posição de alguns anos antes, onde 
ele também compartilhava da ideia acerca da hipermídia enquanto 
um prolongamento da noção comum de multimídia, adicionada das 
noções de hipertexto. 

Devemos falar de multimídia interativa? De hipermídia? De hipertex-
to? Escolhemos aqui o termo hipertexto deixando claro que ele não 
exclui de forma alguma a dimensão audiovisual. Ao entrar em um es-
paço interativo e reticular de manipulação, de associação e de leitu-
ra, a imagem e o som adquirem um estatuto de quase-textos. (LEVY, 
1993, p. 33)

O tom escapista, coloca-se em paralelo ao pensamento de Levy, 
ao passo em que essa concepção de hipermídia garantiria em um esta-
do de coisas, onde, estaria de lado uma comunicação estritamente de 
cunho espetacular, centralizada, massificada, para uma comunicação 
todos-todos. É de certa forma ingênuo acreditar que a mera existência 
de uma rede aberta, garantiria uma comunicação livre. 

Diferentemente de Levy e Castells (1999) coloca que a rede é 
passível de totalizações e hegemonizações, porém sem que haja nesse 
processo uma anulação das inter-relações existentes fora do modelo 
hegemônico. Ou seja, no jogo dinâmico das redes, há uma organicida-
de presente, apontando vantagens e desvantagens para determinados 
projetos (ou sites – lugares) em função de posicionamentos mais ou 
menos estratégicos dentro da teia. Esse contraponto é fundamental, 
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pois, quando analisamos os processos de transição de órgãos midiá-
ticos – notadamente os jornais – dos seus suportes materiais, para o 
modelo on-line, percebemos que, em boa monta, tais órgãos tendem 
a concentrar o fluxo de usuários que navegam pela rede.

Dessa maneira temos que, um arranjo hipertextual qualquer, 
condiciona uma série de implicações que extrapolam simplesmente a 
questão de uma organização formal em torno da ideia de agrupamento 
de conteúdo em léxias e links. Essa questão, é amplificada por Castells 
(1999), ao colocar que, graças ao processo de dessubstanciação do 
conteúdo – agora em forma de bits – e da interconectividade posta 
pela rede, temos um quadro de mudança de eixo entre as relações 
de tempo e espaço. Na análise desse autor, a hipótese que surge, é o 
espaço que organiza o tempo: 

A ordenação das sequências (espaço e tempo) não é aleatória: ao con-
trário da maioria das teorias sociais clássicas, que assumem a domi-
nação do espaço pelo tempo, eu proponho a hipótese que o espaço 
organiza o tempo na sociedade em rede. (CASTELLS, 1999)

Assim, há uma transformação corrente do espaço e do tempo 
como efeito combinado, tanto no paradigma tecnológico da informa-
ção, como também das mudanças sociais contemporâneas. 

No caso da tecnologia da informação interrelacionada com 
as telecomunicações há, segundo o autor, o estabelecimento de um 
estado de ubiquidade para, por exemplo, a divisão dos locais e tempos 
de trabalho. Nesse sentido, o que se coloca pelo modelo da sociedade 
informacional defendida por Castells, é uma substituição de um es-
tado de coisas, onde teríamos ao invés de um espaço de lugares, um 
modelo de espaço de fluxo.

Em adição, o autor coloca o aparato comunicacional – infor-
macional como atuante na infraestrutura geradora desses espaços de 
fluxo.

O Espaço é um produto material, em relação com outros produtos ma-
teriais – inclusive pessoas – que empenham em (historicamente) deter-
minadas relações sociais que proporcionam para o espaço uma forma, 
uma função, e um significado social. Por fluxos eu entendo sucessões 
propositadas, repetitivas, programáveis de troca e interação entre posi-
ções fisicamente deslocadas seguradas por atores sociais nas estruturas 
econômicas, políticas, e simbólicas de sociedade. (CASTELLS, 1999)
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Devolvendo essa questão para o ambiente de desenvolvimento 
de produtos midiáticos online, temos que a própria fluidez caracterís-
tica da rede opera à priori não como um meio em si, mas um gestor, 
um incubador de processos midiáticos. Conforme assinala Lemos 
(1999): 

Mas e a Internet? Ela não é uma mídia no sentido clássico, massivo 
(um – todos). Se com as mídias de massa o conteúdo é dependente da 
forma (TV - ondas hertzianas, rádio - AM ou FM, jornais - papel), a 
rede não formata o fluxo de informação de maneira única. Não ‘faze-
mos’ Internet como assistimos TV, ouvimos rádio ou lemos os jornais 
e revistas. Utilizamos, quando conectados à rede, diversas mídias: 
conversamos em um chat, navegamos na Web,1 ouvimos rádio ou as-
sistimos TV, trocamos e-mail, participamos de newsgroups, enviando 
um vídeo... E tudo ao mesmo tempo. Nesse sentido proponho que a 
Rede seja vista como uma ‘Incubadora Midiática’, um ambiente propí-
cio à proliferação de novas formas midiáticas (RV, por exemplo) bem 
como a adaptação das antigas formas dos mass-media. A Rede, como 
o próprio nome indica, é um ambiente entrelaçado (rizomático) per-
meado de instrumentos de comunicação (as diversas mídias). Ela é 
mais uma gestadora de mídias, uma incubadora de instrumentos de 
comunicação do que uma mídia em sentido clássico.2

Dessa forma, Lemos amplia o conceito da rede enquanto “ambien-
te midiático”, pois, não há apenas a multimodalidade, mas sobretudo o 
engendramento na rede, de novas relações envolvendo as características 
midiáticas específicas de cada suporte. Esse viés, é extremamente per-
tinente, pois coloca o enfoque da hipermídia em um patamar de de-
senvolvimento estratégico fluido, aberto e em constante mutação, em 
face as demandas conjunturais e contextuais de onde vá ser aplicada. 
Ao observarmos esse quadro, temos um pressuposto teórico que, 
para os casos de veículos que operam simultaneamente com suportes 
tradicionais e online, aponta, como veremos na segunda parte desse 
trabalho, para uma percepção mais aguda do problema atual: a adap-
tação de veículos informativos para o modelo online, saindo de uma 
lógica meramente transpositiva, inspirada nos jornais impressos.

1 Apesar do autor deixar subentendido que a web (ou www) faz parte da Internet, e 
não representa a sua totalidade, reforçamos essa distinção. Na verdade a Internet 
é uma rede de redes, da qual a World Wide Web é uma de suas redes constituintes.

2 Intervenção do Prof. Dr. André Lemos na lista de discussão de jornalismo online 
da FACOM – UFBA, em 21 de agosto de 1999.
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Nesse sentido, a concepção de hipermídia se molda à caracterís-
tica central da pesquisa relatada adiante. Ou seja, a produção de um 
conteúdo único, ou núcleo de informação, que, graças as tecnologias 
de rede e à digitalização, pode se encaixar em escalas diferentes de 
disseminação, envolvendo, inclusive, meios tradicionais, como o jornal 
impresso.

Dessa forma, tendo como base esse quadro teórico, elaboramos 
na pesquisa uma matriz de análise que, pudesse caracterizar tanto o 
estágio atual de adaptação ao novo ambiente comunicacional online, 
como apontasse para um entendimento da hipermídia que acrescen-
tasse algo a lógica das redes. Assim, como hipermídia entendemos 
não apenas uma convergência de modalidades midiáticas agregando 
as potencialidades do hipertexto, e sim um processo comunicacional 
artificializador de um estado que precede a própria era da informá-
tica. Afinal experimentos hipertextuais podem ser verificados na era 
pré-computador.3 Ademais, graças a lógica da rede, a concepção de 
hipermídia agregada à era digital, oferece como consequência de um 
processo de evolução que nos leva a uma solução para o problema de 
registro de informações compatível com a sua condição instável, viva.

Dessa forma, dentro da complexidade midiática configurada na 
contemporaneidade, temos que, o entendimento da hipermídia de 
uma maneira que não se apresente nem como paliativo, nem como 
escapismo, aponta para uma possível generalização: a da conceitua-
ção da hipermídia como os processos comunicacionais instaurados no 
ambiente do ciberespaço.

Parte II – A pesquisa

Elaborado o quadro teórico para aplicá-lo na análise, elegeu-se 
em seguida o objeto de estudo. No caso, a escolha foi feita pelo Grupo 
Estado de São Paulo e seus produtos noticiosos. Iremos aqui concentrar, 
por motivos de espaço, os resultados em função da Agência Estado, 

3 A título de exemplo, temos “O Jogo de Amarelinha”, de Júlio Cortazar (1966), 
“Se numa noite de inverno um viajante...”(1981), de Ítalo Calvino, e “O Jardim dos 
Caminhos que se Bifurcam” de Jorge Luis Borges (1941). Cf. PALACIOS, Marcos. 
“Hipertexto, fechamento e o uso do conceito de não-linearidade discursiva”. 1999. 
Disponível em: <http://www.facom.ufba.br/pesq/cyber/palacios/hipertexto.html>. 
Acesso em: 24 out. 1999.
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pois a mesma representa com mais precisão o estágio de aplicação dos 
recursos de hipermídia no grupo como um todo. 

A matriz de análise dividiu-se em dois níveis. O primeiro, dando 
ênfase ao primeiro nível de entendimento da hipermídia, ou seja, 
enfatizando a constituição formal dos arranjos de conteúdos. Nesse 
patamar de trabalho, a ênfase dada aos modelos de organização hi-
pertextual ocorreu devido ao fato de que em grande parte, o objeto 
analisado estabelece estreitas relações com a Internet.

Os critérios de análise nesse nível foram:4 

a) Modalidades midiáticas utilizadas - Ilustrar que moda-
lidades (texto, som, fotos, vídeos, infográficos) são utilizadas;
b) Percurso - Que tipos de percurso de navegação (lineari-
dade, multilineadidade ou não linearidade) estão presentes na 
estrutura utilizada;
c) Links - Relativos às formas de associação entre léxias pre-
sentes na estrutura;
d) Funções - Que funções hipertextuais (intertextualidade, 
intratextualidade, multivicalidade, descentralidade e rizoma) 
estão presentes no modelo;
e) Atividades - Que tipos de atividades hipertextuais (acte-
mas, episódios e sessões) têm possibilidade de poderem ser 
efetuados na estrutura.

O segundo nível, caracterizou que recursos de hipermídia, espe-
cíficos ao jornalismo, são adotados pelo Grupo Estado de São Paulo. 
Os veículos serão abordados segundo a seguinte matriz: 

a) Conteúdo - Que tipos de conteúdo (transpositivo, percep-
tivo ou hipermidiático) são presentes nos veículos analisados);
b) Personalização - Que modelos de personalização (servi-
ços, conteúdo e fontes) são presentes;

4 Para um maior detalhamento a respeito das teorizações presentes em cada critério, 
conferir o texto: Jornalismo 1.2: características e usos da hipermídia no jornalis-
mo, com estudo de caso do Grupo Estado de São Paulo. Dissertação de mestrado. 
FACOM – UFBA, 2000.

Coletânea Gjol-Miolo.indd   123 21/09/18   17:23



124  .  GJOL: 20 anos de percurso

c) Inserção no Portal - De que forma cada veículo do grupo 
se insere na estrutura do Portal Estadão;5

d) Banco de dados - Como se dá a utilização de bancos de 
dados no veículo, tanto para a produção, como recurso para o 
usuário;
e) Interatividade - Analisar que modo interativo é posto em 
prática. Se técnica (interatividade com os aparatos técnicos de 
mediação) ou social (interação entre usuários, ou entre usuário 
e corpo de produção), bem como caracterização, se a interativi-
dade é ou não reativa;
f) Usos de: e-mail, fóruns, bate-papo - Pesquisas de opinião 
online, verificar se dentro dos modelos interativos há a utilização 
desses recursos;
g) Plataformas de disseminação - Definir que plataformas 
de disseminação hipermidiática são utilizadas por cada veículo.

Assim procuraremos, para cada órgão jornalístico do grupo Esta-
do, estabelecer um perfil característico da utilização dos recursos de dis-
seminação hipermidiática. Com isso, procuraremos evocar elementos 
que, em face ao debate teórico geraram uma proposta de análise, que, 
pode ser aplicada a outros estudos de casos. Claro, havendo adaptações 
em função das especificidades de cada quadro a ser analisado.

Observando detalhadamente o caso da Agência Estado, ob-
servamos que a mesma, por atuar como geradora de notícias para o 
grupo e, também para demais órgãos associados. Assim configura-
se dentro da perspectiva de um gerador de conteúdos, os quais são 
adaptados a estruturas de disseminação diferenciadas. Nesse aspecto, 
as características da agência foram:

5 Esse critério foi elaborado com vistas a estudar a relação dos veículos do Grupo 
Estado de São Paulo, com o portal Estadão, que tinha sido recentemente lançado 
na Internet. A opção por tal ênfase foi feita por percebermos durante o desen-
volvimento da pesquisa, que, o portal Estadão configurava-se como um produto 
nascido diretamente da ideia de readaptação dos conteúdos dos demais órgãos do 
grupo (a maior parte deles proveniente da Agência Estado) para o formato online. 
Nesse sentido, o portal Estadão configurava-se, dentro do esquadro teórico, como 
um exemplo típico de organização hipermidiática, pois operava (e opera) como 
uma das plataformas de saída de conteúdo.
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– Modalidades midiáticas utilizadas 
Excetuando imagens em movimento e informação sonora, a 

Agência Estado utiliza largamente as modalidades de textos, infográ-
ficos e fotografias. A ênfase no entanto, é dada à informação textual. 
Ficando as infografias mais direcionadas a serviços específicos da área 
financeira e as fotografias como complementação das informações 
fornecidas.

– Percurso
No site na Internet a apresentação de notícias da Agência Estado 

utiliza um modelo basicamente linear, pois, parte-se de uma chamada 
em manchete para um detalhamento subsequente. As perspectivas 
não lineares são mais reduzidas, posto que, o acesso às notícias ou se 
dá como acima, ou de forma sequencial, passando de uma notícia à 
outra, conforme elas foram atualizadas no site. Nas outras platafor-
mas utilizadas, excetuando-se obviamente as baseadas em telefonia e 
envio de fax, as perspectivas de navegação são lineares.

– Links
No site, a organização dos links segue alternativas diferenciadas 

para momentos distintos da navegação. Já nas páginas de detalha-
mento da notícia, pode-se conferir as notícias uma a uma, acompa-
nhando a sequência de sua produção.

– Funções
A ênfase das associações ocorre no modelo da intratextualidade. 

Isso se deve à própria característica da agência como fornecedora de 
conteúdo próprio, remetendo ao próprio site. 

– Atividades 
As características de atividade hipermidiática da Agência Esta-

do, tendem a apresentar uma tendência a navegação abreviada, pois, 
trata-se de um veículo de informações curtas e rápidas, com ênfase na 
atualização. Há ainda uma navegação mais descontínua – devido ao 
estilo fragmentado do horizonte de notícias da agência

Nível 2 – Recursos hipermidiáticos no jornalismo:

– Conteúdo
Não é correto colocar que a agência trabalhe com conteúdo trans-

positivo ou exclusivamente online. Preferimos colocar que a mesma 
opera com o conteúdo hipermidiático. 
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Como o modelo de produção da agência que opta por núcleos 
informativos a serem disseminados em diversas plataformas distin-
tas, temos assim um modelo de características flexíveis, não direcio-
nando-se à uma plataforma específica. Assim, não ocorre, a priori, 
uma transposição, mas sim uma produção em hipermídia. 

– Personalização
Excetuando-se serviços específicos e pagos, a produção da 

Agência Estado opta por conteúdos indistintos para todos os usuá-
rios. Mesmo nos serviços personalizados a personalização limita-se à 
escolha de conteúdos.

Quanto à informação gratuita, a personalização não existe em 
nenhum serviço da agência. O último recurso que permitia, mesmo 
de forma limitada, tal demanda era o serviço “últimas notícias”. Esse 
serviço foi descontinuado desde dezembro de 1999. 

– Inserção no Portal
A inserção da Agência Estado dentro do Portal Estadão é de 

central importância no planejamento do grupo para a Internet. É a 
agência que fornece para o portal as chamadas das últimas notícias.  O 
que percebemos dentro da implantação do portal, é uma progressiva 
demonstração de alargamento das atividades do grupo, para além dos 
serviços exclusivamente jornalísticos. Assim, O que hoje é o Portal 
Estadão, pouco tempo atrás era o Diretório Estadão.6

Excluindo os serviços de característica comercial e de publicida-
de, todas as demais informações presentes na página inicial do Portal 
Estadão são geradas pela agência. Dando vistas que, mesmo que o 
portal mude a sua característica no sentido de ser um espaço mais 
comercial, a vinculação com o núcleo informativo da Agência Estado 
é uma estratégia clara de agregação de diferenciais qualitativos.

– Banco de dados
A Agência Estado oferece possibilidades distintas de uso dos 

bancos de dados. A primeira, diz respeito ao uso desse recurso pelo 

6 Nesse serviço, o grupo já intencionava a agregação de serviços comerciais 
(através do site marketplace, além das listas amarelas, vendas de assinatura e 
classificados). Percebemos, que na versão atual do portal do grupo, tais serviços 
continuam. Alguns sendo rebatizados: por exemplo, “marketplace” transformou-
se em “shopping estadão”.
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corpo interno da produção7. A Segunda, já relativa aos usuários, colo-
ca-se diferentemente entre os usuários de acesso pago por assinatura, 
e os de acesso gratuito.

Nesse sentido, apelos a material anterior são raros. Porém essa 
é uma ação direcionada aos serviços abertos da agência.

Quando observamos os serviços pagos por assinatura, há a pre-
sença de recuperação e ordenação de dados. A quase totalidade dos 
serviços do sistema pagos oferecem acesso a bancos de dados. 

– Interatividade 
No que toca à interatividade, a ênfase é direcionada à uma in-

teração técnica, e reativa. Não há na maioria dos serviços da agência 
a possibilidade de interação entre o corpo de produção (repórteres, 
redatores, colunistas, etc), diretamente com o usuário, no sentido de 
direcionar esforços para a produção do texto. A interação, no caso da 
agência, funciona mais como um apelo ao debate em função do que já 
fui produzido e publicizado. 

Já no que toca à disponibilização e proposição de conteúdos, a 
opção da agência é por um modelo reativo, ou seja, o usuário escolhe 
apenas entre o que está predisposto.

– Usos de: e-mail, fóruns, bate-papo e pesquisas de 
opinião online

Apesar de disponibilizar e-mails do corpo produtivo, a agência 
Estado não enfatiza essa possibilidade como um aspecto central den-
tro do seu modelo de trabalho. O entendimento, nesse caso, é que esta 
função de interação com o usuário caberia aos outros órgãos do grupo 
Estado, que possuem esse caráter de maior proximidade com o leitor.

Quanto às outras possibilidades de interação com o usuário, 
(fóruns, bate-papo, pesquisas de opinião online ) dentro dos serviços 
da Agência Estado, eles simplesmente inexistem. 

– Plataformas de disseminação 
Dentro de todos os órgãos do grupo, a Agência Estado é o que 

mais diversifica a disseminação em plataformas diferenciadas. Prati-
camente, apenas a produção e distribuição de conteúdo em televisão 

7 No que toca à produção, o apelo ao banco de dados encontra-se diretamente 
incorporado à rotina de trabalho, pois como vimos, a própria interface operacio-
nal – o sistema Hermes – agrega recursos de busca por informações estocadas. 
Assim, a recuperação de dados é perfeitamente possível durante a produção de 
uma matéria da agência Estado.
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e rádio não é contemplada de forma direta. Esforços também são 
dirigidos na produção de infográficos e fotografias.

Se por um lado, temos os limites das modalidades de produção, 
a distribuição dessas informações coloca-se em um patamar onde os 
núcleos de conteúdo produzidos atingem sete plataformas distintas 
(Internet, fax, satélites, ondas de rádio, telefonia móvel, pagers, e pai-
néis públicos) gerando mais de 60 serviços, indiretamente, os núcleos 
de informação da Agência Estado atingem outras plataformas como 
rádios, jornais impressos e televisão.

Nesse sentido, a utilização de plataformas distintas de dissemi-
nação visa os seguintes objetivos: 

a) Diversificar e, consequentemente, ampliar o potencial de 
consumo dos conteúdos produzidos, pois, colocando formas 
distintas de disponibilização, possibilita-se o acesso por usuá-
rios de características heterogêneas; 
b) Desenvolver modos alternativos de disseminação em pla-
taformas já existentes. Assim, em um mesmo suporte, podem 
coexistir vários modelos de disponibilização; 
c) No oposto ao colocado acima, há ainda a adaptação dos con-
teúdos a plataformas distintas, isto é, o oferecimento do mesmo 
serviço envolvendo suportes técnicos diferenciados. Um exem-
plo disso são os serviços da Agência Estado que tanto podem ser 
acessados pela Internet, como por satélites. Nesse caso, o acesso 
é realizado diretamente pelo cliente, através de parabólicas com 
capacidade de transmissão de dados em alta velocidade.

Parte III – Conclusões e críticas

Atualmente os processos de comunicação encontram-se pro-
fundamente inter-relacionados com plataformas de ordem digital. 
As potencialidades da hipermídia aplicadas ao jornalismo não são 
exceções à essa regra. 

Levy, coloca que uma determinada tecnologia não precisa 
necessariamente ter seu uso difundido à maioritariamente para ser 
dominante. Ela precisa, para tal, apenas atuar como um elemento 
condicionante dos processos de relação social estabelecidos. (LEVY, 
1998, p. 15) 
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Assim, atualmente, temos o horizonte que aponta uma irrever-
sibilidade das aplicações informacionais para toda a produção midiá-
tica. Nesse sentido, podemos concluir que, apesar da penetração e 
uso dos recursos não atingirem a totalidade do universo da produção 
jornalística, os mesmos são hegemônicos, pois, há implicações do seu 
uso até mesmo para as estruturas de produção que não encontrem-se 
envolvidas com essas ferramentas. Assim, a título de exemplo, estru-
turas, por dizer “arcaicas”, sofrem as consequências dos processos de 
exclusão tecnológica. São, portanto, condicionadas de alguma forma 
pelos processos de digitalização.

À reboque dessa primeira conclusão, podemos adicionar que o 
que temos dado é, de certa forma, a inevitabilidade do uso e presença 
das redes telemáticas como fator presente dentro dos movimentos 
condicionantes dos processos midiáticos atuais. A rede atua não 
apenas enquanto possibilidade de disseminação de conteúdo, ou da 
formação de novos processos comunicacionais. Ela é, em paralelo, 
uma estrutura que possibilita também alterações nas rotinas de trata-
mento e produção.

Nesse sentido, a percepção da hipermídia enquanto processo 
comunicacional instaurado no ciberespaço, concilia, a nosso ver, as 
dinâmicas existentes entre os veículos de comunicação que estão pre-
sentes na rede e os que, de alguma forma, se inter-relacionam com a 
mesma, mesmo quando o produto final não se apresente em formato 
de bits.

No caso do jornalismo, tal concepção permite entendermos 
que para o processo de produção da noticia, temos um novo modo de 
operação. Trata-se menos da criação de conteúdos diferenciados para 
modalidades de mídias distintas, do que a possibilidade de encaixe de 
um mesmo núcleo de conteúdo em diferentes contextos midiáticos. 
Tais possibilidades são permitidas e, ao mesmo tempo, condicionadas 
por dois fatores: 

a) A digitalização – que atua na formatação de um denomina-
dor-comum entre as modalidades midiáticas, permitindo o seu 
trânsito em plataformas distintas; 
b) A arquitetura de redes – que permite a acessibilidade e flexibi-
lidade entre os agentes comunicacionais envolvidos no processo.
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Evidentemente, há limites existentes nessa colocação. Ao nosso 
ver, tais limites são, em boa parte, de ordem tecnológica.8

No caso do Grupo Estado de São Paulo e, da Agência Estado, es-
pecificamente, o que temos a observar é que, em paralelo à produção 
de conteúdo, há o desenvolvimento próprio de tecnologia de dissemi-
nação, o que amplia a configuração de um uso hipermidiático mais 
largo. O que não livra a ocorrência de desníveis. Na nossa observação 
do caso, ao mesmo tempo que temos a característica mais marcada da 
disponibilização de conteúdo em plataformas distintas, a dicotomia 
presente é que essa mesma disseminação é concentrada nas modali-
dades de texto e informações estratégicas relativas ao mercado.

Essa apropriação mais consistente da segunda noção de hiper-
mídia, deve-se, no nosso ponto de vista, a três fatores:

a) A adequação de um modelo já existente editorialmente, e com 
ênfase na produção jornalística e de informação. Nesse sentido, 
houve uma progressiva adaptação da rotina produtiva do grupo 
à evolução paulatina da infraestrutura digital. Assim, pôde-se 
criar modelos alternativos de disseminação com base em tec-
nologias de dados, que todavia refuncionalizavam o material já 
existente;
b) À reboque de tal quadro, surgem novas demandas e mer-
cados de disseminação informativa. Assim, podemos perceber 
que o uso meramente ferramental das tecnologias é superado 
a partir do momento em que, tendo a infra estrutura operando, 
novos produtos são elaborados. A digitalização e a tecnologia 
de redes, deixam de ser simplesmente ferramentas para difusão 
em novos meios, passando ao estágio onde é o próprio ambiente 
propício ao desenvolvimento de modelos diversos de distribui-
ção de informação;
c) Como exposto acima, no caso do Grupo Estado de São Paulo, a 
noção de hipermídia posta em ação, apresenta-se não como um 
fenômeno convergente de modalidades. Temos, mais propria-

8 Ainda não estamos no patamar onde as redes possam, por exemplo, disponibili-
zar imagens de alta qualidade e em tempo real para serem acessadas em compu-
tadores domésticos. Preferimos, nesse caso, colocar que tal limite é de natureza 
circunstancial, pois as tendências tecnológicas apontam para a superação desse 
estágio.
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mente, um sentido de convergência de aparatos, por onde disse-
minam-se núcleos noticiosos (léxias de notícias) em plataformas 
distintas. 

No que diz respeito à organização formal, o que temos, dado as 
análises das características de navegação, temos que aspectos como a 
intratextualidade, a referência quase total a links internos, baixa per-
sonalização, predominância de uma interação técnica, e a presença de 
monovocalidade, é uma clara demonstração de que a agência busca 
nitidamente uma estratégia de formatação de conteúdo massificado, 
com uma lógica de disseminação mais próximas dos meios tradicio-
nais, do que propriamente das potencialidades contidas nos recursos 
hipermidiáticos. 

A concepção que orienta tal postura no grupo Estado, é que não 
caberia à agência o aspecto experimental no processo de disponibili-
zação das informações online. Conforme declarou o seu editor:

Nós aqui não estamos querendo descobrir a pólvora, não estamos aqui 
para experimentar, somos uma agência de notícias e usamos a Inter-
net como meio de transmissão de levar as nossas informações para o 
outro lado... A parte experimental fica um pouco subjacente, e eu não 
posso perder de vista essa característica/ finalidade da agência de ser 
uma agência de notícias. (PEREIRA, 1999, grifo nosso)

Esse caráter de formatação de um modelo de disseminação de 
informação mais próxima de uma proposta eu tende à espetaculari-
zação, ou seja, emissão de conteúdos indiferenciado, baixa interação 
social e sobretudo, proposição de um modelo de totalidade informati-
va, como constatamos no lançamento do portal Estadão.

No caso desse produto, especificamente, temos menos um veí-
culo novo, do que propriamente um “reempacotamento” de conteúdo 
já existente – e produzido pela Agência Estado – que se agrega a uma 
série de serviços de natureza mista: alguns de caráter jornalísticos, 
outros não. 

Nesse sentido, a estratégia do grupo Estado lançar o Portal Esta-
dão, visa, de forma central, potencializar o acesso de usuários, ademais, 
permitir o maior prolongamento possível das visitas ao site. Isso fica de-
monstrado pelos apelos intratextuais, que predominam na organização 
do portal.
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No entanto, não podemos deixar de apontar pontos de desníveis 
presentes na estratégia do Portal Estadão. A rigor, o mais evidente é 
que, excetuando-se a revista online Maga.zine, o grosso do conteúdo 
do portal é fornecido pela Agência Estado. Nesse sentido, a agência 
muda sua característica de ação: deixa de ser apenas um órgão de ge-
ração de conteúdo, para, através do portal Estadão, termos o primeiro 
produto especificamente gerado pela agência visando um público 
generalizado. Assim, o Portal Estadão configura-se diretamente em 
uma resultante do modelo de hipermídia presente no grupo Estado.

O que podemos adicionar à essa percepção são conclusões mais 
gerais a respeito da aplicação do conceito de portais para o jornalismo. 
A ideia de portal da Internet visa basicamente agregar o maior nú-
mero possível de conteúdos dentro do mesmo sistema de navegação. 
Assim o usuário teria em um só ambiente “tudo” o que necessitasse 
na Internet. Quando esse projeto aplica-se ao jornalismo, o que temos 
é a pretensão de que, em um único ambiente, teríamos um horizonte 
total da cobertura dos fatos. Não é o que ocorre.

Há sim, uma pretensão enciclopedista de reunir todo o conhe-
cimento em uma única obra. O que ocorre no projeto dos portais jor-
nalísticos é, de certa forma, justamente o contrário, ou seja, na mesma 
medida em que propõe a totalidade da visão dos fatos, oferece, em 
paralelo, a ideia do isolamento do usuário ante a grande malha da rede.

É assim, um projeto redutor e restrito. Como colocou Lemos, 
no seu corrosivo artigo-manifesto “Morte aos Portais”, trata-se de um 
paliativo, ao invés de uma solução efetiva diante da incompetência 
em lidar com a imensidão de dados presentes na Internet. (LEMOS, 
2000) Assim, o portal se justifica por lançar mão da ideia de que o 
excesso de informação serve apenas para a desorientação da navega-
ção pelos usuários. Sua existência, seria a certa “domesticação” dessa 
hipotética desordem.

No caso já dos portais jornalísticos, a questão posiciona-se sob 
um prisma mais severo, conforme coloca Lemos:

O limite da emissão sempre foi o que deu poder às mídias clássicas e 
agora os portais, sob a balela de nos ajudar à não nos perdermos nesse 
mar de dados, nos aprisionam e limitam nossa visão da rede (do mun-
do?), fazendo fortuna de novos jovens nasdaquianos. Dizem que tudo 
existe num portal, e que não precisamos nos cansar em buscar coisas lá 
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fora. Mas quem define o que é tudo? Voltaremos à edição clássica dos 
conteúdos que fez o quarto poder dos mass media? (LEMOS, 2000)

Assim, o que temos, a grosso modo, nos portais jornalísticos, e 
o caso do Portal Estadão, não é exceção, é um deliberado exercício de 
prestidigitação tecnológica que, na verdade, oculta para um segundo 
plano, a real estratégia: impor para a lógica acentrada e livre da rede, 
uma lógica de emissão centralizada, presente nos meios tradicionais. 
Nesse sentido, não é a toa que percebemos no caso estudado, o não 
esforço em proporcionar possibilidades interacionais mais efetivas, 
pela criação de espaços de projeção do público na proposição de con-
teúdos e por fim, a ausência de mecanismos de personalização abertos 
ao público.

Portanto, de uma forma mais geral e, sem cair numa solução 
escapista, ou tão pouco paliativa, enquanto conclusão, preferimos 
apontar a tendência, de um uso cada vez mais condicionante das pos-
sibilidades da hipermídia com o jornalismo, seja online ou não. Nesse 
sentido, recuperando o conceito trabalhado de hipermídia como:  
tOs processos comunicacionais instaurados no ambiente do ciberes-
paço, e estabelecendo o seu cruzamento com o jornalismo contem-
porâneo, temos que, na sua relação com a hipermídia, o jornalismo 
passa a ser indissociável dos processos condicionantes e estruturantes 
postos pelo jogo hipermidiático. Em outras palavras, se os elos entre 
um mundo “real” e um mundo em rede, estão cada vez mais estreitos 
e interconectados, se o ciberespaço e o espaço de lugares materiais, 
cada vez mais dialogam entre si, o jornalismo no seu papel de relatar 
o tempo em que vivemos, está diretamente inserido em um novo 
modelo de apreensão e percepção do cotidiano.
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A INFORMAÇÃO DE PROXIMIDADE 
NO JORNALISMO ON-LINE

(2002)

Suzana Barbosa

Introdução

Na década de 1990, o filósofo Michel Serres já afirmava que a 
nossa relação com o mundo mudara. Diversamente ao que ocorria 
anteriormente, quando se tinha uma relação “local-local”, agora era 
“local-global”, pois, dizia ele, através dos satélites podíamos ter ima-
gens da terra absolutamente inteiras. Muito mais próximos de nós do 
que os satélites a nos fornecer imagens do planeta, e possibilitando 
conexões mais interativas que a televisão, os computadores com aces-
so à Internet permitem-nos viver essa relação local-global de maneira, 
ainda mais próxima e 24 sobre 24 horas. O funcionamento segundo 
uma lógica descentralizada faz com que as informações circulem num 
fluxo ininterrupto pela Grande Rede abarcando cada vez mais pessoas 
em suas malhas que a partir das suas localidades se integram num 
movimento em direção ao universal que, na cibercultura, se articula 
com a ideia de não totalização. Pois, como escreve Pierre Lévy, trata  
se de um universal acompanhado de todas as ressonâncias possíveis, 
uma vez que possui uma relação profunda com a ideia de humanidade.

Cada conexão suplementar acrescenta ainda mais heterogeneidade, 
novas fontes de informação, novas linhas de fuga, a tal ponto que o 
sentido global encontra-se cada vez mais perceptível, cada vez mais 
difícil de circunscrever, de fechar, de dominar. (LÉVY, 1999, p. 120).
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A Internet reflete a diversidade da humanidade e seu funcio-
namento descentralizado permite usos e apropriações variadas – a 
circulação de diversas vozes. No que concerne ao jornalismo online 
– a quarta espécie do jornalismo, como se referem Jo Bardoel e Mark 
Deuze (1999) – as experiências e modelos geraram uma diferenciação 
de formatos que contemplam a distribuição de conteúdos variados, 
a depender do perfil da publicação. Assim, temos, além das edições 
online dos jornais comerciais, diários e com similares impressos, 
os grandes portais, agregando informação jornalística abrangente, 
serviços e entretenimento, e os portais locais ou regionais – sites com 
atuação focada em um determinado estado ou uma cidade, que se 
concentram na oferta de conteúdo local e serviços específicos.

Esses portais trabalham na veiculação de informação local, que, 
segundo apontam algumas pesquisas nos Estados Unidos, é um tipo 
de conteúdo com grande demanda na rede. Nos EUA, aproximada-
mente 48 milhões dos usuários adultos1 procuram sites que forneçam 
informação local. No Brasil, ainda não há números específicos, 
embora possamos considerar crescente o número de sites focados 
nessa área. A informação de proximidade não é exclusiva dos portais 
regionais ou locais, já que é possível encontrar esse tipo de conteúdo 
nas edições online dos jornais, embora estes limitem a cobertura ao 
que é noticiado pela versão impressa, além de notas nas seções de 
“últimas notícias”, mas ainda assim de forma pouco dinâmica. Tem-
se, ainda, os guias urbanos de cidade que ofertam serviços de lazer e 
entretenimento.

Neste artigo, o foco principal está no aspecto local da informa-
ção. Assim, identificamos algumas experiências que têm dado ênfase 
aos conteúdos locais, aplicando os conceitos de produção através das 
redes telemáticas para distribuir informações originais e direcionadas. 
Apresentamos as características identificadas nos portais regionais ou 
locais e também abordamos o jornalismo de portal como sendo uma 
categoria do jornalismo na Internet. Discorremos, ainda. sobre os 
momentos de diferenciação no jornalismo online. cujas primeiras ex-
periências foram iniciadas ainda nos anos 1980 por alguns jornais dos 

1 Dado fornecido pela CyberDialogue referenciado por Peler Krasilovsky no relató-
rio Local online advertising: market players (maio 2001), elaborado para o The 
lnteractive Advertising Bureau.
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Estados Unidos a partir da comercialização de resumos selecionados 
de seus produtos para assinantes com aparelhos de fax. (DIZARD Jr., 
2000; SQUIRRA, 1997)

Diferenciação de formatos

Quando os primeiros jornais comerciais diários norte  america-
nos começam a migrar para o suporte digital – o que ocorre a partir de 
1994 com o San Jose Mercury News – a transposição dos conteúdos 
da edição cm papel para a edição online é o modelo que impera. Era 
uma transferência simples de conteúdo do jornal para o ambiente 
digital, num momento em que os recursos e potencialidades do meio 
eram desconhecidos ou ignorados (ALVES, 2001, p. 4) e a metáfora 
do jornal impresso passa a ser adotada no jornalismo online, seja na 
linguagem, na divisão por editarias, na forma de apresentação das te-
las principais dos sites (como se fosse a primeira página de um jornal) 
e na própria utilização da palavra “jornal’’.

A transposição é o modelo de jornalismo online correspondente 
à fase inicial de expansão da World Wide Web (WWW). que no Brasil 
se dá a partir de 1995 com a liberação do acesso comercial e a opera-
ção de provedores, coincidindo com o lançamento da primeira edição 
completa de um jornal nacional na Internet – o Jornal do Brasil (www.
jb.com.br). Após a euforia da estreia na Rede, os grupos editoriais, 
assim como as empresas jornalísticas, perceberam que para seus 
respectivos sites terem visibilidade precisariam ser acessados e, para 
isso, era necessário ofertar conteúdos exclusivos para além daquele 
disponível nas edições impressas, implementando canais de notícias 
em “tempo real” para despertar e criar o hábito da leitura da versão 
online. Atualmente, no Brasil, apesar da evolução dos modelos, mui-
tos jornais ainda estão operando segundo o formato transpositivo, 
conforme avaliou a pesquisa Um mapeamento de características e 
tendências no jornalismo online brasileiro, financiada pelo Pibic e 
realizada entre agosto de 2000 e agosto de 2001 pelo Grupo de Jorna-
lismo Online da Faculdade de Comunicação da UFBA.2

2 Foram avaliadas as edições online de 44 jornais do tipo comercial e diário, de 
todas as regiões do país, que disponibilizam conteúdo gratuito na Internet.  
A seleção tomou como base as empresas jornalísticas vinculadas ao Instituto 
Verificador de Circulação (IVC).
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Num período considerado curto, um ano e meio depois da estreia 
dos grandes jornais brasileiros na Web – entre 1996-1997 – começam 
a surgir na Internet brasileira produtos criados especificamente 
para o suporte digital3, sem similares no meio impresso e operando 
de maneira mais afinada com o ambiente digital no que se refere à 
publicação de conteúdos mais interativos, com circulação persona-
lizada, e contextualizados com os recursos multimídia, e da própria 
escrita hipertextual, marcada pela supressão de limites de espaço e de 
tempo e tendo o link4 como o elemento constitutivo e inovador para o 
hipertexto digital.

Um novo momento de diferenciação para o jornalismo online 
vai acontecer com a ascensão dos portais - páginas que centralizam 
informações gerais e especializadas, serviços de e-mail, canais de 
chat e relacionamento, shoppings virtuais, mecanismos de busca na 
Web, entre outros, e cuja intenção é ser a porta principal de acesso a 
orientar a navegação do usuário pela WWW. Foram os americanos 
que criaram e batizaram esses sites de “portais”.5 No Brasil, o ano 
de adoção desse modelo e também do próprio conceito de portal foi 
1998. Atualmente, entre os grandes portais operando no Brasil estão o 
UOL (www.uol.com. br), Terra (www.terra.com.br ), iG (www.ig.com.
br), America Online/AOL (www.aol.com.br), Globo.com (www.globo.
com.br) e Yahoo (www.yahoo.com.br ).

José Afonso Silva Jr (2000, p. 80), aponta três fatores para 
a diferenciação entre os sites de jornais online – geralmente com 
similares impressos – de portais jornalísticos online, quais sejam: 
agregação de serviços paralelos ao caráter informativo, de natureza 

3 Um exemplo é a publicação IDGNow! (www.idgnow.com.br) cobrindo assuntos 
direcionados às áreas de tecnologia, informática, internet e economia.

4 Essa ideia é desenvolvida por Luciana Mielniczuk e Marcos Palácios no texto 
Considerações para um estudo sobre o formato da notícia na Web: o link como 
elemento paratextual. Eles defendem que o link é o elemento realmente inova-
dor apresentado pelo hipertexto em suporte digital. A afirmação está calcada, 
principalmente, em dois motivos que estão relacionados com a característica da 
intertextualidade e da multimidialidade.

5 Cláudia Augusto Dias (2001) afirma que o que hoje é chamado de portal era c .....
nhecido como máquina de busca, há três, quatro anos, cujo objetivo era facilitar 
o acesso às informações contidas em documentos espalhados pela Internet. Após 
a inclusão de categorias para filtrar documentos pré-configurados de acordo com 
seu conteúdo e da integração de outras funções, como chats e listas de discussão, 
é que a nova concepção de máquina de busca passou a ser chamada de portal.
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não necessariamente jornalística; a inter-relação estabelecida com 
sites de conteúdo diverso, no sentido de fornecimento de informações 
jornalísticas, inclusive por agências; e a convergência, em alguns 
casos, do serviço de provedor de acesso com o de disponibilização 
de conteúdo. Os portais, de fato, produziram uma categoria para o 
jornalismo online: o jornalismo de portal, marcado por uma dinâmica 
mais ágil, principalmente pela consolidação do modelo de notícias em 
tempo real, as chamadas hard news, bem próximas do formato de 
conteúdos gerados pelos canais de notícias 24 horas das redes de TV 
a cabo, como CNN, Globo News, Band News.

A pesquisa que mapeou as tendências do jornalismo online 
brasileiro também aferiu que é nos portais onde se encontra um 
jornalismo mais diferenciado, pois neles se observa novos recursos 
incorporados à veiculação de notícias, como por exemplo os boletins 
que integram TV e Web num modelo híbrido do “ao vivo” com “últi-
mas notícias”, como o UOL News, com Paulo Henrique Amorim no 
portal UOL, e o Jornal da Lillian, com Lillian Witte Fibe, no Terra. 
(ARANHA, 2001, p. 70) Ambos são serviços oferecidos aos assinantes 
que têm acesso Internet via banda larga, embora os demais usuários 
possam acessá- los só no modelo texto.

Além dos “canais” de últimas notícias, os mega portais como 
UOL, têm como parte integrante do seu conteúdo os sites de grandes 
jornais consolidados na mídia impressa, os quais, por sua vez, também 
possuem equipes atualizando o conteúdo de suas respectivas versões 
online ao longo do dia. Estar num grande portal significa maior vi-
sibilidade para jornais, inclusive regionais, a exemplo do Jornal do 
Commércio do Recife, ou até mesmo “A Região”. de Itabuna (Bahia). 
ambos hospedados no UOL. Um dos aspectos negativos do modelo de 
portal é que, neles, o jornalismo está colocado como mais um produto, 
disputando a atenção do usuário, ainda que, na maioria dos casos, ele 
seja o carro-chefe e, a exemplo do jornal Último Segundo, do portal iG. 

[...] O portal constitui-se numa poderosa variante de publicização de 
conteúdo na Internet, no sentido de ao mesmo tempo procurar uma 
maior permanência do usuário dentro de determinado site, e agregar 
a essa possível navegação do usuário, uma miríade de serviços que an-
tes, senão impensada, era improvável de ser executada com eficiência 
técnica. (SILVA Jr., 2000, p. 80)
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A oferta casada de informação (banco de dados, hipertextos, 
áudio, vídeo), serviços, entretenimento e produtos num só lugar além 
de gerar volume de acessos, aumentando a audiência, é o ponto de 
partida para se atrair os usuários, lhes permitindo participar de uma 
comunidade não apenas existente no ambiente eletrônico mas com 
suas ramificações no espaço físico das cidades. O modelo dos portais 
pode ser uma alternativa ou esperança para o excesso de informa-
ções disponíveis na rede, atuando como intermediários, mediadores. 
Filtram e permitem encontrar. (VAZ, 2000, p. 12) Por outro lado, os 
chamados portais também constituem um modelo que padroniza, 
uniformizando fontes e conteúdos, e até mesmo o design, reforçando 
muito mais a homogeneidade na Rede. Ademais, os portais – que, 
suspeitamos, ainda serão um modelo válido por um bom tempo – são 
criticados pela sua pretensa solução para o excesso informacional. 

Embora busquem agregar supostos conteúdos importantes, os portais 
nos tiram, enquanto fenômeno hegemônico a possibilidade de errân-
cia, da ciber flânerie, nos transformando em sufers-bois, marcados 
pelo ferro do e -business. Devemos reverter a hegemonia e a popula-
ção desta nova prisão eletrônica que se configura com a atual onda dos 
portais-currais. (Lemos, 2000, p. 2)

Para Camargo e Becker (1999), os portais são inevitáveis (e úteis) 
por um lado, pois ninguém consegue ler tudo o que é colocado na Web. 
No entanto, por outro lado, conforme afirmam, a brutal supressão da 
diversidade de fontes de informação e o consequente direcionamento 
da ação de tomar conhecimento de alguns em detrimento de outros 
fatos, de alguns aspectos da realidade e não de outros, de apenas uma 
versão, perspectiva ou razão de um dado acontecimento, torna os habi-
tantes do planeta um pouco menos cidadãos a cada dia. (CAMARGO; 
BECKER, 1999, p. 16)

Diante disso há que se considerar que, embora o conteúdo a ser 
veiculado nos p0rtais pressuponha uma seleção e definição prévias das 
fontes de notícias e dos demais produtos e serviços a serem ofertados, 
pela primeira vez o público tem à sua disposição uma diversidade de 
canais de notícias, advindas de diferentes fontes num só lugar (ainda 
que as grandes agências de notícias sejam as principais distribuido-
ras de conteúdo para os canais de “últimas notícias”, de certa forma 
homogeneizando a informação nos diferentes portais, que podem, se 
assim quiserem, dar tratamento diferenciado ao material).
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Acreditamos que, por mais hegemônico que pareça ser o mo-
delo dos portais, a visibilidade deles na Internet não tira do usuário/ 
internauta o poder de exercer a errância, a navegação livre ou experi-
mentar as sensações de um flâneur.6 No que concerne ao jornalismo 
online, os mega portais vão abrir caminho para o surgimento de uma 
outra modalidade – os portais locais, que se concentram na oferta de 
conteúdo e serviços direcionados a uma localidade específica.

Os portais locais ou regionais são uma nova categoria para o 
jornalismo online, pois cumprem a função de usar a informação 
segundo os critérios de proximidade, veiculando-a cm consonância 
com as características do jornalismo online: interatividade. hipcrtex-
tualidade, multimidialidade, personalização e memória. Os portais 
locais começaram a ser difundidos no Brasil a partir de 1999, sendo 
mais um modelo importado da Web norte-americana e que também 
foi replicado em vários países.

Novo interesse pelo local

Os espaços da globalização são espaços mundializados reuni-
dos por redes (SANTOS, 1996, p. 68) Estas, por sua vez, são globais 
e transportam o universal ao local, unindo pontos distantes numa 
mesma lógica produtiva. Nesse contexto, muitos acreditam que 
há uma homogeneização ameaçadora das identidades nacionais, 
assertiva combatida por Stuart Hall, entre outros pensadores. Hall 
observa que, ao lado da tendência em direção à homogeneização, há 
uma fascinação com a diferença e com a mercantilização da etnia e da 
alteridade, ao passo que há, juntamente com o impacto “global... um 
novo interesse pelo “local”.

A globalização (na forma da especialização flexível e da estratégia de 
criação de ‘nichos’ de mercado), na verdade, explora a diferenciação 
local. Assim, ao invés de pensar no global como ‘substituindo’ o local 
seria mais acurado pensar numa nova articulação entre ‘o global’ e ‘o 
local’. (HALL, 2001, p. 77)

6 Espécie de andarilho vi1tual, que faz reviver a figura do flâneur, surgido nas ar-
cadas da Paris do século XIX. Para W. Benjamin, o flâneur, andarilho observador 
que se move através das paisagens urbanas e das multidões, foi um fenômeno 
chave para entender a cidade moderna.
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Esta articulação coloca o local no interior da lógica da globali-
zação (um fenômeno ocidental) que, provavelmente, em vez de des-
truir as identidades nacionais, poderá produzir novas identificações 
“globais” e novas identificações “locais’’. Afinal, cada lugar é, à sua 
maneira, o mundo, que se encontra em toda parte. Milton Santos 
(1996, p. 252) diz que a uma maior globalidade, corresponde uma 
maior individualidade, fenômeno denominado como “glocalidade” 
por Georges Benko. (apud SANTOS, 1996, p. 65) Assim, o local se 
constitui como espaço privilegiado onde é fundada a escala do coti-
diano e onde novas formas de sociabilidade e também de socialidade7 
são engendradas. Enquanto a ordem global é “desterritorializada”, 
separando o centro da ação e a sede da ação e dependente de fatores 
externos, a ordem local “reterritorializa”, reunindo em sua lógica 
interna todos os elementos: homens, empresas, instituições, formas 
sociais. Dessa maneira, é no âmbito local onde a cultura global he-
gemônica é refuncionalizada através de relações de assimilação e 
rejeição, constituindo no que o sociólogo inglês Roland Robertson 
classifica de “glocalização”8 – processo de interação entre o local e o 
global e vice-versa, mistura de globalização com características locais.

Estas considerações ajudam na compreensão da importância que 
adquire o local na contemporaneidade, em plena vigência da globali-
zação. Ao lado disso, percebe-se que também no jornalismo online, o 
aspecto local vem sendo privilegiado, refletindo uma contiguidade com 
essa realidade expressa no espaço territorial. Afinal, o discurso jornalís-
tico é uma modalidade de transmissão do conhecimento da realidade e, 
como tal, na contemporaneidade, usa a estrutura do ambiente digital e 
das redes telemáticas para a veiculação de conteúdos localizados.

Os sites com conteúdos locais – sejam de jornais, portais, guias 
urbanos e demais serviços – são uma tendência crescente na Internet 

7 Terminologia proposta por Michel Maffesoli para classificar a estrutura das rela-
ções sociais na cultura contemporânea, onde as ligações têm bases mais afetivas, 
presenteístas, efêmeras; ao contrário da sociabilidade, onde as formações de elos 
sociais são baseadas nas instituições oficiais.

8 Robertson propõe a substituição do termo globalização por glocalização, pois, 
segundo ele, é mais preciso. Para R. Robertson, globalização envolve a simulta-
neidade e a interpenetração do que está sendo convencionalmente chamado de 
global e local ou de universal e particular. Ver, sobretudo, o capítulo “Glocaliza-
ção: tempo-espaço e homogeneidade-heterogeneidade”. (ROBERTSON, 2000, p. 
246-268)
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e atuam também no sentido de despertar o interesse da comunidade 
para o uso da Rede, criando vínculos de pertencimento pela proxi-
midade, pois é ela que pode criar “solidariedade, laços culturais e 
desse modo identidade”. (SANTOS, 1996, p. 255) Na Internet, cada 
vez mais, iniciativas são direcionadas para expressar e fazer circular 
conteúdos, serviços e bancos de dados focados no interesse das co-
munidades, refletindo a sua identidade. O que, de fato, constitui uma 
das vocações dos jornalismo online, como observa Zélia L. Adghirni.

Os internautas se conectam muito mais para saber o que se passa no seu 
bairro, na sua cidade, do que no resto do mundo [...]. Enquanto as tec-
nologias de comunicação precedentes valorizavam a informação global, 
o webjornalismo privilegia o local. (Adghirni; Ribeiro, 2001, p. 9)

Grandes jornais como o Washington Post9 , o New York Times10 
e o Chicago Tribune11 têm espaços dedicados à cobertura local e à 
publicação de conteúdos direcionados à própria cidade onde estão 
baseados, assim como às regiões próximas às suas respectivas sedes. 
O Chicago Tribune Internet Edition possui equipe que cobre notícias 
urgentes na região de Chicago, disponibilizando, ainda, a seção Day 
Watch que envia as notícias locais por e-mail aos assinantes do ser-
viço. Na França, há sites institucionais das administrações regionais 
de pequenas localidades que também incorporaram a Internet em 
sua comunicação com os cidadãos através de sites com conteúdos 
direcionados. Além disso, existem os guias locais urbanos, inspirados 
no modelo norte-americano, que chegaram à França em 1998. Eles 
trabalham com equipes baseadas nas principais cidades do país para 
produzir conteúdos de serviços, agenda cultural, entre outros. Alguns 
deles são o Webcity.com12, Maville.com13, o Vivaville.com14, Viapolis.
com15 e o Paris-avenue.com16.

9 Ver em: <www.washingtonpost.com>.
10 Ver em: <www.nytimes.com>.
11 Ver em: <www.chicagotribune.com>.
12 Ver em: <www.webcity.com>.
13 Ver em: <www.maville.com>.
14 Ver em: <www.vivaville.com>.
15 Ver em: <www.viapolis.com>.
16 Ver em: <www.paris-avenue.com>.
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Na Espanha, desde 1995, a experiência catalã Vila Web17, criada 
originalmente com o nome La Infopista para ser um diretório local 
independente reunindo sites web em língua catalã, se distingue pelo 
modelo adotado. Na Vila Web, os jornalistas trabalham não expli-
cando notícias, mas indicando onde elas são produzidas, oferecendo 
variadas versões de uma história para situar o leitor em relação às 
fontes. “Procuramos a notícia e damos ao leitor os meios de interpre-
tá-las’’, explica Vicent Partal, um dos sócios-fundadores da Vila Web.

O conceito no qual se baseia a Vila Web é utilizar as ferramentas 
tecnológicas e as redes telemáticas para a informação de proximidade. 
“Integramo-nos na globalização para contribuir com a nossa obser-
vação – nem melhor nem pior, simplesmente diferente” (PARTAL, 
1998). A Vila Web disponibiliza, ainda, edições locais cobrindo toda 
a Espanha e também outras cidades em diversos países, visando 
atender à comunidade catalã que vive nesses lugares, numa atuação 
que visa aproximar o site dos usuários não se limitando assim ao país 
de origem. Cada edição local está a cargo de uma empresa específica.  
O site informa também sobre os principais acontecimentos no mundo. 
A ideia dos criadores da Vila Web é construir um projeto jornalístico 
global (numa espécie de rede glocal) partindo da localidade e sendo 
uma alternativa aos meios globais.

No Brasil, os conteúdos locais são distribuídos por guias ur-
banos, que p1ivilegiam informações culturais, de turismo, serviços e 
entretenimento, como o GuiaSP18 e o GuiaRio19. Alguns são projetos 
nacionais financiados por grupos brasileiros, mas há os guias de em-
presas estrangeiras, como o espanhol Lanetro20 que tem atuação em 
diversos países e, no Brasil, oferta conteúdo direcionado a diversas 
cidades, como Salvador, São Paulo e Porto Alegre, conservando o 
mesmo perfil editorial.

Na lacuna deixada pelas edições online dos grandes jornais co-
merciais diários brasileiros, os portais locais ou regionais nos parece 
os que mais tem conseguido usar as características das redes telemá-
ticas para a cobertura local, privilegiando a informação direcionada, 

17 Ver em: <www.vilaweb.com>.
18 Ver em: <www.guiasp.com.br>.
19 Ver em: <www.guiario.com.br>.
20 Ver em: <www.lanetro.com>.
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produzida e distribuída segundo as características do jornalismo 
online para atrair os usuários de determinadas cidades e estados. Eles 
facilitam o acesso a conteúdos originais e interativos, que contem-
plam notícias e reportagens em geral sobre cidade, turismo, cultura, 
esportes, lazer, serviços, entretenimento e diversão, intensificando, 
ao mesmo tempo, os laços sociais e o sentimento de pertencimento a 
uma comunidade.

Com equipes estruturadas, das quais fazem parte jornalistas, 
web designers, profissionais da área de marketing, entre outros, os 
portais locais ou regionais convivem sem concorrer com os mega 
portais ou portais genéricos – em alguns casos até fornecem conteú-
do em área específica para eles. A linguagem é híbrida, mesclando 
o jornalismo diário (fornecem os canais de últimas notícias) com o 
semanal (pois muitas matérias têm uma permanência maior no ar, 
o que se aproxima do jornalismo semanal, de revista), no que pode 
ser visto como mais uma metáfora com o meio impresso até porque 
as seções também estão divididas segundo editorias/canais (cidade, 
turismo, esporte, lazer, por exemplo). Esses portais agregam, ainda, 
sites independentes específicos (aqueles com conteúdos verticaliza-
dos) sobre jogos, saúde, venda de ingressos para shows e teatro, entre 
outros.

Portais locais em estudo

Três iniciativas brasileiras exemplificam bastante o fenômeno: 
o Uai, de Minas Gerais21, o Pernambuco.com, de Pernambuco22 e o 
iBahia23 com atuação focada no mercado de Salvador. O conteúdo –  
o maior fator em seduzir leitores (CAROLE RICH, 1998, p. 3) – está em 
contínua atualização, sem, necessariamente, estar atrelado a horários 
estabelecidos. A sua formatação compreende desde as notas curtas 
veiculadas através dos canais de “últimas notícias”, as chamadas para 
alimentar a seção WAP, bem como as matérias que têm maior perma-
nência no ar, até os bancos de dados com informações classificadas 
como de “utilidade’’ e, ainda, através de especiais temáticos.

21 Ver em: <www.uai.com.br>.
22 Ver em: <www.pernambuco.com.br>.
23 Ver em: <www.ibahia.com.br>.

Coletânea Gjol-Miolo.indd   145 21/09/18   17:23



146  .  GJOL: 20 anos de percurso

Analisando os três portais, percebe-se que no Uai – o primeiro 
portal regional do país – e no Pernambuco.com existe uma maior 
produção de conteúdos jornalísticos, enquanto o iBahia (ligado à 
Rede Bahia) se concentra mais na oferta de conteúdo para os canais 
de entretenimento, diversão e serviços. As informações sobre o que 
acontece na cidade, no Brasil e mesmo em outros países estão tratadas 
nas “últimas notícias”, cuja seção no iBahia é denominada “Plantão i”. 
A produção dessa área do site também é veiculada através do portal 
Globo.com quando o assunto é considerado relevante pela equipe do 
mega portal das Organizações Globo, do qual o iBahia é parceiro. Por 
outro lado, toda a produção de notícias nacionais e internacionais para 
o “Plantão i” é gerada apenas pelo Globo.com. O iBahia, ao contrário 
do Uai e Pernambuco.com, não possui contrato direto com agências 
de notícias para divulgação de seus conteúdos.

O site veicula matérias do Correio do Bahia, pertencente ao mes-
mo grupo empresarial, mas, ainda assim, utiliza esse conteúdo local em 
suas páginas de forma limitada. Um exemplo que se pode apontar é o 
da morte do escritor Jorge Amado. Em vez de dedicar cobertura mais 
ampla sobre o fato, valendo-se, inclusive, do caderno especial editado 
pelo jornal impresso, o iBahia se resumiu a notas no ”Plantão i”, quan-
do poderia ter trabalhado através do recurso de blocos de texto com 
a linkagem do material especial produzido pela editaria de cultura do 
Correio da Bahia ou com as reportagens da editaria de Cidades (Aqui 
Salvador). Perdeu a oportunidade de ser referenciado nacionalmente 
e, assim, ampliar a sua audiência, o que, de acordo com Steve Outing, 
se configura num erro, pois, ainda que o site focal seja apenas um guia 
(que não é o caso do iBahia), ele tem que entender o seu posicionamen-
to estratégico e tirar partido da situação privilegiada de estar firmado 
no lugar onde o fato ocorre para realizar uma boa cobertura. Por sua 
vez, os portais Pernambuco.com e Uai foram além das “notinhas” e 
veicularam matérias dando conta da morte do escritor com material de 
agências de notícias que foi redigido por suas equipes.

Com formatos de matérias que têm tamanho variado, com três, 
quatro, seis ou mais parágrafos, a depender do assunto, os portais 
privilegiam o texto objetivo, claro, conciso e a técnica da pirâmide in-
vertida, baseada na hierarquização dos fatos, para a redação. Entre os 
recursos mais utilizados estão fotografias, simulações e, em alguns ca-
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sos, vídeos. Os links são intertextuais e intratextuais. Dos três portais, 
apenas o Uai agrega o serviço de provimento de acesso ao de conteúdo 
e, por isso, há algumas partes do site que são fechadas aos assinantes 
do provedor homônimo. Seguindo uma tendência dos grandes por-
tais e dos sites dos jornais, os portais locais também disponibilizam 
especiais com cobertura sobre determinado acontecimento, como o 
sequestro de Patrícia Abravanel, filha do empresário Silvio Santos e a 
invasão à sua casa (ocorridos em agosto de 2001), e os ataques terro-
ristas em Nova York e Washington, em 11 de setembro do mesmo ano.

Em ambos os casos, o tratamento das informações variou de um 
portal para o outro. Os três portais se preocuparam em trazer para 
os usuários das cidades aonde estão baseados os acontecimentos que 
mobilizaram o país e o mundo. O Uai foi além, e também trabalhou 
a contextualização local para o caso dos atentados, mostrando as 
consequências em alguns setores e repercutindo a situação no estado. 
É importante notar que a oferta de conteúdo e o tratamento dado às 
informações estão mais afinados com as características do JOL e os 
recursos do meio nos sites onde as equipes são mais bem estruturadas 
e parece haver melhor entendimento sobre os procedimentos de pro-
dução nas redes. O Uai e o Pernambuco.com, por exemplo, colocaram 
especiais sobre o “terror nos EUA” no mesmo dia, com boa quantidade 
de fotos, textos e a contextualização da informação, implementando o 
conteúdo nos dias seguintes. O iBahia se concentrou nas notas e nas 
fotos enviadas pelo Globo.com. Alguns dias depois, o site abriu espaço 
em sua área para o especial “Terrorismo”, que linkava para o portal 
Globo.com, disponibilizando, ainda, imagens de Nova York antes do 
atentado feitas por webcams posicionadas numa das torres do World 
Trade Center.

No que se refere à arquitetura da informação, os três sites 
apresentam design que favorece a visibilidade, permitindo localizar 
os conteúdos com facilidade. O design, de certa maneira, segue a ten-
dência inaugurada pelos megaportais, com a área do site dividida em 
três partes, sendo a esquerda para a apresentação dos canais, a parte 
central para as chamadas principais incluindo as notícias atualizadas 
instantaneamente, e a do lado direito para os canais de compra (no 
caso do Pernambuco.com) e outras informações e serviços. As possi-
bilidades de interação com o leitor/usuário nesses sites são percebidas 
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através do envio de e-mails direto à redação e também por meio da 
opção de “comente esta matéria”. Os três permitem enviar conteúdos 
diretamente por e-mail. Quanto à fidelização do usuário, a estratégia 
dos portais locais analisados vai na mesma direção, com sorteio de 
brindes e convites para festas e shows, o que é, em nossa avaliação, 
apenas uma possibilidade entre outras que se pode utilizar, como 
cartões que ofereçam descontos em estabelecimentos das respecti-
vas cidades (envolvendo assim empresas dos mais diversos setores 
de atuação), além de promoção de eventos para reunir usuários dos 
sites. Desta maneira, os elos se estenderiam também ao território, às 
cidades, constituindo espaço de relação na sociedade e intensificando 
os níveis de identificação dos usuários/leitores com o portal.

Nos portais locais vale o princípio da proximidade da informa-
ção com determinado público e esse formato, conforme Steve Outing 
(1999), é uma estratégia inteligente para a Web que o setor jornalístico 
aceitou. Ele aponta alguns serviços que esses po11ais devem oferecer 
para obter sucesso, tais como: sistema de busca por tópicos, sistema de 
manchetes do dia, seção de fóruns e debates sobre diversos temas, links 
atualizados para os principais jornais, revistas e sites de notícias, links 
para serviços diversos (eventos, programação cultural, entre outros), 
salas de bate-papo, relações de compras online, serviço personalizado 
de home page e serviço gratuito de webmail. Nos portais locais ana-
lisados vê-se a oferta de boa parte desses serviços, tais como a busca 
por tópico, links para eventos, programação cultural, chat, e e-mail 
gratuito, links para jornais (o Uai disponibiliza em seu site todas as 
publicações pertencentes à cadeia Diários Associados em Minas Gerais, 
entre elas o jornal Estado de Minas; o Pernambuco.com disponibiliza o 
conteúdo do Diário de Pernambuco, ambos integrantes da rede Diários 
Associados). Já o iBahia apenas ocasionalmente referencia o conteúdo 
produzido pelas editarias do Correio da Bahia. Também não dispõe 
de seção específica com links para jornais, revistas ou outros sites 
noticiosos. O conteúdo está ancorado na própria produção por parte 
da sua equipe e no de sites verticalizados parceiros do portal. Quanto 
aos serviços de compras online, o Pernambuco.com oferece melhores 
possibilidades, já que tem o Submarino como um dos principais canais 
para o comércio eletrônico agregados ao portal. No iBahia, é possível 
comprar ingressos para shows através do canal “Pida”.
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Os portais estão constantemente sendo alimentados com 
informações jornalísticas e de entretenimento e, conforme os seus 
responsáveis, eles, de fato, atendem aos interesses dos usuários. 

Acredito que quanto mais global for o meio de comunicação maior 
será o interesse pelo local. As pessoas querem saber o que acontece 
na sua comunidade e vão buscar todos os meios para obter estas in-
formações.24 

Para a gerente de Internet do Pernambuco.com, Sílvia Vallada-
res, ninguém vai fornecer informação local tão bem quanto um grupo 
de mídia local.

Impossível o UOL saber tanto de Pernambuco quanto o Pernambuco.
com. É uma questão até mesmo física que importa nesta hora. Então, 
existe uma oportunidade nisso. No quesito notícias, serviços, guias, 
qualquer portal regional, desde que tenha qualidade, é imbatível 
para seu público. Os grandes nacionais estão definidos, mas ainda 
há espaço para os pequenos.25

Para a editora do iBahia, Márcia Luz, na Internet a necessidade 
da informação de proximidade é muito mais importante e, no caso 
dos portais locais ou regionais, eles devem fazer com que o usuário 
sinta que tudo nele é feito para atendê-lo, senão, muito pouco valor 
terá o trabalho de regionalização e de prestação de serviço.

Embora o mundo inteiro fale em globalização, este é o fator que faz a 
diferença no jornalismo da Internet. Na verdade, nada mais é do que 
uma repetição do jornalismo feito no impresso, o de televisão e o de 
rádio, porque a população de um bairro, cidade ou estado quer saber 
o que está acontecendo no seu dia -a-dia.26

Algumas considerações

Constituindo-se como um dos formatos para o emergente jor-
nalismo online, os portais locais ou regionais, diferentemente das edi-
ções online dos jamais diários comerciais, neste momento, trabalham 
muito mais a informação de proximidade como um dos diferenciais 

24 Afirma o superintendente do Uai, Geraldo Teixeira da Costa Neto. Entrevista 
concedida via e-mail em 24 set. 2001. 

25 Entrevista concedida via e-mail em 28 set. 2001.
26 Entrevista concedida via e-mail em 1 out. 2001.
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para despertar a atenção e a audiência do usuário, sendo também 
uma iniciativa clara de percepção do uso das novas tecnologias para 
aproximar-se das comunidades e, ao mesmo tempo, socializar a 
apropriação dessas tecnologias. E, para isso, os conteúdos privilegiam 
também a oferta de serviços (condições do trânsito, banco de dados 
com os CEPs de ruas, locais para tirar documentos, etc) que, em geral, 
as edições dos grandes jornais não demonstram muito interesse. 
Eles também recuperam a memória tanto no nível do produtor da 
informação como do usuário, já que com a Internet – e o jornalismo 
online – esta capacidade é ampliada.

Sobre o jornalismo ligado a serviços, Bardoel e Deuze atestam: 
“O jornalismo tornará uma profissão que fornece serviços, não a 
coletivos, mas, primeiro, aos indivíduos, e não unicamente em sua 
capacidade como cidadãos, mas também como consumidores, empre-
gados e clientes”. (BARDOEL; DEUZE, 1999, p. 8)

Ao que se pode acrescentar que, desta maneira, aumenta em 
grande medida a responsabilidade dos profissionais em fazer um 
jornalismo de serviço com conteúdo original, dirigido a urna determi-
nada localidade. Sem esquecer que o jornalismo online como método 
singular de interpretação do presente social (MACHADO, 2000, p. 9) 
também estende suas potencialidades para organizar a inteligência 
coletiva e a própria memória nas redes digitais. Os sites com conteú-
dos locais podem ser, inclusive, uma refutação à representação da 
Rede como destruidora da sociabilidade (SASSEN, 2000), ao mesmo 
tempo em que constituem uma alternativa à homogeneidade, dando 
forma ao web-urbanismo. Assim, conforma-se um global como resul-
tado da multiplicação do local.
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UM MAPEAMENTO DE CARACTERÍSTICAS E TENDÊNCIAS 
NO JORNALISMO ONLINE BRASILEIRO E PORTUGUÊS

(2002)

Marcos Palacios
Luciana Mielniczuk

Suzana Barbosa
Beatriz Ribas
Sandra Narita

Este trabalho representa um esforço de iniciar um mapeamento das 
características e tendências de jornais comerciais, diários e gratuitos 
existentes na Web no Brasil e em Portugal. O principal objectivo foi 
identificar como os recursos potenciais oferecidos pelas redes telemáti-
cas estão a ser explorados por publicações jornalísticas nos dois países, 
buscando-se estabelecer categorias que permitissem a elaboração de 
quadros comparativos das situações observadas. O trabalho foi desen-
volvido por integrantes do Grupo de Pesquisa em Jornalismo Online 
da Faculdade de Comunicação (FACOM) da Universidade Federal da 
Bahia (UFBA), nos períodos de agosto de 2000 e outubro de 2001.  
O universo estudado é composto por quarenta e quatro produtos brasi-
leiros e sete portugueses.

Este exercício de mapeamento e estabelecimento de compara-
ções entre publicações jornalísticas online do Brasil e de Portugal tem 
um carácter exploratório e preliminar e deve ser entendido, fundamen-
talmente, como uma tentativa de testar alguns critérios que poderão 
servir como balizadores para trabalhos futuros de maior abrangência e 
detalhamento. 
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Trabalhou-se com uma amostragem de publicações jornalísti-
cas online, de tipo comercial, dos dois países. As publicações incluídas 
na amostra foram selecionadas de acordo com os seguintes critérios: 

a) edições diárias e de livre acesso na Web, com uma versão 
impressa correlata; 
b) controle de tiragem da versão impressa pelo IVC (Instituto 
Verificador de Circulação, no Brasil) e pela ACPT (Associação Por-
tuguesa para o Controlo de Tiragem e Circulação, em Portugal). 

Tais critérios possibilitaram a seleção de jornais online produ-
zidos por empresas de comunicação, eliminando-se publicações ama-
doras e não profissionais. O estabelecimento da amostra a partir do 
universo dos veículos registrados nesses dois órgãos de auditoria de 
circulação permitiu ainda a classificação dos jornais online estudados 
tendo por base a faixa de tiragem de seus congêneres impressos. Por 
outro lado, isso eliminou da amostra webjornais produzidos por em-
presas jornalísticas que, apesar de idôneas e trabalhando dentro de 
parâmetros plenamente profissionais, não possuem produtos impres-
sos. Como em todo recorte metodológico, o recurso ao IVC e à ACPT 
necessariamente delimitou restritivamente o universo pesquisado.

A análise das publicações foi feita a partir de um roteiro de 
observação, contendo 52 questões, que contempla cinco aspectos ou 
características dos veículos jornalísticos online: interatividade, me-
mória, personalização, multimidialidade e hipertextualidade.

Características do jornalismo na Web

Ao estudar as características do jornalismo desenvolvido para 
a Web, Bardoel e Deuze (2000) apontam quatro elementos: interac-
tividade, customização de conteúdo, hipertextualidade e multimidia-
lidade. Palacios (1999), com a mesma preocupação, estabelece cinco 
características:multimidialidade/convergência, interactividade, hiper-
textualidade, personalização e memória. 

As características elencadas, que serão brevemente apresenta-
das, reflectem as potencialidades oferecidas pela Internet ao jorna-
lismo desenvolvido para a Web. Tais possibilidades não se traduzem 
necessariamente em aspectos efectivamente explorados pelos sites 
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jornalísticos, quer por razões técnicas, de conveniência, adequação à 
natureza do produto oferecido ou ainda por questões de aceitação do 
mercado consumidor.

Interactividade - Bardoel e Deuze (2000) consideram que a 
notícia online possui a capacidade de fazer com que o leitor/usuário 
sinta-se mais directamente parte do processo jornalístico. Isto pode 
acontecer de diversas maneiras: pela troca de e-mails entre leitores e 
jornalistas, através da disponibilização da opinião dos leitores, como 
é feito em sites que abrigam fóruns de discussões, através de chats 
com jornalistas, etc. Porém, os autores não contemplam a perspectiva 
da interactividade no âmbito da própria notícia, ou seja, a navegação 
pelo hipertexto que, conforme ressalta Gonçalves Machado (1997), 
também pode ser classificada como uma situação interactiva.

Conclui-se que, em tal contexto, não se pode falar simplesmen-
te em interactividade e sim em uma série de processos interactivos 
diferenciados. Adopta-se o termo multi-interactivo para designar 
o conjunto de processos que envolvem a situação do leitor de um 
jornal na Web. Diante de um computador conectado à Internet e 
acessando um produto jornalístico, o usuário estabelece relações:  
a) com a máquina; b) com a própria publicação, através do hipertexto; 
e c) com outras pessoas – autor(es) ou outro(s) leitor(es) – através da 
máquina. (LEMOS, 1997; MIELNICZUK, 1998)

Customização do conteúdo/Personalização - Também denomi-
nada individualização, a personalização ou costumização consiste na 
opção oferecida ao usuário para configurar os produtos jornalísticos 
de acordo com os seus interesses individuais. Há sites noticiosos que 
permitem a pré-selecção dos assuntos, bem como a sua hierarqui-
zação e escolha de formato de apresentação visual (diagramação)1. 
Assim, quando o site é acessado, a página de abertura é carregada na 
máquina do usuário atendendo a padrões previamente estabelecidos, 
de sua preferência. 

1 Um exemplo é o site da CNN (http://www.cnn.com).
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Hipertextualidade - Esta característica, apontada como especí-
fica da natureza do jornalismo online2, possibilita a interconexão de 
textos através de links3. Bardoel e Deuze (2000) chamam a atenção 
para a possibilidade de, a partir do texto noticioso, apontar-se (linkar) 
para outros textos complementares (fotos, sons, vídeos, animações, 
etc), outros sites relacionados ao assunto, material de arquivo dos 
jornais, textos jornalísticos ou não que possam gerar polémica em 
torno do assunto noticiado, publicidade, etc. 

Multimidialidade/Convergência - No contexto do jornalismo 
online, multimidialidade, refere-se à convergência dos formatos 
das mídias tradicionais (imagem, texto e som) na narração do fato 
jornalístico. A convergência torna-se possível em função do processo 
de digitalização da informação e sua posterior circulação e/ou dispo-
nibilização em múltiplas plataformas e suportes, numa situação de 
agregação e complementaridade.

Memória - Palacios (1999) argumenta que a acumulação de in-
formações é mais viável técnica e economicamente na Web do que em 
outras mídias. A memória pode ser recuperada tanto pelo produtor 
da informação, quanto pelo usuário. Sem as limitações anteriores de 
tempo e espaço, o jornalismo tem a sua primeira forma de memória 
múltipla, instantânea e cumulativa. Diferentemente do que sucedia 
em suportes midiáticos anteriores (impresso, rádio, TV, CD-ROM), 
a Web possibilita a utilização de um espaço praticamente ilimitado 
para o material noticioso (sob a forma de texto ou outros formatos 
midiáticos4), bem como permite a disponibilização imediata de infor-
mação anteriormente produzida e armazenada, através de material 
de arquivo. 

2 Evidentemente esta é uma afirmação discutível: pode-se argumentar que numa 
enciclopédia tradicional, em formato impresso, por exemplo, temos uma dis-
posição “hipertextual” dos conteúdos. Certamente o hipertexto estava presente 
também nos CD-ROMs, antes do advento da Web, mas é inegável que a potencia-
lização de tal característica na Web confere-lhe uma nova dimensão.

3 Sobre o link e seu papel como elemento paratextual no jornalismo online vide 
Palacios & Mielniczuk, 2001.

4 De uma maneira geral, na literatura sobre o assunto, hipertexto refere-se não 
necessariamente a um texto, no sentido tradicional da palavra, mas a qualquer 
formato que incorpore informação: textos, fotos, sons, vídeos, animações, gráfi-
cos, etc, etc. 
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Desta maneira, o volume de informação directamente disponí-
vel ao usuário e ao produtor da notícia é potencialmente muito maior 
no jornalismo online. 

Metodologia e universo de análise

No Brasil, o universo pesquisado foi composto por 44 jornais 
comerciais, diários e de acesso gratuito existentes na Web. A seleção 
do universo de análise foi feita tendo como base empresas jornalísticas 
filiadas ao IVC - Instituto Verificador de Circulação – (www.ivc.com.
br), órgão de credibilidade e de reconhecimento nacional. Em Portu-
gal, o universo pesquisado foi de sete jornais, todos filiados à ACPT 
- Associação Portuguesa para o Controlo de Tiragem e Circulação.5

No que se refere à sistemática de pesquisa, utilizou-se como 
parâmetro inicial o trabalho realizado em 1998, na Indiana Univer-
sity (EUA), pelo Prof. Tanjev Schultz6, quando foram mapeados 100 
veículos online americanos de tipo comercial e diário. No entanto, 
a pesquisa de Schultz, centrou-se apenas no aspecto da Interactivi-
dade, ao passo que ampliamos a abrangência do estudo para outras 
características identificadas como específicas do Jornalismo Online, 
quais sejam: multimidialidade, hipertextualidade, personalização e 
memória.

Partiu-se, então, para a elaboração do instrumento de análise – 
formulário de observação – das publicações. Foi realizada uma nave-
gação inicial, com caracter de observação, para que fossem percebidos 
os aspectos do jornalismo online utilizados pelos veículos estudados. 
A partir desta observação preliminar, foram elaboradas questões 
para cada categoria de análise (interactividade, multimidialidade, 
hipertextualidade, personalização e memória), o que resultou em um 
formulário de observação piloto. Este foi testado em uma amostra do 
universo seleccionado, sendo corrigido e revisado para, numa etapa 
seguinte, ganhar uma versão definitiva. As questões, enfim, foram 
respondidas através da aplicação do formulário final a todo o universo 
delimitado. 

5 Vide Anexo para a listagem completa dos veículos incluídos na amostra.
6 Interactive Options in Online Journalism: A Content Analysis of 100 U.S. Newspa-

pers. Disponível em: <http://www.ascusc.org/jcmc/vol5/issue1/schultz.html>.
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Para fins de comparação, foram criadas tabelas, que possibili-
tam uma agregação quantitativa da utilização dos recursos oferecidos 
pelo meio. Na apresentação, os dados estão agrupados de acordo com 
as tiragens das versões impressas. 

Não serão feitas descrições exaustivas das publicações observa-
das, nem apresentações completas dos dados referentes ao formulá-
rio aplicado, pois o padrão geral adoptado pelos jornais incluídos na 
amostragem não apresenta variações suficientemente significativas 
para justificar uma apresentação individualizada e detalhada dos 
dados, no presente contexto. 

O relato da situação observada será feito a partir dos cinco 
elementos de análise adoptados7 (interactividade, multimidialidade, 
hipertextualidade, personalização e memória), identificando-se, em 
cada caso, que tipo de proposta viabiliza esses elementos nas publi-
cações estudadas. O texto restringe-se a identificar as propostas apre-
sentadas pelos jornais, sem testar a eficácia ou não de tais propostas.

Interactividade

Quanto ao elemento interactividade, as perguntas mais abran-
gentes e mais significativas resumem-se a quatro questões: 

1) Disponibiliza e-mail ou formulário para contato com o jornal?
2) Disponibiliza fórum de discussão?
3) Disponibiliza chat?
4) Propõe sondagens ou enquetes8 e oferece os resultados das 
mesmas?

7 Uma observação pertinente diz respeito à disparidade entre o número de jornais 
existentes, em cada região brasileira, que preenchem os requisitos para inclusão 
na pesquisa. Na região Norte, por exemplo, apenas um jornal foi encontrado, 
enquanto nas regiões Sudeste e Sul foram localizados 12 e 13 jornais, respectiva-
mente. O Centro-Oeste apresentou três jornais do tipo estudado e o Nordeste, 15. 
Tal padrão de distribuição dos jornais evidentemente reflecte factores sócio-eco-
nómicos e mesmo demográficos da realidade brasileira.

8 A sondagem ou enquete é uma pesquisa de opinião rápida, efectuada entre os lei-
tores, em torno de um tema polémico e geralmente na base de uma possibilidade 
de resposta dicotómica (Sim ou Não).
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Tabela Resumo 1A. Interactividade (Brasil) 

Observa-se que o e-mail é um recurso largamente utilizado 
por quase todos os jornais, em todas as faixas de tiragem. Depois do 
recurso do e-mail, as sondagens aparecem como o segundo recurso 
utilizado de forma mais generalizada, em todas as faixas de tiragem. 
Aproximadamente 50% dos jornais utilizam esta possibilidade, com 
excepção para a terceira faixa de tiragem (25.001 a 50.000), que 
aponta apenas 27% dos jornais. 

Os fóruns estão presentes de maneira significativa nos jornais 
das faixas acima de 50.000 exemplares, com 50% e 75% de presença. 
Já as faixas inferiores à tiragem de 50.000, apontam para índices 
bastante reduzidos. O chat (com gerenciamento próprio da empresa) 
está presente em apenas um jornal, na primeira faixa de tiragem.

Tabela Resumo 1B. Interactividade (Portugal)

Os dados obtidos com relação à utilização de recursos de inte-
ractividade em Portugal indicam que o e-mail é um recurso utilizado 
por todos os jornais. Quanto aos outros recursos (fórum, chat e son-
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dagens), observa-se que apenas os jornais de maior tiragem investem 
nestas possibilidades. Excepção feita às sondagens, que são utilizadas 
por apenas um jornal com tiragem inferior a 25.000 exemplares. 

Dois dentre os jornais estudados merecem destaque no que diz 
respeito à utilização dos recursos de interactividade, são eles: o Jor-
nal de Notícias e o Diário de Notícias. Tais jornais ultrapassam o uso 
simples dos recursos de interactividade e apresentam propostas mais 
complexas, visando trocas entre o jornal e seus leitores, ou mesmo 
apenas entre os leitores.

O Jornal de Notícias oferece as “Secções do Leitor” que abarcam 
as seguintes sub-secções:

- “Provedor”: secção para contato com o provedor do jornal, 
também chamado ombudsman; 
- “Esquina JN”: espécie de fórum, com tema livre;
- “Desabafe conosco”: secção de reclamações gerais, denúncias;
- “Porta dos talentos”: produção literária dos leitores;
- “A sua notícia”: leitor atua como jornalista;
- “Posta restante”: miscelânea;
- “Fronteiras da ciência”: textos de leitores e colaboradores 
acerca de temas científicos;
- “Todo o homem é meu irmão”: apoio mútuo entre leitores.

Cabe notar que nem todos estes espaços possuem um caráter 
jornalístico.

Já o Diário de Notícias, que no período da observação encon-
trava-se em fase de reformulação, oferecia um diretório denominado 
“DN Interactivo”, destinado a entrevistas diárias online.

Personalização

As possibilidades de personalização são pouco exploradas no 
jornalismo online brasileiro. Situam-se apenas nas duas faixas in-
termediárias de tiragem e em nenhum caso ultrapassam os 50% dos 
jornais de cada faixa.
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Tabela Resumo 2A. Personalização (Brasil)

Do universo de 44 jornais analisados, seis oferecem algum 
nível de personalização. Apenas dois (Jornal do Commercio-PE e 
Diário Popular-SP) oferecem serviço de personalização de conteúdo, 
permitindo ao leitor/usuário selecionar somente as editorias que lhe 
interessem. No entanto, esses jornais não oferecem possibilidade para 
que o leitor informe suas preferências e tenha acesso aos assuntos 
específicos de seu interesse.

Verificou-se ainda que, dos jornais mapeados, quatro dos 44 
“empurram” informações9 para o usuário, limitando-se, porém, apenas a 
enviar manchetes da edição do dia através de e-mail – no caso da Gazeta 
do Povo-PR, A Notícia-SC e Diário de Pernambuco – ou também telefo-
ne celular (telemóvel) utilizando a tecnologia WAP – no caso de A Tarde. 

Tabela Resumo 2A. Personalização (Portugal)

9 A imagem de “empurrar informação” vem da chamada tecnologia “push”, que 
consiste em, através da Web, enviar informações ao usuário, sem esperar que ele 
a busque ou acesse. Essa informação, determinada pelo provedor, com ou sem 
uma personalização prévia por parte do usuário, é disponibilizada através do 
próprio écran do computador, ou por outros suportes midiáticos (fax, telemóvel, 
e-mail, etc).
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No caso português, possibilidades de personalização são ofere-
cidas por 75% dos jornais, com tiragem superior a 50.000 exemplares 
e por apenas 33% dos jornais com tiragem inferior a 25.000 exem-
plares. Todos estes oferecem um serviço de newsletter,10 através do 
qual o usuário recebe por e-mail sínteses noticiosas. Nenhum jornal 
oferece a possibilidade de configurar o site da publicação como sendo 
a tela de abertura do navegador do usuário.

Hipertextualidade

Observa-se que a hipertextualidade é utilizada como um recurso 
para organizar a publicação e não como um recurso a ser empregado 
na narrativa do fato jornalístico. Os links apresentados, de uma forma 
genérica, remetem: 

a) ao portal ao qual o jornal está atrelado;
b) às editorias e às seções dos jornais (links internos);
c) à publicidade ou textos externos ao portal (links externos).

Tabela Resumo 3A. Hipertextualidade (Brasil)

Quanto ao aspecto da hipertextualidade – interconexão de tex-
tos e recursos multimídia através de links – notou-se que a maioria 
dos jornais brasileiros estudados utiliza links de caráter publicitário, 
seja na primeira página ou nas páginas noticiosas. Em todas as faixas 
de tiragem, mais de 60% dos jornais possuem links desta natureza na 
primeira página, sendo a maior parte na forma de banners. 

10 No caso português, optou-se por deixar o campo genérico newsletter, pois as 
informações são enviadas apenas por e-mail.
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A divisão da narrativa em lexias11 – outro recurso possibilitado 
pelo hipertexto – é pouco explorada. As matérias observadas não es-
tão, de forma geral, organizadas em níveis de informação, permitindo 
um aprofundamento do assunto, o que seria possível pela queda de 
limitação de espaço na prática jornalística na Web. Apenas oito jor-
nais, dos 44 estudados, apresentam suas matérias organizadas desta 
forma, e este recurso é significativamente mais utilizado (75%) nas 
duas faixas de tiragem mais altas. 

Tabela Resumo 3B. Hipertextualidade (Portugal)

A maioria dos jornais portugueses, – 75% na primeira faixa e 
66% na segunda faixa de tiragem –, oferece links externos. No entan-
to, todos os links externos são para publicidade, seja ela de empresas 
independentes ou vinculadas ao portal ao qual o jornal está atrelado. 

Quando a oferecer matérias cuja narrativa do fato está em hi-
pertexto, ainda não há a exploração desta possibilidade no jornalismo 
online português. A única excepção parcial encontra-se no jornal 
Público que, ao final de algumas matérias, oferece links para outras 
matérias relacionadas ao mesmo assunto. 

Multimidialidade

Além do texto, fotografia é destacadamente o recurso mais em-
pregado nos jornais online brasileiros, permitindo constatar que as 
potencialidades multimidiáticas oferecidas pelo suporte digital para a 
construção da narrativa jornalística segundo um formato convergente 
– com o áudio e o vídeo – são usadas ainda de maneira muito limita-
da. Nas telas de abertura dos jornais observados não foi constatada a 

11 Denomina-se lexia a um bloco textual, de tamanho variável, que pode ser acessa-
do através de um link (vide, por exemplo, LANDOW, 1997).
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utilização de recursos multimídia. Além do texto, somente fotografias 
são usadas. Dos 44 jornais, apenas dois utilizam o áudio (O Estado 
de São Paulo e A Tarde Online-BA) e dois o vídeo em suas edições 
(O Estado de São Paulo e o Jornal NH, de Novo Hamburgo, RS). Si-
mulações não foram encontradas em nenhuma publicação. Gráficos, 
figuras, tabelas e animações aparecem de forma secundária.

Tabela Resumo 4A. Multimidialidade (Brasil)

Tabela Resumo 4B. Multimidialidade (Portugal)

Em Portugal, no que diz respeito à multimidialidade, pode-se 
observar que algumas publicações, possuem uma secção denominada 
“Dossiers”, onde estão concentradas e organizadas informações abun-
dantes a respeito de um mesmo assunto. Fazendo uma analogia com 
o jornal impresso, os “Dossiers” seriam as “grandes reportagens”, ou 
“reportagens especiais”. Nestas secções, então, é possível encontrar, 
no caso do Público, a utilização de recursos multimídia, tais como 
animações e vídeo.
Memória
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Os arquivos que disponibilizam material editorial publicado 
anteriormente aparecem, em todas as faixas de tiragem, no caso 
dos jornais brasileiros observados, com uma incidência superior a 
50%. Nas duas primeiras faixas a ocorrência é de 100%. Constata-se 
também que os arquivos com uma abrangência de seis meses são os 
mais utilizados, aparecendo em índices superiores a 50% em todas as 
faixas de tiragem.

Os arquivos funcionam apenas como depósito de informação. 
Não se constata a utilização de uma base de dados, onde as informa-
ções possam ser correlacionadas.

Tabela Resumo 5A. Memória (Brasil)

Os arquivos aparecem em 100% dos jornais brasileiros com 
tiragem superior a 50.000. Nas faixas de tiragem inferior a 50.000, 
aparecem em mais de 50% dos jornais. Destes, a incidência de arqui-
vos que disponibilizam material superior a 7 dias é destacadamente 
maior do que os que oferecem apenas material dos últimos sete dias. 
É preciso esclarecer que não foi feita diferenciação se os serviços eram 
pagos ou não. 

Observa-se que nos jornais de tiragem superior a 50.000 
exemplares, os serviços de busca funcionam por palavras-chaves e, na 
maioria dos casos, também concomitantemente por data da edição. 
Já nos jornais, cuja tiragem é inferior a 50.000, prevalece a busca por 
data da edição. 
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Tabela Resumo 5B. Memória (Portugal)

No caso português, os arquivos disponibilizam material edi-
torial publicado anteriormente em 100% dos jornais, sendo que, na 
primeira faixa de tiragem (mais de 50.000 exemplares), 75% possuem 
arquivo até seis meses retroativos e apenas 25%, oferecem arquivo 
com matérias publicadas há seis meses ou mais. A situação inverte-se 
na segunda faixa de tiragem.

Quanto ao sistema de busca, na primeira faixa de tiragem esta 
é mais completa, pois, na maioria dos casos conjuga os dois tipos de 
busca (datas e palavras-chaves). Na segunda faixa de tiragem, preva-
lece a busca por data de edição.

Algumas considerações finais

A partir da observação efetuada, é possível concluir que há uma 
clara sub-utilização dos recursos oferecidos pela Web por parte dos 
jornais estudados, tanto no caso brasileiro quanto no caso português. 
A tabela 6 aponta os itens em que os recursos utilizados, de acordo 
com as características empregadas, ultrapassaram os 50% de incidên-
cia sobre o número total de publicações analisadas.

Com excepção da personalização, quesito em que Portugal 
apresenta índices superiores a 50% e o Brasil não, pode-se concluir 
que ambos os países apresentam – em termos relativos – um perfil 
semelhante no que diz respeito à utilização em jornais na Web dos 
recursos oferecidos pelo meio.

O uso do arquivo está totalmente generalizado nas publicações 
portuguesas e nas de maior tiragem no Brasil. Sendo que no que se 
refere à interactividade o e-mail é o recurso de uso universal nos 
jornais dos dois países.
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Tabela 6. Comparativo Brasil X Portugal em Índices Superiores a 50%

É possível concluir que os jornais online, brasileiros e portugue-
ses, ainda apresentam fortes características das publicações em papel, 
não explorando de forma satisfatória as possibilidades oferecidas pelo 
ambiente digital para o desenvolvimento de produtos jornalísticos. 
Percebe-se que não existem, até agora, padrões definidos no jornalis-
mo online de tipo comercial, diário e gratuito, tanto brasileiro quanto 
português. 

A multimidialidade não aparece como uma característica ex-
plorada em nenhum dos dois países; e a hipertextualidade ainda é 
utilizada apenas para organizar a publicação, não sendo explorada 
na própria narrativa do fato jornalístico. A experimentação é pratica-
mente inexistente e a estruturação do material noticioso mantém-se, 
de um modo geral e com pequenas excepções, dentro dos parâmetros 
já estabelecidos para os seus congêneres impressos.
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RUPTURA, CONTINUIDADE E POTENCIALIZAÇÃO 
NO JORNALISMO ONLINE: 

O lugar da memória
(2003)

Marcos Palacios

Nosso objetivo neste artigo1 é fundamentalmente pedagógico, 
buscando contribuir para a discussão em torno das especificidades do 
Jornalismo na Web, através da sugestão de quadros de referência, que 
permitam melhor sistematizar as transformações por que passa a prá-
tica jornalística na contemporaneidade. Consideramos que, de muito, 
ultrapassamos a fase em bastava falar-se em “revolução nos meios de 
comunicação”, em “novos paradigmas”, “mudanças fundamentais”, 
etc. Além do perigo de instauração de um pensamento guiado por 
uma lógica evolucionista de caráter simplista, a idéia de superação 
sucessiva dos suportes midiáticos pouco contribui para o avanço do 
conhecimento e, portanto, para a maximização dos potenciais das No-
vas Tecnologias aplicadas ao campo da Comunicação e do Jornalismo 
em particular. Importa buscar compreender os modos de articulação 
e transformação das características dos múltiplos suportes existentes,  
 

1 Uma versão preliminar deste trabalho, sob o título “Jornalismo Online, Infor-
mação e Memória: apontamentos para debate”, foi apresentada no Workshop de 
Jornalismo Online, realizado na Universidade da Beira Interior, Covilhã (Portu-
gal), sob a coordenação do Prof. Antonio Fidalgo, em junho de 2002.

E a reflexão, como diz, e muito bem, Averróis,  
é extrair o desconhecido do conhecido.

(Agustina Bessa-Luís – Um cão que sonha)
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dentre os quais o online, confrontando-os com as práticas que efetiva-
mente têm lugar no cenário da produção jornalística contemporânea.

Nesta ocasião, tomamos para tal propósito uma das caracterís-
ticas do Jornalismo Online2, qual seja a Memória, procurando situá-la 
num quadro geral e discutir até que ponto estamos efetivamente fren-
te a processos de Ruptura com relação a práticas e modelos anteriores 
e com que efeitos e consequências. Apesar de sua relativa novidade, 
o Jornalismo Online tem sido objeto de considerável discussão e ela-
boração acadêmica, havendo um bom cabedal de material disponível 
para quem se disponha estudar o assunto.3 Abordando a Memória no 
JOL, tentamos conectar contribuições já produzidas por diversos au-
tores, aproximando-as para que o leitor possa colocá-las em sinergia.

Partimos de uma breve descrição do que entendemos serem as 
características gerais do Jornalismo Online para, em seguida, assina-
lar possíveis consequências da introdução de recursos de Memória 
praticamente ilimitados propiciados pelo novo suporte4 jornalístico 
representado pelas redes telemáticas e pelas práticas que se instauram 
em função desse novo entorno no qual se inscreve a ação profissional 
dos jornalistas.

2 Há uma discussão acadêmica estabelecida (e.g. Canavilhas 1999, Machado 2000) 
em torno do uso de termos como Jornalismo Online, Jornalismo Digital, Webjor-
nalismo, etc. Neste artigo, utilizamos indistintamente as expressões Jornalismo 
Online, Webjornalismo e Jornalismo na Web para denominar a produção jorna-
lística que utiliza como suporte a WWW (World Wide Web) da Internet.

3 Além do material publicado em formato convencional (livros, coletâneas, artigos 
em periódicos especializados) vários sites emergem como referências importantes, 
reunindo contribuições da mais variada amplitude e qualidade, tais como o GJOL 
(Grupo de Jornalismo Online da FACOM/UFBA): http://www.facom.ufba.br/jol/
index.htm; Sala de Prensa: http://www.saladeprensa.org; BOCC: http://bocc.ubi.
pt/index2.html; Biblioteca Digitale (com excelentes entrevistas com estudiosos 
de Comunicação): http://www.mediamente.rai.it/biblioteca/; MCS: http://www.
aber.ac.uk/media/index.html; Jornalistas da Web: http://www.jornalistasdaweb.
com.br/; Writing for the Web: http://www.useit.com/papers/webwriting/; RCCS: 
http://www.com.washington.edu/rccs/; Lupajor:http://www26.brinkster.com/
lupajor; Sumário de periódicos de Comunicação: http://www.rebeca.eca.usp.
br; Sobresites: http://www.sobresites.com/jornalismo/; Guia do Webjornalista: 
www.guiadowebjornalista.hpg.com.br.

4 Há igualmente uma discussão acadêmica estabelecida quanto à Internet ser ou 
não um meio de comunicação de massa e sobre as especificidades da comunicação 
na Internet (e.g. Maldonado, 1998; Wolton, 1999; Palacios, 2002). Neste artigo 
consideramos que a dimensão de produção e consumo de informação jornalística 
é apenas uma das muitas atividades que têm lugar no sistema/ambiente complexo 
representado pelas redes telemáticas.
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Ao estudar as características do jornalismo desenvolvido para 
a Web, Bardoel e Deuze (2000) assinalam a existência de quatro 
elementos distintivos: Interatividade, Customização de Conteúdo, 
Hipertextualidade e Multimidialidade. Palacios (1999), com a mesma 
preocupação, estabelece cinco características: Multimidialidade/
Convergência, Interatividade, Hipertextualidade, Personalização e 
Memória. Cabe ainda acrescentar a Instantaneidade do Acesso, possi-
bilitando a Atualização Contínua do material informativo como mais 
uma característica do Webjornalismo.

Essas seis características, que serão agora brevemente apresen-
tadas, refletem as potencialidades oferecidas pela Internet ao jorna-
lismo desenvolvido para a Web. Deixe-se claro, preliminarmente, que 
tais possibilidades abertas pelas Novas Tecnologias de Comunicação 
(NTC) não se traduzem, necessariamente, em aspectos efetivamente 
explorados pelos sites jornalísticos, quer por razões técnicas, de 
conveniência, adequação à natureza do produto oferecido ou ainda 
por questões de aceitação do mercado consumidor. Estamos a falar, 
fundamentalmente, de potenciais que são utilizados, em maior ou 
menor escala, e de forma diferente, nos sites jornalísticos da Web.

É igualmente importante que se ressalte que não acreditamos 
existir um formato canônico, nem tampouco “mais avançado” ou “mais 
apropriado” no jornalismo que hoje se pratica na Web. Diferentes ex-
perimentos encontram-se em curso, sugerindo uma multiplicidade de 
formatos possíveis e complementares, que exploram de modo variado 
as características das NTC. Se alguma generalização é possível, neste 
momento, ela possivelmente diz respeito ao fato de que todos esses 
formatos são ainda altamente incipientes e experimentais, em função 
do pouco tempo de existência do novo suporte mediático representa-
do pelas redes telemáticas.

Alguns sites jornalísticos apostam, por exemplo, na maximi-
zação da Atualização Contínua de seu material informativo, como os 
jornais de portais, (a exemplo de Último Segundo, do Portal IG, em 
http://www.ig.com.br, ou o Ao Vivo, do Portal Terra em, http://www.
terra.com.br); outros exploram mais a Multimidialidade e a possibi-
lidade de aprofundamento de assuntos, com a disponibilização de ex-
tensos bancos de dados visuais e sonoros (a exemplo do MSNBC, em 
http://www.msnbc.com, ou a edição online do semanário brasileiro 
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Veja, em http://www.veja.com.br); outros ainda ensaiam modelos de 
tipo P2P (peer to peer), experimentando com um jornalismo de tipo 
aberto, que aposta na Interatividade e onde todos os leitores podem 
livremente disponibilizar suas contribuições (como exemplificado 
pelo Akademia, em http://www.akademia.ubi.pt/html/index.php, 
produzido pelo Laboratório Multimedia da Universidade da Beira 
Interior, em Portugal).

Multimidialidade/Convergência - No contexto do Jorna-
lismo Online, multimidialidade, refere-se à convergência dos forma-
tos das mídias tradicionais (imagem, texto e som) na narração do fato 
jornalístico. A convergência torna-se possível em função do processo 
de digitalização da informação e sua posterior circulação e/ou dispo-
nibilização em múltiplas plataformas e suportes, numa situação de 
agregação e complementaridade.

Interatividade - Bardoel e Deuze (2000) consideram que a 
notícia online possui a capacidade de fazer com que o leitor/usuário 
sinta-se mais diretamente parte do processo jornalístico. Isto pode 
acontecer de diversas maneiras: pela troca de e-mails entre leitores e 
jornalistas, através da disponibilização da opinião dos leitores, como 
é feito em sites que abrigam fóruns de discussões, através de chats 
com jornalistas, etc. Machado (1997) ressalta que a interatividade 
ocorre também no âmbito da própria notícia, ou seja, a navegação 
pelo hipertexto também pode ser classificada como uma situação in-
terativa. Adopta-se o termo multi-interativo para designar o conjunto 
de processos que envolvem a situação do leitor de um jornal na Web. 
Diante de um computador conectado à Internet e ao acessar um pro-
duto jornalístico, o Usuário estabelece relações: a) com a máquina; 
b) com a própria publicação, através do hipertexto; e c) com outras 
pessoas – autor(es) ou outro(s) leitor(es) – através da máquina .(Le-
mos, 1997; Mielniczuk, 1998)

Hipertextualidade - Possibilita a interconexão de textos5 
através de links6 (hiperligações). Canavilhas (1999) e Bardoel & Deuze 
(2000) chamam a atenção para a possibilidade de, a partir do texto no-

5 Entende-se por “texto” um bloco de informação, que se pode apresentar sob o 
formato de escrita, som, foto, animação, vídeo, etc.

6 Sobre Hipertextualidade e o papel do link como elemento paratextual no Jorna-
lismo Online vide Mielniczuk & Palacios, 2001.
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ticioso, apontar-se (através de links) para “várias pirâmides invertidas 
da notícia”, bem como para outros textos complementares (fotos, sons, 
vídeos, animações, etc), outros sites relacionados ao assunto, material 
de arquivo dos jornais, textos jornalísticos ou não que possam gerar 
polémica em torno do assunto noticiado, publicidade, etc.

Customização do Conteúdo/Personalização - Também 
denominada individualização, a personalização ou customização7 
consiste na opção oferecida ao Usuário para configurar os produtos 
jornalísticos de acordo com os seus interesses individuais. Há sites 
noticiosos que permitem a pré-seleção dos assuntos, bem como a 
sua hierarquização e escolha de formato de apresentação visual (dia-
gramação).8 Assim, quando o site é acessado, a página de abertura é 
carregada na máquina do Usuário atendendo a padrões previamente 
estabelecidos, de sua preferência.

Memória - Palacios (1999) argumenta que a acumulação de 
informações é mais viável técnica e economicamente na Web do que 
em outras mídias. Acresce-se o fato de que na Web a Memória torna-
se Coletiva, através do processo de hiperligação entre os diversos nós 
que a compõem. Desta maneira, o volume de informação anterior-
mente produzida e diretamente disponível ao Usuário e ao Produtor 
da notícia cresce exponencialmente no Jornalismo Online, o que pro-
duz efeitos quanto à produção e recepção da informação jornalística, 
como veremos adiante.

Instantaneidade/Atualização Contínua - A rapidez do 
acesso, combinada com a facilidade de produção e de disponibilização, 
propiciadas pela digitalização da informação e pelas tecnologias telemá-
ticas, permitem uma extrema agilidade de atualização do material nos 
jornais da Web. Isso possibilita o acompanhamento contínuo em torno 
do desenvolvimento dos assuntos jornalísticos de maior interesse.9

7 Apesar de haver alguma controvérsia quanto ao uso dos termos Personalização 
e Customização (e.g. Santos 2002), neste artigo os dois termos são usados como 
sinónimos.

8 Um exemplo é o site da CNN (http://www.cnn.com).
9 As chamadas Últimas Notícias (Breaking News ou Latest News) tornaram-se 

uma característica de quase todos os jornais mais importantes na Web. Por outro 
lado, alguns jornais, especialmente aqueles localizados em portais , chegam a 
estabelecer como sua “marca registrada” a rapidez da atualização, no estilo fast-
food. Para um estudo de caso, direccionado para o jornal Último Segundo do 
Portal IG, vide Santos (2000).
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Estabelecida esta breve descrição de características do Jorna-
lismo Online, podemos agora prosseguir propondo algumas idéias 
mais diretamente relacionadas com a Memória, enquanto elemento 
distintivo da produção e consumo da informa ção jornalística nas 
redes telemáticas.

Antes porém, cabem algumas considerações gerais sobre esse 
elenco de características atribuídas ao Jornalismo Online.

Ruptura, Continuidade e Potencialização

Preliminarmente, é importante que se estabeleça uma premissa 
básica que afaste qualquer tentação de se considerar que a Internet, 
ou outros suportes telemáticos, estejam a se constituir em oposição e 
em um movimento de superação dos formatos mediáticos anteriores. 
Faz-se necessário um aprofundamento da compreensão teórica das 
Novas Tecnologias de Comunicação (NTC), visando a eliminação da 
falsa oposição algumas vezes criada entre as chamadas Mídias Tra-
dicionais ou de Massa e as NTC, que tem levado, em alguns casos, a 
uma visão evolucionista bastante simplista e à afirmação de um certo 
triunfalismo tecnológico. (PALACIOS, 2001, 2001c)

Perceber as especificidades dos vários suportes mediáticos não 
implica colocá-los em contraposição. Parece-nos oportuna, como pon-
to de partida, a distinção estabelecida por Dominique Wolton (1999  
p. 85) entre uma lógica da oferta, que caracteriza as mídias tradicio-
nais (rádio, TV, imprensa), que funcionam por emissão de mensagens 
(o chamado modelo Um ⇔ Todos)10 e uma lógica de demanda, que 
caracteriza as NTC, que funcionam por disponibilização e acesso  
(o chamado modelo Todos ⇔ Todos).

As diferentes modalidades midiáticas são vistas por Wolton não 
como pontos ascendentes numa escala progressiva e evolucionária, 
mas como complementares. Ele chama a atenção para a espetacular 
capacidade das NTC no que se refere à oferta de Informação, de dis-

10 Preferimos usar o símbolo de bi-direcionalidade ⇔ também para o Modelo Um 
⇔ Todos porque, contrariamente um certo tipo de análise que prevaleceu há até 
poucas décadas, compartilhamos a ideia de que os processos de Recepção devem 
ser considerados no Modelo, não havendo, portanto, uma uni-direcionalidade 
absoluta, muitas vezes equivocadamente associada a uma suposta passividade do 
receptor.
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ponibilização de Bancos de Dados, mas deixa claro que o crescimento 
exponencial da massa de Informação não nos leva a prescindir de 
mediadores, mas antes pelo contrário:

Comunicação direta, sem mediações, como uma mera performance 
técnica. Isso apela para sonhos de liberdade individual, mas é ilusó-
rio. A Rede pode dar acesso a uma massa de informações, mas nin-
guém 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. A igualdade de acesso à informação não cria igualdade 
de uso da informação. Confundir uma coisa com a outra é tecno-ideo-
logia. (WOLTON, 1999b)

A ideia sugerida por Pierre Lévy (1999, p. 188) de um possível 
desaparecimento do Jornalismo (ou pelo menos dos Jornalistas en-
quanto intermediários), em função do desenvolvimento da Internet, 
parece-nos, cada vez mais, uma simplificação descabida. Sugerimos, 
ao contrário, que com o crescimento da massa de informação dispo-
nível aos cidadãos, torna-se ainda mais crucial o papel desempenhado 
por profissionais que exercem funções de “filtragem e ordenamento” 
desse material, seja a nível jornalístico, académico, lúdico, etc. Uma 
biblioteca digital, como a Biblioteca Online de Ciências da Comu-
nicação (BOCC)11, ou o site do Prossiga12 constituem exemplos de 
“filtragem e ordenamento de informação” de caráter académico. Um 
site de informação e distribuição de software de jogos eletrónicos13 é 
um exemplo de “filtragem e ordenamento” de caráter lúdico. Mesmo 
em experiências jornalísticas na Web em que os usuários assumem 
diretamente a função de produtores de conteúdos, como no caso da 
revista eletrônica E.red.ando14 , a função do jornalista enquanto “mo-
derador” se faz essencial no sentido de manter a confiabilidade dos 
conteúdos disponibilizados. (FERNÁNDEZ HERMANA, 2002)

Entendido o movimento de constituição de novos formatos 
mediáticos não como um processo evolucionário linear de superação 

11 Ver em: <http://www.bocc.ubi.pt>.
12 Ver em: <http://www.prossiga.br>.
13 Ver em: <http://downloads-zdnet.com.com/>.
14 Ver em: <http://www.enredando>.
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de suportes anteriores por suportes novos, mas como uma articulação 
complexa e dinâmica de diversos formatos jornalísticos, em diversos 
suportes, “em convivência” (e complementação) no espaço mediáti-
co15, as características do Jornalismo na Web aparecem, majoritaria-
mente, como Continuidades e Potecializações e não, necessariamente, 
como Rupturas com relação ao jornalismo praticado em suportes 
anteriores. Com efeito, é possível argumentar-se que as caracterís-
ticas elencadas anteriormente como constituintes do Jornalismo na 
Web podem, de uma forma ou de outra, ser encontradas em suportes 
jornalísticos anteriores, como o impresso, o rádio, a TV, o CD-Rom.

Vamos exemplificar. A Multimidialidade do Jornalismo na Web 
é certamente uma Continuidade, se considerarmos que na TV já ocor-
re uma conjugação de formatos mediáticos (imagem, som e texto). No 
entanto, é igualmente evidente que a Web, pela facilidade de conjuga-
ção dos diferentes formatos, potencializa essa característica. O mesmo 
pode ser dito com relação à Hipertextualidade, que pode ser encon-
trada não apenas em suportes digitais anteriores, como o CD-ROM, 
mas igualmente, e avant-la-léttre, num artefato comunicacional de 
tipo impresso tão antigo quanto uma enciclopédia. A Personalização 
é altamente potencializada na Web, mas já está presente em suportes 
anteriores, através da segmentação de audiência (públicos-alvos). No 
jornalismo impresso isso ocorre, por exemplo, através da produção de 
cadernos e suplementos especiais (cultural, infantil, feminino, rural, 
automobilístico, turístico, etc); no rádio e na TV a personalização tem 
lugar através da diversificação e especialização das grades de progra-
mação, por conteúdos e por horários de emissão, e até mesmo através 
da criação de emissoras especializadas, como no caso da RTP Interna-
cional (Portugal), totalmente voltada para a Comunidade Lusitana na 
Diáspora, ou as rádios FM que, nas grandes cidades, especializam-se 
em transmitir informações sobre o trânsito, tendo como público alvo 
pessoas que se encontram em deslocamento viário através da urbe.

Ora, em sendo assim, onde estariam as Rupturas no jornalismo 
praticado nos suportes telemáticos e, em especial, na Web?

15 Essa complementaridade de formatos mediáticos constitui, em si mesmo, um 
vastíssimo campo de debates, pelo menos desde os escritos de McLuhan sobre 
esse assunto, não cabendo aqui aprofundar o assunto. A título de ilustração vide 
Palacios (2001b). Disponível em: <http://www2.correioweb.com.br/cw/2001-
09-16/mat_12769.htm>.
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Sugerimos que, para além das Continuidades e Potencializa-
ções, algumas Rupturas efetivamente ocorrem.

Em primeiro lugar, e como fato mediático mais importante, na 
Web, dissolvem-se (pelo menos para efeitos práticos) os limites de 
espaço e/ou tempo que o jornalista tem a seu dispor para a disponibi-
lização do material noticioso.

Trabalhando com bancos de dados alojados em máquinas de 
crescente capacidade de armazenamento e contando com a possi-
bilidade do acesso assíncrono por parte do Usuário, bem como de 
alimentação (Atualização Contínua) de tais bancos de dados por parte 
não só do Produtor, mas também do Usuário (Interatividade), além 
do recurso sempre possível da hiperlinkagem a outros bancos de 
dados (Hipertextualidade e Multimidialidade), o Jornalismo Online, 
para efeitos práticos, dispõe de espaço virtualmente ilimitado,16 no 
que diz respeito à quantidade de informação que pode ser produzida, 
recuperada, associada e colocada à disposição do seu público alvo.

É fundamental que se enfatize que se trata da primeira vez que 
isso ocorre na História do Jornalismo, uma vez que, em todos os 
suportes anteriores (impresso, rádio, TV), o jornalista era obrigado 
a conviver com rígidas limitações de espaço (que se traduzem em 
tempo, no caso do rádio e TV). Tais limitações sempre constituíram, 
evidentemente, um fator condicionante essencial nos processos de 
produção jornalística em todos os suportes mediáticos.

A possibilidade de dispor de espaço ilimitado para a disponibili-
zação do material noticioso é, a nosso ver (PALACIOS, 1999), a maior 
Ruptura a ter lugar com o advento da Web como suporte mediático 
para o jornalismo.

Para além dessa “quebra dos limites físicos” (ou crono-espaciais) 
da disponibilização do material noticioso, acreditamos que o jornalismo 
na Web encontra sua especificidade não apenas pela Potencialização 
das características já descritas, mas principalmente pela combinação 
dessas características potencializadas, gerando novos efeitos. Vejamos 
como isso ocorre especificamente no caso da Memória.

16 É evidente que, fisicamente (a nível do hardware, e da própria capacidade de 
utilização dos usuários potenciais), os limites continuam existindo, mas para 
efeitos práticos da produção jornalística eles desaparecem, tal é a magnitude da 
quantidade de espaço colocado à disposição do produtor/disponibilizador da 
informação.
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O Lugar da Memória

Da mesma forma que a “quebra dos limites físicos” na Web 
possibilita a utilização de um espaço praticamente ilimitado para 
disponibilização de material noticioso, sob os mais variados formatos 
(multi)mediáticos, abre-se a possibilidade de disponibilização online 
de toda informação anteriormente produzida e armazenada, através 
da criação de arquivos digitais, com sistemas sofisticados de indexa-
ção e recuperação da informação.

A Memória no Jornalismo na Web pode ser recuperada tanto 
pelo Produtor da informação, quanto pelo Usuário, através de arquivos 
online providos com motores de busca (search engines) que permitem 
múltiplos cruzamentos de palavras-chaves e datas (indexação). Além 
disso, “como resultado da proliferação das redes, cada uma das publi-
cações digitais pode estender suas atividades para utilizar as capacida-
des de memória de todo o sistema”. (Machado 2002:54) É evidente, 
igualmente, que não apenas a informação de cunho estritamente jor-
nalístico serve como fonte de recuperação de dados e contextualização 
de notícias. Cada vez mais a produção jornalística se vale de recursos 
de Memória que não se circunscrevem a arquivos locais, mas estão 
dispersos na Web, sob a forma das mais variadas bases de dados, sejam 
elas jornalísticas ou não. (KOCH, 1991 apud MACHADO, 2002, p. 55)

Sem limitações de espaço, numa situação de extrema rapidez de 
acesso e alimentação (Instantaneidade e Interatividade) e de grande 
flexibilidade combinatória (Hipertextualidade), o Jornalismo tem 
na Web a sua primeira forma de Memória Múltipla, Instantânea e 
Cumulativa.

Numa situação de Interatividade, conquanto não compartilhe-
mos a ideia de que os papeis de Produtor e Consumidor da Informação 
Jornalística possam a vir a confundir-se de maneira generalizada, 
deve-se levar em conta que, em determinadas circunstâncias, a ali-
mentação de bancos de dados (arquivos) possa vir a fazer-se tanto 
por Produtores quanto por Consumidores da Informação Jornalística. 
Isso já ocorre, por exemplo, quando leitores participam de fóruns ou 
enquetes (inquéritos ou pesquisas de opinião) relacionados a notícias 
correntes, sendo esse material incorporado ao universo de informação 
construído em torno do fato jornalístico e, eventualmente, armazenado 
nos arquivos online do jornal para posterior recuperação e consulta.
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Os já mencionados sites de tipo P2P (peer to peer) e outros 
mecanismos de produção e disponibilização de informação sob bases 
de dados são exemplos de “dupla via de alimentação”, já que nesses for-
matos Produtores e Usuários da informação realmente se identificam. 
Em torno de tais experimentos estabelecem-se discussões bastante 
interessantes e relevantes, inclusive no que diz respeito ao gênero 
textual que aí se encontra em gestação: Qual é sua eficácia? Sua credi-
bilidade? Trata-se, efetivamente, de “jornalismo”? Ou estamos diante 
de um novo gênero textual? A disponibilização, de forma “objetiva”, de 
informação sobre “atualidades” é suficiente para caracterizar a “prática 
jornalística”? É possível prescindir-se da figura do Editor nesse tipo de 
produção de informação? E por aí afora... Mas tais temas, ainda que 
altamente instigantes, escapam ao alcance deste texto...

Evidentemente, com relação à Memória, é possível caracterizar-
se também uma situação de Continuidade com relação a suportes ante-
riores. Os jornais impressos, desde longa data, mantém arquivos físicos 
das suas edições passadas, abertos à consulta do público e utilizados 
por seus editores e jornalistas no processo de produção de informa-
ção noticiosa. No jornalismo impresso moderno foi sempre comum 
a publicação de pesquisas, baseadas em informação de arquivo, que 
complementam, ampliam ou ilustram o material noticioso corrente.  
O mesmo ocorre com relação às emissoras de rádio e TV, que mantém 
arquivos sonoros e de imagem, eventualmente utilizados na produção 
de material noticioso de caráter jornalístico ou documental. No entanto, 
na produção jornalística em Rede, altera-se o lugar da documentação 
e da Memória que, de complemento informativo, desloca-se para uma 
posição de fonte noticiosa direta. (MACHADO, 2002, p. 63) É virtual-
mente impossível produzir-se jornalismo numa situação de Rede, sem 
recurso contínuo e sistemático à Memória coletivamente produzida.

Importa igualmente assinalar que os arquivos jornalísticos cons-
tituem, desde há muito, fonte da maior relevância para a recuperação 
da Memória Histórica de nossas sociedades. No entanto, também 
quanto a este ponto, a digitalização da informação e a constituição 
das Redes de produção jornalística introduzem mudanças qualitati-
vas que criam um panorama novo a nível da constituição e resgate da 
Memória Social, alterando forçosamente as metodologias de trabalho 
do Historiador e do investigador social em geral.
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E mais: é fundamental que voltemos sempre ao tema que perpas-
sa continuamente este artigo, qual seja a tese de complementaridade 
e convivência dos distintos formatos e suportes jornalísticos. Com a 
digitalização da informação, a Memória já acumulada em arquivos de 
jornais impressos, emissoras de rádio e TV, agências de notícias, vai 
sendo paulatinamente digitalizada, com a possibilidade de sua dis-
ponibilização na Web. Grandes jornais como o New York Times, nos 
Estados Unidos, e O Estado de São Paulo, no Brasil, já tem projetos 
em andamento nesse sentido. Assim, quando falamos em Memória 
Múltipla e Cumulativa, chamamos atenção para o fato de que, através 
da Convergência de formatos, a Memória na Web tende a ser um agre-
gado 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 exis-
tência da Web e dos próprios computadores.

É inevitável concluir-se que na Web, a conjugação de Memó-
ria com Instantaneidade, Hipertextualidade e Interatividade, bem 
como a inexistência de limitações de armazenamento de informação, 
potencializam de tal forma a Memória que é legítimo afirmar-se que 
temos nessa combinação de características e circunstâncias uma 
Ruptura com relação aos suportes mediáticos anteriores. Voltamos a 
insistir que ao fazermos esse tipo de afirmação, estamos a nos referir 
a possibilidades que se abrem tanto para os Produtores quanto para 
os Usuários da Informação Jornalística. A realidade da prática jor-
nalística na Web aproxima-se ou distancia-se de tais possibilidades 
abertas, conforme os contextos e produtos jornalísticos concretos 
hoje disponíveis na Internet.

Cabe indagar-se também, ainda que preliminarmente, em que 
estágio nos encontramos quanto ao efetivo uso de uma tal possibilida-
de de Memória Múltipla, Instantânea e Cumulativa.

O Uso Efetivo da Memória

A primeira constatação que se pode fazer diz respeito à crescen-
te utilização da Memória como elemento constitutivo do Jornalismo 
Online. Em estudo comparativo, realizado pelo Grupo de Jornalismo 
Online da Faculdade de Comunicação da UFBA (GJOL) e envolvendo 
jornais online brasileiros e portugueses, observou-se que a Memória, 

Coletânea Gjol-Miolo.indd   182 21/09/18   17:23



GJOL: 20 anos de percurso  .  183

sob a forma de arquivos online, está a se generalizar no Webjorna-
lismo dos dois países17. A pesquisa, que utilizou como universo de 
estudo jornais na Web disponibilizados por empresas jornalísticas 
que também publicam jornais impressos, organizou os Webjornais 
pesquisados de acordo com a faixa de tiragem de seus congêneres 
impressos.

Os arquivos que disponibilizam material editorial publicado 
anteriormente aparecem, em todas as faixas de tiragem, no caso dos 
jornais brasileiros observados (Tabela I), com uma incidência superior 
a 50%. Nas duas primeiras faixas a ocorrência é de 100%. Constata-se 
também que os arquivos com uma abrangência de seis meses são os 
mais utilizados, aparecendo em índices superiores a 50% em todas as 
faixas de tiragem. Os arquivos funcionam apenas como depósito de 
informação. Não se constata a utilização de uma base de dados, onde 
as informações possam ser correlacionadas.

Os arquivos aparecem em 100% dos jornais brasileiros com 
tiragem superior a 50.000. Nas faixas de tiragem inferior a 50.000, 
aparecem em mais de 50% dos jornais. Destes, a incidência de arqui-
vos que disponibilizam material superior a sete dias é destacadamente 
maior do que os que oferecem apenas material dos últimos sete dias. 
É preciso esclarecer que não foi feita diferenciação se os serviços eram 
pagos ou não.

Tabela 1. Memória Jol (Brasil)

17 Palacios e colaboradores (2002).
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Observa-se que nos jornais de tiragem superior a 50.000 
exemplares, os serviços de busca funcionam por palavras-chaves e, na 
maioria dos casos, também concomitantemente por data da edição. 
Já nos jornais, cuja tiragem é inferior a 50.000, prevalece a busca por 
data da edição.

Tabela 2. Memória Jol (Portugal)

No caso português (Tabela II), os arquivos disponibilizam ma-
terial editorial publicado anteriormente em 100% dos jornais, sendo 
que, na primeira faixa de tiragem (mais de 50.000 exemplares), 75% 
possuem arquivo até seis meses retroativos e apenas 25%, oferecem 
arquivo com matérias publicadas há seis meses ou mais. A situação 
inverte-se na segunda faixa de tiragem.

Na primeira faixa de tiragem, o sistema de busca é mais comple-
to pois conjuga, na maioria dos casos, os dois tipos de busca (datas e 
palavras-chaves). Na segunda faixa de tiragem, prevalece a busca por 
data de edição.

Em termos comparativos, temos o quadro geral representado 
na Tabela III, que deixa claro que a efetiva utilização dos recursos de 
Memória está longe de fazer pleno uso do potencial já disponível para 
os veículos online.
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Tabela 3. Recursos De Memória: Comparativo Brasil x Portugal

O uso amplo e criativo dos recursos possibilitados pelas NTC, 
incluindo o enorme potencial que se delineia com a incorporação ao 
Jornalismo de uma Memória Múltipla, Instantânea e Cumulativa, 
encontra-se ainda em fase experimental, incipiente e tentativa. Mas 
é evidente, através dos dados apresentados, que os mais importantes 
sites jornalísticos brasileiros e portugueses já incorporam alguma 
forma de Memória.

Similarmente ao que ocorreu no jornalismo impresso, no ra-
diojornalismo, ou no telejornalismo, que passaram por períodos de 
amadurecimento e busca de linguagens próprias, durante os quais 
prevaleceram modelos claramente transpositivos, importados de 
suportes mediáticos e/ou gêneros textuais anteriores, o Webjornalis-
mo somente agora começa a distanciar-se (SILVA JUNIOR, 2002), 
paulatinamente, do “modelo da metáfora” (MCADAMS, 1995) que 
o caracterizou e, em alguma medida, ainda o caracteriza. Mais do 
que investir em especulações ou numa futurologia de cunho pouco 
confiável, no que diz respeito ao jornalismo de amanhã, importa es-
tarmos atentos, acompanhando as experimentações e transformações 
que efetivamente estão a ocorrer, buscando sistematizar o estudo da 
evolução do formato online e produzindo documentação que, even-
tualmente, venha a ser útil para o registro da História do Jornalismo 
nos dias que correm.
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Introduction

As a variety of experiments proliferate around the world in-
volving the creation and administration of so-called Digital Cities 
and Local Networks, a very rich field of observation is laid open for 
research, involving new forms of community formation and mana-
gement, public decision making and budget administration, political 
transparency and democracy, access to education and other public 
resources, new approaches to urban planning, and many other the-
mes related to applied social sciences and economics. Made possible 
by the creative application of New Technologies of Communication 
in general, and Internet resources in particular, the now widespread 
phenomenon of Digital Cities also offers opportunities for theoretical 
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analyses which may help to further the conceptual understanding of 
such technologies.

This preliminary and exploratory paper, originates from obser-
vations and reflections centred on practical experiments involving 
the creation and administration of Digital Cities and aims to raise 
questions concerning some theoretical aspects of Internet and the so 
called New Technologies of Communication.1 It specifically suggests 
the applicability of a dynamic version of the concepts of System and 
Environment to Internet and Cyberspace, as an alternative to a cur-
rent, – and in our view more limited –, analytical approach which 
characterizes Internet and Cyberspace solely as a new media.

Cyberspace can be defined as a combination of telecommuni-
cations capabilities, computer mediated communications and virtual 
reality technologies, in a conjunction of Informatics and Telecommu-
nications, thus resulting in the neologism Telematic Technologies 
used throughout the paper.

It is a basic premise of this paper that in contemporary (in-
formation) society, social organizations and institutions of all types 
(commercial, educational, juridical, financial, criminal, political, 
etc) have virtual extensions into Cyberspace. Such extensions should 
be viewed as integral, symbiotic (KITCHIN, 1998) and – in most 
cases now – vital elements of contemporary institutions and social 
practices. And in some cases the situation becomes reversed, so that 
it is the “physical” side of the organization that could be viewed as 
“extensions”, as in the case of big Internet services providers, such as 
AOL or Terra, maintaining stores in shopping centres for the selling 
of their services.

A survey of the available recent literature seems to indicate a 
progression concerning the discussion on the implementation of Di-
gital Cities and Local Networks. (SCHWARTZ, 2001) From an initial 
stage that emphasized technological obstacles for the materialization 
of such projects (access to computers, terminals, servers), the discus-
sion has shifted towards the identification of socio-cultural obstacles 

1 The word New in this context has caused of a lot of controversy, but this paper 
does not engage in that debate and the term is used as it currently appears in most 
of the literature, as a synonym for electronic and digital/informational communi-
cation technologies.
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(educational standards; digital literacy; differential capacity to look 
for, select and use information; free time availability), that lay beyond 
the purely technological or economical limitations of the potential 
users’ physical access to a workstation2 and can undermine the imple-
mentation and/or generalization of digital citizenship.

Is it also necessary to consider another set of problems, under the 
general classification of demand and motivation issues: which needs 
are being contemplated in a Digital City project? Who determines the 
hierarchy of needs to be assisted? What are the relevant criteria? In 
other words, in addition to having physical access to a workstation, 
the potential telematic citizen must know how to efficiently use the 
resources made available by the project, how to navigate in the virtual 
city and, above all, he/she must want to be a digital citizen and parti-
cipate in the project.

The needs and motivations of the potential Digital Cities users 
are centrally related to the issue of the quantity and quality of material 
(contents) available in the Web, for specific use(r)s. The concern with 
contents has come to occupy a prominent place in analyses dealing 
with the use of telematic networks in urban planning, reinforcing the 
importance of creation of locally relevant materials and spaces for 
expression. (GRAHAM, 2000; GRAHAM; MARVIN, 1999) To ignore 
such crucial problems can lead to selective integration (Castells 1998), 
growth of polarization and digital exclusion (WOLTON, 1999a). Some 
aspects of these issues have been discussed in a paper reporting an 
empirical and quantitative mapping out of the material in Portuguese 
available in the Internet. (PALACIOS, 2000, p. 186-203)

However, the treatment of those empirical themes emerging 
from the proliferation of Digital Cities in the Web demands the use of 
more elaborated theoretical frameworks for the sociological characte-
rization of the networks that serve as scenarios for such experiments, 
and of the social processes that take place within cyberspace. An 
attempt will be made to move forward and offer some suggestions in 
that direction.

2 See for instance the positions sponsored by the Digital Divide Network in: <http://
www.digitaldividenetwork.org/>.
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Point of Reference

The main concrete point of reference for this paper is the Aveiro Di-
gital City Program (ADCP), an ongoing Portuguese Digital City project3,3 
defined as an effort to “mobilize and generalize in society the instruments, 
techniques and forms of organization, information, communication, 
knowledge and action of advanced societies”. It is a long-term project, 
using Telematic Technologies and involving a group of sub- projects.  
It is conceived as a tool for social mobilization and modernization. 
According to the project’s official definition, “in addition to providing 
infrastructures and systems, the construction of the Digital City aims at 
a radical transformation of habits and patterns of behaviours, both of  
the citizens and of the institutions that make the city”. (ADCP, 1999)

The creation of a Digital City is, by definition, an experimental 
activity. The concept of Digital City itself should be under continuous 
discussion, elaboration and revision, throughout the experiment. 
That insight can be identified in the text of the Aveiro Digital City 
Project (ADCP), as it defines the development of the concept of Digital 
City as one of its objectives.

Preliminarily, it is essential to have in mind that in the case of 
multifaceted projects, like the ADCP, Internet and its applications 
constitute just one of their dimensions. In addition to Internet, the 
ADCP involves, in its first phase of implementation, the creation and 
development of intranets (e.g. the linking of the hospitals and the city´s 
health centres, or the libraries and public archives), direct applications 
of telematic technologies to urban equipments (e.g. monitoring of 
urban public transport or environmental quality), creation of points of 
public access (telecentres, electronic city information kiosks), financing 
and encouragement of educational programs.

In order to deal with those different dimensions of a complex 
Digital City project like the ADCP, a fitting and opportune analytical 
distinction was established by Branco and Mamede (2002) between 
the Webcity (the Internet component of a Digital City Project) and 
the Digital City itself (the complete project, comprising virtual and 
physical dimensions). This paper adopts Branco and Mamede´s ter-

3 The city of Aveiro is located in North-Western Portugal and has a population of 
around 75 thousand inhabitants.

Coletânea Gjol-Miolo.indd   192 21/09/18   17:23



GJOL: 20 anos de percurso  .  193

minology and therefore the term Webcity should be here understood 
as the Internet component of a Digital City.

It is evident that a Webcity can exist and thrive without any con-
nection to a physical urban space. (PALACIOS, 2002a) As a matter of 
fact, even Cybernations, without any relation to physical, geo-political 
countries, can be found in the Net, as in the case of Ladonia (http://www.
ladonia.net) and many others.4 However, those are not the experiments 
that serve as background for the ideas discussed in this paper, but rather 
the anchored or grounded Webcities, that have been created as integral 
part of physical urban spaces (AURIGI; GRAHAM, 1998; LEMOS, 2001), 
as in the case of the ADCP. In this sense, Digital Cities can be equated with 
Local Networks, or rather with systems of integrated Local Networks.

Branco and Mamede (2002) use a slightly modified version of 
the three-layered model proposed by Ishida (2000), and establish 
three media functions for the Webcity:

• Interaction function (social interaction among citizens and/or 
tourists and authorities);
• Interface function (maps and graphics; access; navigation and 
“displacement” in the city);
• Information function (digital files and urban data in real time).

Starting from those three basic functions, Branco and Mamede 
try to locate and analyze them in the concrete cases of Aveiro and Bra-
gança, two Portuguese cities engaged in the implementation of their 
respective Digital Cities projects. Although the resulting exercise is 
useful and may help to understand the role of Internet in a Digital City 
project, its main shortcoming is that the functions thus established 
are defined from purely technical criteria.

As pointed out by Branco and Mamede themselves, Webcities 
constitute “a digital medium whereby the articulation of physical spa-
ce and cyberspace is achieved, preserved the specific characteristics of 
each one”.5 However, grounded Webcities, should, at least in theory, 

4 For a discussion of Cybernations in the Web see Lemos (2001b).
5 In the original in Portuguese: “um medium digital onde se dá a articulação do 

espaço físico com o ciberespaço, guardadas as devidas características de cada um” 
(p. 2).
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maximize participatory mechanisms and processes among citizens of 
the physical cities to which they are anchored, and so they should be 
thought as mechanisms capable of “creating community synergies, 
aiding the planning and execution of common projects, creating ef-
fective channels with public authorities and, perhaps, even reheating 
the physical spaces for citizens participation”. (LEMOS, 2001)

There is, therefore, in this type of Digital City experiments, a 
political dimension that precedes technical functions and should 
serve as point of reference for them. The political dimension has to be 
discussed in the light of an understanding of the operation and of the 
specificities of the telematic networks while spaces for socialization 
and social action. It is claimed in this paper that a characterization 
of Internet as a medium, as an “articulation mechanism” between 
cyberspace and physical space, is too limited and needs to be quali-
fied and enlarged, in order to provide us with a more comprehensive 
theoretical framework for the analysis of the place and function of the 
telematic technologies in the constitution and operation of contem-
porary societies.

In Search of Characterizations

An initial attempt will be made to clarify and, hopefully, broa-
den the notion of medium, in the context of the new technologies of 
information and communication. A seemingly appropriate starting 
point is the distinction established by Dominique Wolton (1999a) bet-
ween a logic of offer that characterizes traditional media (radio, TV, 
the press) based on the centralized emission of messages for massive 
audiences (the so called One ⇔ All model) and a logic of demand 
that characterizes the New Technologies of Communication, based on 
decentralized production and individualized access to messages (the 
so-called All ⇔ All model).6

Such media modalities are seen by Wolton not as ascending 
points along a progressive evolutionary scale, but as complementary 

6 The bi-directional symbol (⇔) is used to characterize both models (and not just 
the All ⇔ All) because in the One ⇔ All model reception processes and their ef-
fects have to be taken into account and therefore it would be inaccurate to portray 
information exchange as uni-directional flows in any communicational model, as 
reception necessarily affects the production of messages.
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formats, a view which he shares with many communication resear-
chers, at least since the seminal works by Marshall McLuhan back 
in the 1960’s and 70’s. He calls attention to the enormous capacity 
of the New Technologies of Communication to act as support for 
information and databases, but he points out that such a mass of 
information requires, on a growing scale, professional processes of 
filtering, selection, and validation:

Direct communication, without mediation, as a technical performan-
ce. That appeals for dreams of individual freedom, but it is illusory. 
The Net can give access to a mass of information, but nobody is a ci-
tizen of the world, wanting to know everything, about everything, in 
the whole world. The more information there is, the more we need 
middlemen – journalists, archivists, editors, etc – that filter, organize, 
prioritise. No one wants to play the newspaper chief editor’s role every 
morning. Equality of access to information doesn’t create equality of 
use of information. To confuse (equality of access with equality of use) 
is techno-ideology. (Wolton, 1999c)

The scenario of the disappearance of journalism (or at least the 
waning of journalists as middlemen), suggested by Pierre Levy (1997, 
Chapter 13), as a consequence of the development of Internet and 
Digital Cities sounds, more and more, as an unacceptable simplifica-
tion.7

Niklas Luhmann also stresses the idea that the evolution of me-
dia processes does not take place in a mechanical, phase-like fashion:

It would be a serious mistake to suppose that community life previous 
to language was replaced by a language of oral use, this in turn by wri-
ting, writing by printing and printing by electronics means. A phase-li-
ke model of this type would be a total simplification. One cannot speak 
at all of relegation nor of substitution. In each new phase of evolution, 
the precedent form is preserved and it is only complemented by new 
possibilities. (Luhmann, 1992, p. 51)

The logic of demand that characterizes the new media raises a 
series of problems that should be taken into consideration when one 
discusses the creation and management of Digital Cities. In the first 
place, the logic of demand tends to favour the use of new media by 

7 It could also be argued that Levy´s suggestion of the coming demise of “classical 
journalism” is a consequence of his biased characterization of journalists as no 
more than “reducers to common denominators”.
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specialized groups (e.g. academics or professionals) and the creation 
of all types of specialized Virtual Communities, focused on specific 
and sometimes even hyper specialized subjects (e.g. cardiology, aqua-
tic gardening, metallic rock, exotic birds breeding, the early works of 
Jean Paul Sartre, and so on, etc.), leading to a fragmentation of so-
ciety into communities of interest that may cohabit with total mutual 
indifference (WEINREICH, 1997), thus increasing polarizations and 
disparities, instead of reducing them.

On the other hand, the logic of demand characterizes the new 
media as technologies centred on the individual. In normal circums-
tances, Internet navigation is a lonely act, performed by the user in 
front of a computer. That centring on the individual can be detected in 
the representation of the Web among Internet users. In his research 
on the use of Internet in secondary schools of Quebec, Jacques Piette 
collected among the students expressions that are recurrent among 
Web users:

‘Moi, je suis tout seul avec Internet.’ Les jeunes nous donnent souvent 
cette image-là. Ils aiment bien l’image de navigation. Ça marche très 
bien. Ils disent : ‘Oui, Internet, je navigue. C’est moi qui suis le capitai-
ne’ et ‘C’est moi qui choisis, mais c’est moi tout seul’ dans un rapport 
totalement individuel, et les dimensions sociales, communautaires 
s’estompent. (PIETTE, 1998)8

From a dichotomized media typology (logic of offer and logic of 
demand) and in view of the premise of the complementarity between 
traditional and New Technologies of Communication, Dominique 
Wolton (1999b) invites his readers to “abandon the war of media” 
and alerts them to “the necessity of preserving mass media and mass 
culture as one of the conditions for cultural equality”.

Beyond the Dichotomy: Hybrid Networks?

Although the above discussed dichotomy may enlarge our 
understanding of the working logic of Internet and other communi-
cational and telematic technologies, it still maintains the reduction of 

8 “I am absolutely by myself in the Internet”. The youngsters often give us this 
image. They love the image of navigation. It works very well. They say: “It is me 
who chooses, myself and nobody else” in a totally individual relationship, and the 
social, community dimensions vanish”.
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Internet to a medium, resulting in a characterization that we consider 
insufficient and partial.

The notions of medium and mediation are associated to pro-
cesses of transmission/exchange of messages. Mediation processes 
indeed take place at Internet, especially when that mediation is 
conceived in broader terms as “articulation between physical space 
and cyberspace”. (BRANCO; MAMEDE, 2002, p. 92) However, it also 
seems evident that “mediation”, even in the last wider sense, does not 
exhaust and does not appropriately describe the totality of processes 
that can be detected and observed, when one refers to Internet in its 
actual functioning, as in the context of Digital Cities.

In characterizations of the Internet as a medium, the Net is 
defined as a communication system, comparable to other communi-
cation systems, as it is clear e.g. in Wolton´s typology of individualized 
communication, community communication and mass communica-
tion. The differences and specificities of such communication systems, 
according to Wolton, would be established by their character (massive 
or non-massive) and by the type of logic (offer or demand) presiding 
their functioning. All this can be valid, but it is still insufficient for a 
more comprehensive characterization of the place and role of Internet 
within ongoing Digital Cities projects, with their networks of physical 
and virtual spaces.

One faces therefore a preliminary difficulty of how to portray 
that complex network that constitutes the Digital City, with its array of 
integrated Local Networks, and in which Internet, being a mediation 
element, cannot be conceived as mere support or as nothing else but 
an instrumental medium for the establishment of connections among 
actors.

It is suggested here that (among many other possible pathways 
to be explored) a notion that offers interesting possibilities for the 
description of the complexity observed in the Digital Cities and Local 
Networks – and other cyberspace applications – was proposed by 
Thierry Bardini in his studies on technological change and diffusion, 
through the concept of Hybrid Networks (reseaux hybrides), compo-
sed by human (actors) and non-human (actants) participants:
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‘It is necessary to replace the outdated (mediation) conception of hu-
man actors instrumentally and materially linked, by a mediation con-
ception in which everything is a hybrid network, i.e. groups of more 
or less stable associations among humans and non-humans, in which 
the actors’ and actants’ ‘presence’ can vary in a continuum that goes 
from physical and concrete presence to existence as discourse. (Bar-
dini, 1996, p. 137)

It should be kept in mind, of course, that such a definition was 
proposed as a general conception that refers to all types of socio-tech-
nical networks (réseaux socio-techniques) that are established in pro-
cesses of creation and diffusion of technological innovations, that are 
the phenomena under investigation in Bardini’s writings. However, 
nothing seems to preclude its application to the situation of a Digital 
City, and other cyberspace applications. Under that light, the articu-
lation between physical space and cyberspace (mediation), could be 
characterized as one of the functions of Internet within the Digital 
City’s hybrid network, although not necessarily its only function.

On the other hand, Bardini´s definition is broad enough to en-
compass not only the technological and material aspects of a network, 
but also its representations (its “existence as discourse”) which are 
very often ignored when one deals with complex networks and New 
Technologies of Communication, despite the fact that it should by 
now be evident that the imaginary occupies an essential place in terms 
of the actions both of creators and users of any technique. (FLICHY, 
2001, p. 254-61; LOUREIRO DA SILVA, 2002, p. 133-149)

Networks, Systems and Shared Environments

To enlarge the scope of this discussion and try to move a little 
further, it may be useful to consider a notion proposed by Gottfried 
Stockinger. Discussing contemporary information societies, he suggests 
that “cyberspace and specifically the Net on the one hand and the social 
organizations (e.g. companies, teams, departments, political parties) 
on the other hand, form co-systems, acting mutually as environment 
[...]”. (STOCKINGER, 2001p. 107) The expression co-systems indicates 
that a system evolves in parallel with another system, and that they act 
mutually as environment to each other, thus increasing their self-regu-
latory potentials. (STOCKINGER, 2001, p. 130)
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Despite reservations one may have concerning the use of the ex-
pressions “on the one hand” and “on the other”, as such formulation 
seems to weaken the idea of the existence of a continuum between 
physical space and cyberspace, Stockinger´s notion is very fertile 
as it allows one to conceive the continuum physical/virtual space in 
systemic terms and may help to build images of its dynamics.

Although it is obviously impossible, in the scope of this paper, 
to outline the historical trajectory of the conceptual pair system/
environment in the traditions of sociology and systems analysis, 
some presuppositions for the appropriation of those concepts can be 
established.

First of all, it has to be pointed out that the complementarity 
between system and environment is a common trait of all schools 
and traditions of systems analysis. There is no system without en-
vironment. Such a postulate is integrally assimilated in the present 
perspective.

Secondly, converging with Luhmann’s and Stockinger´s po-
sitions and arguing against the static distinction (“interpenetration 
of sub-systems”; “shared common areas”) established by classical 
systems theory between open and closed systems (e.g. PARSONS, 
1974, p. 17), it is here sustained that the borders between system 
and environment are always mobile and fluid, as paradoxically every 
system is simultaneously closed (e.g. the juridical or the economical 
system) and open, in the sense that any system is capable to relate to 
the environment in order to process information and to develop.

Considering that fluidity of borders between system and envi-
ronment, it is possible to understand that the different (sub-)systems 
contained in a hybrid network can be exchanged, amongst themselves, 
as environment. To exemplify: a system of journalistic information 
(online newspaper) can become (be used as) an environment for a we-
b-based educational system (online university) as it offers first hand 
data that can be used as input for courses, seminars, research; on the 
other hand, the web-based educational system (online university) 
plays the role of environment for the journalistic information system 
(online newspaper) as it serves as a source for “news” concerning 
the academic and scientific world, and thus “feeds” the journalistic 
system.
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Systems and environments should therefore not, under any 
hypothesis, be conceived as fixed poles. On the contrary, as their bor-
ders are flowing, what actually happens is a constant movement bet-
ween these two poles. Systems or environments can only be referred 
to as “self-contained entities” for analytical purposes and depending 
on the point of observation one adopts when describing or analyzing 
a concrete phenomenon.

A third presupposition stems from the issue of complexity. As 
an environment is always defined in relation to a system, the environ-
ment must always be more complex than the System. Environmental 
complexity in relation to the system “can lead to the formation of 
(sub-)systems in each system, allowing it to approach with greater ef-
fectiveness the complexity of the environment”. (IZUZQUIZA, 1990, 
p. 159)

Starting from such presuppositions that are far from delinea-
ting a complete characterization of the complex relationship system/
environment, it is suggested that Internet, in the context of the Digital 
Cities, is better characterized not as a new medium, but as a (sub-)
system that acts as environment of information, communication and 
action for other (sub-)systems in the hybrid network of the Digital 
City.

Therefore, at the same time that it constitutes a (sub-)system 
in the hybrid network, Internet also functions as shared environment 
(of communication, information and action) for a multiplicity of other 
(sub-)systems and, evidently, for human actors (cognitive agents) or 
psychic systems, to use Luhmann´s terminology.

Constituting an environment of information, communication 
and action for a multiplicity of distinct (sub-) systems, and as a 
result of that multiplicity and heterogeneity, Internet makes possi-
ble the co-existence, side by side within the complex network, of 
informational environments (databases of the most varied types), 
journalistic environments (online newspapers, online radios, news 
agencies), educational environments (online courses, specialized 
discussion lists, educational simulations, online libraries), interaction 
and communication environments (chats, forums, electronic mail), 
leisure and cultural environments (online games, museums), service 
environments (banks, sites for online tax declarations, investment 
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advise), commercial environments (electronic malls and shops), work 
environments, and so on.

A characterization of Internet as both System and Environment 
allows one to go beyond the notion of mediation without discarding 
it. Thus for instance when a site primarily seen as “media”, as in the 
case of a digital radio, is accessed, it reproduces via Internet, the pro-
gram grid that is simultaneously broadcasted “live” through Hertzian 
waves, but also complements it with audience forums, mechanisms 
for the online purchase of advertised goods, access to sound and 
image archives, and other facilities. We are dealing with multiple and 
heterogeneous environments (of information, communication and 
action) juxtaposed in the same support (Internet), in which Domi-
nique Wolton´s logic of demand and the logic of offer can be said to 
co-exist side by side.

The heterogeneity and the multiplicity of functions one detects 
when analysing Internet become comprehensible when we look at 
them from the standpoint of the logic of operation of other (sub-)
systems of society that use Internet as an important element of their 
environments and not, inversely, from the standpoint of Internet as a 
system and a medium.

To the extent that Internet is characterized by its situation of 
shared environment to multiple (sub-) systems, the diversification 
of functions observed may be interpreted as deriving from specific 
demands of the various (sub-)systems involved in a particular net-
work, in a particular moment or situation. This leads, for instance, 
to the creation of specific software applications, that later on may be 
appropriated and used by other (sub-)systems. For instance, a softwa-
re application that originates from specific demands of the financial 
(sub-)system (banking), to respond to the need to accomplish fast 
data transfers in electronic transactions, can afterwards (and very 
quickly) be incorporated in sites and activities of other (sub-)systems, 
and used for activities of a completely different nature and scope, as 
in education, journalism, and other types of virtual insertion.

The simultaneous use of Internet as an environment by a multipli-
city of (sub-)systems puts differentiated and combined pressures in ter-
ms of its evolution, since multiple demands generate specific solutions 
that tend to be diffused and generalized to the totality of the network, 
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being incorporated in the practices and activities of other (sub-)systems. 
It is in this sense that, as suggested by authors like Lévy (1997), Stockin-
ger (2001), and others, “the Net lives”.9 Or at least, if one prefers to avoid 
such a direct biological metaphor, “the Net thrives” [...].

The widespread and seemingly simplistic idea that “one can find 
anything in the Net”, reflects that situation of a shared environment. 
The characterization of Internet as sub-system and environment in a 
hybrid network allows one to picture it as a (quasi)autonomous social 
being, endowed with its own operational dynamics and evolution 
patterns and, at the same time, responding to the combined demands 
exerted on it by the (sub)systems that use it as environment. It beco-
mes obvious how limited the characterization of Internet as nothing 
else but a technological support and mediation element is.

The aim and scope of this paper was to preliminarily suggest that 
a characterization of Internet based on the conceptual pair system/
environment coupled with Bardini´s model for hybrid networks, may 
provide a fruitful alternative to narrower views based solely on a media-
tion approach. It is thus proposed that the development of theoretical 
models anchored on the suggested pair of concepts, in the perspective 
sketched along this paper, can lead to a better characterization of the 
nature of the Internet. A refinement of such characterization and a more 
accurate delimitation of the role of Internet in the construction and 
management of any type of complex application/project in cyberspace, 
– as in the case of Digital Cities which constitute the main phenomenon 
under scrutiny in the ongoing research in which this paper originated 
–, is a necessary step in the direction of furthering our understanding 
and fruitful uses of the social potentialities of the New Technologies of 
Communication in contemporary society.
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BANCOS DE DADOS: 
Agentes para um webjornalismo inteligente?

(2004)

Suzana Barbosa

Introdução

A partir da conceituação de bancos de dados (BD) como for-
ma cultural simbólica da era dos computadores, conforme proposta 
por Lev Manovich (2001), discute-se a possibilidade de aplicá-la no 
sentido de se considerar os BD ou as também chamadas bases de 
dados como agentes com capacidade para gerar um jornalismo digital 
diferenciado, inteligente. Tal abordagem está em sintonia com a idéia 
de que os BD constituem-se como um formato (MACHADO, 2004) 
para o atual estágio do jornalismo digital – classificado como terceira 
geração ou webjornalismo.1 (MIELNICZUK, 2003) Deste modo, pode 
assegurar produtos digitais mais flexíveis e mais descolados da metá-
fora do jornal impresso que ainda hoje, mais de uma década depois do 
surgimento das primeiras versões de sites jornalísticos, ainda é usada 
como padrão.

Num contexto mais amplo, esta abordagem localiza-se no pe-
ríodo social-histórico definido por Javier Echeverría (1999) como ter-

1 Segundo a autora, no webjornalismo de primeira geração, os produtos ofereci-
dos são transposições totais ou parciais do conteúdo de jornais impressos. Nos 
produtos de segunda geração, mesmo ‘atrelados’ ao modelo do jornal impresso, 
começam a ocorrer experiências na tentativa de explorar as características especí-
ficas oferecidas pela rede. Com os produtos de terceira geração, o cenário começa 
a modificar-se devido ao surgimento de iniciativas que extrapolam a ideia de uma 
versão para a web de um jornal impresso já existente.

Coletânea Gjol-Miolo.indd   207 21/09/18   17:23



208  .  GJOL: 20 anos de percurso

ceiro entorno social (E3), correspondente ao ambiente informatizado 
no qual teletecnologias proporcionam a estruturação de um novo 
ambiente, no qual as ações são mediadas pelas tecnologias digitais, 
dando forma a uma cidade global e planetária, sem fronteiras, onde 
o jornalismo em sua modalidade presente nas redes digitais também 
passa por transformações, tanto com relação às práticas profissionais 
quanto em relação às funções e convenções estabelecidas historica-
mente. Essa caracterização é colocada como diferencial em relação 
ao primeiro entorno (E1), onde as atividades desempenhadas pelo 
homem estavam ligadas à natureza, e, ao segundo entorno (E2), 
marcado por uma sociedade industrial em que as atividades do ho-
mem estavam, prioritariamente, relacionadas ao ambiente urbano. O 
terceiro entorno (E1), conforme explica Echeverría, foi viabilizado por 
sete tecnologias: o telefone, o rádio, a televisão, o dinheiro eletrônico, 
as redes telemáticas, os multimídia e o hipertexto. Os três entornos 
não se colocam como excludentes: o E1, o E2 e o E3 são instâncias que 
se sobrepõem e constituem a sociedade contemporânea em toda a sua 
complexidade.

É possível, ainda, apontar que esse cenário integra o terceiro 
estágio da grande midiamorfose2 – termo utilizado por Roger Fidler 
(1997) para compreender as transformações dos meios de comunica-
ção. Ele o define como a transformação dos meios de comunicação, 
que geralmente ocorre pela complexa integração de necessidades e 
pressões competitivas e políticas assim como inovações sociais e tec-
nológicas. (FIDLER, 1997, p. 22-23) Seria, então, um modo unificado 
de pensar a evolução dos meios de comunicação, identificando as 
novas formas que emergem não para substituir ou “matar” as antigas, 
pois essas serão reconfiguradas e/ou, acrescentamos, remediadas 
(BOLTER; GRUSIN, 1999), continuando a evoluir e adaptar-se a 
partir de futuras inovações.

2 Iniciado com a aplicação da eletricidade para a comunicação no início do século 
XIX, sendo a invenção do telégrafo elétrico uma das responsáveis pelas grandes 
transformações e expansões de todos os três domínios dos meios (esses domínios 
estão relacionados à linguagem oral – primeira midiamorfose – à linguagem es-
crita – segunda midiamorfose – e à linguagem digital, que usa números para codi-
ficar e processar a informação e que foi desenvolvida para facilitar a comunicação 
entre as máquinas e seus componentes e, consequentemente, a comunicação com 
e entre seres humanos – correspondente à terceira midiamorfose. (FIDLER, 1997, 
p. 71)
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A linguagem digital é o agente de maior poder desse terceiro 
estágio da grande midiamorfose, pois atingiu um ponto de alta difu-
são por meio das tecnologias de informação e comunicação (TICs) e 
dos mais diversos dispositivos que funcionam segundo essa matriz. 
As TICs alcançaram um nível considerado por muitos pesquisadores 
como “ordinário” em função da ampla utilização na vida cotidiana 
(GRAHAM, 2004; HERRING, 2004; LIEVROUW, 2004) consideran-
do o aspecto da representação social, bem como o técnico, afetando os 
modos de produção das mais diversas áreas e profissões, as próprias 
relações sociais, estilos de vida e a própria conformação do espaço 
urbano.

Especificamente, o campo do jornalismo foi amplamente afeta-
do por uma série de modificações advindas do desenvolvimento das 
TICs desde o final dos anos 70. Primeiramente, na esfera da produ-
ção, processos na confecção dos jornais impressos e na produção de 
telejornais e radiojornais foram informatizados, passando a adotar 
total ou parcialmente soluções da tecnologia digital. Com o advento 
da internet e sua “popularização” com a criação da WWW, surgem 
produtos jornalísticos desenvolvidos para o novo suporte digital, 
estruturado em forma reticular.

O novo status dos BD

A consolidação da internet como uma nova tecnologia e prática 
social, caracterizada como um ambiente e sistema de informação, 
comunicação e ação utilizada pelos diversos sub-sistemas sociais 
(PALACIOS, 2003; STOCKINGER, 2003), entre eles o midiático – o 
qual consolida também uma modalidade diferenciada de jornalismo 
a partir das redes – favoreceu a emergência de um novo status para o 
uso dos bancos de dados (BD) no jornalismo digital. Se a aparição dos 
bancos de dados como uma ferramenta para o trabalho jornalístico, 
na década de 1970, representou uma inovação nos modos de obtenção 
de informação para acrescentar maior contexto e profundidade às 
notícias e reportagens – além de ter sido uma das primeiras tecnolo-
gias empregadas para a entrega eletrônica de conteúdos – conforme 
atestam autores como Smith (1980), Koch (1991) e Gunter (2003), 
três décadas depois o emprego das também chamadas bases de dados 
para a gestão de produtos digitais é colocado como potencialmente 
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capaz de conferir o diferencial e a especificidade do jornalismo digital 
em relação às modalidades tradicionais, e percebido mesmo como um 
novo formato para o jornalismo digital neste seu terceiro estágio de 
desenvolvimento. (FIDALGO, 2003; HALL, 2001; MACHADO, 2004)

Levando em conta que no cenário da sociedade contemporânea 
ou na cibercultura as TICs já alcançaram um alto grau de difusão, a 
fase de adaptação e familiaridade em relação aos dispositivos e às 
diferentes formas de se publicar e acessar conteúdos por meio da in-
ternet foi vencida, encontrando-se num estágio consolidado para boa 
parte dos usuários. Isso colabora para que as operações jornalísticas 
digitais experimentem novos formatos de produtos e de narrativas, 
além de novos enfoques para os conteúdos. Nesse sentido, considera-
mos que a aplicação dos BD pode, certamente, favorecer a emergência 
de um jornalismo diferenciado, inteligente. E porquê?

Como se amplia o conceito de BD no E3 

Para responder ao questionamento lançado, é preciso, antes, 
definir o que são bancos de dados, e entender como atualmente eles 
alcançam novo status não apenas para o jornalismo, mas, também, 
para outras áreas e, mesmo nas Ciências da Computação, já se perce-
be revoluções para a arquitetura dos BD. A partir disso, se perceberá 
com maior clareza o seu potencial como forma cultural definidora 
dos produtos da mídia digital, tal como na acepção proposta por Lev 
Manovich, e como formato para o jornalismo digital, conforme sugere 
Elias Machado.

Um banco de dados ou base de dados (BD) é uma coleção de da-
dos estruturados ou informações relacionadas entre si. (GUIMARÃES, 
2003, p. 19) O relacionamento entre os dados é uma característica 
diferenciadora e fundamental de bancos de dados modernos, pois, 
segundo Célio Guimarães (2003), distingue-os de uma conceituação 
mais antiga, que seria a de uma coleção de arquivos tradicionais su-
portados pelo sistema operacional. As informações ou dados contidos 
num BD representam aspectos do mundo real com significado próprio 
e que desejamos armazenar para uso futuro. Os dados/informações 
podem se referir às características de pessoas, coisas ou eventos.

Ao se projetar um banco de dados deve-se ter em mente, confor-
me explica Célio C. Guimarães (2003), um conjunto de aplicações que 
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se deseja fazer sobre os dados, pois são elas que determinam o uso 
principal que se quer fazer do banco de dados. Eles podem ser muito 
simples ou muito complexos e/ou de tamanhos que podem variar 
em ordens de magnitude de um banco de dados para outro. Bases de 
dados podem ser mantidas manualmente ou num computador. Em 
geral, as BD complexas envolvem muitos tipos diferentes de dados 
interdependentes e inter-relacionados como no caso da gestão de um 
produto jornalístico digital.

Até recentemente, as bases de dados costumavam armazenar 
dados unicamente alfanuméricos (cadeias de caracteres e valores 
numéricos). Atualmente, elas armazenam imagens, gráficos e obje-
tos multimídia (som e vídeo), o que, segundo especialistas da área, 
aumenta as necessidades de armazenamento e a complexidade de 
recuperação e processamento dos dados. A persistência ou durabili-
dade dos dados em um meio de armazenamento confiável é um dos 
requisitos mais básicos de um banco de dados.

Podemos pensar, então, no emprego integrado de bases de 
dados com linguagens de programação como sugere Jim Gray (2004) 
gerando, assim, bancos de dados inteligentes e dinâmicos, consti-
tuídos por diferentes modelos, arquiteturas, softwares, linguagens e 
tecnologias avançadas para a construção de bases de dados que vão 
operar num nível ainda maior de complexidade para a organização, 
armazenamento, disponibilização, apresentação e consulta da infor-
mação. As aplicações de bancos de inteligentes e dinâmicos devem ga-
rantir a estruturação de grande volume de dados (sejam documentos 
textuais, imagens estáticas ou em movimento, e arquivos de áudio até 
simulações e usos de técnicas de Realidade Virtual3) com segurança, 
baixo nível de redundância e acuracidade. Além disso, cabe ressaltar, 
o funcionamento, o gerenciamento e a atualização dessas bases de 
dados ocorre de maneira descentralizada.

É importante ressaltar que durante muito tempo, principal-
mente da década de 1970 até o começo dos anos 1990, o acesso e a 
consulta a bancos de dados era habilitada apenas via terminais. Com 
a disseminação da tecnologia internet e, especificamente, a partir da 
criação da World Wide Web (em 1991) é que uma nova etapa se inicia, 

3 Definida como experiência imersiva gerada pelo computador (RYAN, 2001).
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pois os bancos de dados migram para WWW, usando a linguagem 
HTML (Hypertext Markup Language) e passam a ser acessados via 
computador pessoal. Outro grande avanço, ocorrido recentemente, foi 
a incorporação da XML – uma das variantes e desenvolvimentos da 
HTML – que permite que bancos de dados distintos conversem entre 
si e funcionem de maneira descentralizada. Conforme argumentam 
Hall (2001, p. 74) e Quinn (2002, p. 133), a XML é uma linguagem de 
estruturação de dados que habilita a produção de documentos no qual 
o dado é separado da forma ou da apresentação dele. Isto é, o dado 
pode aparecer em uma variedade de formatos. A XML, portanto, define 
um padrão para criar padrões para a troca de informação em geral.

O pesquisador Jim Gray (2004) vai afirmar que a grande notícia 
para revolucionar a arquitetura de bases de dados é o casamento, ou 
melhor, a integração dos BD com linguagens como Java, XML, entre 
outras, com boa performance. Segundo Gray, os esforços feitos ante-
riormente em torno de tal propósito fracassaram porque não se tinha 
conhecimento necessário para realizar tal integração e, principalmen-
te, porque as soluções de BD previam uso em separado. Agora, afirma 
ele, as arquiteturas de bases de dados têm se tornado os veículos para 
entrega de aplicações integradas para serem nós ricos de dados da 
internet, para a descoberta do dado e para serem auto-gerenciáveis. 
Para ele, os BD são também a principal esperança para lidar com a 
avalanche de informação que alcança indivíduos, organizações e to-
dos os aspectos da organização humana. Os desafios que se colocam 
para os pesquisadores, por outro lado, dizem respeito aos modos de 
implementação desses bancos de dados integrados com linguagens de 
programação.

There is a common language runtime that supports nearly all langua-
ges with good performance. The big news is the marriage of database 
and these languages. The runtimes are being added to the database 
engine so that now one can write database stored-procedures (mo-
dules) in these languages and can define database objects as classes 
in these languages [...] This integration of languages with databases 
eliminates the inside the-database outside-the-database dichotomy 
that we have lived with for the last 40 years. Now fields are objects 
(values or references); records are vectors of objects (fields); and ta-
bles are self-permission to make digital or hard copies of all or part of 
this work for personal or classroom use. […] (GRAY, 2004, p. 2)
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Já para a Ciência da Organização Computacional,4 os bancos 
de dados são vistos como agentes inteligentes, assim como os seres 
humanos e os avatares. Na definição de Kathleen M. Carley (2002, 
p. 208), agentes são inteligentes se respondem a um estímulo, pois 
eles devem se engajar numa atividade cognitiva atuando sobre um 
corpo de informação. E, como agentes inteligentes, eles devem ser 
adaptáveis – mudam o seu comportamento em resposta às mudanças 
na informação – e computacionais – têm habilidade para adquirir, 
processar, armazenar, interpretar ou comunicar informações e fazer 
as conexões entre os pedaços de informações. Os humanos, como des-
taca a pesquisadora, são agentes inteligentes canônicos. Tais agentes 
integram espaços inteligentes, isto é, espaços físicos onde o acesso 
para os agentes artificiais e humanos é ubíquo, a escala em termos do 
número de agentes e da quantidade de informação é ampla, a cognição 
é distribuída e os computadores são quase invisíveis.

The physical world in which people work and go about their daily ac-
tivities is becoming increasingly intelligent. An increasing number of 
the objects that surround us (such as microwaves, VCRs, computers, 
answering machines, personal digital assistants, cell phones and se-
curity systems) have some level of intelligence, i.e. these devices are 
able to communicate, access, store, provide and/or process informa-
tion. Ubiquitous access means that technology will exist to enable 
all agents to access or provide information wherever, whenever and 
to whomever it is useful, thus remotely enabling other agents to act. 
(CARLEY, 2002, p. 210)

De acordo com Kathleen Carley, em termos de escala, enormes 
quantidades de informação serão automaticamente coletadas, ar-
mazenadas e processadas por um número potencialmente crescente 
de agentes. Assim, a informação, o acesso à informação, o processa-
mento da informação e a capacidade de comunicação (inteligência 
e cognição) serão distribuídos através de agentes, tempo, espaço, 
dispositivos físicos e meios de comunicação.

Talvez, a conceituação proposta por Lev Manovich (2001) para 
os BD seja uma das mais inovadoras. Ele vai afirmar que o banco 

4 Tal ciência, conforme Carley, é uma nova perspectiva para as organizações e gru-
pos que emergiu na década de 1990 em resposta às necessidades para entender, 
prever e gerenciar a mudança organizacional, incluindo, sobretudo, as transfor-
mações que são motivadas pela mudança tecnológica.
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de dados da computer media é completamente diferente da coleção 
tradicional de documentos e que atualmente podem ser encontradas 
na maioria das áreas ou dos objetos da chamada nova mídia. A nova 
mídia – conforme ele define – surge a partir da síntese entre a com-
putação e a tecnologia da mídia e tem o computador como principal 
instrumento afetando todos os estágios da comunicação: aquisição, 
manipulação, armazenamento, distribuição e convergência e cujo 
resultado é a mudança de toda a cultura para formas de produção me-
diadas pelo computador. Os objetos da nova mídia, diz, tanto podem 
ser novos como os já existentes que têm sua forma afetada pelo uso 
do computador.

Nesta acepção, o banco de dados pode armazenar individual-
mente ou a partir de diversas combinações qualquer tipo de dado ou 
objeto digital, desde documentos textuais, a fotografias, clips, sequên-
cias de áudio, imagens estáticas, em movimento, ou, ainda, animações, 
mapas, gráficos, entre outros, que podem ser navegados/acessados de 
modos variados. Ao argumentar em favor do banco de dados como 
forma cultural simbólica da era do computador, Manovich chama 
atenção para o fato de que ele representa o mundo como uma coleção 
de itens. Portanto, o entendimento do potencial do banco de dados no 
terceiro entorno (E3) ou na terceira midiamorfose vai além daquela 
noção mais básica de coleção de informações para rápida recupera-
ção e que até então norteou os procedimentos de armazenamento e 
ordenamento de informações. Agora, o BD adquire o status de “nova 
forma cultural simbólica”, um novo modo de estruturar a experiência 
humana.

Assim, em conformidade com tal cenário conceitual, julgamos 
pertinente considerar os bancos de dados com potencial de fato para 
gerar um jornalismo digital mais diferenciado. A incorporação de tais 
ferramentas segundo significação mais inovadora para a gestão de 
produtos jornalísticos digitais pode assegurar ambientes inteligentes 
– ou melhor, redações inteligentes – nos quais os profissionais ne-
cessitarão de novas habilidades cognitivas para operar com sistemas 
também mais inteligentes para a criação de conteúdos mais criativos 
e originais, nos quais as narrativas jornalísticas se apresentem menos 
lineares e descoladas dos padrões até então empregados em confor-
midade com a metáfora do impresso.
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Aplicação dos BD no Jornalismo

Informa Barrie Gunter (2003) que, nos Estados Unidos, as 
observações sobre o uso de bancos de dados online indicam que eles 
tiveram um rápido entendimento por parte dos jornais, confirman-
do-os como um padrão crescente, inicialmente a partir dos anos 70, 
seguido por um período de diminuição quanto ao seu emprego, e 
voltando a experimentar novo crescimento num momento seguinte. 
De acordo com a sua análise, a aquisição e o emprego dos bancos de 
dados no jornalismo seguiu a clássica adoção do modelo da curva do 
“S”, utilizado dentro da teoria difusionista para observar o desenvol-
vimento das inovações tecnológicas.

Se nos guiarmos pelo raciocínio de Gunter (2003), poderíamos 
aferir que, o emprego dos sistemas dos bancos de dados no jornalismo 
digital encontra-se, novamente, num movimento ascendente da curva 
do “S” devido ao seu potencial para a gestão de produtos digitais, 
considerando-se que já são adotados entre muitas empresas informa-
tivas5 e entre experiências acadêmicas.6 Neste sentido, pode-se pensar 
na ideia dos bancos de dados, principalmente os inteligentes e dinâ-
micos como agentes, com capacidade de se constituírem como uma 
metáfora para trazer nova luz no sentido de se superar a metáfora 
do jornal impresso7 que, desde os primeiros anos de experimentação 
do jornalismo no suporte digital até agora, permanece sendo a mais 
empregada pelos mais diferentes tipos de sites noticiosos. Indo além, 
poder-se-ia vislumbrar, inclusive, uma quarta geração para o desen-
volvimento desta modalidade jornalística.

A adoção de bancos de dados bem como dos chamados bancos 
de dados inteligentes e dinâmicos pode favorecer a inovação, per-
mitindo a exploração de novos gêneros, a oferta de conteúdo mais 

5 Um exemplo é a Folha Online (www.uol.com.br/fol), que disponibiliza um rico 
material de conteúdo jornalístico, entre outros, utilizando as bases de dados.

6 Uma delas é o Projeto Akademia (www.akademia.ubi.pt), Sistemas de Informa-
ção e Novas Formas de Jornalismo Online, da Universidade da Beira Interior, 
em Covilhã, Portugal. Trata-se de um experimento de jornalismo de fonte aberta, 
iniciado em setembro de 2000.

7 Sobre o uso da metáfora do jornal impresso aplicado no jornalismo digital ver 
o trabalho de Melinda McAdams: Inventing online newspaper. In: www.sentex.
net/~mmcadams/invent.html, publicado pela primeira vez em 1995 no Interpes-
soal Computing and Technology: as electronic journal for the 21st century. ISSN: 
1064-4326, july 1995, v. 3, p. 64-90.
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diverso, a disponibilização/apresentação das informações de maneira 
diferenciada, mais flexível e dinâmica, além da produção descentra-
lizada – outra das características que o jornalismo digital de terceira 
geração deve contemplar.

Ao refletir sobre o potencial do BD no jornalismo digital, Elias 
Machado (2004, p. 2) vai afirmar que ele constitui um formato para 
esta modalidade. É em consonância com o princípio da transcodifica-
ção (segundo o qual todos os objetos da nova mídia podem ser tradu-
zidos para outros formatos, conforme definido por Manovich como 
uma das características da nova mídia), é que Machado defende a hi-
pótese dos bancos de dados como forma cultural com estatuto próprio 
no jornalismo digital. Para o autor, os BD desempenham três funções 
simultâneas e complementares: a) de formato para a estruturação da 
informação; b) de suporte para modelos de narrativa multimídia; e 
c) de memória dos conteúdos publicados, o que o leva a considerar 
os bancos de dados como um formato no jornalismo digital. O autor 
argumenta que, de igual modo que a narrativa literária ou cinemato-
gráfica e um plano arquitetônico na Modernidade, o banco de dados 
emerge como a forma cultural típica para estruturar as informações 
sobre o mundo/realidade na cultura dos computadores.

E o primeiro passo para constituir uma estética própria para as 
organizações jornalísticas, de acordo com o pesquisador, passa, justa-
mente, pela compreensão que nas novas mídias os elementos consti-
tutivos da narrativa são formatados como bancos de dados. Além da 
compreensão por parte das próprias organizações, acrescentamos que 
também os profissionais jornalistas devem ampliar o seu entendimento 
e capacidade cognitiva sobre o potencial dos bancos de dados, pois o 
desempenho das suas funções certamente irá requerer tal conhecimen-
to. Afinal, afirma Machado, o futuro das organizações jornalísticas nas 
redes permanece condicionado à capacidade que teremos de traduzir 
as habilidades potencializadas pelos bancos de dados para automati-
camente armazenar, classificar, indexar, conectar, buscar e recuperar 
vastas quantidades de dados em tipos criativos de narrar, por exemplo, 
o passado como se fosse um presente projetado em direção ao futuro.

No entendimento de António Fidalgo, a união entre bancos de 
dados e jornalismo é a transformação mais relevante proporcionada 
pela internet. Por isso mesmo, ele vai afirmar que o jornalismo de fonte 
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aberta (como exemplo o www.slashdot.org8) é um caso paradigmático 
de um jornalismo específico sobre bases de dados, e que os jornais (ou 
webjornais) produzidos em base de dados se distinguem dos demais 
online por não terem edições fixas, pois uma edição será apenas uma 
configuração possível gerada pela base de dados. Para o diretor do 
LabCom da UBI, no qual é produzido o Akademia (www.akademia.
ubi.pt), é preciso atentar, ainda, para a mudança no procedimento 
do jornalista com relação à incorporação de rotinas de produção 
descentralizadas, ao acréscimo ilimitado de temáticas abrangidas e à 
manutenção dos arquivos.

Perspectivas de mudanças

As perspectivas de mudanças ou rupturas a partir do emprego 
dos BD para a criação de produtos jornalísticos digitais se dão em 
relação à construção das narrativas, da concepção do produto e do uso 
do arquivo, por exemplo. Também, nas próprias rotinas de produção 
das informações vão ocorrer transformações, assim como na provisão 
de conteúdos mais originais e variados, pois, ao lado dos recursos 
disponíveis para construção de narrativas, a incorporação efetiva dos 
usuários como colaboradores irá assegurar temáticas diferenciadas 
para serem exploradas. Isso refletirá, consequentemente, no modo 
como as informações são apresentadas, publicadas.

No âmbito da construção das narrativas, o uso dos bancos de 
dados juntamente com os recursos de multimidialidade, hipertex-
tualidade e interatividade vai auxiliar para que os conteúdos, de fato, 
sejam mais diversificados e distintos no jornalismo digital de terceira 
geração. Como diversos pesquisadores (DE WOLK, 2001; HALL, 

8 Podemos citar também como exemplo os Centros de Mídia Independente (http://
www.indymedia.org), com edições em vários idiomas, nas quais os usuários co-
laboram na produção do conteúdo, publicando desde textos, fotos até vídeos. Há, 
ainda, os casos do jornal online sul-coreano OhmyNews (www.ohmynews.com), 
lançado em fevereiro de 2000 com o slogan “cada cidadão é um repórter” e que 
hoje possui aproximadamente 35 mil pessoas cadastradas enviando em média 
200 notícias diárias, tanto para a versão digital como para a impressa e também 
no formato vídeo para o OhmyNews; e o do japonês JanJan (www.janjan.jp), 
disponibilizado em fevereiro de 2003. Outro exemplo é de âmbito acadêmico, o 
GoKoskie (http://mesh.medill.northwestern.edu/gokoskie/), projeto conjunto 
do curso de Jornalismo da Universidade Northwestern, de Illinois (EUA), e da 
empresa Advance Publications, cujo propósito é oferecer “notícias para o povo 
pelo povo”.
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2001; PAVLIK, 2001) já observaram, escrever para o mundo online 
é vastamente diferente de escrever para a página impressa. Ainda 
assim, as narrativas ainda apresentam-se fortemente marcadas pela 
linearidade. Contudo, Vicente Gosciola (2003) observa que, a arte 
de contar histórias, é uma qualidade por vezes deixada em segundo 
plano quando uma nova tecnologia surge. Para ele, a autoração – es-
truturação de conteúdos e links – numa obra hipermidiática, que une 
os recursos do hipertexto e da multimídia, e a roteirização – usando a 
interatividade e o acesso não-linear – são aspectos fundamentais a se 
considerar na criação de produtos para a nova mídia.

O jornalismo de alguma maneira pode se beneficiar de tais 
recursos para contar histórias mais estimulantes e criativas aos olhos 
dos usuários. Embora a objetividade seja imperativa na narração do 
fato jornalístico, certamente se pode recorrer a algumas técnicas para 
se produzir narrativas mais afinadas com as possibilidades permitidas 
pelo suporte digital. No caso do uso dos bancos de dados, Machado 
(2004) acredita serem eles suporte para o desenvolvimento de nar-
rativas multimídia, já que, como afirma Manovich (2001 p. 225), ao 
se criar produtos para a nova mídia se constrói uma interface para 
um banco de dados. No jornalismo, a interatividade, que permitirá 
ao usuário seguir os links estabelecidos, estará submetida à narrativa 
jornalística, a qual guarda a sua linearidade, mas provê, igualmente, 
caminhos multilineares para o seu acesso.

Conteúdo ainda continua a ser um dos grandes desafios para o 
jornalismo digital, embora muito já se tenha evoluído quanto à oferta 
de informações originais afinadas com os recursos do ciberespaço e 
conformadas em modelos que buscam inovação e, sobretudo, estimu-
lar a navegação e o acesso por parte dos usuários no sentido de conso-
lidar a nova modalidade de jornalismo. Neste aspecto, pensamos que, 
o uso das bases de dados aliado à melhor implementação dos recursos 
característicos do webjornalismo, é capaz de conduzir à exploração 
de novas tematizações, com potencial para originar novos gêneros 
ou híbridos entre gêneros, assim como remediações em relação aos 
gêneros jornalísticos tradicionais.

Portanto, levando em conta a convergência de formatos presente 
no suporte digital, este constitui em si mesmo um ambiente potencial 
para o entrecruzamento entre gêneros e a origem de alguns novos. Para 
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José Alvarez Marcos (2003), o processo de acomodação de gêneros e 
o surgimento de novas formas vive na internet um momento de ápice.

Javier Diaz Noci (2002) pensando os gêneros jornalísticos e o 
texto eletrônico, confirma o potencial de gêneros como a reportagem, 
beneficiada pela potencialidade do uso de recursos, como som, ima-
gens fixas e em movimento, gráficos, e animações em três dimensões 
e, principalmente, pela ausência de limites crono-espaciais. (DIAZ 
NOCI, 2002, p. 123) Quanto à entrevista, ele vai dizer que é um gêne-
ro que se modifica, pois: pode ser usada como formato de perguntas 
e respostas que podem ser ouvidas e vistas; pode resultar em perfis 
multimídias e mesmo aparecendo como texto em si e, pode, principal-
mente, ter como protagonistas os usuários atuando como entrevista-
dores ao participar de chats com personalidades, onde os jornalistas 
assumem função de intermediários, filtrando as perguntas. Para Noci, 
a infografia em três dimensões é um gênero que alcançará grande 
desenvolvimento no ciberespaço. Alguns pesquisadores (MARCOS, 
2003; NOCI, 2002, SANCHO, 2003; ) apontam os infográficos como 
um novo gênero jornalístico no jornalismo digital. A infografia, afir-
mam, irá se constituir um gênero desde que se apresente como única 
informação disponível, com linguagem própria, seja desenvolvida 
mediante unidades elementais icônicas (estáticas ou dinâmicas) com 
o apoio de diversas unidades tipográficas e/ou sonoras, normalmente 
verbais, e que seja uma unidade íntegra de informação. Com a info-
grafia, explica José Luis Valero Sancho (2003, p. 556), se facilita a 
compreensão dos acontecimentos, ações ou coisas da atualidade que 
se relatam ou alguns de seus aspectos mais significativos, acompa-
nhando ou substituindo o texto informativo.

Nesse sentido, percebe-se que o modo como os infográficos, 
além dos mapas e o material de arquivo vêm sendo utilizados pode 
gerar, de fato, algumas rupturas em relação ao seu emprego em 
modalidades tradicionais do jornalismo. No entanto, sabe-se que, em 
muitos casos, o potencial é às vezes maior do que efetivamente se tem 
visto de implementação, apesar de já existirem bons exemplos de uso. 
No El Mundo9, onde os infográficos animados já foram incorporados 
como um canal a mais para se apresentar um fato jornalístico. No The 

9 Ver em: <www.elmundo.es>.
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Guardian10 também encontra-se infográficos em algumas matérias e 
reportagens.

Os mapas, mesmo que nem sempre animados, são usados como 
complemento para as informações em portais como o Terra11. Os ar-
gentinos LaNaciónLine12 e Clarín13 também disponibilizam infográfi-
cos para complemento da informação, enquanto entre as publicações 
brasileiras eles são praticamente inexistentes. No Folha Online14 se 
costuma utilizar infografias em algumas matérias, mas todas elas são 
estáticas e funcionam como ilustração complementar quando não se 
dispõe de fotografias. No Portal Estadão15 , os arquivos já ganharam 
sub-canal exclusivo – “Diário do Passado”16 – onde se tem uma mos-
tra do uso potencial do material jornalístico anteriormente publicado. 
Ou seja, tais exemplos iluminam o caminho e demonstram concre-
tamente uma diversidade de opções para a produção de conteúdos 
no jornalismo digital para além da conformação mais básica para as 
informações como se tem visto.

Ainda sobre os arquivos, os BD como um formato para o jorna-
lismo digital tem como uma de suas funções justamente a de memória 
dos conteúdos publicados, conforme defende Elias Machado. Deste 
modo, a função de documentação e atualização da memória social, 
que cabe ao jornalismo, ganha um novo cariz no que diz respeito à 
facilidade de acesso, familiaridade de linguagem, baixo custo para 
armazenamento e, portanto, maior democratização para uso das 
informações, considerando-se o caráter descentralizador e aberto das 
redes digitais. O uso dos bancos de dados como memória no jornalis-
mo digital de terceira geração torna os arquivos de registros capazes 
de apresentar parâmetros para aumentar o coeficiente de previsão 
de fluxo ininterrupto de circulação das informações nos diversos 
formatos (textos, imagens e sons). Aqui, deve-se ter em mente que 

10 Ver em: <www.guradian.co.uk>.
11 Ver em: <www.terra.com.br>.
12 Ver em: <www.lanacion.com.br>.
13 Ver em: <www.clarin.com.ar>.
14 Ver em: <www.uol.com.br/fol>.
15 Ver em: <www.estadao.com.br>.
16 Disponível através do canal “Tecnologia”, embora recentemente o acesso ao 

“Diário do Passado” esteja indisponível.
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como a característica da memória se configura como ruptura para o 
jornalismo digital, ela será ao mesmo tempo múltipla, instantânea e 
cumulativa. (PALACIOS, 2002)

Conclusão

O nosso objetivo nesse artigo foi apresentar o novo status para 
o uso dos bancos de dados no jornalismo digital de terceira geração, 
identificando uma nova abordagem conceitual sobre o assunto e apon-
tando perspectivas de mudanças que podem conduzir a um jornalismo 
digital mais inovador, inteligente. Esperamos, assim, ter ampliado a 
compreensão acerca desses sistemas, ao tempo em que imaginamos 
ter colaborado para delinear novas visões e possibilidades acerca do 
jornalismo digital. Ainda que possa se tratar de uma tendência – e 
como tal elas podem ser efêmeras – o emprego dos bancos de dados 
para estruturação das operações digitais parece se configurar como 
uma decisão fundamental para as empresas que atuam ou que dese-
jam integrar esse ambiente.
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A BASE DE DADOS COMO FORMATO 
NO JORNALISMO DIGITAL 

(2005)

Elias Machado

Introdução

No livro The Language of new media, o professor da Univer-
sidade da Califórnia, em San Diego, Lev Manovich apresenta cinco 
princípios-chave para identificar as novas mídias: 1) Representação 
numérica – todos objetos no campo das novas mídias, criados em 
computador ou convertidos de fontes analógicas, são digitalizados; 2) 
Modularidade – Um objeto das novas mídias apresenta uma mesma 
estrutura em diferentes escalas; 3) Automação – A codificação numé-
rica e a estrutura modular permitem a automação de muitas operações 
na criação, manipulação e acesso; 4) Variabilidade – Um objeto das 
novas mídias não é um estrutura fixada no tempo, mas pode existir 
em diferentes, potencialmente infinitas versões e 5) Transcodificação 
– todos os objetos das novas mídias podem ser traduzidos para outros 
formatos. (MANOVICH, 2001, p.27-48)

Mais do que leis absolutas obedecidas por todos os objetos defini-
dos como novas mídias, Maonovich considera que estes cinco princípios 
devem ser tomados como sinalizadores das tendências gerais subjacen-
tes à cultura da computadorização. Neste trabalho pretendemos utilizar 
o princípio da transcodificação para discutir as particularidades da Base 
de Dados, originalmente uma tecnologia para organização e acesso a 
dados, como forma cultural com estatuto próprio no jornalismo digital. 
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A partir da aplicação deste princípio defendemos a hipótese de que no 
jornalismo digital a Base de Dados, como uma forma cultural típica 
da sociedade das redes, assume ao menos três funções: 1) de formato 
para a estruturação da informação; 2) de suporte para modelos de 
narrativa multimídia; e 3) de memória dos conteúdos publicados.

A Base de dados como forma cultural 

Talvez a definição mais simples de Base de Dados seja a de uma 
coleção de dados ou informações relacionadas entre si, que represen-
tam aspectos de um conjunto de objetos com significado próprio e que 
desejamos armazenar para uso futuro. (GUIMARÃES, 2003, p. 19)
Bases de Dados podem ser muito simples ou muito complexas, tudo 
depende do conjunto de aplicações que se deseja fazer sobre os dados. 
Uma Base de Dados simples poderia reunir a relação dos bens de 
uma determinada pessoa física. Bases de Dados complexas, como as 
utilizadas pelas organizações jornalísticas, que nos interessam neste 
trabalho envolvem muitos tipos diferentes de dados interdependentes 
e inter-relacionados. Como devem permitir uma busca e recuperação 
rápidas, os dados armazenados em Bases de Dados complexas são 
tudo menos uma simples coleção de itens.

Diferentes tipos de Bases de Dados – hierárquicas, redes, rela-
cionais e objeto-orientados – operam com modelos distintos de organi-
zação dos dados. (MANOVICH, 2001, p. 219) Os registros em Bases de 
Dados hierárquicas, por exemplo, são organizados segundo a estrutura 
clássica da árvore enquanto que Bases de Dados orientadas para ob-
jetos são estruturas complexas, chamadas objetos, organizadas em 
classes hierárquicas que podem herdar propriedades de classes mais 
altas de uma determinada cadeia. Para os usuários as coleções de 
itens disponibilizadas na forma de Bases de Dados possibilitam uma 
diversidade de operações como ver, navegar, buscar ou armazenar in-
formações. De igual modo que a narrativa literária ou cinematográfica 
é um plano arquitetônico na Modernidade, a Base de dados emerge 
como a forma cultural típica para estruturar as informações sobre o 
mundo/realidade na cultura dos computadores.

Até meados dos anos 90 do século passado uma Base de Dados 
era um conjunto de dados alfanuméricos (cadeias de caracteres e valo-
res numéricos). Hoje, uma Base de Dados costuma armazenar textos, 
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imagens, gráficos e objetos multimídia (som e vídeo), aumentando 
muito as proporções das necessidades de armazenamento e a com-
plexidade dos processos de recuperação e processamento dos dados. 
A principal diferença existente entre as Bases de Dados modernas 
e classificação mais antiga de coleção de arquivos suportados pelo 
sistema operacional reside na possibilidade de relacionamento dos 
dados entre si. Por mais complexa que seja uma coleção de arquivos 
não reflete o inter-relacionamento que existe entre os dados nem as 
regras de consistência que explicitam estes inter-relacionamentos. 
(GUIMARÃES, 2003, p. 20) 

Chamadas entre os especialistas de regras de negócio, tais regras 
podem, em alguns casos, ser simples como, por exemplo, requerer que 
a Lista das fontes que fazem parte dos contatos do Editor de Esportes 
esteja contida na Lista Global de fontes mantida pela Intranet da 
organização jornalística e na Lista de Fontes preferenciais do Editor 
Chefe. Em outros casos, as regras podem ser mais complexas, quando 
envolvem relacionamentos entre fontes, repórteres de distintas edi-
torias, editores, colunistas, colaboradores e cronistas, por exemplo, 
refletindo formas complexas e específicas de gestão da informação 
e de relações entre diversos profissionais envolvidos no processo de 
produção de conteúdos em uma organização jornalística. 

Ao contrário das antigas coleções de arquivos em que as informa-
ções são colocadas uma a uma, uma Base de Dados relacional possui 
uma característica, a atomicidade, que estabelece a dependência de que 
certas operações sobre os dados devem ser feitas de forma conjunta e 
indivisível para preservar a consistência do sistema, mesmo na presença 
de falhas no equipamento ou na comunicação com a base de dados. 
(GUIMARÃES, 2002, p. 21) Por exemplo, a partir de um terminal remo-
to um repórter atualiza os resultados da rodada do campeonato nacional 
de futebol. Seria inaceitável que, após a atualização do resultado de um 
determinado jogo, uma falha na comunicação ou no sistema impedisse 
uma atualização automática dos demais dados do sistema envolvendo 
os times ou mesmo os atletas relacionados com o dado alterado antes. 

O funcionamento de uma Base de Dados de uma organização jor-
nalística que opera nas redes digitais requer o acesso simultâneo ou con-
corrente por vários usuários, cujas operações podem interagir, gerando 
inconsistências. Por exemplo, dois investidores, baseados em notícias 
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em tempo real, descobrem que seria um bom investimento comprar 
todos os estoques de soja e autorizam seus agentes a comprá-los. Como 
somente um deles pode concluir a ação, quanto antes a informação sobre 
a compra e, se possível, quem comprou, chegar aos demais agentes do 
mercado, mais rapidamente estes atores poderão se preparar para as 
consequências desta transação. Em situações como estas somente o con-
trole automático da concorrência, que impede a continuidade de ações 
contraditórias, tão logo um dado seja computado pelo sistema, pode 
garantir que o jornalismo acompanhe o ritmo deste tipo de transações, 
sem correr o risco de divulgar informações inconsistentes. 

No século passado, quando a vinculação das transações na 
Bolsa de Mercadorias às informações difundidas pelas redes de telé-
grafo eliminou as diferenças entre diferentes praças financeiras, para 
manter o controle do mercado remoto, a Bolsa de Nova York decidiu 
estabelecer uma diferença de 30 segundos em relação ao fechamento 
da Bolsa de Boston. 

Um lapso de tempo a uma só vez essencial para o processamen-
to quase que totalmente mecânico das informações e necessário para 
que se especulasse, comprando ou vendendo uma mercadoria que 
poderia sequer estar mais disponível. Neste começo de novo milênio, 
em que o tempo entre o fechamento das transações e sua divulgação 
pode ser de somente 15 segundos, mais que nunca, a redução das 
inconsistências na produção das informações jornalísticas em tempo 
real fica atrelada ao desenvolvimento de bancos de dados capazes de 
fornecer de forma automática os resultados destas movimentações 
dos agentes econômicos aos jornalistas. 

Quando um raio X instantâneo da situação aparece como uma exi-
gência prévia para uma intervenção inteligente em um sistema de ações 
complexas e interligadas, talvez um dos requisitos mais elementares 
de uma Base de Dados que serve a uma organização jornalística seja a 
disponibilização confiável e ininterrupta das informações aos usuários. 

A Base de Dados deve ser segura o suficiente para, em caso de 
falta de energia ou de uma falha operacional, ativar de forma automá-
tica dispositivos de segurança capazes de colocar em funcionamento 
servidores de reserva, garantindo a alimentação contínua de infor-
mações que possibilita a intervenção dos atores sociais nos diversos 
sistemas econômicos, políticos ou sociais. Se o dispositivo de segu-
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rança for insuficiente, a Base de Dados jornalística deixa de cumprir 
com a função de retroalimentar o sistema, o que pode comprometer a 
racionalidade de todas as ações.

Até aqui vimos as especificidades das Bases de Dados e as suas 
possíveis aplicações como uma forma cultural que estrutura os siste-
mas de produção de conteúdos das organizações jornalísticas. A com-
preensão das empresas jornalísticas enquanto organizações complexas 
que obedecem etapas previamente programáveis exige a aproximação 
das teorias do jornalismo da ciência da computação. No próximo tópico 
veremos como a computadorização da cultura provoca a gradual refor-
mulação das práticas comunicacionais, que passam a adotar conceitos 
e lógicas oriundas do reino dos computadores.

Base de Dados como suporte para narrativas

Naturalmente, nem todas as organizações jornalísticas estão 
estruturadas como sistemas de Bases de Dados complexas. Seja do 
ponto de vista da gestão das informações, seja do ponto de vista do 
armazenamento e recuperação dos dados e, sobretudo, como um su-
porte para novos modelos de estruturação de narrativas. Uma situação 
que antes de ser surpreendente chega a ser corriqueira na história dos 
meios de comunicação, como relata Gosciola (2003, p. 19): 

A arte de contar histórias é uma qualidade por vezes deixada em se-
gundo plano quando uma nova técnica ou uma nova tecnologia surge. 
No começo do cinema, as histórias eram muito mais simples e rudi-
mentares até se comparadas às histórias apresentadas pela literatura 
da mesma época.

Coube ao russo Lev Manovich o pioneirismo na demonstração 
de como os trabalhos de multimídia são compatíveis com a forma 
cultural das Bases de Dados como modelo para a estruturação dos 
conteúdos apresentados. Para fins didáticos, no livro The Language 
of new media, Manovich opta por, no primeiro momento, contrapor 
as formas culturais da Narrativa e da Base de Dados. Somente ao final 
do capítulo que trata deste tópico específico, Manovich defende a 
compatibilidade entre a noção do Banco de Dados com uma forma de 
estruturação de informações e como um suporte para novos modelos 
de narrativa multimídia. 
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Para Manovich os jogos de vídeo, por exemplo, são experimen-
tados pelos usuários como narrativas enquanto que uma variedade de 
produtos – de CD-ROMs a Sítios Web – o são como Bases de Dados: 

Thus, in contrast to a CD-ROM and Web database, which always 
appear arbitrary because the user knows additional material could 
have been added without modifying the logic, in a game, from the 
user’s point view, all the elements are motivated (i.e., their presence is 
justified). (MANOVICH, 2001, p. 220)

Como se trata de uma lista sequencial de elementos separados 
(blocos de textos, imagens, vídeoclips e links), uma página web en-
carna uma lógica similar a dos Bancos de Dados. A natureza aberta 
da Web a transforma em um meio incompleto e em permanente 
crescimento. (MANOVICH, 2001, p. 221)

Na comparação preliminar que faz entre as duas formas culturais, 
Manovich caracteriza a Base de Dados como uma lista desordenada 
de itens, enquanto que a Narrativa aparece definida como uma traje-
tória de causa e efeito entre eventos, aparentemente, desordenados. 
Se levássemos ao pé da letra a conclusão que Manovich extrai desta 
distinção parece que haveria pouco espaço para o desenvolvimento 
de nossa hipótese de Base de Dados pode servir como suporte para 
o desenvolvimento de narrativas multimídia (MANOVICH, 2001,  
p. 225) "[...] database and narrative are natural enemies. Competing 
for the same territory of human culture, each claims an exclusive right 
to make meaning out of the world". 

Mas, logo adiante, o próprio Manovich inverte por completo 
a situação, quando assume que, por detrás das aparências, todos 
os novos meios são Bases de Dados. (MANOVICH, 2001, p. 226) 
"In general, creating a work in new media can be understood as the 
construction of an interface to a database. In the simplest case, the 
interface simply provides access to the underlying database". 

Na era dos computadores, defende Manovich, a Base de Dados 
acaba se tornando a forma cultural que estrutura todo o processo 
criativo, considerando que um objeto da nova mídia consiste de uma 
ou mais interfaces a uma Base de Dados de material multimídia. 

Quando caracteriza a Base de dados como a forma cultural que 
permite quase que todo o processo criativo na era dos computadores, 
Manovich percebe que mais interessante que contrapor Narrativa a 
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Base de Dados, para a exata compreensão dos processos culturais em 
curso, talvez seja mais conveniente redefinir o conceito clássico de 
Narrativa: 

The ‘user’ of a narrative is traversing a database, following links bet-
ween its records as established by the database’s creator. An interac-
tive narrative (which can be also called a hypernarrative in an analogy 
with hypertext) can then be understood as the sum of multiple trajec-
tories through a database. 

A partir desta nova definição proposta por Manovich, antes da 
Base de Dados aparecer como o responsável pelo epitáfio da Narrativa 
clássica, ao contrário, o caráter multifacético desta forma cultural, 
permite que a Narrativa linear convencional seja incorporada como 
uma das possíveis trajetórias escolhidas pelo usuário dentro de uma 
hipernarrativa. Mas, justo pelo fato do Banco de Dados como forma 
cultural apresentar um caráter multifacético, que torna pouco recomen-
dável operar tanto com o conceito clássico de Narrativa quanto com o 
de Banco de Dados, pode-se incorrer no equívoco de considerar uma 
sequência de registros arbitrários de uma Base de Dados como uma 
Narrativa. Nada menos aconselhável. Como sabemos, para receber a 
etiqueta de Narrativa um objeto cultural deve satisfazer uma série de 
critérios como ter um narrador, ao menos um ator, e uma história com 
uma sequência de eventos causados e experimentados pelo ator. 

Na verdade, por mais que o caráter multifacético da Base de Da-
dos possa autorizar pensar o contrário, na cultura dos computadores, 
mesmo que compatíveis um com o outro, Narrativa e Base de Dados 
mantém cada um seu próprio status: 

In new media, the database supports a variety de cultural forms that 
range from direct translation (i.e., a database stays a database) to 
a form whose logic is the opposite of the logic of the material form  
itself – narrative. More precisely, a database can support narrative, 
but there is nothing in the logic of the medium itself that would foster 
its generation. (MANOVICH, 2001, p. 228) 

Logo, como acentua Manovich, nada menos surpreendente do 
que a relevância alcançada pelas Bases de Dados no território das 
novas mídias. No parágrafo final deste tópico Manovich apresenta 
uma pergunta: por que a narrativa todavia existe nas novas mídias?  
A solução do enigma, cremos, tenha sido colocada pelo próprio Mano-
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vich: simplesmente porque a Base de Dados pode servir de suporte para 
o desenvolvimento de diferentes modelos de Narrativa multimídia. 
Mas, se apesar da compatibilidade com a Narrativa nada nesta forma 
cultural promove a sua geração espontânea, como podemos constatar 
pelo escasso uso destes recursos no caso que mais nos interessa neste 
estudo, as organizações jornalísticas, o que deveria ser feito para me-
lhor aproveitar as potencialidades das Bases de Dados como suporte 
para criativos modelos de narrativa multilinear e multimídia? 

Em primeiro lugar, deveríamos ter claro, como aconselha Roland 
De Wolk, que contar uma história multimídia é diferente de tudo o que 
se faz nos meios convencionais porque a história é construída de diversas 
maneiras e considera diferentes pontos de vista. (De WOLK, 2001, p. 126) 

Em segundo lugar, deveríamos compreender que, afora os com-
ponentes econômicos, culturais ou políticos, a plena utilização das Ba-
ses de Dados como espaço para novos modelos de narrativa depende, 
ao menos, de dois fatores: 1) do desenvolvimento de programas de au-
toração compatíveis com as necessidades das organizações jornalísticas 
e 2) da capacitação de profissionais para contar de forma apropriada às 
reportagens publicadas. 

A Base de Dados como memória no jornalismo digital 

Se gravar e arquivar o nosso passado parece uma obsessão para 
a lógica da cultura e da técnica contemporâneas, impregnando não 
somente o processo coletivo, mas a vida cotidiana, os modos de pensar 
e as convicções pessoais, por que tão poucas organizações jornalísti-
cas estão estruturadas na forma de Bases de Dados complexas? Um 
fato mais estranho quando se sabe que desde os anos 1980 a Base de 
Dados funciona como estrutura para armazenar notícias no organo-
grama das organizações jornalísticas. Um serviço a mais que oferecia 
aos usuários externos textos memorizados, artigos do próprio jornal 
ou de outras fontes. O The New York Times Information Bank, por 
exemplo, reunia um total de três milhões de documentos na metade 
dos anos 1980. (COLOMBO, 1991, p. 26)

Ora, talvez tenhamos que voltar a distinção feita entre mnémè 
e anámnèsis por Aristóteles no De Memória et Reminiscentia para 
compreender os motivos da falta de potencialização das organizações 
jornalísticas na forma de Bases de Dados. 
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Para Aristóteles a primeira faculdade consiste na simples con-
servação do passado, enquanto que a segunda possibilita a sua ativa-
ção. (COLOMBO, 1991, p. 17) Até aqui a vocação para a memória que 
permeia a cultura e a evolução tecnológica ao conceber o arquivamen-
to jornalístico como conservação do passado favoreceu que o arquivo 
ocupasse uma função marginal no organograma das empresas. Uma 
opção que talvez seja uma possível consequência do senso comum das 
redações que defende que o jornalismo deve cuidar da cobertura do 
presente, cabendo o tratamento da memória social à História. Nada 
mais equivocado, como veremos ao longo deste tópico. 

No mundo das redes digitais a memória antes de refletir um 
passado morto, apresenta parâmetros para aumentar o coeficiente de 
previsão no fluxo ininterrupto de circulação de notícias: 

O cenário emergente da cultura das redes exige que cada organiza-
ção jornalística assuma a função de articular um sistema orgânico de 
saberes, abandonando a metáfora do arquivo como um depósito de 
registros do passado, uma fonte auxiliar de pistas para reportagens 
e um guia para o trabalho dos jornalistas. (MACHADO, 2002, p. 54)

Para cumprir com a nova função toda organização jornalística 
deve adotar a forma de uma Base de Dados complexa, que sirva, como 
vimos, de estrutura para a organização das informações, de suporte 
para composição de narrativas multimídia e, acima de tudo, permita 
a atualização constante da memória armazenada. 

Neste caso, deveríamos inverter o postulado aristotélico que privi-
legia a mnémè, centralizando o processo de preservação do passado na 
correta impressão da memória, para recuperar a função da anámnèsis, 
encarregada de ativar o passado de acordo com as demandas do presen-
te. Enquanto persistir a tradição mnemotécnica fundada pela retórica a 
lógica do arquivamento nas organizações jornalísticas, incluindo as digi-
tais, estará vinculada à capacidade de armazenar os dados corretamente, 
ficando a atualização da memória em plano secundário. 

“O ato de recuperar a informação não é nada além de uma 
consequência direta que põe em ação mais a vontade do que a compe-
tência do usuário”. (COLOMBO, 1991, p. 33) Ao usuário cabe eleger 
numa tela o conjunto de seleções possíveis para aceder de forma 
remota aos dados disponibilizados, sem possibilidade de colaborar 
para incrementar a complexidade da Base de Dados. 
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A manutenção da lógica arquivística nas organizações jornalísticas 
digitais contraria as características da memória no ciberespaço porque 
mantém um processo individual e centralizado de produção. Em contra-
partida, Palacios (2002, p. 22) considera que a memória no jornalismo 
digital seja ao mesmo tempo múltipla, instantânea e cumulativa. Se es-
tivesse estruturada como um Banco de Dados a organização jornalística 
poderia incorporar tanto os usuários no sistema de produção quanto 
reutilizar de forma instantânea os fundos documentais armazenados. 

Como o atual modelo de utilização da memória desconsidera 
as lógicas estruturantes do ciberespaço, os arquivos das organizações 
jornalísticas são relegados a uma situação marginal na economia pro-
dutiva das empresas, seja no processo de produção dos conteúdos, seja 
como espaço para testar formas diferenciadas de captação de recursos. 

O formato padrão do arquivo jornalístico, concebido como um 
apêndice da organização, ordena o passado como um retrato fixo e 
imóvel no tempo, enquanto que a verdadeira força do passado, como 
diz Pedro Nava, vem da multiplicidade e da simultaneidade como são 
organizadas as lembranças para atender as demandas do presente. 
“As recordações, sempre contraditórias, vão e vem segundo as solici-
tações da realidade atual, sempre efêmera e em constante negociação 
seja com o passado, seja com o futuro”. (NAVA, 2000, p. 213) 

Quando organiza o sistema de produção de forma independente 
da memória armazenada, fica difícil para a empresa jornalística cum-
prir com sua função de estabelecer uma mediação entre passado e 
futuro, dando ao usuário a sensação de que, por viver em um presente 
contínuo, pode controlar o futuro. (GOMIS, 1991, p. 33) 

A plena incorporação pelas organizações jornalísticas da lógica 
dos Bancos de Dados depende da utilização casada das funções de 
modelo de estruturação da informação, espaço para criação de narra-
tivas e lugar para ativação da memória. Como um simples arquivo do 
conteúdo das publicações passadas, mesmo que organizada na forma 
de uma Base de Dados, uma empresa jornalística continua oferecendo 
ao usuário um conjunto de itens isolados, como resultado de buscas 
preestabelecidas por palavras-chave ou por datas, por exemplo. 

Para que o princípio da transcodificação seja aplicável ao jorna-
lismo digital, a Base de Dados deve servir tanto como um espaço para 
a experimentação de formas diferenciadas de narrativa multimídia, 
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quanto como uma fonte de atualização do presente vivido à luz da 
memória armazenada.

O primeiro requisito para constituir uma estética própria para 
as organizações jornalísticas nas redes digitais passa por perceber que 
nas novas mídias os elementos constitutivos da narrativa são forma-
tados como Bases de Dados.

Mais que lamentar que, até agora, a Base de Dados, tenha conta-
do tão pouco como estrutura fundadora das diversas relações estabele-
cidas dentro das organizações jornalísticas, deveríamos identificar as 
verdadeiras causas deste descompasso. Afinal, se nossa hipótese estiver 
certa, o futuro das organizações jornalísticas nas redes, permanece con-
dicionado a capacidade que teremos de traduzir as habilidades poten-
cializadas pelos Bancos de Dados para automaticamente armazenar, 
classificar, indexar, conectar, buscar e recuperar vastas quantidades de 
dados em tipos criativos de narrar o passado imediato como se fosse 
um presente projetado em direção ao futuro. (GOMIS, 1991, p. 32) 

A estruturação dos modelos de produção de conteúdos jornalísti-
cos como Bases de Dados representa um esforço para adaptar as orga-
nizações jornalísticas as características dos sistemas de memorização 
contemporâneos. Na atualidade, a transferência da responsabilidade 
de arquivar o passado para os grandes sistemas sociais de memória 
– como as organizações jornalísticas – revela uma progressiva exterio-
rização das lembranças individuais e sociais. 

Uma exteriorização, ao menos se consideramos os modelos de 
arquivamento nas organizações jornalísticas, contraditória: de um 
lado, considera-se que o individuo deveria confiar cada vez menos 
na capacidade pessoal de rememoração dos fatos porque se encontra 
no centro de um sistema de redes informativas, enquanto, de outro, 
nos sistemas sociais de memorização, incluindo os jornalísticos, cabe 
ao usuário, como bem define Colombo, atuar como coadjuvante no 
direito de usufruir de um passado morto. (COLOMBO, 1991, p. 119)
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Introdução

Ao longo dos últimos dez anos o jornalismo digital passou 
por quatro fases: 1) de reaproveitamento dos conteúdos dos meios 
convencionais (1995-1997); 2) de metáfora dos meios convencionais 
(1997-1999); 3) de lançamento de produtos adaptados ao novo meio 
e 1999-2002); 4) desenvolvimento de produtos articulados em torno 
de bases de dados complexas (2002 em diante). (BARBOSA, 2004; 
MACHADO, 2004) Evidente que este tipo de divisão representa um 
recorte metodológico para facilitar o esforço analítico. Na prática, 
estes diferentes modelos são complementares, podendo existir ou não 
em um mesmo período. O que sim muda nas diferentes fases é que em 
cada uma delas um novo tipo de modelo passa a ser o predominante, 
relegando os demais a posições secundárias.

Como era de se esperar, a disseminação do jornalismo digital 
provocou mudanças profundas no processo de ensino-aprendizagem 
nas escolas de jornalismo. (PAVLIK, 2001) Entre as modificações 
mais destacadas podemos citar a adaptação das grades curriculares, 
a dependência cada vez maior da tecnologia, o aumento da autono-
mia dos estudantes, a descentralização dos processos de ensino e a 
necessidade de criação de centros locais de inovação, envolvendo uni-
versidades, empresas jornalísticas e agências de fomento à pesquisa.
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No caso da Universidade Federal da Bahia (UFBA), começamos 
este processo em 1995, antes mesmo da abertura comercial da Internet 
no país, com a oferta do primeiro curso para o ensino do jornalismo 
digital, através de uma disciplina optativa, oferecida a estudantes de 
graduação da Faculdade de Comunicação (FACOM). Posteriormente, 
em 1999, ocorreu a incorporação dessa disciplina ao novo currículo 
adotado pela Habilitação em Jornalismo, sob forma estendida (8 
horas semanais), como uma Oficina de Jornalismo Digital, de caráter 
teórico-prático e obrigatório. (MACHADO; PALACIOS, 2004)

Neste trabalho pretendemos apresentar uma visão sumária 
da Plataforma de Publicação e Ensino Panopticon, desenvolvida por 
uma equipe de pesquisadores do Grupo de Pesquisa em Jornalismo 
On-line, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Univer-
sidade Federal da Bahia, com o apoio do CNPq e da FAPESB (Funda-
ção de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia), através do Programa 
PRONEX, de apoio a centros de excelência. O PRONEX possibilitou a 
formação de uma “Rede Latino- americana para o desenvolvimento de 
metodologias e software para o ensino de jornalismo nas redes digitais 
de alta velocidade”,1 envolvendo instituições e pesquisadores brasilei-
ros, argentinos e mexicanos. O projeto da Plataforma Panopticon, que 
tem prazo de execução até meados de 2007, prevê o desenvolvimento 
de um sistema automatizado de publicação e ensino que dê conta das 
etapas do processo de produção de conteúdos jornalísticos e de ensino 
do jornalismo digital.

Uma primeira etapa dos trabalhos consistiu no esforço de con-
cepção da plataforma, enquanto um modelo que pudesse incorporar, 
ao máximo, conceitos derivados dos estudos em torno do jornalismo 
de uma forma geral e do jornalismo na Internet, de modo especial, bem 
como fazer uso adequado dos elementos potenciais definidos pelas 
pró- prias características do jornalismo na web (Hipertextualidade, 
Multimidialidade, Interatividade, Personalização, Memória, Instan-
taneidade e Atualização Contínua, Ausência de Limites Espaciais).

1 Inicialmente firmaram o acordo de colaboração as seguintes universidades: Uni-
versidade Federal da Bahia, Universidade Federal de Pernambuco, Universidad 
Nacional de Córdoba (Argentina), Instituto Tecnológico de Monterrey (México). 
Posteriormente o grupo de participantes se foi alargando pela incorporação da 
Universidade Federal de Santa Maria, Faculdades Jorge Amado e Universidade 
Federal de Santa Catarina.
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No caso desta primeira etapa, partimos da premissa que uma 
plataforma deste tipo necessita incorporar dois sistemas distintos: um 
de publicação – integrando tanto mineração de dados e reportagem, 
composição, edição e publicação on-line, como o acesso a ferramentas 
de edição para texto, áudio, vídeo e imagem e um sistema de ensino, 
integrado por ambientes de treinamento e discussão como também 
recursos de gestão.

O PIP como experiência pioneira

Nosso projeto atual parte do Produto de Implementação do Pa-
noticon – PIP, um sistema de publicação desenvolvido em 2001 para 
automatizar os processos de composição e de edição das matérias 
produzidas no Jornal Experimental Laboratorial2 do 6º semestre de 
curso de Jornalismo (FACOM/UFBA), buscando com a Plataforma 
de Publicação e Ensino do Panopticon – PPEP, incorporar os avanços 
possibilitados pelas tecnologias de banco de dados internet e pela 
compreensão das particularidades desta nova prática identificadas 
pelas teorias aplicadas ao Jornalismo Digital.

O PIP representava uma primeira versão de um sistema cujo 
objetivo era ser implementado mediante a utilização, as demandas dos 
alunos e os avanços da teoria, discutidas e analisadas a cada semestre, 
já que a própria linha editorial do Panopticon (de ser um olhar de análi-
se jornalística sobre o Jornalismo Digital) contribui nesse sentido. Uma 
das necessidades já evidentes desde aquele primeiro momento era por 
um ambiente integrado de interatividade entre professor e aluno3.

É considerando estes aspectos que a Plataforma de Publicação 
e Ensino do Panopticon, subproduto da Rede Latino Americana para 
o Ensino de Jornalismo, um dos convênios internacionais do Grupo 

2 Ver: www.panopticon.ufba.br ou www.FACOM.ufba.br/panopticon. Para uma 
compreensão maior deste projeto, veja: SCHWINGEL, C. A. A teoria e a prática 
na concepção de uma ferramenta de publicação para o jornalismo digital, in: 
MACHADO. E; PALACIOS. M. (Org.). Modelos de Jornalismo Digital. Salvador: 
Calandra, 2003. p. 187-211.

3 Os professores que utilizaram o modelo deste sistema tanto na Faculdade de 
Comunicação da UFBA (no Panopticon – www.panopticon.ufba.br) quanto na 
Faculdade Integrada da Bahia (no Sobretudo Bahia – www.sobretudo.fib.br , e no 
Educação em Pauta – www.educacaoempauta.fib.br), fizeram em paralelo uma 
lista de discussão para acompanhamento das tarefas, envio de material e troca de 
informações com as turmas.
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de Estudos em Jornalismo Online (GJOL) do Programa de Pós-Gra-
duação em Comunicação e Cultura Contemporâneas FACOM/UFBA, 
está sendo implementada. Trabalha-se, neste momento, com a com-
preensão de uma plataforma que é composta por distintos sistemas. 
Um desses é o de publicação, que integra os processos de apuração, de 
composição, de edição e de disponibilidade das informações no am-
biente gráfico da Internet (WWW). Outro é o sistema de ensino. Por 
sua vez, após a conclusão desses processos, o passo seguinte poderá 
ser partir para o desenvolvimento de um sistema de apuração mais 
específico com a utilização de metadados ou mesmo para o aprimo-
ramento da composição, com ferramentas gráficas ou de edição de 
vídeo e áudio integradas ao processo de produção, por exemplo.

Outro fator diferenciador deste novo sistema é o uso da tecnolo-
gia. Esta plataforma está sendo construída como um projeto de Soft-
ware Livre, disponibilizada nas bibliotecas da comunidade, e como tal 
qualquer programador terá acesso ao código fonte, podendo alterá-lo, 
customizá- lo e – o que é mais importante para nós – contribuir com 
possíveis avanços tecnológicos. A base de dados inicial foi desenvolvi-
da por Lucas Rocha, mestrando na FACOM-UFBA e coordenador do 
Projeto Software Livre Bahia. A partir de reuniões periódicas da equi-
pe foram discutidos os direcionamentos teóricos e definidas as etapas 
de implementação de acordo com as possibilidades tecnológicas, 
partindo-se do zero e não de outro sistema de publicação (ou CMS – 
Sistema de Gerenciamento de Conteúdos) já em uso.4 O trabalho para 
o estabelecimento dos parâmetros iniciais para o desenvolvimento 
desta plataforma foi sistematizado em reuniões ocorridas de forma 
presencial, a partir do mês de março de 2005, com monitoramento 
contínuo da construção do sistema e testes periódicos, desde então.

O Sistema de Publicação do PPEP

Os Sistemas de Publicação do Jornalismo Digital, sob nosso 
ponto de vista, são:

4 O mais comum na Comunidade de Software Livre é começar a implementação a 
partir de um sistema já proposto, principalmente no caso dos CMS´s já que há 
vários disponíveis. Isso não é o que está ocorrendo no projeto da PEP, o código 
partiu do zero, o que parece possibilitar uma maior flexibilidade e pode trazer 
soluções originais.
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ambientes tecnológicos que possuem as potencialidades dos sistemas 
de administração de conteúdos e de gerenciamento de portais adapta-
dos às rotinas produtivas do Jornalismo Digital. Ou seja, em sua con-
cepção, um sistema de publicação necessita integrar (1) ferramentas 
que explicitem o processo de apuração de uma matéria, (2) ferramen-
tas que facilitem a publicação das informações de forma a apresentar 
modelos previamente elaborados de roteiros narrativos para os distin-
tos gêneros jornalísticos, (3) ferramentas que facilitem a veiculação e 
distribuição das informações. (Schwingel, 2005a)

Por si só, a sistemática de publicação já é um processo complexo. 
Ao se conceber um sistema de publicação, precisa-se considerar a ar-
quitetura da informação do produto, ou seja, a estrutura hierarquizada 
da informação, a navegabilidade do usuário e a relação narrativa entre 
as edições, as seções do produto como um todo. É aqui que o sistema 
se comporta como um Portal System. Porém, os CMS´s (Sistemas de 
Gerenciamento de Conteúdos) já surgiram para suprir uma lacuna que 
os gerenciadores de portais deixavam, ou seja, aquela da arquitetura 
dos conteúdos em si. Os CMS´s são direcionados para o gerenciamento 
dos conteúdos das seções. Neste caso, sua aplicabilidade primeira não 
se dá mais com a criação do produto como um todo, com sua replica-
ção, mas sim com a disposição dos conteúdos dentro da estrutura do 
portal, com a hierarquização e navegabilidade internas.

Neste aspecto é que o sistema de publicação, então, comporta-
se como um Sistema de Gerenciamento de Conteúdos. Mas, conforme 
já apontado (LÓPEZ; GAGO; MACHADO, 2004a; PEREIRA, 2003; 
SCWINGEL, 2004), o conceito de arquitetura da informação para 
produtos comunicacionais necessita complexificar-se, incluindo como 
elemento essencial o de ser também uma estrutura narrativa. Nesse 
aspecto, um sistema de publicação necessita ser flexível para incor-
porar modelos narrativos diferenciados que poderão ser aplicados 
por seções, por editorias ou de acordo com os gêneros jornalísticos, 
isto é, conforme as demandas dos editores. Por fim, é nesse aspecto 
que o sistema de publicação possibilita a construção de roteiros com 
narrativas multimidiáticas e deve se diferenciar dos demais sistemas 
de publicação elaborados para outros fins, constituindo-se em um 
Sistema de Publicação para o Jornalismo Digital. A Plataforma de 
Publicação e Ensino do Panopticon está estruturada para permitir 
a composição de diferentes sítios, que estarão integrados entre si, 
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porém com gerenciamento independente e decentralizado. Neste 
momento, comportar-se-á como um Sistema de Gerenciamento de 
Portais, replicando e estruturando sítios distintos, os quais estão 
vinculados a cada turma de alunos e seus respectivos coordenadores/
tutores. Cada sítio poderá ser composto por editorias que, por sua 
vez, conterão seções, sendo que há uma completa independência e 
flexibilidade de estrutura entre cada um deles.

Uma arquitetura da informação flexível

Ao incorporar a flexibilidade da arquitetura da informação para 
o conjunto das matérias compostas pelo PIP, este sistema passa a 
atuar também como um CMS. Nesse sentido, temos a utilização da 
hipertextualidade na estrutura das matérias, que ficam explícitas na 
área à direita da tela. São elas: links para vários outros títulos, que 
compreendem a continuidade narrativa da matéria; um “olho”, um 
seja, um texto em destaque com informação complementar ao da 
tela principal; a possibilidade de visualização da enquete vinculada 
especificamente ao conteúdo da tela principal. Cada matéria poderá 
comportar várias enquetes, já que para cada desdobramento pode 
haver uma distinta; fotos com legenda embaixo, relacionadas a cada 
desdobramento da matéria; links internos, ou seja, vinculações com 
outras matérias anteriormente postadas naquele sítio; links externos, 
ou seja, vinculações com matérias externas aos sítios da plataforma 
do PPEP; e a identificação do autor, imagem e breve currículo.

Por sua vez, ao aprimorar o sistema de composição, incorporan-
do a proposta da arquitetura da informação trabalhada na sugestão da 
pauta (SCHWINGEL, 2005b), a PPEP diferencia-se efetivamente da 
maioria dos demais sistemas, por permitir a composição da estrutura 
narrativa da matéria como um produto multimidiático. A estrutura 
trabalhada, no papel, para a sugestão de pauta, agora será composta 
no próprio sistema, sendo que editores e repórteres poderão propor 
alterações a qualquer tempo, de acordo com o processo de apuração 
da matéria.

Segue abaixo o modelo de estrutura para a sugestão de pauta 
que está sendo incorporado ao PPEP:

O exemplo acima da arquitetura da informação é hipotético, 
pois tal estrutura será totalmente flexível. Dois fatores nesse processo 
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precisam ser ressaltados, o primeiro é que o processo de composição 
necessita de um fechamento, portanto em um momento o repórter ou 
pauteiro fechará a pauta, e o sistema registrará aquele documento para 
posterior análise do professor. Ao concluir a pauta, após o registro, o 
sistema volta a liberar a “árvore”, a estruturação, para edição, sendo 
que o repórter poderá editar o texto diretamente nesta estrutura.

O segundo aspecto é que devido à hipertextualidade, muitas ve-
zes a estrutura narrativa não fica explícita para o leitor. Assim sendo, 
para uma maior elucidação quanto à narratividade da matéria propos-
ta pelo repórter, a representação gráfica da arquitetura da informação 
da matéria ficará disponível para o leitor na área da direita do sítio.

Além da vinculação dos documentos (arquivos, matérias) entre 
si, que são a aplicação da hipertextualidade, os usuários do sistema 
poderão incorporar imagens, vídeos, áudios e outros documentos na 
estrutura narrativa ou de forma ilustrativa nas telas, aplicando, assim, 
a multimidialidade.

A Plataforma de Publicação e Ensino do Panopticon contém 
uma ferramenta de busca para o leitor chegar à informação de forma 
direta, sem necessitar navegar pelo menu dos sítios. Outro aspecto 
trabalhado é a incorporação de campos para palavras-chaves, o que 
possibilitará buscas internas ainda mais específicas e abrindo-se 
espaço para aprimorar-se, posteriormente, a utilização de metadados.

Módulo de Administração do Sistema

Todo sistema de publicação possui um módulo administrativo. 
Este pode ser mais centralizado na função do administrador ou visar 
a descentralização. O intuito na implementação da PPEP foi possibi-
litar a flexibilização de papéis e facilitar para que ação seja feita pelo 
usuário final do sistema, o aluno do curso. Assim, foram definidos 
papéis e níveis de acesso para cada um deles:

1) O Administrador do Sistema: pode criar sítios distintos. Tem 
acesso a todas as publicações de todos os sítios da plataforma, 
podendo proceder à edição ou exclusão das mesmas;
2) O Coordenador do sítio: pode cadastrar turmas e usuários 
para aquele sítio, aprová-los ou definir papéis para os inscritos.
Será papel exclusivo do professor ou de um assistente;
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3) Editor chefe: possui acesso a todas as publicações (matérias) 
postadas naquele sítio. Definirá o papel de editor ou de outros 
editores chefes e pode criar editorias e seções. Será o papel do 
professor, de um assistente, de monitores ou mesmo de alunos 
que assim sejam definidos pelo professor;
4) Editor: possui acesso às publicações (matérias) de uma 
editoria somente. Será o papel de um ou mais monitores ou 
alunos a serem responsabilizados pela edição das matérias de 
seus colegas;
5) Repórter: são todos os usuários cadastrados no sistema que 
estejam vinculados à turma. Possuem acesso somente a suas 
próprias publicações.

Portanto, a sistemática de produção de um novo sítio na PPEP 
compreende:

1º) Geração do novo sítio pelo Administrador do Sistema;
2º) o cadastramento dos usuários (repórteres) diretamente no 
endereço fornecido pelo professor (Coordenador do sítio);
3º) o professor (Coordenador) efetua a vinculação dos usuários 
a uma turma específica;
4º) o professor (Coordenador) procede à definição de papéis, ou 
seja, dentre todos os alunos, define quais serão editores chefes 
(com acesso a todas as publicações daquele sítio) e editores 
(com acesso às publicações de uma editoria somente).

Assim, todos os demais serão repórteres, com possibilidade 
de inserção de matérias, porém com capacidade de edição limitada 
somente às suas próprias produções.

Cada sítio possui uma ou mais turma associadas. E a estrutura 
do banco de dados foi definida pelas turmas. Isso significa que os 
usuários vinculados a uma turma somente terão acesso ou mesmo 
visualização ao acessarem o módulo de publicação do sistema dos ar-
quivos (textos, imagens, áudios) postados por aquela turma. Mesmo 
que várias turmas estejam vinculadas a um mesmo sítio, os bancos 
estarão separados.
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Sistema de Ensino

O sistema de ensino, conforme anteriormente assinalado, consti-
tui-se primeiramente de ferramentas de interatividade entre professor 
(coordenador), editor chefe e demais alunos (repórteres). O principal 
elemento viabilizador dessa interatividade será um fórum web que 
possibilitará comentários em tempo real da publicação e da edição. Por 
exemplo, estando professor e alunos em uma mesma sala de aula, o pro-
fessor poderá efetuar as instruções de composição e de edição de deter-
minada matéria para vários alunos ao mesmo tempo, sem a necessidade 
de estar acompanhando no computador do aluno a edição. Já se ambos 
estiverem de forma remota, o professor poderá proceder, à distância e 
em tempo real, à edição da matéria como se estivesse in loco.

Em segundo lugar, o sistema é composto de um controle de 
versões, ou seja, cada matéria terá um caminho a ser acompanhado 
desde a primeira publicação, com todas as sugestões do professor, do 
editor chefe e dos editores. Assim, o professor ao efetuar o fechamen-
to de uma turma poderá ter a exata medida da contribuição de cada 
aluno, bem como avaliar a pertinência de suas sugestões.

Para o uso da Plataforma

Para a publicação de qualquer produto ou serviço internet, a 
primeira ação é a definição de um domínio, do endereço. A segunda é 
a contratação de um serviço de provimento internet, de um provedor 
de conteúdo onde as páginas (publicações) estarão fisicamente. No 
caso de tecnologias que se utilizam de banco de dados, como os siste-
mas trabalhados, além do provimento de conteúdo, há a necessidade 
de um provedor de banco de dados, com tecnologia compatível com 
a utilizada. No PPEP, a tecnologia é o PHP (Hypertext Preprocessor) 
e o banco de dados o MySQL, configurados em um provedor Linux 
no Centro de Processamento de Dados da Universidade Federal da 
Bahia. A metodologia de desenvolvimento escolhida foi a incremental 
de prototipagem rápida, em função da plataforma ser composta por 
sistemas e estes por módulos, sendo que alguns estão bem definidos, 
mas outros ainda continuam em processo de apuração e pesquisa.

O sistema possui um help, uma ajuda interna, que está em 
desenvolvimento, bem como um manual para a utilização do usuário. 
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Além disso, há um manual para a instalação da plataforma e outro 
para desenvolvedores de PHP, que ficarão disponíveis nas bibliotecas 
de Software Livre.

Rumo a uma Versão 2.0

Uma ideia fundamental norteadora da produção de uma Pla-
taforma como esta, é que ela seja aberta a contínuas modificações e 
aperfeiçoamentos por seus usuários. Utilizando software livre, dife-
rentes utilizadores poderão adaptar a ideia e o protótipo originais, 
expandi-los, aperfeiçoá-los, interligá-los a outros sistemas, etc, de 
maneira a atender suas necessidades específicas.

A partir dos testes realizados com a versão Panopticon 1.0, no 
segundo semestre de 2006, foram detectados vários bugs, bem como 
discutidas e identificadas maneiras de simplificar a agilizar certos 
procedimentos, no processo de utilização da plataforma.

Verificou-se, ainda, a necessidade de criar-se uma documenta-
ção mais detalhada, que facilite a compreensão dos futuros usuários, 
quando a plataforma estiver plenamente disponível para uso público.

No segundo semestre de 2006, o conjunto inicial de instituições 
participantes da Rede Latino-Americana/Pronex (Universidade Fede- 
ral da Bahia, Universidade Federal de Pernambuco, Universidad Na-
cional de Córdoba/Argentina, Instituto Tecnológico de Monterrey/ 
México), que já havia sido alargado pela inclusão da Universidade Fe- 
deral de Santa Maria, passou a contar também com a participação de 
colegas da Universidade Federal de Santa Catarina e das Faculdades 
Jorge Amado, de Salvador, Bahia.

A equipe das Faculdades Jorge Amado, formada pelos profes-
sores e pesquisadores Beatriz Muniz Ribas e Marcio Freire e pelos 
técnicos Miguel Phileto (Analista de Sistemas e Designer), Harlan 
Barros (Analista de Requisitos), Liane Oliveira (Analista de Sistemas) 
e Gabriel Barbosa (Pro- gramador), partiu então para a elaboração de 
uma versão 2.0 da Plataforma Panopticon. A nova versão, mantendo-
se balizada pelos conceitos teóricos incorporados no primeiro protó-
tipo produzido, buscará corrigir problemas de utilização identificados 
durante os testes da versão 1.0. Modificações em termos do design dos 
templates do protótipo original deverão também, oportunamente, ser 
introduzidos.
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De especial importância será, nesta nova versão, a produção de 
uma documentação bastante detalhada e clara, uma vez que, dispo-
nibilizado para uso público o novo protótipo, espera-se que ele venha 
a ser adotado e paulatinamente aperfeiçoado, ampliado e adaptado 
pelos usuários que dele passem a servir-se.

A versão 2.0 entrará em testes no segundo semestre de 2007, 
devidamente disponibilizada em sites de softwares livres para acesso 
público ao produto.
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LA EXPERIENCIA DE LA FACOM-UFBA (1995-2005) 
EN LA ENSEÑANZA DEL PERIODISMO DIGITAL

(2006)

Elias Machado
Marcos Palacios

Los primeros pasos con la revista Lugar Incomum

Todo empezó en marzo de 1995 cuando, como uno de los resul-
tados de nuestras investigaciones en el campo de las redes digitales 
en el Programa de Postgrado en Comunicación y Cultura Contempo-
ráneas, decidimos ofrecer una asignatura opcional por primera vez 
en la Facultad de Comunicación de la Universidad Federal de Bahía 
(Brasil). En aquella época, cuando ni siquiera la Red había sido abierta 
para uso comercial en Brasil, tampoco existían programas especiali-
zados para la edición de los contenidos de las publicaciones. Tomada 
la decisión, partimos para la definición de la metodología del curso.

Desde el primer momento quedó claro para nosotros que era 
fundamen tal que la enseñanza fuera una mezcla de aprendizaje de las 
técnicas y un espacio permanente para la reflexión sobre la práctica 
del periodismo en las redes porque teníamos la convicción de que este 
sería el modelo del futuro.

A partir de estos lineamentos generales definimos que la asig-
natura – Géneros Periodísticos – sería ofrecida por los dos profesores 
en la forma de taller, con un producto definido, y que, al final, todo 
el estudiante tendría que elaborar un ensayo sobre la experiencia 
desarrollada a lo largo del curso. A pesar de que era una asignatura 
opcional la respuesta de los estudiantes fue la mejor posible: el nu-
mero de interesados superó de mucho las 20 plazas disponibles en 
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los tres semestres en que el curso funcionó, antes de la interrupción a 
causa de una licencia de uno de los profesores.

En clase, desde el primer día, el estudiante era invitado a agre 
garse a una estructura de taller, coordinado simultáneamente por los 
dos profesores, en que iba a producir reportajes a un ritmo lo más 
profesional posible para salir en la edición semanal de la revista 
Lugar Incomum,1 la primera publicación periodística en línea en el 
Estado de Bahía.

Figura 1. Revista Lugar Incomum, 1995

Lo más interesante es que ni siquiera las difíciles condiciones 
de producción – entonces estábamos obligados a hacer todo el tra-
bajo de puesta en línea de los contenidos de forma artesanal, con 
la introducción manual de los comandos en html, un conjunto de 
operaciones mecánicas y fastidiosas –, era capaz de reducir las ganas 
de los estudiantes en participar activamente del proyecto. En general, 
el grupo de estudiantes trabajaba por su propia cuenta durante toda 

1 Disponible en: <http://www.facom.ufba.br/prod/lugar/>.
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la semana para garantizar que, los viernes, día de las clases, hubiera 
textos suficientes para volcar la nueva edición en línea. Para ganar 
tiempo, muchas veces, en un proceso rudimentario de enseñanza a 
distancia, intercambiábamos mensajes de correo electrónico para 
hacer correcciones de los trabajos.

El resultado no podría ser mejor: ganábamos tiempo y aumentaba 
la velocidad de aprendizaje. En esta primera experiencia aún no había-
mos pensado en aprovechar la enseñanza como pretexto para estimular 
en los alumnos de periodismo el conocimiento del mundo de las redes.

Como no teníamos un modelo claro de metodología y de publi-
cación a aplicar, a la hora de decidir la línea editorial del periódico, 
optamos por temas poco tratados por la prensa local, como casi 
siempre ocurre con los periódicos en las facultades de comunicación. 
Por una cuestión de proximidad con los intereses de los estudiantes 
el Lugar Incomum tendría cuatro secciones: cultura, ciencia, campus 
y agenda. Luego percibimos, por las reflexiones de los alumnos en los 
ensayos de fin de curso, las limitaciones del proyecto y hablamos de la 
necesidad de un estudio de lo que se estaba haciendo en otras faculta-
des y en el mercado para perfeccionar nuestro trabajo de enseñanza.

A renglón seguido, dedicamos dos semestres a una investi-
gación de las principales publicaciones periodísticas en la red, en 
Brasil y en el mundo, que permitió escribir el libro pionero: Manual 
de Periodismo en Internet,2 en 1996. El trabajo en la asignatura y la 
investigación sobre las publicaciones periodísticas en las redes per-
mitieron un conocimiento más amplio de las prácticas de enseñanza 
del periodismo digital, de la bibliografía específica, de las prácticas de 
mercado y quedamos estimulados a poner a prueba metodologías y 
modelos propios de enseñanza, adaptados a nuestras necesidades y 
condiciones de infraestructura.

Terminada la investigación y concluidas las actividades en los 
dos primeros años de la asignatura, era consenso entre nosotros que 
el periodismo digital tendría que ser incorporado al currículo mínimo 
de los estudiantes de la carrera de periodismo, como una asignatura 
obligatoria. La justa demanda, apoyada en la experiencia de la revista 
Lugar Incomum, quedó aceptada y desde la reforma del plan de 

2 Disponible en: <http://www.facom.ufba.br/jol/producao.html>.
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estudios del curso de periodismo de la Facultad en 1996, el Taller de 
Periodismo Digital es una asignatura obligatoria.

La decisión de incluir la asignatura como obligatoria aún en 1997 
adelantó una tendencia verificada en todas las reformas de planes de 
estudios en cursos brasileños congéneres en los años sucesivos y acabó se 
revelando muy correcta por dos razones. En primer lugar, porque pasó a 
tomar el periodismo digital como una realidad concreta en la enseñanza 
y, luego, porque provocó la necesidad de desarrollar metodologías capa-
ces de extraer buenos resultados del uso de las tecnologías digitales.

Figura 2. Revista Lugar Incomum, segunda versión 1997

En 1999, el profesor Messias Bandeira impartió la disciplina e 
introdujo una nueva formulación gráfica para el Lugar Incomum,3 
producto del trabajo de conclusión de curso de la estudiante Luciana 
Cardoso Brichet.

Con la incorporación temprana de la enseñanza del periodismo 
digital en la licenciatura en periodismo, la cual debe mucho a los traba-

3 Disponible em: <http://www.facom.ufba.br/lugarin/>.
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jos de investigación realizados en el ámbito de la línea de Cibercultura 
del Programa de Postgrado en Comunicación, fueron creadas condicio-
nes para que la enseñanza del periodismo en las redes fuera uno de los 
campos estratégicos de actuación de los investigadores que en el futuro 
constituyeron el Grupo de Investigación en Periodismo On-line - GJOL.

Figura 3. Lugar Incomum, versión 1999

Del Proyecto Sala de Aula al modelo del Panopticon

En paralelo con el desarrollo de Lugar Incomum, de la reforma 
del plan de estudios y con la licencia para estudios de doctorado del 
profesor Elias Machado, como resultado de nuestras investigacio-
nes sobre lo que se estaba haciendo en términos de enseñanza del 
periodismo en las redes, el profesor Marcos Palacios, de esta vez en 
conjunto con los profesores André Lemos, Claudio Cardoso y José 
Mamede trabajó para el lanzamiento de una plataforma pionera de 
enseñanza on-line, en 1997, el llamado Proyecto Sala de Aula4.

4 Disaponible en: <http://www.facom.ufba.br/saladeaula>.
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En esta plataforma fueron ofrecidos diversos cursos on-line, 
incluyendo los de periodismo digital, ministrados por los profesores 
Marcos Palacios, Afonso Silva Jr. y Luciana Mielniczuck. El carácter 
pionero de la experiencia y el renombre de los investigadores del área 
de cibercultura de la Facultad de Comunicación de la Universidad 
Federal de Bahía contribuyeron a la participación de estudiantes de 
los más diversos estados federados brasileños, muchos del centro-sur 
(São Paulo y Rio de Janeiro).

Figura 4. Proyecto Sala de Aula: Curso de periodismo digital

La Plataforma del Proyecto Sala de Aula, la cual en su tiempo 
representó un modelo pionero de enseñanza on-line en la Univer-
sidad Federal de Bahía, pasó a enfrentarse a dificultades de perfec-
cionamiento y desarrollo de nuevas interfaces tecnológicas cuando 
la licencia del profesor José Mamede, ex director del Laboratorio de 
Multimedios de la Facultad para hacer estudios de doctorado en 1999. 
Con la salida del profesor Mamede, que fuera el principal responsable, 
a través d el Labmedia, de la plataforma tecnológica, el proyecto em-
pezó a perder fuerzas hasta que se quedó prácticamente suspen- dido, 
sin abrir nuevas clases desde el año 2000.
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Mientras el Proyecto Sala de Aula entraba en decl ive, el sector 
de perio- dismo de la Línea de Cibercultura del Programa de Pos-
grado de la Facultad5 volvió a involucrarse, por medio del profesor 
Marcos Palacios, en una nueva experiencia de enseñanza on-line con 
el lanzamiento en el 2000 del periódico Panopticon,6 cuyo diseño fue 
concebido por Beatriz Ribas, órgano experimental de los estudiantes 
del Taller de Periodismo Digital de la Facultad, totalmente dedicado 
al mundo del periodismo en las redes.

En esta primera etapa del Panopticon aún no había una her-
ramienta específica desarrollada para la enseñanza del periodismo 
on-line y lo que se hacia era utilizar los edictores de textos patrones 
como Frontpage y Dream-weaver para formatear los reportajes 
redactados por los estudiantes. La interfaz era básicamente estática 
y los contenidos predominantemente en forma de textos e imágenes 
fijas. No quedaba la menor duda de que había un desfase entre los 
conceptos desarrollados por los teóricos del Grupo de Investigación 
en Periodismo On-line (GJOL)7 y las herramientas para la enseñanza 
en uso en la Facultad.

Con la licencia del profesor Marcos Palacios para hacer estudios 
de post- doctorado, en el año 2001 asumió el Taller de Periodismo 
Digital la profesora Carla Schwingel, que recién había terminado sus 
estudios de maestría en el programa de postgrado de la Facultad, 
con una innovadora disertación sobre los procesos de producción 
colectiva de contenidos en las redes digitales. La primera decisión 
de la nueva profesora fue partir para el desarrollo de una plataforma 
específica para el Panopticon que permitiera incorporar al sistema de 
publicación las características claves del periodismo digital identifica-
das en diversos trabajos de investigación de los miembros del GJOL. 
Después de un semestre de trabajos con los estudiantes del Taller de 
Periodismo Digital, la profesora Carla Schwingel consiguió poner en 
funcionamiento un sistema de publicación dinámico y distribuido 
que permitía la enseñanza y la alimentación de contenidos remota. La 
puesta en marcha del sistema de publicación distribuid o y remoto dio 
un nuevo impulso al Panopticon.

5 Disponible en: <http://www.poscom.ufba.br/>.
6 Disponible en: <http://www.panopticon.ufba.br>
7 Disponible en: <http://www.facom.ufba.br/jol>.
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Figura 5. Panopticon: sistema de publicación dinámico y distribuido

La gran ventaja del sistema de publicación del Panopticon era 
que, por vez primera, los estudiantes pudieron hacer sus trabajos de 
forma remota, una vez que tenían claves de acceso para desde cual-
quier sitio poder enviar los reportajes para el profesor y, recibiendo 
el visto bueno, poder actualizar los contenidos de la publicación 
instantáneamente. Pensado como un sistema abierto de publicación, 
el Panopticon tenía posibilidades de interacción con los usuarios y 
lectores del periódico. En todos los reportajes había un espacio para 
comentarios de las noticias y los usuarios aún podrían enviar artículos 
para secciones específicas. Como ejemplo del merito del trabajo pué-
dese señalar el hecho de que la plataforma al mismo tiempo que supo 
incorporar a los usuarios en el sistema de producción de contenidos, 
mantuvo los canales específicos de selección de contenidos a cargo 
de los profesionales, con más razón cuando tratamos de un periódico 
experimental.
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Figura 6. Panopticon interface de producción

Desarrollado por la iniciativa personal de la profesora Carla 
Schwingel, con su entrada formal para el Grupo de Investigación 
en Periodismo On-line y al regreso del profesor Marcos Palacios al 
comando del Panopticon, en el año 2002, cada vez más, hubo la de-
cisión de hacer del periódico un espacio de experimentación para los 
estudios aplicados de los miembros del grupo de investigación.

Como forma de mantener actuando en conjunto el equipo que 
creara y implementara el sistema de publicación del Panopticon, los 
coordinadores del GJOL invitaron el entonces estudiante de perio-
dismo, Eduardo Miranda, que se encargara de la programación del 
sistema, para integrarse al grupo como técnico de apoyo. La propues-
ta era que el equipo participara de futuros perfeccionamientos del 
sistema de publicación del Panopticon y que continuase sus estudios 
postgraduados, lo que, al menos en el caso de Carla Schwingel, acabó 
por ocurrir, al ingresar en el curso de doctorado en el año 2004.
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Del Panopticon al modelo de periódico multiusuario

La tercera etapa de la enseñanza del periodismo en las redes 
en la Facultad de Comunicación de la Universidad Federal de Bahía 
empezó en finales del año 2003 cuándo decidimos centrar nuestros 
esfuerzos para hacer del Grupo de Investigación en Periodismo  
On-line, ya entonces la principal referencia teórica brasileña en el 
campo del periodismo en las redes, en un grupo de investigación e 
innovación tecnológica y como el embrión de un futuro sistema local 
de innovación tecnológica.8 A partir de contactos con colegas de Cór-
doba, Argentina, Monterrey, México y Recife, Pernambuco monta-
mos un proyecto conjunto de investigación La Red Latinoam ericana 
para el desarrollo de softwares y metodologías para la enseñanza del 
perio- dismo en redes de banda ancha – 2004/2006, considerado 
de punta y que cuenta con apoyo financiero del CNPq, la principal 
agencia de fomento a la investigación científica brasileña y de Fapesb, 
la principal agencia de fomento a la investigación científica bahiana.

Por una parte, establecimos acuerdos de cooperación conjunta 
con universidades congéneres, Universidad de Texas, Beira Interior, 
Vic y La Habana y, por otra, pasamos a estimular trabajos conjuntos de 
investigación aplicada con pequeñas empresas con vocación tecnológi-
ca, algunas de ellas creadas por ex y actuales estudiantes de la Facultad 
o miembros del GJOL.

Definidas nuestras prioridades de trabajo – el desarrollo de 
softwares para la enseñanza del periodismo – en estos momentos es-
tamos involucrados en perfeccionar la Plataforma del Panopticon que 
pasará a ser bilingüe y alimentada por los estudiantes y profesores 
de periodismo de los cuatro actuales y de futuros nodos de la Red 
Latinoamericana. El objetivo es que, al mismo tiempo que aprende 
la práctica del periodismo en las redes, el estudiante pueda familia-
rizarse con el idioma extranjero, el español para los brasileños, y el 
portugués para los mexicanos y argentinos.

A partir de una plataforma única los estudiantes y profesores de 
los tres países podrán aprovechar para intercambiar conocimientos y 
metodologías de investigación y enseñanza. Mientras la plataforma 

8 Este tipo de proyecto parece cada vez más atraer a los investigadores del pe-
riodismo. Durante la V Bienal Iberoamericana de la Comunicación, en México, 
2005, tuvimos la oportunidad de discutir con los colegas de las universidades de 
Santiago de Compostela, España, y Lomas de Zamora, en Argentina, que también 
están desarrollando plataformas similares de publicación.
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original del Panotipticon era básicamente un sistema de publicación, 
que permitía con muchas ventajas la producción y edición de conteni-
dos para medios digitales, nuestro grupo de investigación pretende, al 
final del proyecto, hacer de la plataforma Panopticon una plataforma 
completa que comprenda todas las etapas del sistema de producción 
de contenidos para organizaciones periodísticas y además añada her-
ramientas para la enseñanza remota.

De los cuatro sistemas integrantes de la cadena de producción de 
contenidos de una organización periodística – recogida de datos, com-
posición de contenidos, circulación y negocios – además de perfeccionar 
el sistema de composición de contenidos existente, las prioridades del 
grupo de investigación son: agregar a la plataforma herramientas de 
búsqueda internas y externas que faciliten la localización e identificación 
automática de informaciones que puedan ayudar a los estudiantes-re-
porteros en la elaboración de sus reportajes o artículos y herramientas 
que posibiliten una diversificada y más veloz circulación de los conte-
nidos, actualmente disponibles de forma estática en la página web del 
periódico. Incorporadas estas herramientas, la plataforma estará en 
condiciones de agilizar mucho las tareas prácticas de los estudiantes, au-
tomatizando acciones rutinarias y responsables por pérdida de tiempo y 
dinero en las redacciones como la localización de fuentes y documentos.

Como se trata de un periódico experimental de un Taller de una 
Facultad de Comunicación, por supuesto, la plataforma tendrá que 
ofrecer herramientas que permitan a profesores y estudiantes desarrol-
lar actividades didácticas a lo largo de los cursos de licenciatura. Sólo 
para que tengamos una idea de las dificultades de la actual plataforma, 
para poder hacer actividades complementarias con sus estudiantes, 
el profesor Palacios tuvo que echar mano de la herramienta Blogger 
y de una lista de discusión propia para pro- poner ejercicios y acom-
pañar a los alumnos en los cursos de los años 2003.1/2003.2/ 2004.1.  
La propuesta es que, a mediano plazo, la plataforma pueda incorporar 
experimentos de los investigadores de otros nodos de la Red como, para 
poner un ejemplo, el juego de RPG para la enseñanza del periodismo 
que el equipo del Grupo Virtus, liderado por el profesor Paulo Cunha, de 
la Universidad Federal de Pernambuco, está empeñado en llevar a cabo.

No cabe la menor duda de que estos perfeccionamientos no van 
a darse de forma aislada. El tratamiento aislado de uno de los siste-
mas componentes del sistema general de producción de contenidos 
de las organizaciones periodísticas – en el caso el de publicación – era 
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justo la principal limitación de la Plataforma Panoptcion original.  
El proyecto de la nueva plataforma debe necesariamente ser pensado 
como un conjunto de sistemas interconectados e interdependientes. 
Es esta una de las diferencias entre los sistemas mecánicos y los au-
tomatizados. Como gran parte de las tareas son hechas por agentes 
inteligentes y softwares especializados, lo más recomendable es que 
en vez de mantener cada sistema como una unidad autónoma, se 
pueda trabajar de forma conjunta e interconectada. Por eso aquí la 
separación de los distintos sistemas es solamente un artificio con fines 
didácticos con el objetivo de mejor visualizar cada uno de ellos.

Conclusiones

En este relato describimos las tres fases de la enseñanza del 
periodismo digital en la Facultad de Comunicación de la Universidad 
Federal de Bahía. De esta experiencia de casi diez años creemos que 
se pueden extraer algunas importantes lecciones:

1) La enseñanza del periodismo en las redes es una necesidad 
frente a la consolidación de esta nueva forma de hacer periodis-
mo y supone el desarrollo de metodologías específicas9;
2) En la sociedad de las redes cambian totalmente las funciones 
de los estudiantes y de los profesores. Cada vez más el estudian-
te puede trabajar de forma colectiva y autónoma, con la tutoría 
del profesor;
3) Más que nunca, en el caso de las redes cuando todo está por 
hacerse, la investigación debe estar por detrás de los proyectos 
de enseñanza en el periodismo;
4) La base tecnológica que está por detrás del periodismo en las 
redes pone de relieve la vocación para la investigación aplicada  
y la innovación tecnológica, hasta hoy casi inexistente en los 
cursos de periodismo;
5) Los cursos de periodismo y los postgrados en comunicación 
deben estrechar lazos con agencias de fomento a la investiga-
ción, empresas de vocación tecnológica y organizaciones perio-
dísticas para el desarrollo de tecnologías y softwares.

9 En el artículo Hipertexto y redacción periodística ¿Un nuevo campo de investiga-
ción, Pauta Geral 7 (2005), p. 191-202, Díaz Noci discute la perspectiva docente a 
partir de la aplicación de la teoria del hipertexto a la enseñanza del periodismo.
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ESTUDOS SOBRE JORNALISMO DIGITAL NO BRASIL
(2006)

Claudia Irene de Quadros
Luciana Mielniczuk

Suzana Barbosa

Introdução e método empregado
Conhecer os pioneiros na pesquisa sobre jornalismo digital no 

Brasil e esboçar um levantamento – quantitativo – sobre os estudos 
realizados ao longo desses 10 anos são os objetivos deste artigo. Pre-
tende-se verificar as instituições e regiões que mais têm se destacado, 
o número de teses e dissertações defendidas em torno da temática, 
além de mapear a atuação dos pesquisadores.

Trabalhamos com a hipótese de que há quatro clusters1 de 
pesquisadores, distribuídos entre as regiões Nordeste, Centro-Oeste, 
Sudeste e Sul, nas quais os estudos nesta área de especialidade do 
jornalismo têm se desenvolvido, de modo constante e crescente. Esses 
polos estão representados por seis pesquisadores que elegemos para 
iniciar nossos estudos sobre a produção científica em jornalismo 
digital.

Para se chegar aos seis nomes que são referidos aqui como os 
de produção mais consolidada e com maior atuação nas atividades de 
pesquisa e de orientação na pós-graduação, empregou-se, inicialmen-
te, a base de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (CAPES)2 utilizando como palavras-chaves ‘jornalismo 

1 Ver: ARAÚJO (2006). 
2 Disponível em: <http://www.capes.gov.br/capes/portal/conteudo/10/Banco_Te-

ses.htm>.
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on-line’ e ‘jornalismo digital’ e, em seguida, foi feita a checagem a par-
tir dos Currículos Lattes3. O cruzamento entre as informações obtidas 
nas duas bases de dados foi necessário, pois identificamos lacunas na 
produção dos pesquisadores, ora em uma das bases, ora em outra. 
Nos casos em que ainda pairavam dúvidas após a consulta às duas 
bases, os pesquisadores foram consultados por e-mail.

O texto está dividido em três partes: primeiro, uma breve apre-
sentação dos pesquisadores; a seguir suas atuações na pós-graduação; 
por último, a produção intelectual dos pesquisadores.

Os pesquisadores

Os seis nomes selecionados para a realização deste levantamen-
to – conforme os critérios metodológicos já explicitados – foram os 
seguintes: Claudia Irene de Quadros (Univeridade Tuiuti do Paraná), 
Elias Machado Gonçalves (Universidade Federal de Santa Catarina)4, 
Elizabeth Saad (Universidade de São Paulo), Marcos Silva Palacios 
(Universidade Federal da Bahia), Sebastião Squirra (Universidade 
Metodista de São Paulo), Zélia Leal Adghirni (Universidade de Brasília).

No quadro abaixo é possível observar a titulação e o país de 
formação dos pesquisadores. Cabe informar que todos possuem for-
mação na área de jornalismo digital.

Quadro 1. Titulação dos pesquisadores

O quadro nos permite identificar que a formação desses pes-
quisadores se deu majoritariamente no exterior, especificamente na 

3 Disponível em: <http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/index.jsp>.
4 Em junho de 2006, o pesquisador transferiu-se para a Universidade Federal de 

Santa Catarina, depois de atuar por mais de dez anos na Universidade Federal da 
Bahia.
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Europa (Espanha, Portugal e França), apenas um obteve o título no 
país e outro pesquisador nos Estados Unidos.

Panorama da atuação na pós-graduação

Cruzando as informações contidas nas bases de dados da CAPES 
e do CNPq, encontrou-se 52 trabalhos de mestrado e de doutorado, 
produzidos entre 1998 e 2005. Desse total, 28 trabalhos foram orien-
tados pelos seis pesquisadores que estudamos, ou seja, pouco mais 
de 50%. No Quadro 2 é possível visualizar a atuação dos referidos 
pesquisadores.

Quadro 2. Dissertações e teses orientadas pelos seis  
pesquisadores estudados5

No Sudeste, a Universidade de São Paulo e a Universidade Me-
todista se destacam, tendo os professores Elizabeth Saad e Sebastião 

5 Para Claudia Quadros foi incluída apenas a dissertação Notícia sob medida - 
Jornalismo personalizado na internet por ser a que traz no título palavras que 
demonstram a especificidade do trabalho. 

 Para Beth Saad, foram consideradas as dissertações que ela orientou e em cujos 
títulos havia referência à palavra “informação” e ou “jornalismo”.O professor Se-
bastião Squirra se aposentou da USP em 1998. Aqui, a instituição aparece indicada, 
pois foi lá que, em 2003, foi defendida a tese Mídia digital: o vigor das práticas 
jornalísticas em um novo espaço, de Walter Lima Júnior, orientada por ele.
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Squirra como os mais referenciados na área, também pelo número de 
publicações, computando, ambos, um total de 11 dissertações e teses 
orientadas.

Na Bahia, dez trabalhos foram produzidos na Universidade Fede-
ral da Bahia, sendo que, até o momento apenas uma tese de doutorado 
foi defendida. O estado possui atuação destacada nesta área, pois, desde 
1995 os professores Marcos Silva Palacios e Elias Machado Gonçalves 
iniciaram a investigação em jornalismo digital.

Zélia L. Adghirni destaca-se no Centro-Oeste, colocando a 
Universidade de Brasília como uma das instituições com grande con-
tribuição para o desenvolvimento da pesquisa em jornalismo on-line. 
Ela começa a orientar dissertações que abordam o tema a partir de 
2000, mantendo regularidade até o momento. No Sul, Claudia Qua-
dros, talvez a primeira pesquisadora brasileira a defender uma tese 
sobre jornalismo on-line, em 1999, na Espanha, desponta. Ainda que 
com menor número de orientações até o momento, as suas pesquisas 
constantes na área – tanto no Brasil, como participando em redes de 
pesquisa internacionais –, além das publicações, lhe colocam à frente 
no cluster Sul.

Os 24 trabalhos restantes foram orientados desde 1998, de 
maneira esporádica, por 18 orientadores distribuídos entre oito dife-
rentes universidades, conforme pode ser visualizado a seguir.

Quadro 3. Orientações realizadas por pesquisadores não  
estudados neste artigo
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Os dados da CAPES permitem inferir que as primeiras dissertações 
sobre jornalismo on-line foram produzidas na Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, com conclusão em 1998, sendo que, em seguida, 
aparecem os trabalhos orientados na Universidade Federal do Rio de 
Janeiro e na Unicamp. Já a primeira tese de doutorado foi defendida 
na Unicamp, em 2001. Vale notar que o pioneirismo nas defesas da 
pós-graduação não coube a nenhum dos seis pesquisadores que estu-
damos, como nos mostram os dois quadros anteriores.

Ao agregarmos os dados dos dois quadros, chega-se a um 
ranking por instituição no que se refere à quantidade de trabalhos 
produzidos sobre jornalismo digital. Desta maneira, temos o seguinte:

Quadro 4. Números de trabalhos e instituições em que foram defendidos

Coletânea Gjol-Miolo.indd   267 21/09/18   17:23



268  .  GJOL: 20 anos de percurso

Para avaliar o andamento da pesquisa nas referidas instituições 
e o desenvolvimento da investigação nos clusters citados, realizamos, 
uma vez mais, a checagem, cruzamento e análise das informações 
entre os dados da CAPES e do CNPq.

Quadro 5. Orientações em andamento

No total são 15 orientações em andamento, sendo que seis delas 
estão na UFBA, quatro na USP, quatro no sul (três na UTP e uma na 
PUCRS) e uma na UnB.

A partir do quadro anterior identifica-se a presença de mais teses 
em elaboração do que dissertações, fato que, por um lado, demonstra 
o amadurecimento da pesquisa na área, mas, por outro, desperta o 
questionamento sobre uma possível diminuição do interesse sobre o 
assunto entre os mestrandos.

Também é possível perceber a regularidade da pesquisa, que, de 
fato, se apresenta consolidada nos clusters Bahia, com Marcos Pala-
cios (com cinco orientações) e Elias Machado Gonçalves, reafirmando 
a liderança na região Nordeste. No Sudeste, Elizabeth Saad fica em 
evidência, enquanto Sebastião Squirra aparece neste momento sem 
orientações em jornalismo digital; Centro-Oeste, com Zélia L. Adghir-
ni, e Sul, com Claudia Quadros. Também no Sul, Juremir Machado 
Silva surge como orientador de um segundo trabalho em jornalismo 
digital.

Levantamento de publicações

Nesta parte do texto discorremos sobre as publicações dispo-
níveis, em junho de 2005, no Currículo Lattes dos pesquisadores 
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estudados.6 É importante destacar que um mesmo artigo publicado 
em diferentes idiomas foi contabilizado como duas produções, não 
pelo trabalho de tradução, mas, sobretudo, por sua repercussão. 
Artigos publicados em periódicos especializados e, depois, incluídos 
em capítulos de livro também foram considerados como produções 
distintas.

O quadro a seguir indica, quantitativamente, a produção de 
artigos, livros (organizados ou escritos pelo pesquisador) e capítulos 
de livros.

Quadro 6. Dados quantitativos sobre a produção  
dos pesquisadores estudados7

Na sequência, apresentamos comentários gerais sobre a produ-
ção de cada pesquisador.

Claudia Quadros

Sua tese de doutorado, entre as pioneiras sobre o assunto, defen-
dida na Espanha, foi publicada em forma de livro no ano de 2005 pela 
editora da Universidade de La Laguna. Seus demais trabalhos foram 
publicados na Espanha (Ámbitos, Revista Latina de              Comuni-
cación e Quaderns Digitals) e no Brasil (E-compós, 404 notfound e 
Em Questão).

6 Analisamos os currículos disponibilizados pelos pesquisadores, sem entrar no 
mérito sobre o preenchimento dos mesmos. Apenas registramos os itens por eles 
apresentados.

7 Consideramos somente a produção publicada, registrada como artigo científico, 
livro (escritos na íntegra ou organizados) e capítulo de livro. Neste artigo não 
haveria espaço para considerar os trabalhos apresentados em eventos científicos.
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Nos artigos publicados em periódicos especializados, Quadros 
reflete sobre as reconfigurações dos meios de comunicação, a ética, 
os novos formatos e práticas dos jornais digitais, as possibilidades 
proporcionadas pelo avanço tecnológico e os sistemas emergentes. 
O conjunto de sua obra demonstra a intenção de contribuir para um 
registro histórico sobre o estado da arte do jornalismo digital.

Quadro 7. Resumo da produção autoral de Claudia Quadros

Elias Machado

Antes de inciar o doutorado, o pesquisador já atuava na área, em 
meados dos 1990, em parceria com Marcos Palacios, também professor 
na UFBA. Atual presidente da Sociedade Brasileira de Pesquisadores 
em Jornalismo (SBPJor), Elias Machado Gonçalves destaca-se pelas 
iniciativas adotadas no intuito de desenvolver a pesquisa no campo do 
jornalismo e intensificar o intercâmbio internacional, e consequente-
mente, no seu foco de atuação, o jornalismo digital. Como reconheci-
mento da comunidade científica, neste ano de 2006, recebe o Prêmio 
Luiz Beltrão de Ciências da Comunicação, na categoria liderança 
emergente.

Dos 12 artigos publicados sobre jornalismo digital, cinco foram 
elaborados com orientandos e/ou outros pesquisadores. Os trabalhos 
foram publicados na Espanha (Zer - Revista de Comunicación e Scripta 
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Nueva), no México (Razón y Palabra) e no Brasil (Pauta Geral, Textos 
de Cultura e Comunicação e Comunicação e Sociedade). A maior parte 
de sua produção, inclusive os trabalhos apresentados em congressos, 
está disponível na Internet, no site do Grupo de Pesquisa em Jornalis-
mo Online8 ou na Biblioteca On-line de Ciências da Informação.9

Nos trabalhos desenvolvidos por Machado, encontramos preo-
cupações relacionadas à sistematização das investigações em jorna-
lismo digital, à falta da valorização da pesquisa aplicada no Brasil, 
aos efeitos provocados pela tecnologia nos meios de comunicação, 
aos novos sistemas de produção e distribuição da notícia e às novas 
formas de narrativas no ciberespaço. A repercussão de seus estudos 
pode ser observada no resultado do Google Scholar, sistema de busca 
exclusivo de trabalhos científicos: são centenas os investigadores que 
citam as pesquisas desenvolvidas pelo autor.

Quadro 8. Resumo da produção autoral de Elias Machado

8 Disponível em: <http://www.facom.ufba.br/jol>.
9 Disponível em: <http://www.bocc.ubi.pt>.
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Elizabeth Saad

Elizabeth Nicolau Saad Côrrea é referência quando se trata de 
jornalismo e negócios na rede. Já no doutorado em Ciências da Comu-
nicação, defendido em 1994, ela uniu tecnologia, jornalismo e mercado 
para fazer uma análise da Agência Estado. Na livre-docência, obtida 
em 2001, apresentou a pesquisa As estratégias da desconstrução. 
Sobre o uso de estratégias diferenciadas por empresas informativas na 
Internet. Parte do resultado desse trabalho pode ser conferido no livro 
Estratégias para a mídia digital, lançado em 2003. Utilizando exem-
plos internacionais e nacionais, como The New York Times, Financial 
Times, Mercury Center, Uol, Estadão, Grupo Abril e Organizações 
Globo, a autora faz uma análise de modelos e processos estratégicos 
para a informação digital. A proposta do livro é refletir sobre ações 
de empresas de comunicação na era digital. De maneira geral, Saad 
(2003, p. 26) reforça a “impossibilidade de receitas prontas quando fa-
lamos de operações de Internet” e assume que toda empresa do século 
XXI deve integrar a Internet como uma atividade normal.
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Os artigos científicos sobre jornalismo digital somam sete, sen-
do que seis foram publicados em revistas brasileiras, como Revista da 
USP, Pauta Geral, Novos Olhares e Brazilian Journalism Research e 
um na revista mexicana Razón y Palabra.

Quadro 9. Resumo da produção autoral de Elizabeth Saad

Marcos Palacios

O mais experiente pesquisador entre os selecionados, Marcos 
Silva Palacios dá início à investigação sobre jornalismo digital em 
1995. O conjunto de sua produção acerca deste tema reúne reflexões 
sobre ensino, metodologia, narrativas e tecnologia.

Em 1996, ele e Elias Machado Gonçalves, então professor da 
Universidade Federal da Bahia, disponibilizam na rede o Manual de 
Jornalismo Online, com parte do material elaborado para a Oficina 
de Jornalismo On-line dirigida aos alunos da graduação, no ano 
anterior. Aquele era um período em que começava a proliferação de 
jornais digitais e a discussão, na academia e no mercado, sobre as 
reais possibilidades da Internet para o desenvolvimento do jornalis-
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mo ainda era tímida. A parceria com Elias Machado Gonçalves rende 
outros estudos e publicações. Em 2003, organizam o livro Modelos de 
Jornalismo Digital. Os artigos são resultados de pesquisas desenvol-
vidas pelos integrantes do Grupo de Pesquisa em Jornalismo Online 
(GJOL).10

Dos oito artigos publicados, três estão em revistas internacio-
nais: Razón y Palabra (México), Zer Revista de Comunicación (Es-
panha) e Comunicarte (Portugal), e cinco em nacionais: Pauta Geral, 
Textos de Cultura e Comunicação, Jornalismo Cultural e E-Compos. 
Os artigos, em sua maioria, são produzidos com membros do GJOL e 
apontam resultados de estudos realizados pelo grupo.

Quadro 10. Resumo da produção autoral de Marcos Palacios

10 Grupo de pesquisa coordenado por Palacios e Machado na Universidade Federal 
da Bahia e registrado no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico em 2001
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Sebastião Squirra

Sebastião Squirra, o autor do primeiro livro sobre jornalismo 
nas redes digitais editado no Brasil, em 1998, cujo título é Jorn@
lismo Online. A obra resulta da pesquisa de pós-doutorado, na Uni-
versidade da Carolina do Norte, Estados Unidos. A maior parte da 
produção de Squirra versa sobre televisão. Sobre jornalismo digital, 
além do livro, há seis artigos, sendo que, cinco publicados no Brasil 
e um na Bolívia. O mais antigo é de 1995 e descreve a importância da 
internet para a comunicação. Outros quatro artigos datam de 1998, 
mesmo ano em que o livro foi publicado, e apresentam tendências do 
jornalismo no ciberespaço. No artigo mais recente, em 2002, Squirra 
une o telejornalismo e a Internet.

Quadro 11. Resumo da produção autoral de Sebastião Squirra
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Zélia Leal Adghirni 

O papel do jornalista nas rotinas produtivas das empresas de 
comunicação é o principal foco das investigações desenvolvidas por 
Zelia Leal Adghirni. Seus textos versam, de modo geral, sobre as 
reconfigurações dos meios e da rotina de seus profissionais provoca-
das pelos efeitos da tecnologia e da evolução sociocultural, política e 
econômica. Ao analisar as redações on-line de Brasília em contraste 
com outras realidades nacionais e internacionais, ela pensa o local 
para agir de forma global.

Em Jornalismo online: em busca do tempo real, Adghirni ana-
lisa a obsessão de velocidade nos meios de comunicação, enfatizando 
mudanças nas rotinas produtivas de redações digitais e, consequente-
mente, no produto final, provocadas por esse novo tempo acelerado. 
A pesquisadora questiona se o jornalista (analista do dia) não é na 
verdade um instantaneísta (analista do instante) da notícia.

Quadro 12. Resumo da produção autoral de Zélia Leal Adghirni

A pesquisa e a metodologia sobre Jornalismo Digital

Atualmente, quatro dos investigadores selecionados desenvol-
vem projetos específicos de pesquisa sobre jornalismo digital. Sebastião 
Squirra apresenta uma investigação mais abrangente sobre comuni-
cação e tecnologias digitais, já Zélia L. Adghirni estuda processos de 
produção da notícia no limite das fronteiras híbridas dos gêneros reda-
cionais (informação/opinião) e profissionais junto às esferas midiáticas 
governamentais.
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Ao longo de dez anos de pesquisa, os investigadores seleciona-
dos se utilizaram de diversas metodologias para a realização de seus 
estudos, que vão desde entrevistas em profundidade, levantamentos 
bibliográficos extensivos, observação sistemática, classificação etc. 
De modo geral, reuniram instrumentos quantitativos e qualitativos 
adaptados para o estudo do jornalismo digital. A união dos dois 
métodos permitiram encontrar soluções ou respostas mais seguras 
sobre o problema em foco. Há necessidade, no entanto, de um estudo 
aprofundado das metodologias desenvolvidas ao longo da década, 
também com o intuito de criar novas metodologias para a compreen-
são da evolução do jornalismo digital

Quadro 13. Título das pesquisas atuais dos investigadores selecionados
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Considerações finais

Um levantamento desta natureza, com enfoque quantitativo, 
não se configura como um trabalho pleno. Trata-se de uma etapa ini-
cial: a sistematização acerca dos estudos na área de jornalismo digital 
realizados no Brasil na primeira década de existência do objeto de 
pesquisa. Mesmo sendo apenas um levantamento preliminar pude-
mos conhecer aspectos bastante significativos deste cenário.

Temos três pós-doutores, um livre-docente e dois doutores. 
Constatamos que a formação dos nossos pesquisadores pioneiros 
ocorreu majoritariamente no exterior, especificamente na Europa 
(Espanha, França e Portugal); apenas um pesquisador obteve seu 
título nos Estados Unidos e outro no Brasil. Isso se reflete no número 
de publicações editadas no exterior: Espanha (oito), Portugal (três), 
México (três), França (duas) e Bolívia (uma). Nenhum pesquisador 
indica no Currículo Lattes publicação editada nos Estados Unidos.

Outra observação: no cluster Nordeste (Bahia), os coordena-
dores do Grupo de Pesquisa em Jornalismo On-line possuem maior 
incidência de produção de textos em co-autoria. Esse dado, provavel-
mente, reflete o desenvolvimento do trabalho em equipe.

Entre as nossas descobertas, verificamos que, dos 52 trabalhos 
(dissertações e teses), 28 foram orientados pelos seis pesquisadores 
destacados, ou seja, 53,8% do montante total. Os restantes 24 tra-
balhos ficaram a cargo de 18 orientadores. Detectamos ainda que, 
dos trabalhos em andamento, há seis dissertações e nove teses, dado 
que aponta o amadurecimento das pesquisas realizadas na área. 
Porém, esses trabalhos não estão divididos de maneira equilibrada 
entre os pesquisadores – 12 das 15 orientações em andamento estão 
sob a responsabilidade de três pesquisadores: Marcos Palacios (dois 
mestrados e três doutorados), Elizabeth Saad (um mestrado e três 
doutorados) e Claudia Quadros (três mestrados). Os demais pesqui-
sadores orientam apenas um trabalho, sendo que Sebastião Squirra 
não possui orientandos na área neste momento.

A partir do panorama esboçado, pretendemos continuar estu-
dando os caminhos da pesquisa em jornalismo digital no Brasil, não 
só de maneira quantitativa, mas com uma abordagem qualitativa 
que nos permita apresentar e analisar as investigações desenvolvidas 
pelos pesquisadores brasileiros.
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A critique of ‘New News’ retrospective: 
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(2006)
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Introduction

After a decade had passed since the holding of the New News 
Products seminar, organized by the Poynter Institute from April 27 to 
29, 1995, with some of the pioneers in the field to discuss the future of 
digital journalism, Professor Nora Paul wrote a text, "New News retros-
pective: Is online news reaching its potential?", published in the Online 
Journalism Review,1 in which she commented on the predictions made 
when digital journalism was barely starting to try out production mo-
dels adapted to the world of the networks.

According to the predictions of those guest specialists, jour-
nalism in cyberspace would be more contextual, would facilitate the 
work involved in checking, would take advantage of the connection 
of the articles through links, would stimulate interaction of the jour-
nalists with the public and would explore more expressive forms of 
reporting, with differentiated use of text and graphics.

1 The Online Journalism Research Group (http://www.facom.ufba.br/jol) of the 
Communication Faculty at the Federal University of Bahia (Brazil) is linked to the 
Postgraduate Program in Contemporary Communication and Culture and to the 
Center for Cyberculture Studies and Research.
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Ten years later, Nora Paul tried to answer two questions:

1) Up to what point are the 1995 predictions coming true?
2) To what extent have the possibilities for new forms of online 
narrative and reporting increased?

And the author concluded that a large part of the promises have 
not been kept and that much of the content published in the digital 
media derives from the conventional journalistic organizations.

Nora Paul´s text, which was the subject of a rapid, considerable 
dissemination through the Web, has been provoking the most varied 
types of reactions and criticism, and has served as a point of conver-
gence for the discussion on journalism’s current situation in view of 
the New Technologies. In this article, we intend to establish a dialo-
gue with some of the ideas presented there, contributing with other 
elements to the analysis of journalism on the Internet which, from 
our point of view, introduces both ruptures as well as continuities 
and potentialities with relation to earlier journalistic practices. Our 
approach is structured around three topics, with relation to elements 
of Paul´s text that merit criticisms and comments: 1) the absence of an 
explicit methodological reference; 2) the biased evaluation centered 
only on part of the American production; 3) the very limited approach 
in dealing with the specific aspects of the new practice.

The need for a Methodological Criticism

A first point for emphasis is the lack of a contextual view of the 
process of appropriation of the New Communication Technologies 
(NTC) – both in the participations in the 1995 seminar as well as in 
Nora Paul´s 2005 article, which on describing and evaluating the si-
tuation of Journalism on the Internet, ten years later, reproduced in its 
analysis the problems of the seminar which served as its starting point. 
Instead of an evaluation carried out in the light of a systematic analysis 
of the processes of incorporation of these technologies, a long list was 
made of aspects that could undergo changes with the advent of digital 
journalism. Without due support of facts or observation and descrip-
tion of concrete cases, there was belief in or expectation of ruptures, 
without pointing out and discussing the continuities and potentialities 
that necessarily punctuate any technological transformation process.
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A careful reading of academic works specifically directed toward 
these problems, produced in the last four decades (FIDLER, 1997; 
KOCH, 1991; MARTINS DA SILVA, 1997; MACHADO; PALACIOS, 
1996; MACHADO; PALACIOS, 2003; MACHADO, 2000; MACHA-
DO, 2003; MIELNICZUK, 2003; MORGAINE, 1971; PAVLIK, 2001; 
PRADO, 2002; QUADROS, 1998; SAAD, 2003; SMITH, 1980), among 
many others, reveals that no new media causes a total rupture with the 
other technologies existing until then. Rather than from the negation 
of the social-technical structures in operation, the complex history of 
technological metamorphoses has resulted from the intricate relations 
established between the need for opening in order to incorporate the 
new media and the impossibility of a complete rupture with the ins-
titutionalized material structures, as well as with cultural and social 
practices and conventions.

A series of technological, political, legal, economic, cultural and 
professional factors confirm that the incorporation of a new technolo-
gy is marked by continuities, namely:

a) The more connections it maintains with preceding platforms, 
the more rapidly a technology can expand;
b) Investment in a new technology largely depends on authori-
zation by the constituted political power; outside legal bounds, 
it is improbable that a new technology could be disseminated in 
any society;
c) Due to prior investments in the up to then mass media, there 
is a tendency to avoid ruptures with the technological platforms 
in use;
d) The study of the social use of cultural products suggests the 
rejection of radical changes in technology consumption habits;
e) The need for time in order to train professional people ends 
up by leading the new technology to have to depend on profes-
sional manpower trained for the media until then predominant.

In the book “Goodbye Gutemberg – The Newspaper Revolu-
tion of the 1980s”, that we can label as the forerunner of studies on 
the practice of journalism in telematic societies (if we disregard the 
classic work “Dix ans pour survivre – un quotidien grand public en 
1980”, by Daniel Morgaine, more concerned with the future of the 
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daily newspaper), Anthony Smith reinforced the association between 
the development of the printing press in the XV century and the social 
and cultural process known as the Renaissance (1980 p. 323). And he 
added that the coincidence was noteworthy between the appearance 
of new ideas on the nature of journalism, in the beginning of the 
1980s, and the adoption of new methods for creation and dissemina-
tion of the written word. Smith (1980, p. 323) concluded, correctly, 
as we can see two decades later, that there would be new mechanisms 
for disseminating the printed word and that the traditional system of 
printing would be transformed by the use of computers and by the 
industrial reorganization of journalistic companies. And, in order 
to avoid any excessive rapture, Smith (1980, p. 323) warned that, 
although at the time of its installation it would be possible to foresee 
that the new technology could serve to radically change the communi-
cational environment, permitting profound alterations in the systems 
for collecting, handling, classifying, censuring, circulating and storing 
information, inevitably the first uses of these machines would be di-
rected to traditional tasks.

Less than a year after the confirmation of the real potential for 
dissemination of journalistic information through the Web, with the 
coverage of the Oklahoma bombing in the United States (HALL, 2001, 
p. 27), in April 1995, contrasting with the then frequent prophecies of 
a marvelous future for journalism on the Web, reality assumed a very 
different position from this technological boasting:

The specialists´ projections that digital technology would permit the 
end of a one-way communication model, the so-called one to many, 
as occurs with commercial television or the traditional radio stations, 
are far from coming true, in view of the observation of the journalistic 
publications´ form of operating on the Internet. Most of the time, the-
re was a simple transposition of the printed versions´ contents to the 
new supporting media, without any substantive modification, whether 
in form or in content. (Machado; Palacios, 1996)

Almost at the end of the 1990s, in 1997, Roger Fidler was 
launching “Mediamorphosis – Understanding New Media”, a work 
in which he intended to describe the nature of the transformation 
processes that society and, more specifically, journalism in the last 
years of the XX century were undergoing. For Fidler (1997, p.23) the 
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transformations in the means of communication were the result of 
complex interrelations of perceived needs, competitiveness, political 
pressures, and social and technological innovations. Fidler (1997,  
p. 23) defined this mediamorphosis process as a unified way of 
thinking about the technological changes in the means of communi-
cation. Instead of studying each one separately, Fidler emphasized, 
the mediamorphosis principle encourages the examination of all the 
new means as members of an interdependent system, highlighting the 
similarities and relations existing among past, present and emerging 
forms.

In this book, which we can evaluate as one of the most syste-
matic contributions to the comprehension of the specificities of the 
changes that journalism has undergone, Fidler (1997) presented the 
six principles he considered fundamental in the mediamorphosis 
process:

1) Co-evolution and coexistence: each new emerging form in-
fluences the existing forms;
2) Metamorphosis: older forms tend to adapt to new means;
3) Propagation: emerging forms propagate dominant features 
of old forms;
4) Survival: existing forms are compelled to adapt in order to 
survive;
5) Opportunity and necessity: the adoption depends on oppor-
tunity and social, political and economic motivation;
6) Delay in adoption: new means always take more time than 
was expected to achieve commercial success.

Four years before Nora Paul´s article, we found in two pu-
blished books, one in England (HALL, 2001) and the other in the 
United States (PAVLIK, 2001), new elements for understanding the 
contradictory characteristics of the digital journalism development 
process. Hall (2001, p. 26), in “Online Journalism: a critical primer”, 
concluded that the priority given by the users to journalism on the 
Web resulted from factors such as the facility of access to exclusive 
information, convenience of consultations from home or from the 
workplace and facility of specific searches, without at all endangering 
the future of printed newspapers. In contemporary societies, Hall 

Coletânea Gjol-Miolo.indd   289 21/09/18   17:23



290  .  GJOL: 20 anos de percurso

declared, the citizens had access to multiple sources of information 
and probably newspapers should survive as happened in the past, at 
the time of the expansion of the telegraph and photography.

In the case of “Journalism and the New Media” (2001), right 
away in the introduction, Pavlik, who had declared earlier that 
journalism was being submitted to a fundamental transformation, 
perhaps the most important since the appearance of the penny press 
in the middle of the XIX century, called attention to the fact that 
this process, due to its complexity, could not be defined as simple 
and much less as one-dimensional. In reality, Pavlik emphasized, a 
diversity of economic, regulatory and cultural forces, activated by the 
technological change, was converging to enable the emergence of a 
transformation in the nature of journalism. A journalism that, on one 
hand, could become better than the present form because it tends to 
incorporate and empower the audience, but that, on the other hand, 
presented threats to journalism standards such as authenticity of 
content, checking of sources, veracity and exactness (PAVLIK, 2001).

As can be seen, it is important to establish a methodological 
premise in order to dispel any temptation to consider the Web, or 
other telematic supports, as representing opposition and a movement 
toward superseding the previous media formats. A more profound 
theoretical comprehension of the NTCs is needed, with a view toward 
elimination of the false opposition sometimes created between the 
so-called Traditional or Mass Media and the NTCs, which has led in 
some cases to a very simplistic evolutionary view and to the affirma-
tion of a certain technological triumphal attitude. (MACHADO, 2000; 
PALACIOS, 2001) Perception of the specificities of the various media 
supports does not imply placing them on opposite sides and much 
less underestimating the contradictory process of their social appro-
priation. (WOLTON, 1999)

Evaluation centered on the USA conventional media 

A second aspect to be highlighted is that, on restricting her 
comments to the experiences developed by the conventional media 
in the USA, however much one agrees that the country occupies an 
outstanding place among producers of cutting edge technology in 
this field, Nora Paul reduced the diversity of the cases. The excessive 
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homogenization of the USA market, made it difficult to identify the 
contrasts in the process of incorporation of this technology in diffe-
rent regions of the planet. (ABDULLA, 2005; DEUZE, 2004; DIAZ 
NOCI, 2001; GUNTER, 2002; MACHADO, 2003; ZAMORA, 2001)

By way of comparison, in a study published in 1996, Machado 
and Palacios evaluated publications from 16 countries on the five 
continents. To tell the truth, the criteria utilized in the definition of 
the sample can always be questioned – in this case only outstanding 
vehicles were included, whether it be for their innovative character, 
for being better known to the public in Latin America, or for being 
representative of the state of the art in a specific country or region – 
but it cannot be denied that the diversity contributes to increasing the 
study´s representative character.

At the time of the 1996 study,2 the disparity between the exis-
ting infrastructure, the appropriation models and the development 
conditions of Webjournalism in countries on different continents was 
obvious. The almost simultaneous dissemination of the technology 
concealed the diversity of situations depending on the continent, 
on the country and even between regions of the same country. In 
May 1996, while the USA was the country with the highest number 
of journalistic publications (464), Europe occupied an intermediate 
position, with 166 publications, followed by Asia with 33. The least 
significant number was that of Eastern Europe, with only seven, be-
low Africa and Oceania that had ten publications each. (MACHADO; 
PALACIOS, 1996)

On centering her comments on the conventional journalistic 
organizations, Nora Paul made a broader comprehension of the phe-
nomenon more difficult because several studies during the last decade 
(DIBEAN; GARRISON, 2005; DOTINGA, 1999; MACHADO, 2000; 
MACHADO; PALACIOS, 1996; SALWEN, 2005) have made it clear 
that the digital editions frequently are simple versions of the printed 
editions or spaces for divulging the contents of electronic means, 
in the worst case, or hybrid products resulting from the addition of 

2 This study and a subject articulated around it were the starting point and the 
embryo for the creation of a pole of interest in Journalism on the Internet in the 
Communication Faculty at the Federal University of Bahia (UFBA) and for the 
creation later of the Online Journalism Research Group.
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original contents to those furnished by traditional means, in the best 
hypothesis. Since up to now no conventional journalistic organization 
has discovered a business model for Webjournalism that could be 
established as a standard, the doubt persists whether the digital edi-
tions are part of the parent companies or whether they maintain their 
own activity, competing with the conventional media for the market. 
(DIBEAN; GARRISON, 2005)

The restriction of Nora Paul´s comments to the conventional 
media has already merited criticism by John Roberts, director of 
CNET, one of the main products of the Webjournalism that emerged 
in cyberspace. In an ironic message, Roberts expressed his surprise 
that the Online Journalism Review was so far away from the online 
world. All the examples, Roberts complained, were concerned with 
how conventional organizations obtained advantages with the online 
media, disregarding the contributions of many projects that origi-
nated on the Web. It was obvious that more could have been done, 
Roberts suggested, concluding that an article centered on the conven-
tional media, such as that of Nora Paul, revealed a limited view of 
what could have been a very interesting summary of the first decade 
of journalism on the Web. (ROBERTS, 2005)

Besides these aspects, other relevant changes that were scar-
cely dealt with by Nora Paul should be indicated, even though it is 
impossible to furnish all the details in a single article. However, the 
relevancy should be emphasized of the following elements – among 
others – for understanding the specific dynamics of online journa-
lism: a) the increase in the amount of information available 24 hours, 
in continuous flow; b) the growing importance of the incorporation of 
memory in the journalistic text; c) the diversity of sources of informa-
tion, especially with the impulse that blogs have been receiving; d) the 
reader´s participation in the production of contents; e) the emergence 
and development of the portal format; and f) the growing importance 
of the incorporation of databases. 

The dynamism of journalistic organizations originating on the 
Web such as CNET, Salon, Baby.com, all winners of the Columbia 
University award for the best contributions to online journalism 
(KAWAMOTO, 2003), demonstrates that Nora Paul´s article, on pre-
ferring to judge the ten years of digital journalism by experiences that 
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were probably more visible but less complex or creative, ended up by 
ignoring the peculiarities of the emerging models of information pro-
duction on the Web. This is an attitude that, if we take into account one 
of the trends recorded in recent studies in the United States (GORDON, 
2003; QUINN 2002, 2005; THELEN, KAPLAN; BRADLEY, 2003), 
leaves aside one of the most relevant aspects of this phenomenon 
defined as convergence, that has as one of its results the interlacing of 
the offline and online experiences and that leads to the radicalization 
of cooperative actions among different media .(NOGUEIRA, 2005)

As one of the consequences of this procedure which disregards 
experiences outside the traditional market such as, for example, the 
Center for Independent Media (DEUZE; PLATON, 2003; HOLANDA, 
2005; SCHWINGEL, 2005), Nora Paul´s article, even when it identified 
the phenomenon as relevant in the context of the last decade, dwells 
little on blogs (GILLMOR, 2004; HAAS, 2005; LARA, 2004; ), one of 
the most significant cases of information production on the Web, and 
on the appropriations of shared production technologies such as RSS 
by the journalistic organizations.

In one of the most complete summaries of this type of jour-
nalism, Dan Gillmor (2004) in “We the media” maintained that the 
blog was the technology that was lacking in order to allow any user 
of the Web to be transformed into an information producer. The 
decentralized system of postings permits a blog´s success to rest on 
its capability to agglutinate collaborators, more than on the number 
of readers that the product might have, as occurs with the “centered 
page” model of the conventional media.

The dimension assumed by blogs is more obvious in the Co-
lumbia University annual survey of journalistic practice in the United 
States (Business Wire, June 20, 2005). In 2005, 51% of the journalists 
declared that they utilized the tool, most of them in their work, although 
the percentage that maintained their own blogs was small. The study 
discovered that blogs have become essential in the journalists´ work, 
with 70% of the interviewees utilizing them for preparing guidelines, 
quotations and research of sources. In the Brazilian case, an article 
by Alde & Chagas (2005) that analyzes political journalists´ blogs, 
maintains that these spaces, offering political or personal comments 
in a colloquial manner, shun the logic of the journalists´ cognitive 
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authority. Through the interchange among the participants, the pro-
fessional journalists are provoked and questioned by the readers and 
the readers themselves have the opportunity to debate between them, 
with or without the columnists´mediation. (ALDE; CHAGAS, 2005)

For researchers such as Dan Gilmor (2004), Tiscar Lara (2004), 
Rosenthal Calmon Alves (2005), Ramón Salaverria (2005), Haas 
(2005), participative journalism, which presupposes the incorpora-
tion of the users as content producers, is the tour de force that leads 
digital journalism to a new state of development. Blogs are the most 
widely diffused format, but there are several examples of systems 
that stimulate the public´s effective collaboration in order to create/
modify contents: wiki news, wikipedia and CMI, among other initia-
tives, such as Ohmynews!3, a Korean Webjournal that has more than  
35 thousand citizen-reporters. (MOHERDAUI, 2005)

Lastly, it is worthwhile remembering that some other formats 
were generated in these ten years of digital journalism, such as the 
portals. (BARBOSA, 2002; KAWAMOTO, 2003) Perhaps the portals 
have been the first format for digital journalism without a similar one 
in printed journalism or broadcasting. The portal format attracted 
the traditional organizations because it represented an opportunity to 
unite the content of multimedia groups and even of partners to rein-
force the online presence. The omission of the portals in Nora Paul´s 
article is surprising, since the format caught on not only in Brazil but, 
at least in one of its variants (the regional portal) also has an outstan-
ding presence in the USA, England, Spain and other countries.

Peculiarities of the new practice

A third aspect that we would like to emphasize is that, on 
favoring the ascertainment of the degree of incorporation by the 
Webjournals of premises pre-established by the guest specialists of 
the Poynter Institute in 1995, Nora Paul, with the exception of narra-
tive characteristics, ignored the peculiarities of the new professional 
practice, identified in various works of researchers from different 
countries (DEUZE; DIMOUDI, 2002; GARRISON, 2005; GUNTER, 
2002; HALL, 2001; MACHADO; PALACIOS, 1996; 2003; MACHA-

3 See at <http://www.ohmynews.com>.
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DO, 2000; 2003; MIELNICZUK, 2001; PAVLIK, 2002; SINGER, 
2003; ZAMORA NAVARRO, 2001), among others. These researchers, 
instead of seeking to identify how the journalistic organizations are 
adapting to a previously established model of what appropriate digital 
journalism would be, made an effort, taking into account the peculia-
rities of the practice itself, to comprehend, define, identify and classify 
Webjournalism in its specificities.

In their 1966 work mentioned above, Machado and Palacios ini-
tiated, in a pioneering way in Brazil, the analysis of journalism in digital 
networks. Having in mind four basic parameters: 1) historical summary 
of the project; 2) information production system; 3) originality of the 
project and 4) interactivity with the public, they produced a charting of 
some peculiarities of the main journalistic publications on the Web. On 
the other hand, based on the results of the research, they developed an 
operational definition of the new emerging model of Webjournalism 
with identification of some differentiating characteristics of this pro-
fessional practice. In a necessarily preliminary way, the work also dis-
cussed some emerging business models for leveraging Webjournalism.

With a different proposal, but which in the same way demonstrated 
interest in understanding the peculiarities of journalism in cyberspace, 
as can be seen in later works, Singer (1998) suggested four theoretical 
bases for the study of journalism on the Web and of Webjournalists: 1) 
gatekeeping theory, 2) innovation diffusion theory, 3) news production 
theory and 4) journalism´s role as a force for cohesion in a fragmentary 
society. (DIBEAN; GARRISON, 2005) Since the end of the 90s, various 
works have sought to transcend the paradigm of the normative studies 
of how Webjournalism should be, whether taking as a parameter the 
theory of uses and gratifications (LEUNG; WEI, 2000), or the theory of 
diffusion of innovations. (GARRISON, 2001; ROGERS, 1995)

On reading Nora Paul´s text, we could not help contrasting 
it with “A decade of progress in online news but we´re still making 
some of the same mistakes”, by Steve Outing (2003) published in 
Editor & Publisher, in which he called attention to what had been 
more outstanding in the first ten years of Webjournalism: the shovel-
ware method4 and the low investment in research and development 

4 A method consisting of simply transposing the content of a printed or electronic 
vehicle (radio, TV) to the version on the WWW.
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of journalistic companies so that they could improve the quality of 
their products and of journalistic practice. While Outing was refer-
ring to another seminar (Internet World Conference, held in New 
York in 1993), he also pointed to the emergence of blogs as a novelty. 
That is, written in different periods and dealing with different events, 
these works discoursed on similar points, while that of Nora Paul 
specifically perceived one of the essential aspects – that of journalis-
tic narrative.

The forecast in 1995 was that the style based on the pyramid 
technique for the editing of news and articles could be amplified. To 
a large extent, the use of the link as one of the resources for a new 
reporting grammar helps to better place events in their context; ho-
wever, the format is still very linear on most of the news websites. 
It was the AP style, as Nora Paul declared, that prevailed – that is, 
short texts. According to Paul, some differential was encountered in 
the forums and blogs, mainly with relation to spaces for interaction 
between journalists (in general, columnists) and the users. While the 
reservations made by Paul are valid, reducing the innovations in the 
narratives almost exclusively to the issue of participation by the public 
in the text is oversimplifying the question.

It should be added that even in online versions of printed ne-
wspapers such as The Washington Post,5 El Mundo,6 El País,7 Clarin,8  
O Público,9 O Globo,10 among others, there are sections, mainly of spe-
cial articles, in which a greater contextual treatment of the information 
and spaces for comments by users/readers are included. In the web-
sites of products without similar items in the printed media, greater 
use is perceived of links and characteristics of hypertext, memory, 
continual updating (BARDOEL, 2002; DEUZE, 2000; MIELNICZUK; 
PALACIOS, 1999, 2001) for the construction of news and reports.  

5 <http://www.washingtonpost.com>.
6 <http://www.elmundo.es>.
7 <http://www.elpais.es>.
8 <http://www.clarin.com.ar>.
9 <http://www.publico.pt>.
10 <http://www.oglobo.com.br>.
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The international MSNBC11 and Folha12 and Portal Terra13 are exam-
ples of this type of use.

Special coverage, such as that offered, for example, by the Bra-
zilian newspaper O Estado de São Paulo14 on specific subjects, each 
one with a different design from the others, and reporting in depth, as 
consistently found in the BBC News15 site, contain a combination of 
news, background information and analyses. The reporting possesses 
a fragmented discourse structure and incorporates in the narrative 
multimedia elements such as photographs, videos, audio, infogra-
phs of various types. Interactivity with users occurs on different 
levels. The webjournalistic elements are utilized in a balanced way, 
producing a coherent discourse and making possible choices by the 
users with relation to the degree of depth of each subject within the 
narrative. The memory is also present in the form of an ordinary file, 
not incorporated in the narrative, but a clear element of potentiality 
is perceived there when this resource enters into each article in a sys-
tematized way. With respect to Nora Paul´s comments regarding the 
durability of news, it can be said that the online development brought 
a differential to this type of journalism, becoming a conceptual ele-
ment of organization for the information.

For some researchers, the development of a differentiated lan-
guage for digital journalism involves the modification (MIELNICZUK 
2003; WILBER; MILLER, 2003) or even the superseding of the 
inverted pyramid technique (FIDALGO, 2004; SALAVERRIA, 2005) 
that would no longer apply to the new form of journalism, since the 
continuity of online information would require another process. This 
is a point that is still undergoing much discussion. John Pavlik (2005) 
declared that the immersed narrative (resulting from a differentiated 
narrative with relation to that of the traditional forms of journalism) 
is one of the ways to increase the users´ participation.

11 <http://www.msnbc.com>.
12 <http://www.folha.com.br>.
13 <http://www.terra.com.br>.
14 <http://www.estadao.com.br>.
15 <http://www.bbs.co.uk/1/hi/in_depth/default.stm>.
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For the coordinator of the interactive graphics sector of El 
Mundo, Alberto Cairo,16 the differentiated language used by the as-
sociation of the media´s characteristics with the visual or audiovisual 
reconstruction of the events, enables the user to make the events 
“happen” again with a click of the mouse. Multimedia or interactive 
infography (RIBAS, 2004) makes possible this immersion by means 
of the sensation of participation that is obtained when the user recog-
nizes, explores and decodes the environment in which he becomes 
inserted, succeeding in relating to the new subjects in a natural way. 
The existence of an interaction grammar determines the manner of 
“reading” a piece of news, and above all, the way to do it, in the new 
environment. (SCOLARI, 2004, p. 105)

In the case of companies active in the print and digital areas, 
files are an important source of revenue. It was not without reason 
that many digital products decided to charge for access to consult the 
files some years ago, being one of the first sections to be closed. This 
became a trend and part of the strategy of many digital operations, 
whether or not they had a well-defined business model. The financial 
feasibility of the journalistic websites, an aspect dealt with in works 
such as those of Machado and Palacios (1996); Machado (2000); 
Saad (2003); Barbosa (2002); Liebowitz (2002), was not taken into 
consideration in the 1995 forecasts, nor did it appear in Nora Paul´s 
critical balance sheet.

Paid access to every type of content? Advertising financing open 
contents? Paid access only for prime (differentiated) type content or 
for files of previous editions? A mix of the various models? Which 
solution is most indicated? It is difficult to say a priori that one of 
them is the model to be followed. Each operation should study the 
best strategy based on what it offers or could offer the users. (GARRI-
SON, DRISCOLL; SALWEN, 2005; LIEBOWITZ, 2002)

Charging for access to the contents of publications is a business 
model that, for some companies, mainly those that offer specific pro-
ducts with high added value such as the Wall Street Journal, appea-
red to be successful, while for others, this was not true. The New York 
Times decided that this was the path, later changed its mind and now 

16 The blog that the editor maintains is an interesting source for research on infogra-
phy. Access: <http://www.albertocairo.com, available in English and Spanish>.
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once again has reorganized its strategy, opening the contents based 
on registration17. El País, which closed its entire website in 2002, on 
June 3, 2005 announced that it was opening part of the contents, in a 
strategy to attract more users and strengthen its online presence, sin-
ce according to Manuel Mirat, director general of Prisacom (company 
responsible for the El País website, the leading media on the Internet 
should combine free content with content for subscribers. Le Monde18 
and The Financial Times,19 among others, do this.

One thing seems clear: charging for access to contents is only 
justified if something extra is really offered; however, without any 
added value, would pay per view be a good strategy?

Another strategy that seems to have yielded good results is the 
one that has been utilized by Brazilian journalistic companies that 
have been active since the commercial opening of the Web as Internet 
access providers (IPS), as demonstrated in the case of the UOL20 and 
A Tarde Online21 portals.

Conclusions

At the end of this brief text, perhaps it would be interesting 
to emphasize that, from the methodological viewpoint, instead of 
highlighting the faults of these first ten years, it would be more useful 
to recognize that, while still under construction, Webjournalism is 
an established form. As such, on one hand, it already possesses some 
characteristic differentiated elements, and on the other, makes possi-
ble continuities, potentialities or corrections (Bolter & Grusin, 2000; 
Palacios, 2003; Barbosa, 2004) with relation to the conventional 
forms of journalism. 

This type of perspective seems to be appearing in the works of a 
variety of researchers, of various nationalities, such as Machado and 
Palacios (1996); Palacios (1999, 2002); Quadros (1998); Wolton (1999); 

17 The New York Times has already announced the launching, starting in September 
2005, of the Times Select paid service that will provide access to opinion columns, 
daily editions file, informative warnings and multimedia special items.

18 <http://www.lemonde.fr>.
19 <http://www.ft.com>.
20 <http://www.uol.com.br>.
21 <http://www.atarde.com.br>.
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Machado (2000; 2002, 2003, 2004); Bardoel & Deuze (2000); Pavlik 
(2001, 2005); Hall (2001); De Wolk (2001); Quinn (2002; 2005); 
Diaz Noci (2001); Zamorra (2002); Priestiman (2002); Deuze (2002; 
2004); Liebowitz (2002); Santos Alves (2003); Shin and Cameron 
(2003); Fidalgo (2003, 2004) Saad (2003); Kawamoto (2003) Paul 
and Fiebich (2002); Gunter (2003); Diaz Noci & Salaverría (2003); 
Gillmor (2004); Salaverría (2005) Garrison, Salwen and Dybean 
(2005), among others.

The major merit of Nora Paul´s article was, as had already 
occurred previously with the work of Steve Outing (2003), that of pro-
voking reactions and reflections among digital journalism researchers.  
On presenting a systemization that, in some way, sought to place into 
context the development process of this new type of journalism, Nora 
Paul enabled and even encouraged other specialists to articulate coun-
ter-arguments that filled in the gaps in the text “New News` retrospec-
tive: Is online news reaching its potential?”

The extensive bibliography on the development of Webjourna-
lism22, a large part of which is available in cyberspace and only a small 
portion is summarized in this article, reveals the undeniable importance 
of digital journalism as a professional practice and as a field for research. 
Among the many points that should deserve a more detailed examina-
tion in future evaluations, attention should be called to the urgent need 
for diversifying the subjects under study, until now very much centered 
on the reality of the United States, opening space for comparative works 
of an international character23. Equally important is the incorporation 
of experiences not linked to the conventional media (ATTON, 2003; 
DEUZE; PLATON, 2003; MACHADO, 2000), making an inventory of 
the peculiarities of the production processes (SHIN; CAMERON, 2003) 
and of the emerging business models (Garrison, 2005) that are levera-
ging journalism at the beginning of this new century.

22 A small sample of the printed and online reference works compiled by the GJOL 
researchers can be found at <http://www.facom.ufba.br/jol/biblio.htm>.

23 A first effort in this direction, with respect to the GJOL, came about by means of 
our participation in an agreement between the Federal University of Bahia and 
the University of Austin, having as a preliminary result a collection of articles of 
a comparative character on the processes of application and appropriation of the 
New Communication Technologies in Austin and Salvador, including the field of 
journalism on the Internet. See Jambeiro and Straubhaar, 2004.

Coletânea Gjol-Miolo.indd   300 21/09/18   17:23



GJOL: 20 anos de percurso  .  301

As generally tends to be the case in research on new subjects, in 
their initial stages, the chartings and analyses have been processed, 
for the most part, based on national perspectives and based on the 
viewpoint of individual researchers. It is expected that the second 
decade will mark the advance of research to wider and more collabo-
rative horizons.
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A NECESSIDADE DA PESQUISA APLICADA 
NO JORNALISMO DIGITAL 

(2002)

Elias Machado

Introdução

Desde o aparecimento da primeira edição do clássico O proble-
ma da Imprensa, de Barbosa Lima Sobrinho, em 1922, até o surgi-
mento do sistema de pós-graduação, no final dos anos 60, a pesquisa 
em jornalismo em nosso país dependia de esforços individuais de 
profissionais talentosos como o próprio Barbosa Lima Sobrinho, 
Carlos Rizzini, Luiz Beltrão ou Danton Jobim. O lançamento das 
condições para o desenvolvimento da pesquisa conceitual no campo 
veio apenas com a geração de pesquisadores formada nos cursos de 
pós-graduação, tendo destaque nomes como Marques de Melo, Muniz 
Sodré, Nilson Lage, Ciro Marcondes e Cremilda Medina, entre outros.

A experiência acumulada ao longo dos últimos 30 anos de 
formação pós-graduada revela que, com poucas exceções, falta uma 
sistematização sobre a natureza do fenômeno jornalismo. Um balanço 
das pesquisas brasileiras indica a predominância dos estudos de casos 
isolados, com a transposição, muitas vezes, mecânica de conceitos 
oriundos de disciplinas distintas. Com a disseminação do jornalismo 
digital os cursos de graduação e pós-graduação têm a necessidade 
tanto de aceitar o desafio de incentivar nos estudantes o gosto pela 
pesquisa aplicada, uma fronteira a desbravar no caso brasileiro, 
quanto de consolidar a pesquisa conceitual nas mais distintas áreas 
do jornalismo.
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A inversão das prioridades de pesquisa

Com o predomínio de uma tradição de ensino desvinculada da 
prática profissional, a pesquisa experimental aplicada desapareceu 
por completo das escolas brasileiras de jornalismo ao longo dos últi-
mos 50 anos, sendo deslegitimada pela crítica de natureza ideológica 
do campo. Na época das redes digitais em que os objetos culturais são 
fabricados para atender objetivos estabelecidos previamente1, cabe 
aos pesquisadores em jornalismo em nosso país inverter as priorida-
des de pesquisa para entrar em sintonia com as demandas sociais, 
desenvolvendo tecnologias específicas para o exercício da profissão 
no mais variados suportes. Como os objetos técnicos são tanto mais 
eficazes quanto melhor adaptados às ações planejadas, a persistência 
numa posição reativa ao estudo de aplicativos técnicos para a utiliza-
ção pelos profissionais dificulta a incorporação do jornalismo digital 
como um fenômeno concreto, típico de sociedades complexas.

A ausência da pesquisa aplicada na formação dos jornalistas 
conduz a uma dependência dos futuros profissionais de modelos tec-
nológicos importados, muitas vezes, com enormes desperdícios de re-
cursos financeiros, sem falar na perda de competitividade das empresas 
brasileiras, quando em concorrência pela conquista de espaços dentro 
do mercado mundial da notícia. A prioridade dada aos estudos de natu-
reza abstrata, colabora para a quase inexistência de projetos de pesquisa 
articulados com as empresas do ramo, muito comuns em outros países 
ou mesmo entre nós na área das Ciências da Terra ou das Engenharias.  
A institucionalização de uma cultura sedimentada pela aura de um falso 
cosmopolitismo transforma em lugar comum o desprezo pelas demandas 
do local, com a recorrência a temas vinculados a realidades distantes ou 
aos modismos da agenda acadêmica no exterior, sendo raras as contri-
buições para o desenvolvimento de tecnologias capazes de alavancar os 
investimentos das organizações jornalísticas de cada Estado.2

1 SANTOS, Milton. Técnica, espaço e tempo: globalização e meio técnico-científico 
informacional. São Paulo: Hucitec, 1998. p. 49.

2 O Grupo Estado de São Paulo, por exemplo, estava entre os mantenedores do 
projeto Notícias do Futuro do Medialab do MIT. O caso indica que na falta de 
uma ação deliberada dos pesquisadores em jornalismo para interagir com as 
organizações jornalísticas na geração de aplicativos tecnológicos o espaço acaba 
sendo ocupado pelos centros de pesquisa no exterior.
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A entrada das organizações jornalísticas brasileiras como atores 
representativos no mundo das redes digitais pressupõe a superação 
desta matriz de pesquisa que desconhece a pesquisa aplicada como 
uma das etapas essenciais no processo de produção de conhecimento 
nas sociedades contemporâneas. Como oscila entre a crítica ideológi-
ca e a descrição de práticas isoladas o modelo vigente de pesquisa em 
jornalismo instaura um círculo vicioso em que o estudo científico nada 
contribui para a inovação dos sistemas sociais porque para o atual 
modelo interessa pouco tanto a produção conceitual sobre o jorna-
lismo quanto o estudo de soluções para o aperfeiçoamento da prática 
profissional. Um modelo de pesquisa compatível com as necessidades 
de uma sociedade em permanente processo de transformação, que 
tem o conhecimento científico como um componente estrutural, 
deve primar pela criação de um complexo de inovação vinculado aos 
sistemas locais de produção da notícia, servindo de laboratório para 
a geração de tecnologia e de espaço para a definição conceitual das 
particularidades da prática em cada lugar.

O complexo de inovação tem como missão articular redes en-
volvendo centros de pesquisa, empresas de alta tecnologia e agências 
de fomento para desenvolver as tecnologias da comunicação que vão 
sustentar os sistemas locais de produção da notícia. Nas áreas de 
tecnologia de ponta o conhecimento científico, constitui uma força 
produtiva direta e um fonte de receitas porque a própria ciência se 
transformou em uma indústria. Nestes casos a evolução da indústria 
decorre das relações estreitas entre centros de pesquisa de tecnologia, 
empresas relacionadas a universidades e agências públicas de fomento 
porque, como lembra Castells3, quanto mais uma indústria depende 
de uma mão de obra especializada na informação e orientada para 
a informação, mais dita força de trabalho necessita de uma relação 
continua com um meio criativo para gerar novas ideias e técnicas 
através da interação dos diferentes atores sociais componentes da 
própria rede.

3 CASTELLS, Manuel. La ciudad informacional. Tecnologías de la información, 
reestructuración económica y el proceso urbano-regional. Madri: Alianza, 1989, 
p. 116-117.

Coletânea Gjol-Miolo.indd   311 21/09/18   17:23



312  .  GJOL: 20 anos de percurso

Os desafios da produção de aplicativos no  
jornalismo digital

Mesmo que o país tenha centros de pesquisa especializados no 
jornalismo digital, no caso da Faculdade de Comunicação da Bahia, 
mantemos um Grupo de Pesquisa4 desde 1995, empresas jornalísticas 
capacitadas a produzir conteúdos de qualidade e agências de fomento, 
a falta de tradição na pesquisa aplicada impede uma sinergia entre os 
três componentes num sistema orientado para a criação de aplica-
tivos adaptados a uma arquitetura descentralizada. Uma dificuldade 
comum ao campo do jornalismo, inclusive em países considerados 
como modelo na ativação de sistemas locais de inovação. Os atuais 
dispositivos utilizados nos sistemas de produção jornalística nas 
redes, oriundos de pesquisas desenvolvidas nos Estados Unidos, pou-
co tem a ver com o mundo digital, adotando como padrão sistemas 
típicos do jornalismo das sociedades industriais clássicas.

Como consequência da dificuldade dos pesquisadores em jor-
nalismo para articular projetos de pesquisa aplicada à maioria destas 
experiências pioneiras se constituiu nos laboratórios de engenharia 
de redes, com resultados funestos para o campo. Numa época carac-
terizada pelos sistemas de objetos inteligentes beira a ironia adestrar 
os profissionais no uso de tecnologias como os programas de edição 
incorporados pelas redações das publicações jornalísticas nas redes, 
que oferecem como máximo ao usuário o recurso de copiar e colar, 
destruindo o prazer do trabalho jornalístico pela repetição continua de 
um conjunto de operações mecânicas. O modelo padrão de circulação 
da notícia, que segue sendo produzida centralmente para distribuição 
individual ou massificada, revela pouca familiaridade com o modo 
como funciona o ciberespaço porque desconsidera que cada usuário 
deveria colaborar para o aumento dos conteúdos do sistema. Temos, 
portanto, o desafio de elaborar métodos para apuração, modelos de 
narrativa, técnicas de edição, sistemas de circulação e gêneros jorna-
lísticos adequados ao entorno do ciberespaço.

4 Um dos pioneiros na pesquisa do jornalismo digital no país o Ciberpesquisa do 
Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal da Bahia 
trabalha neste campo desde 1995. No final dos anos 90 como resultado do au-
mento dos projetos nesta área surge o Grupo de Pesquisa em Jornalismo Online, 
coordenado pelos professores Marcos Palacios e Elias Machado. Disponível em: 
<http://www.facom.ufba.br/ciberpesquisa>.
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O distanciamento dos pesquisadores em jornalismo da realidade 
dos profissionais no mundo das redes, uma característica recorrente 
nos mais diferentes países, reduz o poder de inovação de projetos de 
ponta como os conduzidos por Roger Fidler,5 um dos precursores na 
pesquisa do jornalismo digital, na Universidade de Kent e John Pavlik, 
no Centro para Novos Meios em conjunto com o Laboratório de Com-
putação Gráfica da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos. 
Em protótipos como o Tablete, concebido por Fidler6 no começo dos 
anos 90 ou na Estação de Trabalho Móvel para Jornalista,7 de Pavlik, 
o futuro do jornalismo passa pelo aperfeiçoamento de instrumentos 
para apuração, transmissão e consumo de notícias. Um modelo de 
estação de trabalho como o desenvolvido pelos pesquisadores da 
Columbia permanece na fase pré-redes porque concentra um número 
maior de tarefas nas mãos de um único profissional, quando a lógica 
do ciberespaço aconselha redistribuir as atividades entre todos os 
usuários do sistema.

A prioridade para a criação de aplicativos destinados à pro-
dução, circulação e consumo da notícia no ciberespaço revela que 
a estratégia que perpassa a pesquisa aplicada nestes projetos dire-
cionados ao jornalismo digital se concentra no desenvolvimento de 
suportes ou programas para processar informação e aplicação em 
bens, serviços, decisões e procedimentos, deixando em segundo 
plano a pesquisa sobre os processos de produção da notícia. Ocorre 
que, no paradigma tecnológico da sociedade das redes, a indústria 
de tecnologia da informação, como caracteriza Castells, constitui 
uma forma particular de organização produtiva cuja especificidade se 
deriva de ter a informação como matéria prima e da singularidade 
de apresentar como produto processos passíveis de aplicações a to-
dos os campos sociais8. Neste caso, para incorporar os princípios do 
novo paradigma, a pesquisa aplicada em jornalismo deveria voltar-se 
para tecnologias de encontro, destinadas a permitir que o conteúdo 

5 Roger Fidler dirige na Universidade de Kent, nos Estados Unidos, o Instituto de 
Ciberinformação Disponível em: <http://www.ici.kent.edu/fidler.htmkent.edu>.

6 FIDLER, Roger. Mediamorphosis: understanding new media. London: Pine 
Forge Press, 1997, p. 239.

7 Disponível em: <http:www.cnm.columbia.edu>
8 CASTELLS, 1989, p. 116.
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das redes seja produto das relações entre os membros do sistema.  
No desenho de projetos de publicações jornalísticas nas redes o 
valor da tecnologia depende em grande medida que a capacidade de 
processamento que incorpora seja orientada para maximizar a produ-
tividade das relações travadas dentro do sistema. Como o jornalismo 
digital apresenta uma tendência para a produção à medida do usuário 
e para incorporar o usuário no processo de produção tanto mais 
efetiva é a tecnologia quando, por um lado, aumenta a capacidade 
dos membros da redação para adaptar-se as necessidades do usuário 
e, por outro, quando transforma cada intervenção do usuário num 
ato que agrega valor aos conteúdos das redes. Quando, por exemplo, 
aciona os programas de busca nos arquivos das publicações em linha, 
além das dificuldades para pesquisar devido a falta de sistemas de 
buscas específicas, o usuário entra em contato com um conjunto de 
dados que permanece inalterado depois de seu acesso o que contraria 
a lógica da economia das redes.

Enquanto a pesquisa aplicada aos processos no jornalismo 
digital permanece em estágio embrionário devido à subordinação dos 
projetos a conceitos desconectados da arquitetura descentralizada 
das redes, o aproveitamento do espaço das publicações para o desen-
volvimento de estruturas moldadas para facilitar tanto a circulação de 
notícias como a troca de toda forma de experiências ou a realização 
dos mais variados tipos de transações, fica na dependência de inicia-
tivas de profissionais criativos, dispostos a aprender com os próprios 
erros. Entre os casos singulares de projetos mais ou menos articulados 
em torno dos princípios de produção descentralizada dos conteúdos 
podemos citar a revista En.red.ando,9 de Barcelona, dirigida pelo 
jornalista Luis Angel Hermana, a Capa dos Leitores, serviço do diário 
El Mundo, de Madri, que permite ao usuário escolher as manchetes 
mediante a computação de 15 em 15 minutos das preferências mani-
festadas quando da leitura da notícia e o Leitor-Repórter, do Último 
Segundo, do portal iG, em que cada leitor pode colaborar com o meio, 
enviando reportagens para a redação da publicação.

9 MACHADO, Elias. Os novos conceitos de edição no jornalismo digital. Comunica-
ção e Sociedade, Braga, v. 2., p. 357-374, 2000.

Coletânea Gjol-Miolo.indd   314 21/09/18   17:23



GJOL: 20 anos de percurso  .  315

O ensino do jornalismo digital como parte do  
complexo de inovação

Como o núcleo central do atual processo de mediamorfose 
consiste na invenção, produção e uso das tecnologias interativas, os 
profissionais especializados na elaboração destas tecnologias são es-
senciais para a estruturação do ciberespaço como um sistema social, 
considerando que o terceiro entorno, como define Echeverría, depen-
de de uma fundação de natureza tecnológica para sustentar a sua ex-
pansão.10 Sem a formação de mão de obra especializada o jornalismo 
digital tem pouco futuro porque a pesquisa aplicada coordenada pelos 
profissionais do campo representa um pré-requisito para a geração 
da tecnologia que serve como uma mediadora para todas as relações 
dentro do jornal como sistema. Nas redes, o lançamento comercial de 
modelos de negócios ou estruturas de produção pressupõe a prévia 
criação da tecnologia geradora do espaço projetado que permita testar 
com antecedência a viabilidade de protótipos.

Na medida que o jornalismo digital exige a geração contínua de 
tecnologias interativas o ensino do jornalismo requer uma ruptura com 
o modelo de ensino desvinculado de qualquer tipo de pesquisa seja pura 
ou aplicada, calcado na retransmissão de conhecimento. A formação de 
jornalistas passa agora pela articulação de complexos locais de inova-
ção que com pesquisadores em jornalismo, organizações jornalísticas 
e agências de fomento para que a pesquisa aplicada seja incorporada 
como etapa do processo educativo. No cenário emergente a instituição 
de formação de jornalistas exerce uma função decisiva dentro das 
relações entre organizações inovadoras e indivíduos que geram valor 
agregado durante a interação para conceber novos conhecimentos, 
processos ou conteúdos como resultado de cultura compartilhada, 
que condiciona a evolução do sistema jornal à divisão de poderes no 
processo de produção entre todos os usuários das redes.

A inserção das escolas de jornalismo dentro de complexos de 
inovação provoca mudanças na estrutura das escolas, no ensino e na 
pesquisa, nos conteúdos ensinados e nas relações dos professores 

10 ECHEVERRÍA, Javier. Los senores del aire: Telépolis y el tercer entorno. Barce-
lona: Destino, 1999. p. 79.
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com estudantes.11 Como parte de um sistema de inovação a escola 
de jornalismo deve superar o modelo de pesquisa que desconhece o 
jornalismo como objeto legítimo de estudo, oferecendo as condições 
para que a prática profissional seja compreendida em todas as suas 
dimensões. Uma inversão de prioridades que incentiva o casamento 
do ensino com a pesquisa aplicada, possibilitando que o conteúdo 
ensinado seja vivo, resultado de uma contínua experimentação de 
técnicas, linguagens ou modelos de negócios. A transformação da 
estrutura das escolas, dos modelos de pesquisa e do tipo de conteúdos 
tratados modifica o perfil do estudante de jornalismo, que desfruta 
cada vez mais de liberdade para o exercício orientado da criatividade 
em vez de receber o costumeiro adestramento para replicar com defa-
sagem o jornalismo praticado no mercado.

Para cumprir com a função de geradora de conhecimento, de 
tecnologias e centro de formação de profissionais especializados a 
estrutura das escolas de jornalismo necessita prever laboratórios 
de natureza diferenciada. Um primeiro tipo dedicado à pesquisa 
aplicada para o desenvolvimento de protótipos tecnológicos pelos 
professores pesquisadores em conjunto com os alunos e em parceria 
com as empresas jornalísticas de cada lugar. O segundo tipo assume 
a missão de ensinar aos alunos a dominar as técnicas consideradas 
padrão para o exercício da profissão nas sociedades contemporâneas 
em qualquer suporte, além de servir como espaço para uma primeira 
experimentação dos protótipos tecnológicos criados nos laboratórios 
de pesquisa. A aceitação deste modelo, que sinaliza para o fim da 
dicotomia teoria e prática no ensino de jornalismo, como o mais ade-
quado para a formação dos jornalistas de nosso tempo demonstra a 
falta de perspectiva dos alunos de instituições sem compromisso com 
a pesquisa sobre a prática profissional.

Com o aumento da complexidade das sociedades contemporâ-
neas, submetidas a reestruturações sucessivas nos modos de produ-
ção e nas relações sociais, o ensino dos jornalistas para o trabalho 
nas redes, mesmo que comece nas faculdades específicas, ultrapassa 
os limites de um curso de graduação, pressupondo aperfeiçoamento 
continuo ao longo de toda a vida do profissional. Na faculdade, pela 

11 Ver PAVLIK, John V. Journalism and new media. New York: Columbia Univer-
sity Press; 2001.
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primeira vez, o contato desde os primeiros momentos do curso com 
a pesquisa aplicada possibilitaria que o futuro jornalista percebesse a 
técnica como um prolongamento das capacidades humanas para com-
preender, registrar, narrar e disseminar os fatos do mundo cotidiano. 
O incentivo à pesquisa aplicada estimula a elaboração de conceitos 
para descrever as estruturas, processos, modalidades profissionais 
e sistemas de ensino decorrentes do paradigma digital. Quando a 
pesquisa sustenta o ensino a graduação capacita profissionais para 
definir processos, interpretar tendências e formular modelos originais 
de comunicação.

A raridade de estudos conceituais sobre o jornalismo em nos-
so país antes que uma disfunção ocasional representa um sintoma 
do apego ao ensino reprodutivo, articulado em torno de currículos 
descomprometidos com a pesquisa na graduação e indiferentes às de-
mandas sociais. O credenciamento das escolas de jornalismo como um 
dos elementos constitutivos dos meios de inovação exige a inclusão da 
pesquisa como componente estrutural na formação dos jornalistas, 
com a produção de conhecimento original que possa desembocar em 
aplicativos específicos ou na formulação de hipóteses de pesquisa de 
ponta sobre os desdobramentos do campo neste começo de milênio.  
A superação do déficit de pesquisa seja pura ou aplicada requer a 
criação de um sistema de pós-graduação em jornalismo porque sem 
acúmulo de pesquisa a escola de jornalismo deixa de funcionar como 
uma fonte de conhecimento de alto valor agregado, perdendo condi-
ções de contribuir para a composição de um complexo de inovação 
com as organizações jornalísticas do local.
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O USO DA FOTOGRAFIA NO JORNALISMO ON-LINE 
EM SALVADOR E AUSTIN: 

Primeiros elementos de uma análise comparativa
(2004)

Marcos Palacios
Paulo Munhoz

Introdução

Nosso objetivo neste artigo, produto preliminar de um projeto 
de pesquisa em andamento, é bastante modesto: estabelecer alguns 
elementos e premissas que possam servir como parâmetros iniciais 
para a observação, comparação e discussão de rotinas e experimentos 
que vem sendo desenvolvidos no âmbito do Jornalismo On-line, no 
que diz respeito ao uso da fotografia. 

O artigo tem como espaço de observação empírica os jornais A 
Tarde, de Salvador (Bahia), e Austin American Statesman, de Austin 
(Texas).

A dissolução dos limites crono-espaciais e a consequente pos-
sibilidade de se dispor de espaço ilimitado para a apresentação do 
material noticioso é a maior ruptura a ter lugar com o advento da 
Web como suporte midiático para o jornalismo. (PALACIOS, 1999, 
2003b) Pela primeira vez na história do jornalismo, os profissionais 
confrontam-se com uma situação na qual limitações de espaço (como 
no impresso) ou de tempo (como no rádio e TV), elementos balizado-
res fundamentais dos processos produtivos vigentes até então, foram 
radicalmente minimizadas ou mesmo eliminadas. 

Para efeitos práticos, o jornalista trabalhando na Web dispõe 
de um espaço ilimitado para a apresentação de seu material. O texto 
jornalístico pode ser segmentado em diferentes sub-textos (lexias) 
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e organizada das formas mais variadas, possibilitando a construção 
da informação com múltiplos canais e níveis de aprofundamento, 
desdobramento e correlações, inclusive com a recuperação instantâ-
nea da memória dos fatos passados associados aos acontecimentos 
sendo reportados. Se somarmos tal disponibilidade de espaço com a 
multimidialidade (convergência) que, até intuitivamente, é concebida 
como central na caracterização da Internet enquanto ambiente e 
suporte midiático1, seria de se esperar uma valorização do lugar da 
imagem (e da fotografia em especial) nos sites jornalísticos da Web.

No entanto, até muito recentemente, as potencialidades abertas 
pelo novo suporte jornalístico para a fotografia ressentiam-se de uma 
grave limitação tecnológica: as baixas velocidades de conexão. Até o 
advento da chamada Banda Larga (DL), que ainda está longe de se 
generalizar, especialmente em países/regiões periféricas,2 baixar uma 
foto de tamanho médio (150 pixels x 150 pixels) usando um modem de 
pequena capacidade e uma linha telefônica era uma enervante opera-
ção, que podia levar vários minutos, na hipótese de ser bem sucedida, 
uma vez serem frequentes as “quedas de conexão” e outros acidentes 
de percurso. Era comum os sites oferecerem alternativas de versões 
text only (somente texto, com exclusão fotos e outras imagens) para 
usuários conectados a baixa velocidade. Tal situação, evidentemente, 
restringia a utilização não só de fotos, mas de todo o qualquer recurso 
não textual, fazendo dos sites, de um modo geral, (hiper)textos num 
sentido estrito, complementados subsidiaria e optativamente por ou-
tras mídias, a depender das possibilidades de conexão dos usuários.

Tal limitação essencial condicionava o segundo fator de restrição 
ao uso de imagens, qual seja o pouco desenvolvimento do design e de 
linguagens específicas e adequadas para o novo suporte. A limitação 
técnica funcionava, portanto, como um desincentivo à experimentação 
e ao uso dos recursos potenciais oferecidos pelo novo suporte: multi-

1 Para uma discussão detalhada sobre a Internet enquanto mídia e ambiente vide 
Palacios (2003a).

2 Estimativas para o Brasil referentes a 2004 (julho) indicavam um total de cerca de 
20 milhões de usuários de Internet, mas apenas um milhão, seiscentos e cinquen-
ta mil conectados em alta velocidade. Enquanto o acesso à Internet nas classes 
A e B chega a cerca de 80% – aproximando-se do índice observado em países 
ricos – na classe C esse percentual cai para 23% e nas classes D e E é de apenas 
6% (Vide: http://www.teleco.com.br/internet.asp).
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midialidade, hipertextualidade, interatividade, atualização contínua, 
personalização, memória. (BARDOEL; DEUZE, 2000; PALACIOS, 
1999)

O advento das conexões rápidas e sua disseminação crescente 
estão abrindo novas possibilidades para uma utilização efetivamente 
multimediática da Internet, e para novas formas de incorporação da 
fotografia ao produto jornalístico na Web. A Banda Larga soma-se à 
flexibilidade já oferecida pela digitalização (numeralização), modu-
larização, variabilidade e automação dos formatos midiáticos (MA-
NOVICH, 2001), possibilitando que se caminhe de facto em direção a 
um Jornalismo On-line com hipertextualidade no sentido amplo que 
Landow (1997) e outros emprestam ao conceito.

Pesquisar os usos da fotografia em um novo suporte jornalístico 
implica na necessidade de se caracterizar minimamente esse suporte, 
buscando estabelecer suas especificidades, rupturas, potencializações 
e continuidades com relação a formatos midiáticos anteriores. Já 
existe uma considerável literatura sobre a Internet enquanto ambien-
te para a produção, circulação e consumo de informação jornalística3 
não cabendo neste artigo considerações mais aprofundadas sobre o as-
sunto. Deve-se ter claro que partimos de trabalhos já existentes sobre 
o tema e, especialmente, tomamos como base as recentes pesquisas 
nesta área realizadas pela equipe do Grupo de Jornalismo On-Line 
(GJOL) da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da 
Bahia (UFBA),4 para buscar estabelecer em que condições se colocam 
as questões associadas aos usos da fotografia na nova situação de 
produção, circulação (disponibilização) e recepção da informação 
jornalística.

Por outro lado, conquanto seja de fácil constatação a existência 
de uma vasta literatura produzida sobre a Comunicação Mediada por 
Computador (CMC) e seus desdobramentos em termos da atividade 
jornalística (produção, circulação, recepção), em especial no que se 

3 Para uma bibliografia especializada sobre Jornalismo Digital e na Internet veja-se 
<http://www.facom.ufba.br/jol/biblio.htm>.

4 Parte da produção do GJOL está disponibilizada no site do grupo em: <http://
www.facom.ufba.br/jol>.
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refere ao Jornalismo produzido na Internet5, são ainda escassas as re-
ferências voltadas especificamente para o tema dos usos da fotografia 
nos sites jornalísticos da Web.

O espaço das fotos nas capas: um início

Uma possível abordagem inicial para a questão dos usos da fo-
tografia no jornalismo seria a quantificação pura e simples. Em artigo 
que tem por base a imprensa escrita britânica, Blu Tirohl (2000, p. 
337), pesquisador da Universidade de Linconlshire e Humberside 
assinala que “cerca de 10 milhões de leitores na Grã-Bretanha buscam 
suas informações diárias sobre eventos do mundo em jornais com 
mais de 50% de suas primeiras páginas consistentemente ocupadas 
por imagens e manchetes e apenas 20% devotadas a textos. Inversa-
mente, apenas 2,5 milhões de leitores buscam suas informações em 
jornais com primeiras páginas com 20% de sua superfície alocada a 
imagens e 50% a texto”.

Os tabloides mais populares da Grã-Bretanha têm, segundo 
dados de Tirohl, uma média de 54% da superfície de suas primeiras 
páginas cobertas por fotos e manchetes, com o texto de caráter edito-
rial ficando restrito a uma média de 22%. O Financial Times é o jornal 
britânico com menos ilustração na primeira página, com cerca de 16% 
da área coberta por foto e manchetes, conforme a Tabela 1.

Os dados permitem que se tenha um ponto de referência para 
comparações com as edições on-line. E também um ponto de partida 
para as muitas dificuldades que se colocam. Tais comparações são 
sempre problemáticas, uma vez que estamos tratando de produtos 
distintos, em suportes distintos. A área de uma home-page de edição 
on-line, ao ser comparada com uma primeira página de um jornal 
impresso, deve ser medida com ou sem suas rolagens de páginas? Da-
das as diferenças de programação visual entre o impresso e o on-line, 

5 Existe uma considerável variação na nomenclatura adotada para o Jornalismo 
que se pratica no novo suporte representado pelas redes digitais telemáticas. 
Nesta comunicação não há espaço para considerações sobre esta polêmica ta-
xonômica. O termo Jornalismo On-line (JOL), neste texto, refere-se à produção 
de caráter jornalístico que tem lugar na WWW (World Wide Web), sendo aqui 
usado como sinônimo de Webjornalismo. Para uma discussão sobre a taxonomia 
do Jornalismo na Internet, vide por exemplo Canavillhas (1999), Silva (2002), 
Mielniczuk (2001).
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o que deve ser considerado uma “manchete” na versão on-line? Se 
um jornal on-line utilizar o recurso de colocar uma galeria de fotos 
automática associada a uma foto da primeira página, de maneira que 
essas fotos “se renovem” de tempo em tempo, devemos computar ali 
a existência de uma foto ou do total contido na galeria em uso? Fotos 
publicitárias, que são comuns nas home-pages dos jornais on-line, 
apesar de raras em primeiras páginas de impressos, devem ser conta-
bilizadas como “uso de fotografia”? Seja como for, o resultado de uma 
primeira aproximação pode ser surpreendente: de maneira geral, há 
menos área ocupada pelas Fotografias nas edições on-line dos jornais 
britânicos do que nas respectivas edições impressas. Dentre os tab-
loides, apenas The Mirror e especialmente The Sun, fazem um uso 
mais intenso de Fotografias na Web, consistente com sua tradição de 
ampla utilização de imagens em suas edições impressas, apesar da 
pouca criatividade em seu uso, tanto on-line quanto em papel. Os dois 
tabloides não disponibilizam on-line suas versões impressas.

O Daily Express e o Daily Mail disponibilizam apenas um su-
mário de notícias, produzido para o Grupo Associated Newspapers 
Ltd. como um todo, praticamente sem uso de fotografia.
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Tanto o The Mirror quanto o The Sun apresentam home-pages 
com muitas fotos, porém de dimensões reduzidas (thumbnails)6 e 
pouco impacto. A somatória dessas pequenas fotos não alcança as 
percentagens assinaladas por Tirohl para as edições impressas. Além 
disso, de um modo geral, os dois tabloides fazem um uso da foto-
grafia que poderíamos classificar de burocrático: ou seja, limitam-se 
a ilustrar as matérias com fotos. A maioria das fotos utilizadas nos 
dois tabloides são de “personagens” aos quais as matérias se referem 
e muitas delas são obviamente fotos de divulgação ou de arquivo. É 
mínimo o uso de fotos jornalísticas em sentido estrito, o que é consis-
tente com o tipo de material divulgado pelas edições impressas dos 
dois tabloides, voltadas fundamentalmente para escândalos e gossips 
(“fofocas”) envolvendo figuras públicas do mundo artístico, político e 
desportivo .

Tal utilização atomizada da fotografia na Internet já havia sido 
criticada por Baeza (2001, p. 92), ao afirmar que “muitas e peque-
nas fotos, normalmente das grandes agências de informação, [...] 
oferecem uma teórica visão panóptica, mas de fato empobrecem a 
qualidade das imagens, ao igualá-las todas por baixo”. 

No segundo grupo analisado por Tirohl, – que poderíamos clas-
sificar de “jornais sérios”, voltados para um público de elite, – todos 
sem exceção utilizam apenas miniaturas (thumbnails) de fotos nas 
home-pages de suas versões on-line, ocupando menos de 10% da área 
total das home-pages com imagens. Somente o The Guardian, que ao 
contrário dos demais representantes deste grupo, não disponibiliza na 
Internet uma transposição de sua edição impressa, faz um uso mais 
intenso e criativo da fotografia, especialmente em suas reportagens 
especiais. Ainda assim, se considerarmos as rolagens de tela de sua 
home-page, menos de 10% do total são ocupados por fotos.

Considerando-se a área ocupada pelas fotografias, conclui-se 
que todos os jornais e tabloides britânicos apresentam um uso mais 
reduzido de fotos (menor área ocupada) em suas edições On-line, em 
comparação com as edições impressas. 

Se levarmos em conta que se trata de jornais produzidos em um 
país com uma das mais altas taxas de conexão de alta velocidade em 

6 O thumbnail é uma foto em tamanho miniatura, contato, que pode ou não se 
constituir num link para uma ampliação, outra foto etc
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toda a Europa, fica descartada a opção de se recorrer à explicação dos 
obstáculos técnicos para justificar a pouca valorização da fotografia no 
jornalismo on-line britânico. O aparente paradoxo parece estar rela-
cionado à opção dominante neste momento na imprensa britânica na 
Web: usar a Internet apenas para a disponibilização de um sumário 
de notícias de acesso gratuito e oferecendo aos leitores um serviço 
pago (assinatura) de transposições On-line das edições impressas.

A Tarde e Austin Statesman

Partindo das observações e constatações acima, trouxemos a pes-
quisa para o âmbito da comparação entre os produtos jornalísticos de 
Salvador e Austin, eixo central do projeto no qual este trabalho se insere.

Foram acompanhados, durante uma semana,7 os sites dos jornais 
A Tarde e do Austin American Statesman, jornais diários, produzidos 
por empresas de comunicação, cujas versões impressas são considera-
das as principais expressões do jornalismo local nas duas cidades, sen-
do que A Tarde apresenta-se também como um diário de abrangência 
noticiosa e circulação regional, constituindo-se no principal veículo do 
Estado da Bahia. 

Os dois jornais disponibilizam em seus sites versões espe-
cialmente preparadas para a Internet, com reprodução de parte 
dos conteúdos dos seus congêneres em papel, porém sem opção de 
acesso à íntegra das edições impressas. No caso de A Tarde, existem 
áreas de conteúdo exclusivo para assinantes, enquanto a totalidade 
do material jornalístico no Austin American Statesman é gratuito, 
bastando apenas que o usuário proceda a um registro on-line. Ambos 
possuem “Redações on-line”, com jornalistas produzindo material de 
veiculação exclusiva nas versões on-line.8 

A primeira constatação, passível de observação direta e sem 
qualquer necessidade de se recorrer a quantificações mais sofisti-
cadas ou medidas precisas, tal sua obviedade, é de que as fotos nas 
primeiras páginas das edições impressas dos dois jornais observados, 
independentemente de seu número em cada edição, ocupam uma área 

7 A observação teve lugar na semana de 22 a 28 de agosto de 2004.
8 Para uma análise comparativa do sistema de produção das duas empresas, vide o 

artigo de Elias Machado et al nesta mesma coletânea.
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maior do que a ocupada nas edições on-line. Tal constatação pode ser 
facilmente observada na Figura A, que posiciona, lado a lado, as capas 
das edições impressas e on-line dos dois jornais em um mesmo dia.

Figura A
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Confrontamo-nos com o fato de que a simples quantificação 
pode ser enganosa, se não levarmos em conta a “questão da interfa-
ce”, ou seja, as especificidades do design em diferentes suportes. De 
fato, uma ou duas fotos na primeira página da edição impressa podem 
ter um impacto muito maior que o mesmo número, – ou mesmo um 
número superior –, de imagens na home-page de uma edição on-line.

Além disso, a observação deixou evidente que os dois jornais 
em suas versões on-line utilizam templates (modelos de páginas) 
fixos para suas home-pages, que não se alteram de uma edição para 
a outra. Tal opção limita ao extremo as possibilidades de variação e 
criatividade na utilização de fotos. Assim, os tamanhos das fotos nas 
homes dos dois jornais on-line limitam-se às seguintes proporções: 
fotos "padrão" (200 pixels x 130 pixels, no caso da A Tarde, e 225 
pixels x 160 pixels, no caso do Statesman) ou "miniaturas" (thumb-
nails) de 55 pixels x 55 pixels. Não há qualquer variação de tamanho 
e são pouquíssimas as opções de posicionamento de ilustrações nas 
páginas.

A utilização de templates fixos fica evidente na Figura B, que re-
produz, lado a lado, as edições on-line dos dois jornais em quatro dias 
sucessivos. Praticamente não há diferenças visuais entre as edições.

A observação das home-pages reproduzidas na Figura B permi-
te ainda uma outra comparação. Enquanto o material disponibilizado 
em A Tarde estende-se, em média, por apenas uma rolagem de tela, 
no caso do Statesman são necessárias, em média, de três rolagens 
para visualizar todo o material colocado na home-page. O rolamento 
excessivo de páginas utilizado pelo Statesman provoca dois efeitos 
negativos: por um lado, pulveriza ainda mais as ilustrações utilizadas 
e, por outro, confunde o leitor, que facilmente perde a sequência de 
leitura, à medida que vai executando as sucessivas rolagens.

O levantamento das primeiras páginas no período de observa-
ção indica a clara predominância dos thumbnails nos dois veículos. 
Esse uso excessivo do thumbnail pulveriza o impacto que as imagens 
poderiam ter e empobrece a qualidade das fotos, nivelando-as por 
baixo.

Um segundo elemento levantado nesta exploração preliminar 
foi o destino dos links associados às fotos utilizadas na primeira 
página, no período observado. Os resultados estão apresentados na 
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Tabela 2 e os dados indicam que as fotos utilizadas na primeira pá-
gina funcionam como links com funções diversificadas e constituem 
um possível ponto de partida para aprofundar a análise de como a 
fotografia está sendo utilizada nas publicações jornalísticas on-line.

Figura B
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Figura B
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Figura B
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Percebe-se, por exemplo, que começa a ser mais usado o re-
curso de utilização do thumbnail como link para uma foto ampliada, 
ou para um outro conjunto de fotos, apesar de que seja ainda grande 
o número de foto-miniaturas que não levam a qualquer informação 
ou simplesmente levam à mesma foto, associada a um texto numa 
“página interna” do jornal.

Tabela 2. Fotos funcionando como links na home-page

O número crescente de fotos ampliadas nas páginas internas 
dos dois jornais indica um avanço concreto no sentido de se tirar par-
tido das maiores velocidades de download que vão sendo colocadas 
ao alcance dos produtores e receptores da informação jornalística.

Um recurso para maximizar a disponibilização do material 
produzido nas redações e que já está bastante difundido nos grandes 
jornais on-line do Brasil e dos Estados Unidos é criação de galerias 
fotográficas, ou seja, conjuntos de fotos no formato de uma “projeção 
de slides”, em torno de um assunto específico, ou como uma seleção 
das “melhores” fotos do dia, fotos da semana etc.

No caso de A Tarde as galerias têm uso apenas eventual, espe-
cialmente em reportagens “especiais” e temáticas. No Statesman há 
um amplo uso de galerias fotográficas e seleções de fotos do dia, a 
partir de links disponibilizados na home-page, como pode ser obser-
vado na Figura C, que reproduz a home-page, localizando a posição 
dos links que remetem para galerias fotográficas. 

Por outro lado, há igualmente que se ressaltar que a galeria, 
enquanto recurso de disponibilização fotográfica, tende a separar as 
imagens do material textual. Essa “compartimentalização” parece ser 
uma alternativa que vem sendo adotada até mesmo pelos grandes jor-
nais brasileiros, no sentido de permitir, ao mesmo tempo, um acesso 
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rápido e superficial, àqueles que buscam na Web apenas uma imediata 
atualização noticiosa, ou não dispõem de Banda Larga, e também um 
possível aprofundamento para aqueles que dispõe de tempo e inte-
resse (além de conexões suficientemente rápidas) para um mergulho 
mais profundo e demorado na cobertura jornalística.

Figura C

Galerias

Banda larga, Banco de Dados e Fotojornalismo

Os grandes jornais brasileiros (O Estado de São Paulo, Folha de 
São Paulo, Jornal do Brasil, O Globo) começam a seguir uma linha de 
funcionamento que já está sendo adotada em larga escala pelos prin-
cipais jornais norte-americanos (New York Times, Washington Post, 
Los Angeles Times), que partem do pressuposto de que a maioria de 
seus leitores (pelo menos em território norte-americano) acessam 
seus produtos em “alta velocidade”. São oferecidas seções e opções 
multimídia voltadas para tais leitores, onde se multiplicam formas 
cada vez mais criativas de utilização da fotografia. 

Valendo-se das características de Modularização e Variabili-
dade (MANOVICH, 2001) das mídias digitais, as seções multimídia 
são, em geral, um “compartimento” separado e opcional do site, 
possibilitando que o “corpo principal do jornal” possa ser consumido, 
indistintamente, tanto por leitores acessando em Banda Larga, quan-
to em baixas velocidades. Da mesma forma que na primeira e segunda 

Coletânea Gjol-Miolo.indd   332 21/09/18   17:23



GJOL: 20 anos de percurso  .  333

fase do jornalismo on-line os sites jornalísticos ofereciam a opção 
de text only (somente texto), o jornalismo que começa a inaugurar 
a chamada Terceira Fase, oferece opções de conexões diferenciadas 
(modem, ADSL, cabo etc), proporcionando serviços distintos para 
aqueles que estão restritos ao acesso via modem e linha telefônica e, 
portanto, a um download mais lento. Trata-se, evidentemente, de um 
recurso de transição, que desaparecerá à medida que se universalizem 
as conexões rápidas.

No caso dos dois jornais analisados, o uso de recursos multi-
mídia nas reportagens do corpo principal do jornal ainda não é uma 
prática corrente. O Statesman oferece uma seção específica e separa-
da de Multimedia (Figura D), com uso de áudio, animações em Flash, 
vídeo e alguns infográficos ocasionais. A maior parte das galerias fo-
tográficas do jornal, pode ser acessada através do espaço multimídia, 
que lhes serve de portal, inclusive retrospectivamente pelo período de 
uma semana no caso das Photos of the Day (Fotos do Dia). O jornal  
A Tarde não oferece recursos de áudio ou vídeo.

No caso do Statesman, observou-se também um uso avançado 
de publicidade, com utilização de multimídia. O recurso foi observa-
do em um “especial”, intitulado What is new in First South Street 
(Novidades na First South Street), alojado na seção Multimedia. Tra-
tava-se um espaço com múltiplas fotografias e animações em Flash, 
permitindo que se visualizassem lojas (fachadas, interiores, proprie-
tários) e produtos comerciais oferecidos em uma das ruas de Austin 
(Figura E). O fato de que esse dispositivo estivesse alojado na seção 
Multimedia, sem qualquer indicação de que se tratava de um espaço 
publicitário, coloca problemas éticos que, não obstante importantes e 
potencialmente geradores de considerável controvérsia, escapam aos 
limites do presente trabalho.

No jornalismo on-line mais avançado, observa-se que a nova 
liberdade de utilização de imagens, possibilitada pela Banda Larga, 
já começa a produzir seus efeitos, no que diz respeito ao desenvol-
vimento de uma linguagem específica da nova mídia, que se volta 
para um maior aproveitamento dos potenciais do suporte. Assim, por 
exemplo, tanto no New York Times, quanto no Washington Post, já 
se tornou comum a associação de fotos com áudio, possibilitando a 
criação de matérias onde o próprio fotógrafo descreve e relata as con-
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dições de produção de seu material ou um crítico de arte comenta as 
fotos de esculturas ou pinturas exibidas em algum museu ou galeria. 
No entanto, nem em A Tarde, nem no Statesman essa combinação de 
fotografia com outras formas midiáticas foi encontrada.

Figura D        Figura E

O uso de fotografias de satélite (algumas vezes com animações) 
é muito frequente na extensa e bem documentada seção de Meteoro-
logia do Statesman, não havendo nada comparável na edição on-line 
de A Tarde, que se limita a indicar a previsão do tempo, temperaturas 
máximas e mínimas e a fase da lua, num pequeno quadro no alto da 
home-page da edição.
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Possíveis eixos de análise

Sugerimos que pelo menos quatro eixos merecem atenção numa 
investigação voltada para a Fotografia no Jornalismo produzido na 
Internet:

a) a complexa relação texto/imagem ao longo do desenvolvi-
mento da atividade jornalística, em diferentes momentos e em 
diferentes espaços geográficos, que fornece o pano de fundo 
para a questão dos usos da imagem e em particular da fotografia 
no jornalismo on-line;
b) os componentes tecnológicos do novo suporte, estabelecendo 
possibilidades e limitações de experimentação;
c) a interface de apresentação (no caso, a tela de computador) e 
os usos do espaço (programação visual) no novo suporte;
d) a criação e desenvolvimento de uma linguagem específica do 
novo suporte midiático (BOLTER; GRUSIN, 2000; JOHNSON, 
1997; MANOVICH, 2001) e a inserção da imagem fotográfica no 
produto on-line em termos de sua articulação com as características 
específicas já assinaladas: Multimidialidade, Interatividade, Hiper-
textualidade, Personalização, Atualização Contínua e Memória.

Evidentemente cada um desses eixos, apesar de relacionados e 
complementares, envolve distintas abordagens, recortes, metodologias. 
Num projeto de longo prazo, as várias áreas compreendidas por esses 
eixos deverão ter ênfases diferenciadas, à medida que a investigação 
avance. É evidente que se faz necessária uma classificação do material 
fotográfico utilizado, em diferentes categorias como, por exemplo: 
fotojornalismo, foto-ilustração, foto-divulgação, foto documental etc 
(vide, por exemplo, Baesa, 2001, p. 26-39 e Souza, 1998) para que 
uma análise mais rica e matizada da inserção fotográfica no jornalismo 
on-line se faça possível. Tal diferenciação não está sendo feita nesta 
primeira abordagem exploratória, mas certamente deverá ser objeto 
de discussão ao longo do desenvolvimento de nossa pesquisa, com a 
criação/aperfeiçoamento de categorias que ajudem a compreender os 
usos que vem sendo feito da Fotografia nos novos suportes digitais. 
A já anteriormente comentada colocação de um anúncio multimídia 
em meio a material editorial, no caso do Statesman, é significativo e 
levanta problemas que merecem análise a nível de suas implicações 
éticas e de estruturação da narrativa jornalística on-line.
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É forçoso concluir-se que se não há consenso quanto ao que 
caracterizaria, prioritária ou determinantemente a Terceira Fase do 
jornalismo on-line. Seria a terceira fase caracterizada pela pauta aber-
ta? (BROWN; CHIGNELL, 1997); pela ampla utilização de bancos de 
dados? (BARBOSA, 2004; FIDALGO, 2003; KOCH, 1991; MACHA-
DO, 2004); maior Interatividade?; maior Personalização? (BONNET, 
2001; PRYOR, 2002); maior atenção para com o Noticiário Local 
(Garcia, 2000); ou tudo isso e algo mais?

O certo é que este novo estágio no qual pouco a pouco adentra-
mos, (re)inaugura os usos da fotografia no jornalismo praticado na 
Internet. Até aqui ela tinha sido pouco mais que um (pobre) comple-
mento de um produto eminentemente textual.

No caso dos dois jornais observados, é já visível que ainda que 
sejam ambos veículos locais/regionais, as tendências de utilização de 
recursos mais avançados já estão delineadas e devem crescer a médio 
ou mesmo curto prazo.

Igualmente forçoso é concluir-se, observando-se as experimenta-
ções em curso com utilização da Banda Larga, que qualquer especulação 
no sentido da superação da fotografia por formatos “multimidiáticos” não 
passaria de uma abordagem naïve da questão. Tão naïve quanto as arcanas 
profecias de desaparecimento da fotografia com o advento do Cinema, ou 
do fim do Jornalismo Impresso com o advento da Internet. Usos criativos 
da fotografia, em conjugação com outros formatos midiáticos, como o áu-
dio e o próprio texto, mais uma vez reforça uma já bem conhecida ideia de 
Marshall McLuhan: longe de superarem umas às outras, as mídias tendem 
a se interpenetrar e combinar, complicando umas às outras.
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UM MODELO HÍBRIDO DE PESQUISA: 
A metodologia aplicada pelo GJOL

(2007)

Elias Machado
Marcos Palacios

Quem forma se forma e reforma ao formar. 
E quem é formado forma-se ao ser formado

Paulo Freire

Apresentação

Quando começamos nossas pesquisas no campo do jornalismo 
digital no início de 1995 percebemos que deveríamos atuar em duas 
frentes: 1) de mapeamento das modificações porque passava o novo 
tipo de jornalismo que emergia com o ciberespaço; e 2) de elaboração 
conceitual sobre as particularidades desta modalidade jornalística. 
Este tipo de preocupação nos obrigou a adotar desde o primeiro 
momento um tipo de metodologia híbrida, que fomos aperfeiçoando 
ao longo dos anos. Desde nosso primeiro trabalho, o Manual de Jor-
nalismo na Internet (1996), tivemos o cuidado de enfrentar o desafio 
de aplicar uma metodologia que nos permitisse dar conta destas duas 
frentes. 

Como necessitávamos estabelecer os contornos do novo cam-
po – com o cuidado de mapear os produtos em forma de gestação 
no mercado – optamos por, ao mesmo tempo, que apresentávamos 
conceitos-chave como jornalismo digital, usuário, multimídia, pro-
dução descentralizada, interatividade, atualização constante e hiper-
textualidade, identificar as principais características das publicações 
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jornalísticas brasileiras e estrangeiras, possibilitando a compreensão 
tanto dos fundamentos teóricos, quanto das particularidades de orga-
nizações concretas neste tipo de prática jornalística.

No final de 1995, quando o professor Elias Machado elaborou seu 
projeto de doutorado, que seria realizado na Universidade Autônoma 
de Barcelona, nosso modelo metodológico para pesquisas envolvendo 
o jornalismo digital estava bem mais definido. Naquela proposta da-
va-se continuidade a uma metodologia híbrida, centrada na discussão 
conceitual da nova prática jornalística, complementada por estudos 
de caso dentro das redações de organizações jornalísticas previamente 
selecionadas. Neste modelo híbrido, procedimentos de pesquisa quali-
tativa e quantitativa1 são ações complementares no processo contínuo 
de compreensão conceitual sobre a produção de informações nas orga-
nizações jornalísticas no ciberespaço nas sociedades contemporâneas.

1 O comentário de Theodor Adorno, no livro La Sociedad - Lecciones de sociologia, 
Buenos Aires: Proteo, s/d., p. 123 e 124 revela como o simples descarte da pesqui-
sa quantitativa, sem perceber que pode ser um método adequado para descrever 
as particularidades de vidas padronizadas, pode significar um desconhecimento 
sobre o que caracteriza as sociedades industriais ocidentais:

 “O problema da relação entre a análise quantitativa e a qualitativa em sociologia 
é de uma imediata atualidade. Os elementos do conhecimento que se fazem de 
ponte entre os métodos estatísticos e a sua adequada aplicação a determinados 
conteúdos, são em geral de natureza qualitativa. Hoje, precisamente na América 
do Norte, onde os métodos quantitativos alcançaram o seu atual desenvolvi-
mento, já se reconhece a necessidade da análise qualitativa, não somente como 
integração, mas como elemento constitutivo da investigação social empírica. 

 Sem negar o perigo da superficialidade implícita nos métodos cada vez mais 
profundamente vinculados ao princípio ciência é medida, é necessário tomar-
mos cuidado com uma aristocrática atitude de superioridade diante deles. Na 
medida em que a vida contemporânea está altamente estandardizada por efeito 
da concentração do poder econômico levada ao extremo, em que o indivíduo é 
bastante mais importante do que ele confessa, os métodos estandardizados e, em 
certo sentido, desindividualizados, são, de uma só vez, tempo e expressão de uma 
situação efetiva, e um instrumento adequado para descrevê-la e entendê-la...” 

 Ver o capítulo “Integração entre análise quantitativa e qualitativa em A Arte de 
pesquisar. Como fazer pesquisa qualitativa em Ciências Sociais. Goldemberg, 
Mirian. 7 ed. Rio de Janeiro: Record, 1997. No final deste capítulo Goldemberg 
defende uma posição que subscrevemos: “[...] a integração de dados quantita-
tivos e qualitativos pode proporcionar uma melhor compreensão do problema 
estudado. Na verdade, o conflito entre pesquisa qualitativa e quantitativa é muito 
artificial. Arrisco a afirmar que cada vez mais os pesquisadores estão descobrindo 
que o bom pesquisador deve lançar mão de todos os recursos disponíveis que 
possam auxiliar à compreensão do problema estudado”. (GOLDEMBERG, 1997, 
p. 66-67)
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Nos trabalhos realizados entre 1996 e 2000 (MACHADO, 1997, 
1998, 1999; MACHADO; PALACIOS, 1996a, 1996b), quando defesa 
da tese La estructura de la noticia en las redes digitales pelo pro-
fessor Elias Machado, pudemos aperfeiçoar esta metodologia, que 
passara a ser utilizada de modo mais sistemático pelos pesquisadores 
do GJOL desde 1999 (COSTA, 2004; MACHADO, 2002; MACHADO; 
PALACIOS, 2003; PALACIOS et al., 2002; PALACIOS, 2002, 2003a; 
2003b; PALACIOS; MUNHOZ, 2004, 2005; PRADO, 2002; MA-
CHADO; BORGES; MIELNICZUK, 2003; MIRANDA, 2003, 2004a; 
2004b; 2005a; 2005b; MOHERDAUI, 2005; NOGUEIRA, 2005; 
SANTOS ALVES, 2004; SCHWINGEL, 2003; SILVA JÚNIOR, 2000, 
2004).

Nesta metodologia o pesquisador percorre três etapas: 1) Revi-
são preliminar da bibliografia, acompanhada da análise de organiza-
ções jornalísticas relacionadas ao objeto de estudo; 2) Delimitação do 
objeto com formulação das hipóteses de trabalho e estudos de caso 
com pesquisa de campo (participante ou não) nas organizações jor-
nalísticas e; 3) Elaboração de categorias de análise, processamento do 
material coletado e definição conceitual sobre as particularidades dos 
objetos pesquisados. Nossa metodologia permite que o pesquisador, 
por um lado, revise a bibliografia corrente sobre o objeto e, por outro, 
possibilita que esta produção conceitual seja testada em estudos de 
casos específicos. 

O modelo metodológico adotado pelo GJOL, mesmo apresen-
tando certas características específicas para pesquisas no campo 
digital, tem larga tradição no campo do Jornalismo. (BREED, 1952; 
[1980]; GANS, 1980; MACHADO, 1992; PARK, 1921; RIBEIRO, 1993; 
ROSTEN, 1937; TUNSTALL, 1970, 1971; TUCHMAN, 1978) Para o 
pesquisador do GJOL o fenômeno jornalismo assume a configuração 
de um processo que, para fins esquemáticos, consta de quatro etapas: 
1) apuração; 2) produção; 3) circulação; e 4) consumo de informações. 
Estas quatro etapas são consideradas como parâmetros essenciais 
para a organização de modelos de produção de conteúdos jornalísticos 
em sociedades complexas. A seguir comentamos cada uma atividades 
de nossa metodologia de pesquisa:
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Fase 1: Análise preliminar do objeto

Para ingressar na pós-graduação o candidato necessita defender 
um projeto de trabalho. Nesta fase, ao mesmo tempo em que avança na 
revisão da bibliografia o pesquisador começa as análises preliminares 
sobre o objeto de estudo2. Neste primeiro momento, as observações 
são menos sistemáticas, sem a necessidade de emprego de metodolo-
gias determinadas como a análise de conteúdo, por exemplo. 

A análise preliminar tem um duplo objetivo: 1) completar a revi-
são da bibliografia; e 2) mapear o campo para a escolha definitiva das 
organizações jornalísticas que serão utilizadas nos estudos de caso.  
A representatividade deste mapeamento depende muito da qualidade 
da revisão da bibliografia. A experiência revela que, quando faz o 
dever de casa, revisando a bibliografia internacional, a bibliografia 
nacional e a produção dos membros do GJOL, o pesquisador rende 
mais em menos tempo.

A análise preliminar consome, em geral, os primeiros dois se-
mestres dos cursos de mestrado e doutorado, mais ou menos o tempo 
que o aluno leva para concluir os créditos obrigatórios. Na iniciação 
científica, esta fase costuma consumir os primeiros seis meses. Como 
a pós-graduação brasileira tem prazos preestabelecidos para conclu-
são, o ideal seria que a análise preliminar fosse finalizada no máximo 
até o terceiro semestre. 

Neste período, quando toma contato com a produção mais 
recente – na revisão da bibliografia e nas disciplinas obrigatórias re-
gulares – o pesquisador aproveita para em conjunto com o orientador 
ajustar ou mesmo reformular o projeto original. Uma análise preli-
minar bem feita coloca o pesquisador em condições de partir para a 
segunda fase da pesquisa, em que deverá delimitar o objeto de estudo 
e definir as hipóteses de trabalho.

2 Estas análises, também chamadas de pesquisas exploratórias, têm como objetivo 
proporcionar maior familiaridade com o objeto e possibilitar a formulação de 
juízos que permitam a construção das hipóteses. Embora o planejamento da pes-
quisa exploratória seja bastante flexível, na maioria dos casos assume a forma de 
pesquisa bibliográfica ou de estudo preliminar de casos. Ver GIL, Antônio Carlos. 
Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Ática. 2002, p. 40.
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Fase 2: Delimitação do objeto de estudo

Feito o dever de casa – com a revisão da bibliografia e a análise 
preliminar – o pesquisador entra na segunda fase – em que necessita 
definir tanto as hipóteses de trabalho que nortearão a pesquisa quan-
to as organizações jornalísticas que servirão de objeto para os estudos 
de caso. No trabalho de pesquisa todas as etapas são relevantes, mas 
– do ponto de vista da potencialidade dos futuros resultados – não 
resta a menor dúvida de que a formulação das hipóteses3 de trabalho 
aparece em primeiro lugar.

A originalidade das hipóteses como que antecipa a originali-
dade dos futuros resultados porque indica os aspectos identificados 
como relevantes na análise preliminar que serão analisados siste-
maticamente. No GJOL, todos os pesquisadores – desde a iniciação 
aos doutorandos – são estimulados a formular hipóteses de trabalho 
para as suas pesquisas ou ao menos a refinar as hipóteses de trabalho 
previamente formuladas por outros membros do grupo.

Quando desenvolve a primeira fase – a análise preliminar –  
o pesquisador orienta suas ações para dois objetivos específicos:  
1) identificar hipóteses de trabalho que considere relevantes para a 
compreensão do objeto estudado; e 2) identificar regularidades ou 
descontinuidades que julgue relevantes para a formulação de novas 
hipóteses de trabalho. As duas ações complementares, como veremos 
mais adiante, são essenciais quando da definição das organizações 
jornalísticas para os estudos de caso. 

A rigor, do ponto de vista dos resultados, tanto faz que o pesqui-
sador opte pelo estudo das regularidades ou das descontinuidades. 
Neste caso, a eleição depende mais da potencialidade das hipóteses de 
trabalho formuladas para a compreensão da prática jornalística que 
do tipo de aspectos considerados relevantes.

3 Na definição de Gil (2002, p. 31), hipótese é a proposição testável que pode vir a 
ser a solução de um problema científico: “Rigorosamente, todo procedimento de 
coleta de dados depende da formulação prévia de uma hipótese, embora muitas 
vezes as hipóteses não estejam explícitas. Geralmente, naqueles estudos em que 
o objetivo é o de descrever determinado fenômeno ou as características de um 
grupo, as hipóteses não são enunciadas formalmente. Nesses casos, as hipóteses 
envolvem uma única variável e o mais frequente é indicá-la no enunciado dos 
objetivos da pesquisa. Já naquelas pesquisas que têm como objetivo verificar re-
lações de associação ou dependência entre variáveis, o enunciado claro e preciso 
das hipóteses constitui requisito fundamental”. (GIL, 2002, p. 39) 

Coletânea Gjol-Miolo.indd   345 21/09/18   17:23



346  .  GJOL: 20 anos de percurso

Levantadas as hipóteses de trabalho que serão testadas pelo 
pesquisador – normalmente são elaboradas ao menos três hipóteses 
principais e mais quatro a cinco derivadas ou secundárias – vem a 
etapa em que ocorre a seleção das organizações jornalísticas em que 
serão desenvolvidos os estudos de casos. Para trabalhos de iniciação 
científica o número varia de um a dois casos para cada pesquisa. Nos 
trabalhos de mestrado o número fica entre dois e três e, nas teses de 
doutorado, o número de casos varia entre três e cinco. 

Os critérios básicos para a definição dos objetos do estudo de 
casos são: 1) originalidade; 2) representatividade; e 3) diversidade. 
Estes critérios existem para facilitar o trabalho de seleção. Ao longo 
do tempo verificamos que quanto mais original for a organização, 
mais adequada será para os propósitos do pesquisador; quanto mais 
representativa de uma tendência mais chances terá de ser incluída e 
quanto mais distante estiver das tendências dominantes levantadas 
melhor porque serve como contraprova.

Procedimentos nos estudos de caso

Definidos os objetos de estudo de caso,4 o primeiro procedimen-
to que cabe ao pesquisador é elaborar o Protocolo5 de Estudo de Caso, 
em que deverá estabelecer um roteiro para pesquisa de campo,6 com 

4 O estudo de caso é uma modalidade de pesquisa amplamente utilizada que consiste 
no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita 
seu amplo e detalhado conhecimento. Depois de um longo período em que o estudo 
de caso foi encarado como procedimento pouco rigoroso, que serviria apenas para 
estudos de natureza exploratória, a experiência acumulada nas últimas décadas 
revela que é possível a realização de estudos de caso em períodos curtos, com resul-
tados passíveis de confirmação por outros estudos. Ver YIN, ROBERT K. Estudo de 
caso: planejamento e métodos. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2001.

5 O Protocolo de Estudo de Caso constitui uma das melhores formas de aumentar 
a confiabilidade do estudo de caso e a sua elaboração torna-se mais importante 
quando a pesquisa envolve múltiplos casos. O Protocolo, de acordo com Yin (2001: 
p. 89), inclui as seguintes seções: 1)visão global do projeto; 2) procedimentos de 
campo; 3) determinação das questões; e 4) guia para a elaboração do relatório.

6 O estudo de campo constitui o modelo clássico de pesquisa no campo da Antropolo-
gia. Nos dias atuais sua utilização se expandiu para outros campos como a Sociologia, 
Educação, Saúde Pública, Administração e Comunicação. Tipicamente, focaliza uma 
comunidade, que não é necessariamente geográfica, já que pode ser uma comunidade 
de trabalho, de estudo, de lazer ou voltada para qualquer outra atividade humana. 
Basicamente, a pesquisa é desenvolvida por meio da observação direta das atividades 
do grupo estudado e de entrevistas com informantes para captar suas explicações e 
interpretações do que ocorre no grupo. Ver Gil (2004, p. 52-3).
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definição de período, técnicas de coletas de dados, procedimentos 
e conduta que serão adotados. Muitas vezes desconsiderado, o Pro-
tocolo de Estudo de Caso funciona como um roteiro que aumenta o 
controle do pesquisador sobre o objeto, com o aproveitamento me-
lhor do tempo e aplicação correta das técnicas de coleta disponíveis 
no levantamento dos dados necessários para a pesquisa. 

Os modelos de pesquisa de campo empregados pelo GJOL nas 
redações são variáveis. Em alguns casos as pesquisas de campo são 
do tipo participante7 (MOHERDAUI, 2005; SCHWINGEL, 2003), em 
outros de simples observação (MACHADO, 2000; PORTO ALEGRE, 
2004; SILVA JUNIOR, 2000); em alguns, sequer são realizadas 
pesquisas de campo, com o estudo dependendo da observação sis-
temática à distância, complementada com entrevistas e aplicação de 
questionários aos membros das redações. (BORGES; MACHADO; 
MIRANDA, 2005; PALACIOS; MUNHOZ, 2005)

O período médio adotado nas pesquisas de campo participante 
varia entre uma a duas semanas. Quando o pesquisador trabalha na 
organização o tempo pode aumentar muito, em algumas circuns-
tâncias, chegando a alcançar dois anos. As pesquisas de campo têm 
para o pesquisador uma dupla função: 1) testar in loco as hipóteses 
de trabalho; e 2) levantar informações complementares sobre orga-
nizações paradigmáticas. Além da observação direta dos processos de 
produção nos estudos de campo, as técnicas de coleta de dados mais 
utilizadas são os questionários com perguntas fechadas e abertas e as 
entrevistas semi-estruturadas em profundidade com os profissionais. 

O Estudo de caso como ilustração

Ao contrário dos estudos de caso tradicionais, que têm como 
resultado trabalhos descritivos sobre objetos muito delimitados, 

7 No conceito clássico de pesquisa participante os membros de uma comunidade 
são coparticipantes no processo de investigação e resolução de um problema. 
Uma pesquisa participante não se encerra com a elaboração de um relatório, 
redação de um artigo, dissertação ou tese, mas com um plano de ação que, por 
sua vez, poderá ensejar nova pesquisa. Neste caso, definimos como pesquisa 
participante o projeto em que o pesquisador atua como membro da organização 
que será analisada no estudo de caso. Ver BRANDÃO, Carlos Rodrigues (Org.). 
Pesquisa participante. São Paulo: Brasiliense, 1983 e BRANDÃO, Carlos Rodri-
gues. Repensando a pesquisa participante. São Paulo: Brasiliense, 1984.
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sem muitas pretensões conceituais mais amplas, nas pesquisas dos 
membros do GJOL os estudos de caso são uma etapa de um processo 
de combinação de metodologias que objetiva a máxima amplitude 
na descrição, explicação e compreensão do objeto8, sendo utilizados 
para ilustrar argumentos, demonstrar a validade ou refutar hipóteses 
de trabalho previamente levantadas pelo próprio pesquisador ou em 
trabalhos revisados na literatura corrente. 

A prioridade para a pesquisa conceitual provoca consequências 
no formato dos trabalhos dos pesquisadores do grupo. Em vez do mo-
delo convencional de Estudo de Caso em que, numa primeira parte, 
constrói-se o referencial teórico e, numa segunda, descreve-se o obje-
to estudado, demonstrando-se as hipóteses levantadas, no GJOL, na 
medida do possível, os pesquisadores são orientados para distribuir 
as descobertas dos casos ao longo de todo o artigo, dissertação ou tese.

Nas pesquisas do GJOL, um estudo de caso fundamenta, pois, 
argumentações na discussão de hipóteses de trabalhos sobre indícios 
de uma realidade muito mais ampla, possibilitando identificar concei-
tos e variáveis que podem ser estudados quantitativamente. Com este 
procedimento, a metodologia empregada permite que a realidade do 
conceito – uma abstração que por definição descreve, mas não repre-
senta realidade alguma – seja contrastada com a realidade diversifi-
cada dos objetos estudados nos casos, possibilitando que, quando for 
necessário, o conceito posto à prova seja reformulado para incorporar 
os aspectos até então desconsiderados.

No campo do jornalismo este tipo de metodologia retoma, 
como vimos antes, as contribuições de pesquisadores pioneiros como 
Robert Park (1925), Leo Rosten (1937), Warren Breed (1952; 1980), 
Jeremy Tunstall (1970; 1971), Gaye Tuchman (1978) e Herbert Gans 
(1980), entre outros. Uma tradição antiga, que apresenta produção 
regular desde a década de 20 do século passado. Depois de perder 
terreno para os estudos de caso convencionais, disseminados quase 
como uma cartilha após a Segunda Guerra Mundial, este tipo de 
estudo de caso voltou a ganhar espaço com a retomada das pesquisas 
qualitativas desde o começo dos anos 1970 do século XX.

8 Em Ciências Sociais este tipo de procedimento é chamado de Método de Trian-
gulação. Ver GOLDEMBERG, Mirian. A Arte de pesquisar: como fazer pesquisa 
qualitativa em Ciências Sociais. 7. ed. Rio de Janeiro: Record, 1997, p. 63.
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Fase 3: Definição conceitual

Terminados os trabalhos de revisão da literatura e estudos de 
caso, chega a vez da parte mais nobre da pesquisa: a definição das 
categorias de análise e a elaboração dos conceitos capazes de dar con-
ta das particularidades do objeto. Como todas as pesquisas do GJOL 
têm uma preocupação teórica, esta fase desempenha uma função 
central para alcançar os objetivos propostos. No GJOL partimos do 
pressuposto que a produção de conhecimento depende de três tipos 
de procedimentos básicos: revisão e crítica da literatura; descrição de 
realidades e criação de conceitos e categorias de análise. Nossos pes-
quisadores são incentivados à formulação de conceitos e categorias de 
análise em todos os níveis, mas nas dissertações de mestrado e teses 
de doutorado esta etapa aparece como um pré-requisito para a defesa 
dos trabalhos.

De posse das informações coletadas em campo e na revisão da 
literatura, o pesquisador necessita, primeiro, definir conceitualmen-
te o objeto de estudo e, segundo, formular as categorias de análise 
que permitirão o desenvolvimento do artigo, dissertação ou tese. Os 
conceitos e as categorias de análise9 são formulações abstratas, ela-
boradas com a finalidade de definir e descrever realidades ou objetos. 
Toda construção teórica, como afirma Goldemberg (2003, p. 79), é 
um sistema cujos eixos são os conceitos e as categorias de análise, 
unidades de significação que definem a sua forma e o seu conteúdo. 
Estas duas formas de abstração são indispensáveis no processo de 
produção de conhecimento.

Ao deixar de definir conceitualmente o seu objeto, o pesquisador 
comete um erro metodológico primário, previsto em qualquer manual 
de pesquisa científica. Um objeto mal definido impede o pesquisador 
de formular e testar hipóteses claras e precisas. Sem boas categorias 
de análise o pesquisador terá dificuldades para sistematizar as infor-

9 Ver Gil (2002, p. 134) “[...] A categorização consiste na organização dos dados, 
através de categorias descritivas de análise, de forma que o pesquisador consiga 
tomar decisões e tirar conclusões a partir deles. Nem sempre essas categorias 
podem ser definidas a priori [...] Nas pesquisas quantitativas, as categorias são 
frequentemente estabelecidas a priori, o que simplifica sobremaneira o trabalho 
analítico. Já nas pesquisas qualitativas, o conjunto inicial de categorias em geral 
é reexaminado e modificado sucessivamente, com vista em obter ideais mais 
abrangentes e significativos [...]”.
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mações recolhidas na coleta de dados. Uma boa categoria de análise 
necessita estar fundamentada no referencial teórico da pesquisa, 
pressupõe a divisão do material em seus elementos componentes, 
sem perder de vista a sua relação com o todo, e deve sintetizar descri-
tivamente aspectos relevantes e dimensões contraditórias do objeto 
de estudo.

Produção conjunta como metodologia

Nas sociedades complexas a produção do conhecimento torna-se, 
cada vez mais, uma atividade profissional e altamente especializada, 
exigindo que a tarefa da pesquisa científica seja desenvolvida por 
equipes de pesquisadores. No GJOL, todos os pesquisadores – dos 
iniciantes aos seniores – são estimulados ao trabalho em conjunto e 
previamente articulado com os projetos desenvolvidos pelo grupo10. 
Cada novo trabalho de pesquisa busca avançar os conhecimentos 
acumulados, reformulando ou atualizando resultados prévios. 

O candidato a pesquisador, para entrar no GJOL, necessita 
apresentar uma proposta dentro das áreas de interesse de um dos 
projetos dos orientadores credenciados.11 A vinculação direta aumenta 
a sinergia entre os pesquisadores selecionados, que podem aproveitar 
os resultados alcançados antes pelos colegas, sem necessidade de 
partir sempre do zero. Uma vantagem comparativa que possibilita, 
por exemplo, que um pesquisador recém incorporado formule hipó-
teses a partir de pesquisas ou levantamentos de outros colegas, sem a 
necessidade de realizar um estudo específico.

Para institucionalizar o intercâmbio entre os pesquisadores, o 
GJOL estabeleceu quatro mecanismos básicos: 1) todos os pesquisadores 

10 Numa paráfrase do texto de Carlos Eduardo Brandão, poderíamos afirmar que, 
considerada como prática social destinada a gerar interações de criação de saber 
através de aprendizagens, em que o diálogo livre e solidário é a origem e o des-
tino do que se vive e do que se aprende, a pesquisa deve começar por tornar os 
pesquisadores progressivamente coautores dos resultados e dos fundamentos dos 
processos de pesquisa. Ver Brandão, Carlos Eduardo. A Pergunta a várias mãos: 
a experiência da pesquisa no trabalho do educador. São Paulo: Cortez Editora, 
2003, p. 23.

11 A norma vale como princípio geral para facilitar a organização das atividades de 
pesquisa no grupo. Evidente que, muitas vezes, uma proposta apresentada pelos 
candidatos, que inicialmente estava fora da área de atuação de um dos orientadores, 
pode contribuir para redirecionar os interesses do pesquisador e do próprio grupo.
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devem, necessariamente, revisar a bibliografia produzida pelo grupo;12 
2) oferta de disciplinas optativas pelos pesquisadores-orientadores do 
grupo a cada semestre; 3) reuniões mensais para a discussão de obras 
sobre o jornalismo digital; e 4) produção coletiva de artigos e livros.

Nas reuniões mensais para a discussão, cada membro, em forma 
de rodízio, apresenta obras para discussão coletiva. Todos, com exce-
ção dos pesquisadores seniores, incluindo os iniciantes, são convoca-
dos à apresentação de uma obra de referência, previamente escolhida 
nas próprias reuniões do grupo. As reuniões de debate de bibliografia 
e as disciplinas optativas são um laboratório para que cada membro 
teste idéias, intuições, hipóteses, categorias ou conceitos em processo 
de desenvolvimento. 

Desde o começo estava claro para os coordenadores do GJOL 
que o trabalho em conjunto deveria ser um dos princípios norteado-
res do grupo. (MACHADO; PALACIOS, 1996a, 1996b; MACHADO; 
PALACIOS, 2003, 2004a, 2004b, 2004c) Com a incorporação pau-
latina dos orientandos, (BARBOSA; MACHADO; PALACIOS, 2005; 
MIELNICZUCK; PALACIOS, 2002; NARITA, 2003; PALACIOS et al., 
2003a, 2003b, 2004, 2005a, 2005b; PALACIOS; MUNHOZ, 2004, 
2005) o grupo resolveu criar um projeto editorial próprio, com o 
lançamento em 2003 das Edições GJOL, um selo editorial que, atra-
vés de uma parceria com a editora Calandra,13 publica os resultados 
das pesquisas, possibilitando a sua utilização pelos colegas de outras 
instituições.

Das redes aos modelos aplicados de pesquisa

Mais que um projeto acabado, estabelecido a priori, a meto-
dologia de um grupo de pesquisa vai sendo aperfeiçoada ao longo 

12 A Página do GJOL representa um instrumento metodológico essencial para faci-
litar o acompanhamento da produção e das atividades dos membros do Grupo. 
Nela estão disponibilizadas para consulta pública artigos, trabalhos de conclusão 
de curso, dissertações, livros e teses, programas de disciplinas e uma longa biblio-
grafia impressa e on-line. Ver: <http://www.facom.ufba.br/jol e http://gjol.net>.

13 A Coleção Pixel, dirigida pelo professor Elias Machado, lançou até agora a 
coletânea Modelos de Jornalismo Digital, organizada pelos coordenadores do 
GJOL, Elias Machado e Marcos Palacios, em 2003, adotada como bibliografia de 
referência nas principais escolas de jornalismo no país. O livro conta com dez 
capítulos escritos pelos pesquisadores do GJOL.
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do processo, ganhando novos formatos sempre que necessário, seja 
para incorporar procedimentos reconhecidos como válidos, seja para 
atender novas demandas assumidas pelas atividades, cada vez mais 
complexas dos pesquisadores. 

Vencida a etapa da estruturação interna como uma equipe cole-
tiva de pesquisa – articulada entre os anos de 1996 e 1999 – o GJOL 
estava preparado para dois outros passos essenciais na produção 
de conhecimento nas sociedades contemporâneas, com profundas 
consequências para as metodologias de pesquisa empregadas pelos 
pesquisadores do grupo: 1) estabelecer redes nacionais e internacio-
nais de pesquisa teórica e aplicada; e 2) alavancar sistemas locais de 
inovação tecnológica.

Os desafios da pesquisa em rede

Nenhum grupo de pesquisa de ponta pode deixar de estabelecer 
redes nacionais e internacionais de pesquisa em que funcione como 
um ponto dentro de uma múltipla estrutura que reúne pesquisadores 
com várias tradições, metodologias e conhecimentos particulares em 
torno de projetos temáticos comuns. Desde 2002 o GJOL participa de 
convênios de cooperação científica com colegas de outros países. 

O primeiro deles firmado em 2002, com a Universidade do 
Texas, em Austin, nos Estados Unidos, recebe financiamento da CA-
PES e congrega pesquisadores de dois programas de pós-graduação da 
Universidade Federal da Bahia, Comunicação e Ciências da Informação 
e dos departamentos de Rádio e Televisão, Jornalismo e Ciências da 
Informação, da Universidade do Texas. 

Como primeiro resultado deste convênio os pesquisadores do 
GJOL publicaram quatro estudos comparados sobre a produção de 
conteúdos em jornais digitais em Austin e Salvador, em livro lançado 
pela EDUFBA, em 2005.14 O Convênio possibilita o intercâmbio de 
professores e estudantes para cursos rápidos, viagens em missão 
científica e cursos de doutorado sanduíche, no caso brasileiro.

Até agora o professor Elias Machado esteve duas vezes em 
Austin (2003 e 2005) e o professor Marcos Palacios uma (em 2004), 

14 JAMBEIRO, Othon; STAUBHAAR, Joseph (Org.) Informação e comunicação:  
O local e o global em Austin e Salvador. Salvador: EDUFBA, 2005.
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participando com a apresentação de trabalhos de pesquisa na I e na 
II Brazilianists Conference, que ocorre em fevereiro de cada ano em 
Austin, organizada pelo Brazilian Center. 

O segundo convênio de cooperação, em vigor desde 2003, que 
veremos com mais detalhes no tópico sobre pesquisa aplicada, é a 
Rede Latino-americana para o Desenvolvimento de Metodologias e 
Softwares para o Ensino de Jornalismo em Redes de Banda Larga, 
contemplado com recursos do Pronex CNPq/Fapesb. Nesta rede con-
tamos com as presenças dos colegas do Programa de Pós-Graduação 
em Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE); 
da Escola de Comunicação, na Universidade Nacional de Córdoba, na 
Argentina e do Instituto Tecnológico de Monterrey, no México.

O terceiro convênio entrou em vigência em janeiro de 2004, fi-
nanciado pelo Programa Alpha, da União Europeia e prevê a pesquisa 
comparada sobre o ensino de jornalismo na era digital na América 
Latina e na Europa. Desta parceria fazem parte as seguintes univer-
sidades: Federal da Bahia e Unijuí, do Brasil; Austral e Rosário na 
Argentina; Beira Interior, em Portugal; de Havana, em Cuba; Vic, na 
Espanha, Lille, na França e a empresa de comunicação Ars Media, 
de Milão, Itália. O primeiro encontro da rede para discussão de re-
sultados preliminares ocorreu em Havana, em dezembro de 2004, e 
contou com a presença do professor Marcos Palacios, que apresentou 
trabalho sobre a experiência da FACOM/UFBA no ensino do jornalis-
mo digital nos últimos dez anos.

As redes de pesquisa são importantes quando se comenta as 
particularidades da metodologia de pesquisa de um grupo por várias 
razões: 

Em primeiro lugar, porque as pesquisas temáticas comparadas 
realizadas em conjunto têm desdobramentos diretos sobre a meto-
dologia de pesquisa e as normas de funcionamento adotadas pelo 
grupo. Um dos critérios para o ingresso no GJOL – se bem que não o 
único, como vimos antes,– passa a ser o grau de proximidade com as 
matrizes pesquisadas pelas redes em que o grupo participa. E este cri-
tério não se dá por simples razão instrumental, mas porque, se estiver 
dentro da área de interesse das pesquisas comparadas, o pesquisador 
terá maiores possibilidades de intercâmbio para seus estudos pós-
graduados, principalmente no caso dos doutorandos.
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Em segundo lugar, porque a metodologia do trabalho coletivo 
ganha um novo componente, com a incorporação de colegas com 
tradições metodológicas, formações culturais e experiências profis-
sionais diferentes. O que qualifica a capacidade de intercâmbio com o 
enriquecimento da rede de pesquisadores, possibilitando discussões 
metodológicas e conceituais, que permitem aos membros dos diferen-
tes grupos um aprendizado mútuo, com a consolidação de um saber 
comum.

Em terceiro lugar, porque a coorientação passa a assumir, cada 
vez mais, uma forma institucionalizada de existência, com a coopera-
ção permanente entre os orientadores dos vários grupos. Um recurso 
que garante um aumento na qualidade da formação por permitir aos 
pesquisadores em formação um contato com metodologias e biblio-
grafias diferentes, afastando o perigo sempre presente da endogenia, 
que tanto mal tem feito aos centros de pesquisa em muitos lugares ao 
longo do tempo.

Um passo à frente com a pesquisa aplicada

Desde 1995, quando os professores Elias Machado e Marcos 
Palacios desenvolveram o primeiro curso de jornalismo on-line na 
Faculdade de Comunicação da UFBA, ficou claro que esse tipo de dis-
ciplina só pode funcionar em condições laboratoriais. Assim, além de 
partirmos para a discussão da bibliografia então existente, concebe-
mos e implantamos o primeiro jornal laboratório (Lugar Incomum) 
que deveria servir como espaço para a prática e experimentação.

A criação da Rede Latino-americana para o Desenvolvimento 
de Metodologias e Softwares para o ensino de jornalismo em redes 
de banda larga significou a adoção pelo GJOL de uma metodologia de 
pesquisa capaz de dar conta da produção de programas e aplicativos 
adaptados aos princípios teóricos discutidos pelo grupo. Uma decisão 
que levou à inversão no processo de pesquisa. Antes preocupado com 
a observação, a descrição e a conceituação dos objetos, e agora com-
prometido com o desenvolvimento tecnológico. 

Em vez de simplesmente observar para descrever o pesquisa-
dor passa a conceber, projetar, desenvolver e conceituar os objetos, 
atuando como embrião de um sistema local de inovação em jorna-
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lismo.15 Depois de várias versões de jornais laboratórios online, que 
culminaram, em 2000, com o Panopticon,16 um veículo direcionado 
para a observação crítica do jornalismo produzido na Internet, uma 
primeira versão de plataforma de ensino foi ensaiada: a Plataforma 
Panopticon17 para o ensino do jornalismo digital aos estudantes de 
graduação em Jornalismo da FACOM/UFBA, em 2001. Tratava-se 
de um sistema remoto de publicação de conteúdos com produção 
descentralizada, elaborado pelos estudantes orientados pela profes-
sora Carla Schwingel, em que se buscava operacionalizar os conceitos 
sobre as características do jornalismo digital desenvolvidos pelos 
pesquisadores do GJOL. 

Nesta plataforma qualquer aluno matriculado na disciplina 
poderia publicar matérias sem a necessidade de estar na sala de aula. 
O próprio trabalho de correção das matérias, antes da postagem 
definitiva, passava a ser feito através de consultas on-line com o pro-
fessor da disciplina Pensado como um sistema aberto de publicação, 
a Plataforma Panopticon possibilitava a interação com os usuários e 
leitores do periódico. Em todas as reportagens havia um espaço para 
comentários das notícias e os usuários ainda poderiam enviar artigos 
para seções específicas.

Como forma de manter atuando em conjunto a equipe que 
criara e implementara o sistema de publicação à distância do Panop-
ticon, os coordenadores do GJOL convidaram o então estudante de 
jornalismo, Eduardo Miranda, que se encarregara da programação 
do sistema, para integrar-se ao grupo como técnico de apoio. A pro-
posta era que a equipe participasse de futuros aperfeiçoamentos do 
sistema Panopticon e que continuasse seus estudos pós-graduados, 
o que, ao menos no caso de Carla Schwingel, acabou por ocorrer, ao 
ingressar no curso de doutorado no ano 2004, com um projeto sobre 

15 No capítulo A necessidade da pesquisa aplicada, do livro O ciberespaço como fonte 
para os jornalistas do professor Elias Machado são apresentadas discussões mais 
detalhadas sobre os sistemas locais de inovação e os desafios de sua implantação 
no campo do jornalismo. Ver MACHADO, Elias. O ciberespaço como fonte para 
os jornalistas. Salvador: Calandra, 2003.

16 O Panopticon foi concebido pelo Professor Marcos Palácios e desenhado pela es-
tudante Beatriz Ribas, que funcionava também como web-master da publicação.

17 SCHWINGEL, Carla. A Teoria na prática no jornal experimental Panotpicon. In: 
MACHADO, Elias; Palacios, Marcos. Modelos de jornalismo digital. Salvador. 
Calandra, 2003.
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os sistemas de publicação no jornalismo digital de terceira geração, 
totalmente articulado com os objetivos da Rede Latino-americana18 
para o desenvolvimento de softwares e metodologias para o ensino do 
jornalismo em redes de banda larga.

Definidas nossas prioridades de trabalho – o desenvolvimento 
de softwares para o ensino do jornalismo – desenvolvemos esforços em 
duas frentes: por um lado, estabelecemos acordos de cooperação com 
universidades congêneres, Tecnológico de Monterrey, Universidad 
Nacional de Córdoba, Universidade de Santa Maria e Universidade 
Federal de Pernambuco e, de outro, passamos a estimular trabalhos 
conjuntos de pesquisa aplicada com pequenas empresas com vocação 
tecnológica, algumas delas criadas por ex e atuais estudantes da Fa-
culdade ou membros do GJOL. 

Figura 1. Rede Latino-americana para o desenvolvimento dre softwas e 
metodologias para o ensino de jornalismo em redes de banda larga

 

18 Ver MACHADO, Elias; PALACIOS, Marcos. La experiencia de la enseñanza del 
periodismo digital en la FACOM/UFBA (1995-2005). In: CD V Congreso Iberoa-
mericano de Periodismo en Internet. Salvador: FACOM/UFBA, 25/26 de Nov. 
2004.
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Neste momento estamos envolvidos em aperfeiçoar a Plataforma 
Panopticon que passará a ser bilíngue e alimentada por estudantes 
e professores de jornalismo dos cinco atuais e de futuros parceiros 
da Rede Latino-americana. Após o fim deste trabalho, previsto para 
o fim de 2006, o antigo sistema de publicação será transformado em 
plataforma completa, com todas as etapas do sistema de produção 
de conteúdos para organizações jornalísticas e com ferramentas de 
ensino à distância.

A atualização e expansão da plataforma está sendo desenvolvida 
por uma equipe formada pelos professores Elias Machado e Marcos 
Palacios, a doutoranda Carla Schwingel, e o técnico Lucas Rocha, for-
mado em Ciências da Computação, incorporado inicialmente como 
bolsista de ATP (Auxílio Técnico à Pesquisa) do CNPq, em agosto de 
2004, e selecionado como aluno regular de mestrado no Programa 
de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas, em 
dezembro de 2004. Em abril de 2005, Leandro Nunes dos Santos, 
juntou-se à equipe, também como bolsista de ATP. 

Como laboratório de pesquisa, o projeto de atualização da 
Plataforma Panotipticon permitirá aos pesquisadores envolvidos 
tanto a elaboração de novos conceitos em artigos, dissertações e teses, 
quanto o teste empírico da validade das noções teóricas elaboradas 
pelos membros do grupo. Para os alunos envolvidos no processo, o 
desenvolvimento do protótipo funciona como etapa do percurso para 
a conclusão das atividades como estudante de iniciação, mestrado ou 
doutorado.

Conclusões

Como podemos ver a metodologia de pesquisa do GJOL vai 
muito além de um conjunto de prescrições, típicas de manuais que 
ensinam como elaborar projetos de pesquisa, em que a metodologia 
aparece como sinônimo de aplicação de um determinado método 
específico para elaborar e realizar projetos de pesquisa. No GJOL, a 
metodologia significa o esforço para alterar a lógica e a estrutura de 
uma prática de ensino-pesquisa-aprendizagem a partir de um com-
plexo de atividades internas e externas ao grupo.

A prática da pesquisa colaborativa como eixo de trabalho em 
todas as suas etapas, dentro e fora do contexto exclusivo das salas de 
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aula, como defende Brandão (2003, p. 166), é um passo decisivo na 
transformação de uma turma de alunos e um grupo de professores, 
desiguais quanto ao saber que acumulam, em equipes de pesquisado-
res (iniciantes, em formação – mestrandos e doutorandos e seniores), 
diferenciados de acordo com a capacidade individual de participar e 
contribuir para a busca e criação de saberes construídos coletivamente.

Além disso, é importante ressaltar-se o enlace entre as atividades 
de pesquisa do GJOL e o ensino de Graduação na Faculdade. Desde 
o início, nossas atividades de pesquisa estiveram ligadas ao ensino 
de Graduação, uma vez que foi estabelecimento de uma disciplina 
optativa e de um jornal laboratório on-line que suscitou a formação 
de uma parceria de pesquisa entre os professores Elias Machado e 
Marcos Palacios, que mais tarde daria origem ao GJOL.

Atualmente, uma disciplina obrigatória, de caráter-teórico prá-
tico e com 120 horas semestrais (Oficina de Jornalismo Digital) fun-
ciona como uma espécie de laboratório para testes de metodologias de 
ensino e softwares, bem como garante que os conhecimentos teóricos 
gerados pela pesquisa sejam de imediato repassados aos estudantes 
de graduação. Disciplinas optativas na área do jornalismo on-line são 
esporadicamente oferecidas, complementando as atividades da dis-
ciplina obrigatória e abrindo um espaço de aprofundamento e maior 
qualificação para os estudantes particularmente interessados nessa 
área de estudos e trabalho. Por outro lado, e inversamente, a disciplina 
obrigatória facilita a seleção de estudantes interessados na área do 
Jornalismo Digital, que eventualmente aproximam-se do GJOL, in-
corporam-se como voluntários ou através de bolsas de iniciação cien-
tífica, produzem seus trabalhos de conclusão de curso em temáticas 
relacionadas com os projetos do Grupo e, em alguns casos, transitam 
com mais facilidade para o âmbito do trabalho pós-graduado.

As disciplinas da graduação colocam-se também como espaço 
de treinamento pedagógico de nossos mestrandos e doutorados, que 
são incentivados a participarem das atividades de ensino. Do quadro 
atual de pesquisadores, Suzana Barbosa, Luciana Mielnickzuk, Beatriz 
Ribas, Luciana Moherdaui e André Holanda tiveram a experiência de 
funcionar como monitores ou assistentes em disciplinas da gradua-
ção, colocando em prática e testando os conhecimentos adquiridos 
em suas pesquisas.
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Nestes termos, a aplicação da metodologia, em vez de um exercí-
cio individual dos membros do GJOL, levado a cabo pela simples ado-
ção de um conjunto de prescrições, implica na participação orientada 
no complexo de atividades coletivamente definidas e realizadas pelo 
grupo. A própria ampliação destas atividades, com o estabelecimento 
de redes de pesquisa, cooperação internacional, articulação com o 
ensino de graduação e aproximação com as organizações jornalísticas 
por meio da pesquisa aplicada resulta mais de uma demanda estabe-
lecida em comum acordo do que de uma determinação imposta de 
cima para baixo pelos coordenadores.19 
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EM JORNALISMO PARTICIPATIVO NO BRASIL
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Introdução 

A dimensão participativa do jornalismo pode ser caracterizada, 
de maneira ampla, pela criação e implementação de mecanismos que 
possibilitem envolver o público em diferentes etapas dos processos de 
coleta, criação, análise e distribuição de notícias. A forma de compar-
tilhar informações tem se mostrado bastante variável em diferentes 
sistemas de comunicação participativos, como fóruns, blogs e sites 
de tipo open source. Em maior ou menor medida, o jornalismo se 
transforma à medida que o fenômeno colaborativo cresce. Dan Gill-
mor (2004) sugere que os leitores ao assumirem o papel de repórteres 
modificam a sua interação com a notícia: da simples leitura passam 
à conversação. Shane Bowman e Chris Willis (2003) defendem que 
a participação ativa dos cidadãos possibilita a oferta de informações 
mais confiáveis, independentes e relevantes. 

O modo participativo de fazer jornalismo tem despertado o interes-
se de diversos pesquisadores em todo o mundo, como Deuze (2003, 2005, 
2006), Gillmor (2004, 2006), Axel Bruns (2005), Stephen D. Reese, Lou 
Rutigliano, Kideuk Hyun e Jaekwan Jeong (2007), dentre outros. 
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Preliminarmente, contudo, é necessário assinalar que nem 
sempre os sinônimos empregados (jornalismo cívico, jornalismo 
público, jornalismo de fonte aberta, jornalismo comunitário e jor-
nalismo cidadão) para jornalismo participativo são apropriados ou 
equivalentes. Este é o caso de jornalismo cívico, também conhecido 
como jornalismo público. (TRAQUINA, 2002) Jornalismo partici-
pativo e jornalismo cívico têm algumas características em comum, 
como a participação do público enquanto produtor de conteúdo e a 
valorização da pluralidade de vozes. O jornalismo cívico surgiu no 
final da década de 1980, nos EUA, como uma proposta para atrair 
mais leitores, que andavam descrentes com os conteúdos dos jornais. 
O jornalismo participativo é criado por comunidades organizadas 
em rede a partir de interesses em comum. Para os seus membros, o 
importante é a conversa, a colaboração e a igualdade colocando-se 
acima de considerações de lucro. Ainda que uma corrente possa rece-
ber influência da outra e sofra mutações com o passar do tempo, há 
necessidade de rediscutir tais definições. 

Para o físico David Bohm (apud DUARTE, 2003) a ampliação de 
conceitos é benéfica quando rompe com o uso viciado de palavras, pois 
permite repensar seus significados e possibilita a emergência de novas 
abordagens teóricas e metodológicas. No entanto, as generalizações 
comprometem um estudo científico, sobretudo quando observamos 
que as ações de cada corrente para atingir o mesmo fim, a participação 
do público, estão entremeadas, só para citar um exemplo, por políticas 
de comunicação distintas. Estudos no Brasil apontam preocupações 
com as generalizações dessas correntes (MIELNICZUK, 2007), outros 
tentam desvendar características adentrando à tênue fronteira de 
cada uma delas. (SANTOS, 2007) Até mesmo alguns sites de jorna-
lismo cidadão tentam mostrar algumas diferenças. No site brasileiro 
Overmundo, por exemplo, o jornalismo participativo é definido como 
meios que incluem comentários dos leitores nas matérias e colabora-
tivo está relacionado ao ato de duas ou mais pessoas contribuírem na 
elaboração de conteúdos jornalísticos. Por outro lado, jornalismo de 
fonte aberta incluiria a possibilidade de qualquer pessoa alterar um 
conteúdo de uma página na web. (FOSCHINI; TADDEI, 2006)

Entendemos que os conceitos são mais complexos, pois como 
destacado anteriormente, muitas das características dessas correntes 
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são semelhantes. Steve Outing (2005) recorda que “o jornalismo 
participativo não é um conceito simples que possa ser universalmente 
aplicado a todos as organizações noticiosas”. Não pretendemos aqui 
sistematizar conceitos, mas mostrar que eles são importantes no de-
senvolvimento teórico-metodológico de uma pesquisa. Nesse sentido, 
recuperar a participação do público ao longo da história dos meios 
de comunicação tem sido uma tática recorrente em estudos nacionais 
e estrangeiros. Enquanto investigadores historiam essa participação, 
provando que a preocupação em dar voz ao cidadão não é nova,1 as 
pesquisas valorizam a observação das relações comunicativas. 

O pesquisador holandês Mark Deuze (2003, 2005, 2006), com 
diversos trabalhos sobre jornalismo participativo, tenta compreender 
justamente as relações comunicativas estabelecidas entre cidadãos, 
jornalistas e meios. Deuze (2006) analisa a participação como um 
dos elementos essenciais da cultura digital, que para ele é composta 
por fenômenos on-line e off-line. Por isso, acompanha a evolução da 
participação do público nos meios com a revisão de teóricos clássicos 
e contemporâneos da comunicação e áreas afins. Esse procedimento 
possibilita a criação de um modelo para estudos de casos do jornalismo 
on-line, publicações abertas e blogs. Esses casos são intercalados com 
descrição de objetos e realidades, revisão e crítica da literatura, além 
da proposição de conceitos. Numa pesquisa conjunta, Mark Deuze, 
Axel Bruns e Christoph Neuberger (2007) também adotam o estudo 
de caso para verificar como o jornalismo está se preparando para 
uma era de notícias participativas, quando jornalistas e amadores 
trabalham de forma conjunta. As práticas de jornalismo participativo 
analisadas são da Holanda, Alemanha, Austrália e Estados Unidos. 
Entre os principais aspectos investigados, estão o grau de participa-
ção do usuário, a regra de profissionais jornalistas, a motivação de 
administradores e participantes, conflitos entre editores e usuários e 
a percepção sobre os êxitos e os fracassos dos projetos.

1 No Brasil, em 1970, a imprensa popular promovia o debate sobre problemas 
sociais com a comunidade. De acordo com Cicília Peruzzo, a comunicação popu-
lar também é denominada de comunitária, participativa, dialógica e horizontal. 
(PERUZZO, 1998). Para conhecer mais sobre a história da relação da imprensa 
brasileira com o público, ler “Jornalismo Cidadão”, de Alzira Alves de Abreu.  
O artigo, publicado pela Revista Estudos Históricos, Rio de Janeiro, n. 31, 2003, 
p. 25-40, está disponível em: <www.cpdoc.fgv.br/revista/arq/339.pdf>.
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A contribuição do pesquisador Axel Bruns (2003, 2004) para 
a pesquisa sobre jornalismo participativo também pode ser percebi-
da em uma série de artigos de caráter exploratório que resultou no 
livro Gatewatching. Collaborative online news production (2005). 
Trata-se de um esforço de análise e construção conceitual baseada em 
estudos de caso, como Slashdot, Indymedia, Wikipedia, Media Chan-
nel, Plastic e Kuro5hin. Por meio dessa metodologia, seus estudos 
visam dar a conhecer o grau de abertura de cada site à participação do 
público em três fases da produção noticiosa: a captação, a publicação 
e o comentário. Bruns compara índices como a centralização organi-
zacional, a rigidez dos papéis atribuídos ao público e a sua mobilidade 
entre os diferentes papéis produtivos. Outra variável estudada em 
cada caso é a importância da função de gatewatching na captação 
e na construção do conteúdo. Este conceito designa a observação – 
atualmente realizada também pelo público – de diversos canais de 
comunicação em busca de material interessante que não tenha sido 
selecionado pelos critérios da mídia convencional, ou tenha sido apre-
sentado de maneira insatisfatória no julgamento do observador. Como 
fica evidente, trata-se de uma atividade crítica em relação à seleção 
e filtragem dos fatos noticiáveis, tradicionalmente características da 
função de gatekeeping. O gatewatching seria a atividade peculiar 
das formas de publicação que constam na proposta apresentada no 
livro (BRUNS, 2005) para uma taxonomia de formas participativas de 
publicação, abrangendo blogs, publicações P2P, jornalismo de fonte 
aberta, wikis etc.

No que se refere às metodologias de análise de conteúdo, mere-
ce também destaque o trabalho recente (2007) de Reese, Rutigliano, 
Hyun e Jeong, da Universidade do Texas, em Austin. A investigação 
assenta-se na análise de postagens em seis dos mais importantes 
blogs de informação política nos Estados Unidos. Baseados em pa-
drões de classificação de ranking do Technorati, os pesquisadores se-
lecionaram para observação três blogs liberais (Points Memo, Atros e 
Daily Kos) e três conservadores (Instapudit, Andrew Sullivan e Little 
Green Footbal). Quatro questões básicas para investigação foram 
colocadas pelos autores: a) em que medida os blogs fazem linkagens 
com a mídia profissional e que tipo de links são esses?; b) como a 
filiação política dos blogs se relaciona com as linkagens para a mídia 
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profissional?; c) como a filiação política dos blogs se relaciona com as 
escolhas de seus links?; d) como a filiação política dos blogs se rela-
ciona com links internacionais e autores? Os padrões de linkagem dos 
blogs foram quantificados e classificados, gerando um mapeamento 
de links. A análise do padrão de linkagem que emergiu permitiu aos 
pesquisadores uma discussão das questões de investigação propostas. 
As conclusões apontam para uma ampliação da esfera pública como 
efeito do funcionamento da blogosfera, mas igualmente constatou-se 
que uma maioria de links remetia para notícias produzidas pela mídia 
profissional, numa indicação de que, longe de suplantar a “mídia 
tradicional”, a blogosfera estaria desenvolvendo um importante 
mercado secundário para seus produtos. Se por um lado, a função 
crítica e de gatewatching de fato acontece, na maioria dos casos, a 
linkagem estava direcionada para comentários opinativos sobre o 
assunto levantado pela mídia profissional ou simplesmente sua indi-
cação de leitura. Uma informação de qualidade, produzida pela mídia 
profissional pode adquirir uma muito maior capacidade de circulação 
e visibilidade, através de sua difusão via blogosfera, o que também 
colabora para uma maior “sobrevida” da informação, que permanece 
por mais tempo sob escrutínio público nesse circuito ampliado.

Os pesquisadores citados mostram que os métodos de inves-
tigação devem ser adaptados às visões teóricas, tal como propõem 
Montgomery e Duck (1991). “Enfatizamos que o valor de um deter-
minado método só pode ser avaliado não somente em relação a seu 
propósito, como também em relação aos pressupostos que vão com 
ele ou que são construídos dentro dele”. (DUCK, 1991, p. 5) Para os 
autores, os procedimentos também necessitam se adequar às pergun-
tas elaboradas para a pesquisa, além é claro, de observar os resultados 
de diversos estudos que utilizam metodologias distintas.

Metodologias Aplicadas nos Estudos Brasileiros

No Brasil, também cresce o interesse pelo fenômeno do jorna-
lismo participativo. Neste estudo optamos por analisar a metodologia 
de investigações sobre blogs e modelos interativos de publicação 
jornalística. Para a seleção inicial, utilizamos o banco de teses e dis-
sertações da Capes – Coordenação de Pessoal de Nível Superior, liga-
da ao Ministério da Educação do Brasil. Também são citados alguns 
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artigos sobre o tema, sobretudo por sua relevância. As bases de dados 
disponibilizadas pelos programas de pós-graduação stricto senso em 
Comunicação também foram consultadas após a verificação da sua 
existência no registro da Capes. É importante frisar que na base de 
dados da Capes até o momento não constam teses de doutorado no 
campo da comunicação sobre blogs ou outras formas de jornalismo 
participativo.

Um dos principais propulsores da comunicação 
participativa: os blogs 

Os blogs, com um pouco mais de uma década de existência, são 
considerados um importante fenômeno propulsor do jornalismo par-
ticipativo. Por meio deste sistema de comunicação todo cidadão pode 
contribuir na construção de uma história/narrativa. A cada dia são 
criados, em média, 120 mil novos blogs, ainda que, evidentemente, 
nem todos tenham continuidade. De acordo com os dados do relató-
rio da Technorati,2 muitos blogs independentes são mais acessados 
que os meios mainstream. (SIFRY, 2007) No início, os meios tradi-
cionais ignoraram ou hostilizaram os blogs; desde meados de 2000, 
no entanto, tem havido um crescente movimento de sua adoção por 
diários digitais de diversos países, seja através de blogs produzidos 
por jornalistas ligados ao próprio veículo, seja por meio de espaço no 
portal para a criação de “blogs de leitores”.

O fenômeno blog tem sido acompanhado e caracterizado por 
pesquisadores brasileiros sob diferentes perspectivas.Os blogs são 
observados como diários íntimos na rede (CARVALHO, 2001; SCHIT-
TINE, 2004; SIBILIA, 2003), um local de conversação de comunidades 
virtuais (PRIMO; SAMANIOTTO, 2005; RECUERO 2003a), um sis-
tema de comunicação que transformou o jornalismo (QUADROS et. 
al. 2005; QUADROS; SPONHOLZ, 2006; RECUERO 2003 b; SILVA, 
2003); um espaço de autoria e identidade na web (ADGHIRNI, 2006), 
um meio que empresta características do jornalismo cor-de-rosa 
(AMARAL; QUADROS, 2006), uma possibilidade para socialização 
on-line de pessoas com necessidades especiais (PASSERINO; MON-
TARDO, 2007), um potencial dialógico e democrático (ALDÉ et. al., 

2 Disponível em: <http://www.technorati.com>.
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2007), um herdeiro direto do webjornalismo (ESCOBAR, 2007), 
uma forma que começa a ganhar credibilidade (CHRISTOFOLETTI; 
LAUX, 2006; CHRISTOFOLETTI, 2007), uma força capaz de pautar 
a atuação das indústrias culturais tradicionais (BOLAÑO; BRITTOS, 
2007) e um alargamento do campo do jornalismo. (PALACIOS, 2007) 
Priorizamos neste artigo as investigações que explicitam a metodolo-
gia e discutem possíveis relações entre blogs e jornalismo. 

As primeiras pesquisas sobre o tema no Brasil datam de 2003. 
Naquele ano, Raquel Recuero propõe em seus artigos uma classifica-
ção para analisar os vários tipos de blog. Seus estudos contribuíram 
para o desenvolvimento de novas pesquisas sobre o tema e, por esse 
motivo, ainda serão abordados neste capítulo. Jan Alyne Barbosa 
Silva (2003) aparece na Capes como a autora da primeira dissertação, 
no Brasil, sobre o assunto no campo da comunicação, com ênfase em 
jornalismo, buscando sistematizar elementos constitutivos de um blog 
(ferramentas e páginas) que resultam na interação entre blogueiros e 
leitores. Para observar a relação simbiótica entre jornalismo e blogs 
(HILLER, 2002), novas habilidades e desafios para a profissão (LASI-
CA, 2003), Silva realizou uma pesquisa com blogueiros para mapear 
alguns dos usos e apropriações técnicas e sociais das ferramentas e 
páginas. Já Paulo Munhoz (2005), buscou caracterizar, por meio de 
um estudo exploratório e de mapeamento, novas formas de estrutura-
ção da mensagem fotográfica e modelos de produção e circulação da 
imagem nos blogs e nos veículos de pauta aberta. 

Artur Vasconcellos Araújo (2005) realizou um estudo de caso 
dos blogs brasileiros Observatório de Imprensa e No Mínimo com a 
intenção de verificar os usos que as duas organizações midiáticas fa-
ziam deste sistema de comunicação. Para tanto, identificou e analisou 
aspectos quantitativos (volume de material produzido, por meio da 
análise dos arquivos, frequência ou ritmo de produção das matérias, 
tamanho da notícia e a natureza dos temas tratados) e qualitativos 
(buscando aplicar conceitos advindos da Teoria da Enunciação à 
análise dos textos publicados). 

Outras pesquisas também abordaram a influência da blogosfera 
na mídia tradicional. Por exemplo, Quadros e Sponholz (2006) fize-
ram um estudo comparado do uso de blogs jornalísticos nos meios 
mainstream do Brasil e da Alemanha. A intenção da pesquisa foi tentar 
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responder três principais questões: “O que é notícia para esses blogs? 
Por que recebem a denominação de blogs? Quais são as principais ten-
dências deste sistema que provocou transformações no jornalismo?”. 
Bolaño e Brittos (2007, p. 2) perceberam que certos blogs, sobretudo 
os jornalísticos, “têm influência no agendamento da mídia hegemô-
nica”. Josiany Fiedler Vieira (2007), registrou a evolução dos blogs a 
partir do conceito de remediação (BOLTER; GRUSIN, 1999), desta-
cando referências que tratam o blog como diário pessoal que ganha as 
páginas da web, passando do privado ao público, bem como situando 
autores que observam os blogs como um fenômeno que modifica o 
fazer jornalístico com a participação do público. No estudo de caso do 
blog de Ricardo Noblat, Vieira (2007) faz uma análise de conteúdo de 
postagens que mostram a interação comunicacional entre o blogueiro 
e o leitor, a opinião do autor e os recursos multimidiáticos utilizados. 
O estudo é complementado com entrevistas em profundidade com o 
Ricardo Noblat e outros blogueiros. Estudos anteriores já dedicavam 
atenção ao Noblat, considerado o primeiro jornalista brasileiro a criar 
um blog político. Inara Souza da Silva (2006) verificou os blogs como 
fonte de informação para os jornalistas, utilizando diversos métodos 
de pesquisa: estudo de caso, observação sistemática, entrevistas em 
profundidade e análise de conteúdo do Blog do Noblat.

À medida que aumenta o interesse dos meios mainstream por 
esse sistema de comunicação, cresce o número de pesquisadores bra-
sileiros interessados em pesquisar aspectos relacionados com a cre-
dibilidade dos blogs. Rogério Christofoletti e Ana Paula Laux (2006), 
com base em estudos survey realizados em diversos países, inclusive 
no Brasil, discutem os blogs como um sistema de reputação e por 
meio de estudos de casos tentam verificar a relação comunicacional 
entre blogueiros e leitores. Em cinco blogs jornalísticos brasileiros 
analisados (Querido Leitor, No Mínimo, Blog do Reinaldo Azevedo, 
Blog do Josias de Souza e Blog do Noblat) os autores observam a mé-
dia diária de postagens, comentários de leitores no período analisado, 
média de comentários, relação comentários/postagens e destaque 
para postagens mais comentadas.

A relação comunicacional ainda é verificada na investigação de 
Alessandra Aldé, Viktor Chagas e Juliana Escobar (2007), que classifi-
cam os doze blogs políticos analisados em três categorias: os abrigados 
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em um grande portal, os independentes (anônimos ou assinados) e os 
de jornalistas ou autores. Para Aldé, Chagas e Escobar a participação 
do público pode ser considerada mais como um complemento de uma 
opinião do que um debate. É 

uma modalidade de conversação, que se não é civil no sentido de pers-
crutar as soluções mais racionais para os interesses públicos, é cer-
tamente o lugar de posicionamento, paixão, política e expressão da 
opinião pública. (ALDÉ; CHAGAS; ESCOBAR, 2007, p. 37) 

Enquanto Blood (2002) percebe os blogs como uma mídia par-
ticipativa, Escobar (2007) discorda. Para ela, os blogs são elaborados, 
em sua maioria, por um único indivíduo, logo o blogueiro (agente 
primário) é quem decide sobre a existência ou não de um agente 
secundário, os leitores. Escobar ainda propõe uma classificação, que 
vai de 0 a 4 graus, para compreender a relação comunicativa do dono 
do blog jornalístico e seus agentes secundários. Quanto mais alto o 
grau de um blog, mais possibilidades o agente secundário tem para 
participar. 

Ao considerar a diversidade da blogosfera, que permite inú-
meras classificações que podem ir de diários pessoais a noticiosos, 
muitas das pesquisas e artigos aqui relacionados buscam categorizar 
os blogs para compreender o fenômeno sob a perspectiva estudada. 
Ao criar uma tipologia certamente o pesquisador corre riscos, como 
aponta Abraham Moles (1995): risco de reduzir a realidade a alguns 
elementos, risco de separar os grupos e determinar o centro da gra-
vidade de cada um deles, risco ao rejeitar alguns grupos diferentes 
ainda que provisoriamente.

Por isso, cabe ao pesquisador apresentar um conjunto de coor-
denadas na tentativa de descrever as características mais típicas de 
cada grupo. Mas, como destaca Moles (1995, p. 105), “[...] reduzir o 
real a elementos fundamentais não significa nunca que no final da 
sua análise se não possa voltar a sentir insatisfação e recomeçar a 
análise a um outro nível de precisão, ad infinitum”. Nesse sentido, 
as classificações elaboradas em estudos anteriores selecionados para 
este artigo não devem ser descartadas, mas analisadas e adaptadas 
para um próximo estudo. 

Por exemplo, Raquel Recuero (2003b) repensou a tipologia de 
blogs criada por ela em um estudo anterior sobre interações sociais 
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(2003a) para analisar o jornalismo realizado em warblogs da guerra no 
Iraque. Recuero dividiu neste último estudo os blogs em cinco catego-
rias: diários eletrônicos (fatos pessoais), publicações (informações de 
modo opinativo), literários (histórias fictícias), clippings (informações 
publicadas em outros lugares) e publicações mistas (informação e 
fatos pessoais). Sua tipologia contribuiu para o desenvolvimento de 
inúmeras pesquisas e inspirou outras propostas de classificação, como 
a apresentada no estudo “Blogs e as Transformações do Jornalismo”. 
(QUADROS et al., 2005) Nesta última, há uma maior concentração no 
campo do jornalismo. Enquanto a tipologia proposta por Recuero sepa-
ra os blogs de acordo com narrativas, a de Quadros acrescenta também 
um registro da evolução dos blogs e das variações no jornalismo. 

Palacios (2007) partiu de ideias sugeridas por Sorrentino (2006) 
e buscou aprofundá-las e aplicá-las a casos brasileiros. Partindo da 
noção de campo, desenvolvida pelo sociólogo francês Pierre Bour-
dieu, Palacios buscou identificar efeitos produzidos pela heterodoxia 
de funcionamento dos blogs, com relação ao habitus do campo jor-
nalístico: a) Subversão do Lugar de Emissão (“Liberação do Pólo de 
Emissão”); b) Questionamento do habitus do Campo (Quem é jorna-
lista? ); c) Tensões sobre os critérios de Noticiabilidade (o que deve 
ser noticiado?); d) Vigilância da mídia tradicional; e) Ampliação do 
debate (esfera pública); f) Blogs como potenciação do chamado Public 
Journalism (participação, grassroots journalism); g) Criação de um 
movimento de superação da audiência tradicional e formação de redes 
de participação. O trabalho ilustra as idéias apresentadas a partir do 
funcionamento de uma série de blogs brasileiros.

Formas participativas de webjornalismo 

As metodologias utilizadas nos estudos sobre modelos intera-
tivos de publicação jornalística na web fazem parte desta seção, que 
ainda inclui a discussão de conceitos sobre jornalismo de fonte aberta. 
Enquanto no blog3 prepondera a marca individual do blogueiro, nas 
demais formas de jornalismo participativo a principal característica 
é a colaboração entre os envolvidos. Das pesquisas levantadas para 

3 Está claro que não ignoramos a existência dos blogs coletivos, mas lembramos o 
uso mais comum deste formato. Além disso, apontamos que a sua marca indivi-
dual é valor preponderante da própria relação entre o blogueiro e seu público.
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este estudo, também observamos a atenção dedicada às relações in-
teracionais e comunicacionais proporcionadas por essas formas que 
incorporam ferramentas e métodos dedicados ao aprimoramento, por 
meio da colaboração entre os participantes, da informação publicada. 

Diversos estudos brasileiros exploram o potencial do modelo de 
produção conhecido como “Open source”; seja em artigos e monogra-
fias. (ANTOUN, 2004; ANTOUN; PECINI, 2007; BELTRÃO, 2007; 
BRAMBILLA, 2005; BREIER, 2004; EVANGELISTA, 2006; FON-
SECA; LINDEMANN, 2007; HOLANDA, 2004; QUADROS, 2005; 
PRIMO; TRÄSEL, 2006; SCHWINGEL, 2004; SILVA JR., 2004); seja 
em dissertações (BRAMBILLA, 2006; HOLANDA, 2007; MUNHOZ, 
2005; RIGITANO, 2004; TRÄSEL, 2007) 

Na maioria dos artigos predomina o caráter exploratório e é 
grande o esforço para uma busca conceitual. Verifica-se que “open 
source journalism” vem ganhando espaço como um conceito funda-
mental para a compreensão do fenômeno (BREIER, 2004; BRAM-
BILLA, 2005, 2006; QUADROS, 2005) etc. Vale notar a ausência 
de uma proposta exclusiva para um “jornalismo wiki”, apesar deste 
modelo de publicação apresentar especificidades importantes, como 
a completa eliminação da autoria individual que não faz parte neces-
sariamente da proposta do código aberto. Frequentemente, surgem 
como sinônimos os termos Open Source Intelligence - OSI, jornalis-
mo de publicação aberta (SCHWINGEL, 2004; HOLANDA, 2004) ou 
jornalismo de pauta aberta. (MUNHOZ, 2005) 

A tradução mais comum para o português é jornalismo de códi-
go aberto. Porém em Silva Jr. (2004), temos a designação jornalismo 
de “fonte aberta”, buscando, além da relação com o software, por em 
relevo o papel desempenhado pelo objeto em questão num contexto 
de abertura dos canais de publicação para as entidades e grupos que 
costumavam ser apenas fontes primárias do jornalismo. Também  
Holanda, (2007) adota tal perspectiva, tanto pelos argumentos de Sil-
va Jr., quanto pela definição de Inteligência de Fonte Aberta apresen-
tada por Stalder (2005). A maioria dos pesquisadores prefere tornar 
explícito o fato de que o jornalismo de fonte aberta é uma espécie do 
gênero jornalismo participativo. 

Inevitáveis divergências conceituais transparecem nas investi-
gações estudadas. Para Brambilla (2006) o Wikinews não faz parte 
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do Open source journalism, uma vez que segundo a autora, por falta 
da autoridade editorial, as notícias nunca superam a versão beta4. 
Pela razão inversa, ou seja, a manutenção da autoridade editorial no 
Ohmynews, Holanda (2007) não o considera um veículo de fonte 
aberta, aceitando o modelo wiki como um caso extremo, porém 
válido. Já Marcelo Träsel (2007), aceita ambos os objetos apesar de 
preferir ater-se à definição de webjornalismo participativo para des-
crever seu objeto de estudos, não porque não reconheça a influência 
do software open source, mas por valorizar os aspectos estritamente 
comunicativos.

Ocorrem menções constantes a conceitos instrumentais como 
aqueles apresentados no influente trabalho de Anita Chan (2002), 
que utiliza frequentemente definições como publicação colaborativa 
ou rede colaborativa de notícias. (BELTRÃO, 2007; HOLANDA, 
2007; SCHWINGEL, 2004) Outra presença muito constante (FON-
SECA; LINDEMANN, 2007; HOLANDA, 2007; TRÄSEL, 2007) como 
operador das análises realizadas é o conceito de gatewatching de Axel 
Bruns (2005) abordado no início deste capítulo. 

Paulo Munhoz (2005), como destacado anteriormente, conside-
ra o papel desempenhado pela fotografia no jornalismo participativo. 
Trata-se de um esforço de mapeamento que, por meio de pesquisa 
bibliográfica e estudo de casos, identifica “novos aspectos formais do 
fotojornalismo na era das redes”. (MUNHOZ, 2005, p. 18) Para Ana 
Maria Bambrilla (2006), o que interessa é o papel do jornalista frente 
a este novo público participante. Ela recorre à pesquisa bibliográfica, 
à observação participante e entrevistas com cidadãos-repórteres 
do Ohmynews de diferentes países escolhidos aleatoriamente, com 
pesquisadores sobre o assunto e com integrantes da redação do jornal 
coreano. Brambilla não se interessa pela análise de conteúdo, mas sim 
pela interação entre jornalistas e público e suas regras. Para tanto, fez 
uma descrição da estrutura do site, dos procedimentos envolvidos na 
interação do usuário com o site.

André Holanda (2007) observa a relação do jornalismo de fonte 
aberta com o público por meio de estudos de caso: Indymedia, CMI, 
Slashdot, AgoraVox, Wikinotícias e Wikinews. A análise de conteúdo 

4 Versão de protótipo que antecede o lançamento oficial na indústria de software. 
O programa é distribuído gratuitamente para testes realizados pelos usuários.
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é adotada para acompanhar o noticiário dos sites, registrando todos 
os emissores, temas, origem, fontes das informações publicadas, in-
terfaces gráficas e estruturação das tarefas de edição com a intenção 
de verificar poderes e limites que o público possui na interação com as 
equipes que mantém os sites. Marcelo Träsel (2007) utiliza a análise 
de conteúdo, buscando estabelecer até que ponto as contribuições e 
intervenções do público ampliam os aspectos jornalísticos dos artigos 
publicados no Wikinews e Kuro5hin, criando um jornalismo realmen-
te multiperspectivista, tal como estabelecido por Gans. (apud BRUNS, 
2005) Os dados foram coletados durante sete dias, em sete semanas 
alternadas, totalizando, dez artigos válidos como textos iniciais e 
intervenções a eles relacionadas. O autor considera “texto inicial” a 
primeira versão de uma matéria publicada no Wikinews, sobre a qual 
os colaboradores irão trabalhar diretamente, bem como a proposta 
de matéria enviada para a fila de edição no Kuro5hin, à qual serão 
atreladas sugestões de mudanças e opiniões sobre os fatos narrados.

Considerações finais

Estudos sobre jornalismo participativo na rede mundial de 
computadores são recentes e, normalmente, as metodologias uti-
lizadas são adaptadas a partir de estudos anteriores sobre o tema.  
O estudo de caso, muitas vezes, vai além da descrição e, por meio de 
uma metodologia híbrida, tenta-se analisar de modo quantitativo e 
qualitativo o objeto em questão. Observamos que há um predomínio 
de investigações que valorizam as relações comunicativas. Lucrecia 
Ferrara (2003, p. 59) argumenta que essas relações comunicativas é 
que tornam a ciência mais viva. O conhecer “por meio de” torna-se 
mais amplo por circular “entre sujeitos, objetos, idéias e máquinas”. 

As tipologias apresentadas pelos pesquisadores brasileiros são 
variadas, tanto no que se refere aos blogs quanto aos modelos intera-
tivos de publicação jornalística, numa tentativa de registrar a evolução 
dessas formas de comunicação participativa. O maior problema é que 
diversas pesquisas sobre o assunto não descrevem de forma satisfa-
tória a metodologia adotada e muitos conceitos são generalizados em 
detrimento de uma base teórica sólida. Algumas vezes importantes 
estudos sobre jornalismo participativo também são ignorados, impe-
dindo o avanço do campo do jornalismo.
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Montgomery e Duck (1991) acreditam que a falta de sincronia 
entre a teoria e a metodologia pode estar atrelada ao desenvolvimen-
to de ambas. Enquanto as perspectivas teóricas sobre determinado 
fenômeno surgem com mais frequência, a criação de novos métodos é 
mais rara. Além disso, para os autores, muitos pesquisadores tentam 
explicar um fenômeno com base na observação de outros fatos dife-
rentes. No entanto, acreditamos que os estudos sobre o jornalismo 
tradicional não devem ser colocados de lado no momento de analisar 
o fenômeno do jornalismo participativo. É evidente que necessitamos 
de novas perspectivas teóricas e metodológicas, mas as aproximações 
históricas permitem observar o que há de realmente novo no jornalis-
mo participativo. E como destacam Montgomery e Duck (1991, p. 11), 
“pesquisadores não devem apenas acompanhar as ideias emergentes 
sobre interação; eles devem também estar constantemente envolvidos 
com a reavaliação, o reajustamento e a remodelação de seus métodos”. 

Na certeza de que o conhecimento não se constrói apenas a 
partir do esforço individual de um pesquisador (MAIA; FRANÇA, 
2003), procuramos indicar alguns estudos brasileiros sobre o tema. 
A listagem é certamente incompleta e deve ser tomada como ponto de 
partida para um mapeamento mais amplo.
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A MEMÓRIA COMO CRITÉRIO DE AFERIÇÃO DE 
QUALIDADE NO CIBERJORNALISMO: 

Alguns apontamentos
(2008)

Marcos Palacios

Na língua inglesa é corrente o uso das expressões Quality Press 
e Popular Press para classificar, respectivamente, os “jornais de elite” 
e os “jornais populares” (em geral de formato tabloide). A proximida-
de semântica entre “Qualidade” e “Elite”, por outro lado, remonta ao 
período 1780/1845 (HOBSBAWN, 1962), quando o vocábulo “Elite”, 
anteriormente restrito ao mundo dos negócios, como designação de 
mercadorias de “tipo superior”, generaliza-se a adquire a conotação 
social que hoje o caracteriza (elite econômica, social, intelectual, etc).1

Avaliar a Qualidade de produtos jornalísticos de maneira sis-
temática e controlada é um esforço que se inscreve no movimento 
geral de preocupação com Qualidade, especialmente na área Admi-
nistração, ao redor dos anos 30 do século passado, ganhando grande 
impulso logo após a Segunda Guerra Mundial, principalmente nos 
Estados Unidos e Japão, nos esforços de reconstrução pós-guerra. 
(JIMENEZ; ORTIZ-REPISO, 2007)

1 As reflexões desenvolvidas neste artigo têm como ponto de apoio resultados – 
ainda bastante preliminares e pouco sistematizados – de uma pesquisa em curso 
no âmbito do Convênio de Colaboração Brasil-Espanha para o estudo dos Ciber-
meios (CAPES/DGU 140/07). Envolvendo sete universidades brasileiras e sete 
universidades espanholas, a investigação tem como objetivo central estabelecer 
uma comparação entre os padrões de webjornalismo no Brasil e na Espanha, de-
vendo estender-se até 2010. Uma versão preliminar deste artigo foi apresentada 
no II Colóquio da ABCiber, Associação Brasileira de Pesquisadores em Cibercul-
tura, PUC-SP. Novembro de 2008.
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Mais recentemente, padrões internacionais passaram a ter acei-
tação e vigência, através de organismos como a International Standard 
Organisation (ISO), representada no Brasil pela ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas). No entanto, quando buscamos defi-
nições em termos mais claros e diretos, deparamo-nos com fórmulas 
que parecem colocar mais problemas que resolvê-los, como é o caso da 
Norma ISO 8402, que estabelece: a Qualidade é o conjunto de proprie-
dades e características de um produto ou serviço que lhe confere sua 
aptidão para satisfazer necessidades expressas ou implícitas. (JIMÉ-
NEZ; ORTIZ REPISO, 2007, p. 53)

Explica, ou complica? Estabelece patamares claros para jul-
gamento, ou simplesmente abre totalmente a questão, declarando o 
primado da subjetividade dos usuários? Ou seria o caso de tomarmos 
a ideia de “necessidades expressas ou implícitas” como representa-
ções de “padrões médios” de exigência historicamente determinados 
para cada produto e cada realidade nacional/regional? Haveria como 
estabelecer “padrões médios globais” que possibilitem comparações 
internacionais?

Nosso esforço neste breve artigo será levantar algumas dificul-
dades que a tarefa de avaliar Qualidade de produtos Ciberjornalísticos 
está enfrentando (ou a ponto de enfrentar), em função da consoli-
dação da prática jornalística nas redes telemáticas de alta velocidade 
(especialmente a Internet) e seus desdobramentos. A Memória, como 
uma característica já presente em alguma medida em suportes jor-
nalísticos tradicionais (imprensa, rádio, TV), porém tremendamente 
potencializada na Web, será usada como exemplo para indicar algu-
mas das novidades e inúmeros desafios colocados para o analista do 
Ciberjornalismo.

O que se está medindo?

Segundo o Dicionário Michaelis da Língua Portuguesa, o vo-
cábulo Qualidade, substantivo feminino, do latim qualitate, tem pelo 
menos quatro conotações que interessam diretamente a esta nossa 
discussão: 

1. Atributo, condição natural, propriedade pela qual algo ou alguém 
se individualiza, distinguindo-se dos demais; maneira de ser, essên-
cia, natureza. 2. Excelência, virtude, talento. 3. Grau de perfeição, 
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de precisão, de conformidade a um certo padrão. 4. Filos Conjunto de 
aspectos sensíveis da percepção resultantes de uma síntese efetuada 
pelo espírito. 5. Filos Acidente que modifica a substância, sem lhe al-
terar a essência.

Além disso, em termos filosóficos, poderíamos também fazer a 
distinção entre qualidades primárias (aquelas sem as quais os corpos 
não podem ser concebidos: extensão e impenetrabilidade) e secundá-
rias (as que podem ser eliminadas por abstração sem suprimir a ideia 
de corpo: cor, sabor, cheiro etc.).

Na primeira acepção das cinco mencionadas acima, há refe-
rência tanto à individualização, quanto à distinção em relação a con-
gêneres em um grupo; na segunda e terceira, sobressaem atributos 
de excelência e de conformidade a certo padrão mínimo. A quarta 
acepção, de caráter filosófico, reforça a ideia de que Qualidade é algo 
que resulta de uma síntese estabelecida pelo espírito (i.e. pela percep-
ção individual) quanto a um conjunto de características ou aspectos 
sensíveis presentes na substância ou situação, sendo, em última 
instância, sempre uma avaliação de tipo subjetivo. É uma definição 
deste teor – com o complicador da variação cultural – que prevalece 
na Wikipedia, no verbete Qualidade:

Qualidade é um conceito subjetivo que está relacionado diretamente 
às percepções de cada indivíduo. Diversos fatores como cultura, mo-
delos mentais, tipo de produto ou serviço prestado, necessidades e 
expectativas influenciam diretamente nesta definição. (WIKIPEDIA, 
2008)

O que parece emergir como mais ou menos consensual em tais 
discussões é que Qualidade seria algo que resulta de uma síntese 
estabelecida pela percepção individual (subjetiva) quanto a um con-
junto de características ou aspectos sensíveis presentes na substância 
ou situação. Assim, faz sentido que, metodologicamente, o esforço dos 
analistas que se propuseram, historicamente, a criar modelos e ins-
trumentos para a aferição de qualidade dos mais diversos produtos e 
serviços tenha sido, justamente, “objetivar” a questão. Ou seja, partin-
do-se da premissa de que a noção e a percepção do que seja Qualidade 
varia de indivíduo para indivíduo, trata-se de propor formas mais ou 
menos “consensuais” ou “intersubjetivas” de mensuração – sempre é 
claro de forma provisória e ad hoc – para um conjunto de “caracte-
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rísticas e aspectos sensíveis” dos produtos a serem analisados. Está 
posta em causa, portanto, a questão da subjetividade e da busca de 
mecanismos para senão eliminá-la, pelo menos reduzi-la.

Operacionalizada a mensuração, através das categorias sele-
cionadas, tem-se como meta o estabelecimento de um ranking dos 
produtos observados, através dos instrumentos criados e utilizados. 
Ou seja, torna-se possível construir uma escala de posições relativas ao 
conjunto de características observadas, definindo-se pontos extremos 
(“o melhor e o pior”) no grupo de produtos analisados.

Com que régua medir?

É claro, portanto, que a seleção do que constitui o conjunto de 
atributos a serem observados é crucial. Antes de se propor qualquer 
tipo de escala ou variação (como escalas de Likert, por exemplo), a 
tarefa que se impõe, inicialmente, é justamente decidir que “caracte-
rísticas e aspectos sensíveis” entram ou ficam de fora na construção 
do conjunto de atributos a serem medidos.

Em alguns casos o que está sendo medido (Qualidade) não é 
sequer definido ou colocado em discussão, mas tomado como algo 
dado a priori. Daniel Sutter (2004), por exemplo, parte da premissa 
que “a busca do lucro pode colidir com a produção de jornalismo de 
qualidade”, mas em nenhuma parte de seu artigo encontramos uma 
definição de Qualidade, apesar de que, ao longo do paper, esteja 
implícita a ideia de que os jornalistas “sabem” o que seja Qualidade 
em um produto jornalístico. No artigo, Sutter busca correlacionar a 
atribuição de Prêmios Pulitzer (um reconhecimento de Qualidade) 
com a circulação de veículos premiados. Ou seja, Sutter utiliza-se de 
uma “régua” já existente para fazer seu próprio estudo de correlação 
entre Qualidade e circulação. No entanto, se formos investigar que 
critérios compõem a “régua do Pulitzer”, vamos nos deparar com a 
surpreendente afirmação que “não há critérios preestabelecidos para 
julgar os Prêmios Pulitzer. Compete aos jurados indicados e à Pulitzer 
Prize Board estabelecer exatamente o que torna um trabalho 
“diferenciado” (“distinguished”)”.2

2 Pulitzer Prize Site, FAQs. Disponível em: <http://www.pulitzer.org/faq>. Acesso 
em: 27, jul. 2008.
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Um dos autores tradicionalmente apontado como pioneiro no 
campo da avaliação de produtos jornalísticos, John Merril, em seu 
livro The Elite Press, de 1968, no qual produz um ranking dos maiores 
jornais do mundo, chega a afirmar textualmente que “como os jornais 
são lidos e julgados por diferentes pessoas com diferentes critérios, 
os pesquisadores não devem ter receio de avaliar a Qualidade dos jor-
nais usando seus próprios critérios subjetivos”. (apud MEYER; KIM, 
2003) Nesse estudo de 1968, Merril estabelece os seguintes critérios 
para avaliação de Qualidade:

1. Independência; estabilidade financeira; integridade; preocu-
pação social; boa escrita e boa edição;
2. Opiniões fortes e ênfase interpretativa; consciência do mun-
do; rejeição do sensacionalismo e “makeup”;
3. Ênfase em política, relações internacionais, economia, ques-
tões de bem estar social, assuntos culturais e ciência;
4. Preocupação com a aquisição, manutenção e desenvolvimen-
to de uma equipe profissional ampla, inteligente, bem educada, 
articulada e tecnicamente proficiente;
5. Determinação de servir e ajudar a expandir um conjunto de 
leitores bem educado, inteligente tanto no âmbito doméstico 
quanto no exterior; desejo de demandar e influenciar líderes de 
opinião em toda a parte. (MERRIL, 1968)3

Com o passar do tempo, através de críticas e reelaborações, as 
categorias e critérios de análise começaram a se multiplicar e sofisti-
car. Uma primeira diferenciação, ocorre em um segundo trabalho de 
John Merril, em associação com Lowenstein, em 1971, no qual é esta-
belecida uma diferenciação entre critérios “internos” (relacionados ao 
próprio jornal) e “externos” (relacionados à audiência) para avaliação 
de Qualidade. Outros parâmetros de classificação dos critérios foram 

3 “1. Independence; financial stability; integrity; social concern; good writing and 
editing; 2. Strong opinion and interpretive emphasis; world consciousness; non 
sensationalism in articles and makeup; 3. Emphasis on politics, international 
relations, economics, social welfare, cultural endeavors, education, and science; 
4. Concern with getting, developing and keeping a large, intelligent, well educa-
ted, articulate and technically proficient staff; 5. Determination to serve and help 
expand a well educated, intellectual readership at home and abroad; desire to 
appeal to, and influence, opinion leaders everywhere”.
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propostos e utilizados, a partir de então, por vários autores. (GHI-
GLIONE, 1973; STONE, 1981; GLADNEY, 1990)

Em 1977, no início do Newspaper Readership Project,4 Leo 
Bogart estava trabalhando com 23 critérios “objetivos” do tipo: 
quantidade total de material não publicitário publicado; relação entre 
material produzido na redação x material de agências; número de edi-
toriais por edição do jornal; relação notícias x material interpretativo; 
número e diversidade de colunistas, etc, etc. No entanto, o próprio 
Bogart assinalava que sete critérios subjetivos para a análise Qualida-
de permaneciam: precisão, imparcialidade, dimensão investigativa, 
qualificação da equipe especializada, individualidade de caráter, 
caráter cívico e estilo literário.

O problema é que tais critérios dificilmente podem ser aplicados 
quando se trata de estudos de larga escala, envolvendo muitos jornais. 
(BOGART, 1989, 2004) Ou seja, a despeito do caráter declaradamente 
positivista e quantitativista da abordagem de Bogart5 e dos acadêmicos 
norte-americanos, de modo geral, ele reconhece que, no “fundo do 
tacho”, permanecem alguns elementos que não podem ser reduzidos a 
uma escala numérica. Para colocar a questão de forma quase circular: os 
estudos de Qualidade envolvem necessariamente aspectos qualitativos 
que não são “objetiváveis” em escalas numéricas, o que dificulta sobre-
maneira a realização de pesquisas com corpora de grandes dimensões.

Estudos posteriores partem dos critérios estabelecidos por Bogart 
e produzem subconjuntos menores para análises mais rápidas, como no 
caso de Lacy & Fico (1990), que selecionaram os seguintes critérios: rela-
ção entre material produzido na redação x material de agências; relação 
notícias x material interpretativo; alto volume de ilustrações por texto; 
dimensão média das matérias com chamadas na primeira página; quan-
tidade total de material não publicitário; número de agências de notícias 
utilizadas; alta relação entre conteúdo editorial x material publicitário.

4 O Newspaper Readership Project foi criado conjuntamente pela American News-
paper Publishers Association e Newspaper Advertising Bureau. Leo Bogart foi seu 
vice-presidente-executivo entre 1977 a 1983. O projeto estava direcionado para 
investigar as razões da queda de circulação dos jornais norte- americanos.

5 Bogart (2004) cita Lord Kelvin (“grande físico e cientista vitoriano”) criador da 
escala de temperatura que leva seu nome, afirmando que “quando você pode 
medir aquilo sobre o que está falando e expressá-lo em números, você sabe algo 
sobre o objeto; quando você não pode medir, não pode expressar em números, 
seu conhecimento é de uma natureza débil (meager) e insatisfatória”.
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Memória e Qualidade

Mas talvez seja na quinta acepção de Qualidade das anterior-
mente apresentadas (“Acidente que modifica a substância, sem lhe 
alterar a essência”) que nos aproximemos de um ponto de partida 
conveniente para nossos apontamentos quanto à Memória enquanto 
elemento de aferição de Qualidade no Ciberjornalismo. A Memória 
seria, em uma definição preliminar, um “aspecto ou característica” 
que, sem afetar a “essência” do jornalismo, nele introduz uma modi-
ficação perceptível ao espírito do observador. Tal “modificação”, que 
estaria classificada como uma “qualidade secundária”, conforme já 
vimos nos parágrafos acima, é certamente algo para se contemplar, 
quando o que está em causa é a mensuração diferencial de Qualidade 
nos produtos Ciberjornalísticos.

Se aceitarmos a noção de que “Qualidade é uma síntese a partir 
de um conjunto de características percebidas pelo espírito” (acepção 
4), a Memória apresenta-se e soma-se como elemento novo e ne-
cessário ao quadro de atributos a serem examinados, em qualquer 
tentativa de se estabelecer padrões e rankings de Qualidade para as 
publicações online.

Elemento novo porque ausente dos conjuntos de atributos 
tradicionalmente elencados como constituindo marcos de referência 
para avaliação de Qualidade em produtos jornalísticos disponíveis 
em outros suportes (impresso, rádio, TV); elemento recente, por estar 
diretamente associado à difusão e generalização do uso das bases 
de dados como característica do ciberjornalismo na fase das cone-
xões rápidas (BARBOSA, 2004, 2008a, 2008b; FIDALGO, 2004; 
MACHADO, 2001, 2004); elemento necessário por apresentar-se 
como um fator de ruptura no conjunto de características específicas 
do jornalismo produzido em redes digitais, uma vez que a Memória 
no novo suporte vai apresentar-se como “múltipla, instantânea e 
cumulativa” (BARBOSA, 2005; CANAVILHAS, 2004; MIELNICZUK; 
PALACIOS, 2004; SILVA JUNIOR, 2006) e, portanto, extremamente 
potencializada com relação à sua expressão em suportes jornalísticos 
anteriores.

Essa Memória potencializada é um exemplo claro de uma carac-
terística (dentre várias) que marca especificidades do Ciberjornalismo 
e ilustra como a simples transposição e uso de instrumentos utilizados 
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para análises em outros suportes se mostram insuficientes quando 
nos propomos a tarefa de avaliar e comparar veículos jornalísticos 
disponibilizados em redes telemáticas de alta velocidade.

As perguntas norteadoras desta incursão exploratória podem 
ser estabelecidas da seguinte forma:

a) que lugar a Memória vinha ocupando nos modelos propostos 
para avaliação da Qualidade de produtos jornalísticos anterio-
res à Web?
b) que posição passou a ocupar em exercícios de avaliação de 
Qualidade de produtos jornalísticos produzidos para a Web?

A Memória antes da Web

Recorrer a material de arquivo e, portanto, à Memória é, eviden-
temente, uma prática que pré-data a Web e que sempre teve seu lugar, 
em maior ou menor escala, no processo de produção de informação 
jornalística:

Os jornais impressos, desde longa data, mantêm arquivos físicos 
das suas edições passadas, abertos à consulta do público e utilizados por 
seus editores e jornalistas no processo de produção de informação noti-
ciosa. No jornalismo impresso moderno foi sempre comum a publicação 
de pesquisas, baseadas em informação de arquivo, que complementam, 
ampliam ou ilustram o material noticioso corrente. O mesmo ocorre com 
relação às emissoras de rádio e TV, que mantém arquivos sonoros e de 
imagem, eventualmente utilizados na produção de material noticioso de 
caráter jornalístico ou documental. (PALACIOS, 2004)

Chama a atenção, no entanto, que tal recurso não apareça 
elencado dentro os critérios “objetivos” criados por Merril (1968) ou 
Bogart (1977) e que serviram de base para os estudos de Qualidade 
na literatura norte-americana sobre o assunto, nos últimos 30 ou 40 
anos. Bogart chega até a listar a presença de coluna de astrologia e o 
número de tiras de quadrinhos (comic strips) dentre os 23 critérios a 
serem medidos, porém nada encontramos que – mesmo remotamen-
te – faça referência ao uso de arquivos ou à presença de recuperação 
de Memória nos textos jornalísticos.

Em trabalho apresentado em 2003, Meyer e Kim buscam uma 
nova síntese de indicadores a serem investigados na mensuração de 
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Qualidade em jornais. Partindo da experiência acumulada e proceden-
do a uma revisão bibliográfica a partir dos estudos pioneiros de Merril 
(1968) e Bogart (1977), os autores selecionam e adaptam 15 dos indi-
cadores originais de Bogart. A nova listagem de indicadores, proposta 
por Meyer e Kim, está organizada em torno de cinco fatores, a saber:

1. Facilidade de acesso;
2. Localismo;
3. Vigor Editorial;
4. Quantidade de Notícias;
5. Interpretação.

Na rubrica Interpretação vamos encontrar o que pode ser 
considerado uma referência ao uso de material de Memória, sobre 
a denominação de “backgrounders” para as notícias publicadas.  
No entanto, ainda desta vez a ênfase não se mostra suficiente para que 
a Memória seja avaliada como um critério específico, uma vez que o 
uso de “backgrounders” aparece em uma mesma questão, juntamente 
com “interpretations”: “Alta ocorrência de interpretações de notícias 
e backgrounders para notícias simples”.6

Uma listagem de itens compilada pela Henry W. Gardy School 
of Journalism (University of Georgia) e apresentada como as “linhas 
básicas usadas atualmente na publicação de jornais e revistas de 
qualidade” tampouco faz qualquer menção ao uso da Memória como 
atributo a ser mensurado na avaliação de uma publicação jornalística.

A Memória depois da Web

Longe de termos pretensão de exaustividade, a breve resenha 
bibliográfica que segue tem por objetivo ressaltar a lacuna represen-
tada pelo critério Memória, dentre aqueles usualmente elencados nas 
pesquisas voltadas para aferição de Qualidade nos produtos jornalís-
ticos online.

Como enfatizamos em nosso trabalho de 2004, no jornalismo 
praticado na Internet:

Da mesma forma que a ‘quebra dos limites físicos’ na Web possibilita a 
utilização de um espaço praticamente ilimitado para disponibilização 

6 “High ratio of news interpretations and backgrounders to spot news report”.
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de material noticioso, sob os mais variados formatos (multi)mediáti-
cos, abre-se a possibilidade de disponibilização online de toda infor-
mação anteriormente produzida e armazenada, através da criação de 
arquivos digitais, com sistemas sofisticados de indexação e recupera-
ção da informação. (PALACIOS, 2004)

Como consequência assinalávamos:

[...] que na Web, a conjugação de Memória com Instantaneidade, Hi-
pertextualidade e Interatividade, bem como a inexistência de limita-
ções de armazenamento de informação, potencializam de tal forma a 
Memória que é legítimo afirmar-se que temos nessa combinação de 
características e circunstâncias uma Ruptura com relação aos supor-
tes mediáticos anteriores. (PALACIOS, 2004)

Melinda McAdams (1995), em seu artigo sobre a construção da 
versão online do Washington Post, já assinalava a importância dos 
arquivos como agregação de valor e modelo de negócio (no caso co-
brança para consultas a artigos anteriores a 1986), chamando atenção 
para a entusiástica respostas dos leitores quanto a colocação online 
dos arquivos e suas reclamações quanto à cobrança de acesso.

À medida que avançaram os recursos técnicos disponíveis para 
a produção do jornalismo na Web e, acima de tudo, na medida que 
os arquivos tornavam-se cada vez mais operacionais, em função da 
conjugação da web com as Bases de Dados (BARBOSA, 2004, 2008a, 
2008b; FIDALGO, 2004; MACHADO, 2001, 2004), a Memória 
passou a ser crescentemente incorporada ao fazer jornalístico na 
Web, seja como recurso de contextualização/ampliação do material 
noticioso diário, seja em “especiais” e reportagens em profundidade. 
(RIBAS, 2008)

Um problema que se coloca desde sempre com relação à ava-
liação da Qualidade em produtos jornalísticos na Web é o fato de que 
o instrumental disponível, tanto teórico quanto empírico (questioná-
rios, fichas de avaliação, etc) tem sido, em sua grande maioria, criado 
e formatado para a análise de sites em geral, e não para o jornalismo 
em particular7. Tal situação é claramente discernível, por exemplo, 
quando examinamos os modelos de análise heurística de Nielsen e 

7 Veja-se o sumário de referências sobre análise de sites em geral em Hope & Li 
(2004).
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daqueles que têm Nielsen como ponto de partida para proposição de 
formas avaliação. (NIELSEN, 1999, 2001, 2004) Isso é inclusive ver-
dade para o modelo de Lluis Codina, que vem servindo de base para 
as pesquisa em andamento no âmbito do Convênio de Colaboração 
Brasil-Espanha para o estudo dos Cibermeios (CAPES/DGU 140/07), 
e que serviram de ponto de partida para as presentes reflexões, como 
veremos adiante.

No panorama brasileiro, um trabalho de Carrato (2001), voltado 
para a avaliação da imprensa de Minas Gerais, basicamente compara 
versões online e impressas de jornais mineiros, sem qualquer menção 
ao uso de arquivos como fator diferencial. David (2004) apresenta 
uma reflexão sobre o uso ampliado da Memória no jornalismo online, 
que merece atenção pelos diversos pontos que levanta para uma pos-
sível incorporação da Memória como critério diferencial na avaliação 
de Qualidade, porém não são propostos instrumentos específicos para 
sua mensuração. Galarça (2005) em sua pesquisa sobre a percepção 
de Qualidade em jornais de Santa Catarina inclui a categoria “Quali-
dade dos Bancos de Dados”, mas o texto não esclarece exatamente o 
que está sendo medido sob essa rubrica.

Ziller (2005), utilizando um referencial semiótico, reforça a 
idéia da inexistência de critérios consensuais para aferição de Quali-
dade e ressalta o lugar da multimidialidade como fator diferencial de 
Qualidade para publicações jornalísticas online, porém mais uma vez 
a dimensão da Memória está ausente.

A percepção de que modelos especificamente desenvolvidos para 
análise de produtos jornalísticos na Web eram necessários, bem como 
de que a Memória funcionava como elemento de agregação de valor 
ao material jornalístico e deveria ser incluída como um indicador de 
Qualidade já estava presente – ainda que incipientemente – em um 
estudo levado a cabo pelo GJOL (Grupo de Pesquisa em Jornalismo 
Online) da Universidade Federal da Bahia, em 2002, quando o quesi-
to Memória (existência de Arquivos) foi incluído dentre os elementos 
pesquisados, em um trabalho de levantamento e mapeamento das 
características então identificáveis em jornais online brasileiros e 
portugueses. (MIELNICZUK et al., 2002) A mesma preocupação vai 
se evidenciar no estudo de Machado e colaboradores (2003) sobre 
padrões do jornalismo online na Bahia.
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Persiste, no entanto, a dificuldade de se poder utilizar um 
modelo já testado e direcionado para avaliação qualitativa de sites 
de produção jornalística especificamente. Em estudo realizado em 
2004, Hope e Li, usando uma classificação de Zhang e Dran (2000) 
propuseram uma lista de fatores identificáveis em um Website em 
dois grupos : Fatores de Higiene (Hygiene Factors) e Fatores Motiva-
dores (Motivator Factors). Fatores de Higiene são os elementos cuja 
presença no Website é funcional e de serviço e cuja ausência causa 
insatisfação; Fatores de Motivação são aqueles que agregam valor a 
um Website e contribuem para a satisfação do usuário. A referência à 
Memória como Fator Motivador apareceu sob a rubrica geral Archives 
(Arquivos), recebendo pontuação relativamente baixa na percepção 
dos participantes do teste quanto à sua importância no conjunto de 
fatores propostos para a aferição de Qualidade.

Experiência recente e indicações

No âmbito do Convênio de Colaboração Brasil-Espanha para o 
estudo dos Cibermeios (CAPES/DGU 140/07), como primeiro passo 
em um processo de estabelecimento de metodologia comparativa 
para análise de produtos Ciberjornalístcos optou-se, em função da 
escassez de modelos prontos aplicáveis e da existência de uma utili-
zação anterior pelo grupo de pesquisadores espanhóis participantes 
do Convênio, pela adoção do modelo de Lluis Codina (2003) para 
avaliação de produtos online.

A escolha do questionário Codina foi realizada com plena cons-
ciência prévia das limitações do modelo, e com vistas à sua utilização 
crítica e sujeita a modificações e ampliações.

A limitação maior se deve justamente ao fato de que o modelo 
Codina, como tantos outros, está direcionado para análise de sites 
em geral, e não especificamente para a avaliação qualitativa de sites 
jornalísticos em particular.

Ademais, como assinala Saad (2008), persiste sem solução em 
Codina o problema da subjetividade inerente a tal tipo de estudo. 
Codina simplesmente coloca a subjetividade e a intrasubjetividade 
como dados do processo que devem ser aceitos. Assim, respondendo 
à pergunta como combater a subjetividade, diz:
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O primeiro a se assinalar é que não se pode eliminá-la de todo, no en-
tanto, pode- se fazer algumas coisas para reduzi-la ao máximo ou para 
rebaixá-la a um nível localizado (anedótico). Um método é a experiência 
e outro a intersubjetividade. Comecemos com o segundo: diversos estu-
dos de usabilidade [...] se resolvem com a realização do mesmo estudo 
por três pessoas diferentes [...] O método da experiência nos indica que 
é aconselhável que os avaliadores tenham um bom conhecimento do 
tema [...] uma terceira opção pode consistir, simplesmente, em retirar 
aqueles indicadores que se considerem excessivamente subjetivos, se o 
contexto do tipo de avaliação o permite. (CODINA, 2003, p. 166)8

O modelo de questionário de Codina foi trabalhado pelo grupo 
de pesquisadores do Brasil e Espanha, no sentido de uma adaptação 
que buscava – sem descaracterizá-lo em suas linhas mestras – apro-
ximá-lo das especificidades a serem avaliadas em sites jornalísticos.

Um questionário redesenhado a partir do original, através da 
análise crítica dos participantes do Grupo foi gerado e um piloto apli-
cado a uma publicação online (jornal Público, de Portugal), em 15 de 
maio de 2008. A partir do piloto, uma segunda versão foi produzida 
para aplicação em sete jornais brasileiros e sete jornais espanhóis, em 
10 de setembro de 20089. A aplicação do questionário aos 14 veículos 
ocorreu em dois horários pré-fixados (9:00 horas e 20:00 horas dos 
respectivos horários locais do Brasil e Espanha), com o objetivo de 
incluir entre os propósitos da avaliação as variações detectáveis entre 
as edições analisadas nos dois diferentes momentos.

As primeiras análises e reflexões decorrentes da aplicação do 
questionário Codina modificado tendem a indicar que ele pode ser 

8 "Lo primero que hay que señalar es que no se puede eliminar del todo, sin em-
bargo se pueden hacer algunas cosas para reducirla al máximo o para rebajarla 
a un nivel anecdótico. Un método es la experiencia y otro la intersubjectividad. 
Empecemos por el segundo, diversos estudios de usabilidad [...] se resuelven com 
la realización del mismo estudio por tres personas distintas [...] El método de la 
experiencia nos indica que es aconsejable que los evaluadores tengan un buen 
conocimiento del tema [...] una tercera opción puede consistir, simplemente, 
en retirar aquellos indicadores que se consideren excesivamente subjetivos si el 
contexto del tipo de evaluación lo permite".

9 São os seguintes os jornais incluídos na avaliação, pelo lado brasileiro: Folha 
de São Paulo (São Paulo), Diário de Santa Catarina (Florianópolis), Gazeta do 
Povo (Curitiba), Jornal do Comércio (Recife), Zero Hora (Porto Alegre), A Tarde 
(Salvador) e O Correio Brasiliense (Brasília). Pela parte espanhola temos: Sur 
(Andalucia), El Correo (Bilbao), Diario de Navarra, La Vanguardia, La Voz de 
Galicia, Las Provincias, o Levante (Valencia), El Mundo e El País.
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útil para identificar, em linhas gerais, o “estado do site” de cada jor-
nal, no que diz respeito àquilo que mais acima denominamos formas 
“consensuais” ou “intersubjetivas” mais genéricas de mensuração, ou 
seja, torna-se possível estabelecer a posição relativa de cada diário, 
quando comparada ao conjunto avaliado, no que diz respeito àqueles 
indicadores de caráter mais universal e genérico, aplicáveis a qualquer 
tipo de site.

Ressalte-se, preliminarmente, que isso não representa pouco, 
uma vez que possibilita o estabelecimento de um conjunto de critérios 
de comparação entre veículos, além de poder funcionar como um ins-
trumento útil para o estabelecimento de mapeamentos e de avaliações 
preliminares, bem como para a detecção prévia dos problemas mais 
evidentes, em fases iniciais de uma consultoria mais especializada a 
ser oferecida a um determinado veículo.

É, no entanto, quando nos debruçamos sobre o que podemos 
denominar as especificidades dos sites jornalísticos que os limites 
do instrumento Codina se tornam patentes. Ou seja, apesar de de-
tectar aspectos da estruturação do site e da própria estruturação dos 
conteúdos, que são de central interesse para a análise de produtos 
Ciberjornalísticos, na medida em que possibilita uma aproximação às 
características associadas à escrita jornalística na Web (Hipertextuali-
dade, Multimidialidade, Interatividade, Costumização/Personalização, 
Atualização, Memória),10 o instrumental de Codina mostra-se limitado 
ao não possibilitar a análise das formas específicas que tais elementos 
assumem no texto Ciberjornalístico tomado em sua dimensão histórica.

Explicando melhor: quando se fala em tais características (Hi-
pertextualidade, Multimidialidade, Interatividade, Costumização/Per-
sonalização, Atualização, Memória) em sua operacionalização no texto 
jornalístico produzido para a Internet estamos falando de algo dinâmico, 
que vem atravessando diversas fases de desenvolvimento, desde o pura-
mente transpositivo, até emergentes “formas próprias” (novos gêneros?) 
já detectáveis em alguns produtos de alguns veículos jornalísticos, 

10 Para uma aproximação inicial aos estudos que se debruçam sobre aspectos da 
caracterização do texto jornalístico na Web e suas fases ou etapas de desenvolvi-
mento, a partir da ótica de uma vasta gama de autores, recomendamos como um 
possível ponto de partida a já considerável produção dos integrantes do GJOL 
(Grupo de Pesquisa em Jornalismo Online), disponível em: <http://www.facom.
ufba.br/jol>. 
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especialmente como efeito do uso alargado e potencializado das bases 
de dados como elemento estruturante do formato jornalístico online. 
(BARBOSA, 2008a, 2008b; FIDALGO, 2004; MACHADO, 2004)

Para exemplificar o problema que estou levantando, tomemos 
uma das características sob análise, qual seja a memória, e examine-
mos qual é seu tratamento analítico através da ferramenta/questioná-
rio proposta por Codina.

No formulário Codina original (2003) a Memória aparece sob a 
rubrica Arquivos, sendo analisada de maneira binária:

1. Possibilidade de Consulta a exemplares atrasados (Sim ou 
Não);
2. Existência de Hemeroteca Histórica (Sim ou Não); 
Em caso positivo: Acesso Livre ou Acesso Pago;
Em caso de Acesso Livre: Necessidade ou Não de Registro do 
Usuário.

Como se verifica, a concepção subjacente é de um Arquivo está-
tico, que pode apenas ser consultado, não havendo abertura para uma 
análise de uma utilização dinâmica e integrada dos recursos de Me-
mória, ou seja, não está em pauta uma análise dos textos produzidos 
e o uso da Memória (Bases de dados) na construção da informação 
jornalística (narratividade). Após aplicação do piloto, no âmbito do 
Convênio Brasil-Espanha, uma reformulação foi proposta, no sentido 
de se incorporar também uma verificação – ainda que sumária – de 
existência de Memória integrada/dinâmica, com a inclusão de um 
quesito sobre uso efetivo do arquivo nos textos produzidos:

Itens de Arquivo se incorporam como conteúdo relacionado às 
notícias disponíveis no veículo analisado? (Sim ou Não)

Trata-se de um passo inicial, que possibilita um melhor enqua-
dramento da Memória enquanto critério de avaliação de Qualidade, 
mas que, certamente, ainda está longe de dar conta de todos os aspectos 
relacionados a “formas específicas” de utilização da Memória no texto 
jornalístico (CANAVILHAS, 2004; DAVID, 2004; MIELNICZUK; 
BARBOSA, 2005; PALACIOS, 2004; RIBAS, 2008), especialmente 
no que diz respeito à sua função de elemento essencial de criação de 
Contexto.
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A título de ilustração dos avanços da incorporação da Memória 
em publicações jornalísticas online, indicamos três exemplos, captu-
rados nas telas das Figuras 1, 2 e 3.

Na Figura 1, temos um exemplo relativamente simples de in-
corporação de Memória ao texto jornalístico (Estadão online) através 
da recuperação de material de arquivo (base de dados) do próprio 
jornal com base em palavras chaves agregadas à notícia. Uma matéria 
sobre legislação sobre aborto no Uruguai (19 de novembro de 2008) 
recuperou 96 textos relacionados, através do tag aborto, colocado ao 
final da notícia original.

Figura 1. Recuperação da Memória através de tags

Na Figura 2 temos um exemplo mais sofisticado, retirado da 
edição online do New York Times (19 de novembro de 2008) no 
qual uma notícia sobre a perda de influência político-eleitoral do Sul 
norte-americano possibilita acesso a uma Recuperação Gráfica de 
Memória, através de um histórico da participação do Sul em eleições 
anteriores.
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Figura 2. Recuperação Gráfica de Memória

Na Figura 3, um exemplo retirado do El País (19 de novembro 
de 2008) mostra a ampla complementação/contextualização por 
adição de Memória obtida através do recurso A Fondo, que associa 
notícias correntes a material de arquivo do jornal.

Figura 3. O recurso A Fondo, do El País,  
produz recuperação automática de Memória

Desafios de cunho semelhante podem ser observadas com 
respeito à mensuração de efetiva utilização das demais características 
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usualmente associadas ao texto jornalístico na Web (Hipertextualidade, 
Multimidialidade, Interatividade, Customização/Personalização, Atua-
lização). Para cada um de tais itens, coloca-se a tarefa inescapável e o 
desafio de estabelecimento de indicadores específicos mais amplos e 
detalhados, que possam traduzir de forma mais apropriada os níveis de 
sua incorporação e efetiva utilização na produção de um texto jornalís-
tico. As dificuldades de tal empreendimento são detectáveis até mesmo 
pelo caráter vago – temos plena consciência disso – de alguns dos 
termos que estamos utilizando neste artigo, como “amplos” ou “apro-
priados”, que obviamente requerem maior explicitação e elaboração.  
E tal elaboração somente se pode dar através da construção experimen-
tal de novos instrumentos, em sucessivas aproximações e refinamentos 
conceituais e pragmáticos.

Se nos mantivermos nos limites de nossa definição geral e míni-
ma de Qualidade, apresentada no início deste artigo (“A Qualidade é 
o conjunto de propriedades e características de um produto ou serviço 
que lhe confere sua aptidão para satisfazer necessidades expressas 
ou implícitas”), parece inevitável que o avanço da “alfabetização di-
gital” dos usuários da Web reclame (“expressa ou implicitamente”) 
do produto jornalístico disponibilizado um grau de sofisticação cada 
vez maior no que diz respeito às formas específicas de colocar em uso 
as possibilidades e potencialidades abertas pela nova plataforma de 
produção.

Inconclusões e recorrências

Intitulado como Apontamentos, este breve artigo não pode ter 
pretensões de conclusões, no sentido estrito do termo. Assinalare-
mos, tão somente, alguns elementos recorrentes, que devem figurar 
em reflexões futuras sobre a inclusão do item Memória na aferição de 
Qualidade dos jornais produzidos em redes telemáticas.

É bastante claro que as crescentes possibilidades abertas para a 
recuperação de Memória, a partir da sofisticação das bases de dados 
na produção jornalísticas, têm efeitos que podem e devem ser avaliados:

a) Nas rotinas produtivas nas Redações, com a crescente faci-
lidade de consultas e apropriação de informações em bases de 
dados internas e externas ao veículo;
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b) Nos modelos de negócios, com uma vasta gama de possíveis 
incorporações de elementos de Memória como parte do negó-
cio estabelecido para os jornais (acesso pago total ou parcial; 
conjugação de Bases de Dados/Memória/Publicidade; outras 
formas de agregação de valor);
c) Na produção de formatos narrativos diferenciados, com 
distintas formas de incorporação de Memória (background, 
contexto, contraposição, etc);
d) Nas formas de interação com o Usuário, que passa a dispor 
de recursos para investigar, no próprio site do jornal, aspectos 
históricos em torno do material de Atualidade que lhe é ofere-
cido, bem como eventualmente personalizar sua Memória em 
espaços do próprio site jornalístico que utiliza.

Das ilações acima decorre, como apontamentos para futuras 
investidas na criação de elenco de características a serem investigadas 
em estudos de levantamento e rankeamento de Qualidade em produ-
tos jornalísticos:

a) a necessidade de superação da evidente pouca atenção que o 
item vem recebendo nos estudos até aqui realizados, tanto no 
âmbito nacional quanto internacional;
b) a necessidade de 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);
c) a necessidade de proposição de desdobramentos para a 
questão da efetiva incorporação de elementos de Memória na 
estruturação dos textos jornalísticos em futuras avaliações de 
Qualidade de produtos, inclusive quanto às formas de ocorrên-
cia e seus efeitos sobre a narratividade;
d) a necessidade de se atentar para as possibilidades de Per-
sonalização de Memória, com a criação pelos jornais de áreas 
de leitores, onde possibilidades de clipagem e hiperlinkagem 
personalizadas venham a constituir novas formas de utilização 
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de Memória e, portanto, de agregação de valor ao material jor-
nalístico originalmente produzido.

Apesar da evidente dificuldade de operacionalização de tais di-
mensões de apropriação sociotécnica da Memória nos questionários 
de observação de conteúdos, utilizados na avaliação de corpora de 
larga escala (como é o caso do modelo proposto por Codina), é preciso 
buscar-se a máxima viabilização de aferições desse item já no estágio 
de mapeamento, representado pela aplicação dos questionários, para 
que, em etapa posterior, refinamentos possam ser operacionalizados 
em abordagens mais qualitativas, in loco, e para corpora mais reduzidas.
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PROBLEMATIZANDO O FLUXO 
Uma abordagem metodológica de caracterização 

do fluxo de notícias e informações nas agências de notícias 
(2008)

José Afonso da Silva Junior

Apresentação

Por mais de 150 anos as agências de notícias vêm estabelecendo 
uma circulação em escala transnacional de notícias e informações. 
Durante todo esse período, mudanças significativas ocorreram nos 
modelos de operação e nas estratégias das agências articuladas com 
as conjunturas de ordem tecnológica, social e econômica. No seu fun-
cionamento, as agências, principalmente as de ordem comercial, con-
figuraram modos de estabelecer fluxos de notícias e de informações de 
caráter estratégico. Isto, por sua vez, contribui para a compreensão e 
entendimento da atividade de agenciamento como algo ligado a inter-
mediação, delimitado entre a origem dos fatos, nos seus respectivos 
epicentros, e sua circulação em uma série de órgãos periféricos.

Contudo, pode-se afirmar, com certa tranquilidade, que esse 
agenciamento sofreu um processo de reconfiguração, nos últimos 20 
anos, aproximando-se, ou sofrendo consequências de modelos mais 
abertos e capilarizados de fluxos informativos em redes digitais. Esta-
mos falando, claro, da internet e do conjunto de variações hospedados 
ou interrelacionados à esta que realizam esta circulação de notícias.

Apesar do que pode ser atribuído, no senso comum, como 
sendo o começo do fim das agências de notícias, pela pluralidade de 
fontes agora existentes, na e através da internet (MACHADO, 2003), 
a importância estratégica e operacional das agências não pode passar 
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de forma inadvertida, justamente por estas organizações estarem no 
cerne das operações que colocam o valor da informação como algo 
que adquiriu um peso indiscutível e fundamental para as transações 
no cenário contemporâneo mundial. Indício dessa importância, é que 
justamente na aurora na era da sociedade da informação, as agências 
seguem circulando dois terços do que é publicado no mundo com in-
teresse internacional. (PALMER, 1998; MURO BENAIAS, 2006, p. 21)

Mas como estes mecanismos das agências se articulam de modo 
que permanecem de certa forma, como núcleos de emanação e circu-
lação de conteúdos? Propomos uma observação sob dois prismas para 
podemos definir a articulação entre a cadeia de fluxos de notícias e o 
papel de agenciamento em tempos de redes digitais. O primeiro, mais 
breve neste trabalho, pois já foi abordado em trabalhos anteriores 
(SILVA JR., 2004, 2005, 2006a, 2006b), sob a luz das próprias muta-
ções ativadas pelas mudanças tecnológicas sofridas pelas agências de 
notícias no seu cerne de funções, ou seja, agenciar. O segundo, mais 
detalhado, tenta problematizar justamente as peculiaridades assumi-
das pelo fluxo noticioso e do modo em que se arranjam os elementos 
da operação da agência, bem como a sua interligação para operar 
como um todo ou o sistema mais amplo de notícias.

Destarte, tentaremos apresentar neste trabalho de modo de-
talhado, mas em absoluto conclusivo ou terminado, uma proposta 
conceitual e metodológica, que seja capaz de alcançar, depois, claro, 
dos aperfeiçoamentos cabíveis, uma problematização da complexi-
dade e diversidade existente nos processos e modelos das agências 
em circular notícias. Para isso, propomos uma categorização das 
características do fluxo de informações e notícias consoante o modelo 
operacional de agenciamento de notícias.

Acreditamos, porém, que por tratar-se de um modelo de abor-
dagem dos fluxos noticiosos que ocorrem historicamente em redes 
(READ, 1992; STANDAGE, 1998), o modelo aqui proposto poderá 
ser adaptado e desdobrado para a análise de outras configurações de 
práticas jornalísticas assentadas em redes digitais, como o jornalismo 
na web, por exemplo. Nestes casos, contudo, as semelhanças entre os 
modelos das agências de notícias e jornais na web na sua operação 
em rede devem respeitar, através de problematizações subsequentes 
a este trabalho, as delimitações e especificidades de cada conjunto, 
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de modo a estabelecer parâmetros que respeitem a singularidade de 
cada sistema.

Superação de um conceito em um cenário contemporâneo

Em geral, podiam-se delimitar conceitualmente as agências de 
notícias como sendo organizações que elaboravam e distribuíam ma-
terial para um universo determinado. A Unesco, em 1953, as definia 
como “empresas que procuram e distribuem notícias às empresas jor-
nalísticas e a outras entidades, privadas ou públicas, com o fim de lhes 
assegurar um serviço de informação tão completo quanto possível”.
(SOUSA, 2004, p. 90)

Atualmente, no contexto complexo de configuração das redes 
digitais, não se pode categorizar, como sendo somente notícias, a 
natureza dos informes das agências. Assim, o material normalmente 
obedece a uma lógica que o direciona para dois setores: o de notícias 
gerais e o de serviços para os setores de negócios, financeiro e comer-
cial. Esse direcionamento duplo estava presente em uma definição 
revisada da própria Unesco (1980) sobre as agências de notícias.

Como se trata de um conceito de agenciamento superado pelo 
tempo e pelo campo tecnológico sincronizado com a atuação das 
agências em redes digitais, podemos detectar quatro campos de pres-
são que condicionam a superação a que nos referimos. Acreditamos 
que uma sequência de fatores, associados à mudanças tecnológicas, 
econômicas e culturais, estão provocando nas agências uma restrição 
em seu campo de atuação, situado classicamente no binômio notícias 
e informação financeira, e redefinindo seu mercado.

Na pletora de serviços de comunicação e informação existente 
atualmente, juntamente com o crescimento do fenômeno do “jornalis-
mo de fonte” – ou seja, de gerar notícias, ao invés de apurá-las – há uma 
clara diminuição do papel de “intermediário imprescindível”, que era 
garantido, material e simbolicamente, como um território de atuação 
das agências. Podemos adicionar ao menos mais três fenômenos, que 
ativam simultaneamente campos de pressão sobre as suas operações.

Em primeiro dentre eles, a concentração editorial em torno 
de grandes conglomerados de comunicação que atuam nacional e 
transnacionalmente, e que, multiplicam sua capacidade de cobertura 
e de informação, tornando-se progressivamente mais autônomos na 
direta proporção em que se tornam mais independentes das agências.
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Em segundo, há o surgimento de coletores de notícias, associa-
dos aos sistemas de buscas, como, por exemplo, Yahoo! e Google, que 
atuam como novos intermediários e em paralelo ao próprio cresci-
mento da internet como fonte de notícias.

Em terceiro, o surgimento de canais informativos regulares e 
estáveis, atuando em modelos jornalísticos em escala global, como a 
CNN, que se convertem em sistemas de imediatos e com o apelo de 
recursos audiovisuais. (SOUZA, 2005) 

Destarte, esses fenômenos combinados quebram a função de 
agenciamento, enquanto conjunto de práticas exclusivo, exigindo sa-
beres e procedimentos específicos para intermediar os eventos e sua 
consoante publicização em escala mundial. Acreditamos ainda, que 
esse problema está inserido, de modo coincidente, com as tendências 
globais da economia, nas ações de eliminação, ou se preferirem, redu-
ção dos processos de intermediação e regulamentação, sincronizados 
com a liberalização dos ambientes que concernem ao negócio da 
informação e conteúdo. 

Agenciar notícias no momento contemporâneo, envolve com-
preender essa ação como orientada por uma necessidade de enxugar 
o campo de atuação, concentrando o foco na atuação sobre nichos 
específicos. Na reformulação da complexidade do conceito, temos 
não somente agenciamento de notícias e informações, mas também 
adicionado a estes, o agenciamento de fluxos.

Contudo, que categorias de ação permanecem suficientemente 
estáveis ao cenário que possamos compreendê-las como sendo per-
tencentes às agências? Dizendo de outro modo, o fluxo não se constitui 
numa massa amorfa de dados que saem de um canto ao outro. Muito 
pelo contrário, ele pode ser visto dentro de categorias que orientam a 
sua configuração, comportamento, estruturação e circulação, que se 
desdobram sobre a organização das demais características operacio-
nais das agências.

Categorizando e problematizando fluxos de notícias  
e informações

Caracterizar os fluxos, de modo a nomeá-lo de forma harmônica 
à realidade das agências, está de acordo com dois tipos de trabalho: 
um conceitual e outro metodológico.
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Na esfera conceitual, a proposta é tentar estabelecer critérios 
para o fluxo de notícias e informações de acordo com a natureza a 
especificidade do campo de atuação das agências. Essas categorias de 
fluxo atuariam como conciliadoras do sistema de produção das agên-
cias em troca com outros sistemas, seja de notícias, sejam da com-
preensão, por exemplo, da própria realidade tecnológica, econômica 
e cultural, compreendidos como subsistemas presentes no problema 
dos fluxos. Na esfera metodológica, propomos indicar procedimentos 
que permitam a análise dessas categorias levando em conta a dimen-
são do trabalho e/ou atuação das agências.

Quando Castells (1999) define o conceito de espaços de fluxo 
direcionado às tecnologias da informação e comunicação (TICs), 
trata-se de um fenômeno de base social e cultural que gera desdobra-
mentos também para o jornalismo e, obviamente, para as agências 
de notícias. (SILVA JR., 2000) Contudo, a proximidade teórica do 
modelo de Castells permite compreender a organização das próprias 
agências em relação ao estabelecimento de fluxos, pois o fluxo de 
notícias em rede é um aspecto justaposto ao próprio desenvolvimento 
das primeiras redes tecnológicas, onde as agências se apresentaram 
como um fenômeno assente. Segundo o autor da teoria dos espaços de 
fluxos, este: “[...] caracteriza-se pela capacidade organizacional e tec-
nológica de separar o processo produtivo em diferentes localizações, 
ao mesmo tempo em que reintegra sua unidade por meio de conexões 
de telecomunicações”. (CASTELLS, 1999, p. 412)

À luz da perspectiva de Castells, por sua vez, nas agências, a 
separação do processo produtivo, em estratégias descentralizadas, 
ocorre pela pulverização dos locais de apuração e geração de material, 
normalmente em torno de epicentros informativos. A reintegração, 
por sua vez, ocorre pela consolidação e tratamento dessas informações, 
emanadas em torno dos centros de operação e por fim, as conexões, 
através das telecomunicações, assumem a ligação necessária entre as 
dinâmicas de produção e consumo, constituindo, assim, o espaço de 
fluxo presente na circulação do material das agências. 

Se ocorre um ajuste dos espaços de fluxos de acordo com 
aspectos das atividades das agências, temos a hipótese de que essa 
sobreposição desdobra-se em características particulares. 
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Figura 1. Representação da intersecção entre sistemas e que  
delimita a área de emanação das características de fluxo de  

notícias e informações nas agências

Por um modelo de procedimentos de análise dos fluxos de 
notícias e informações

Através da interseção estabelecida entre os fatores de posicio-
namento das agências, o encadeamento e adequação de conteúdos 
e os sistemas existentes nos espaços de fluxo, podem-se definir, de 
modo mais preciso, elementos presentes na circulação da informação 
que, por sua vez, permitam a criação de uma base de análise. Este 
detalhamento se coloca em oito pontos, a seguir.

Volume de informações

Como volume, definimos a capacidade de se juntar uma quan-
tidade de material e o resultado do esforço de reunião de informações 
necessárias para se alimentar os serviços a serem distribuídos. O volu-
me envolve a localização em lugares favoráveis à captação de material. 
Em adição, há o uso de infraestruturas e recursos tecnológicos para 
operar os espaços de fluxo de modo a gerar informações. 
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Assim, justifica-se, por exemplo, duas derivações principais des-
sa relação; como a proximidade histórica de operação, existente entre 
as agências, e os sistemas comerciais e financeiros. Estas instâncias 
assimilavam as informações sinérgicas às suas atividades e, em con-
trapartida, ofereciam uma quantidade suficientemente grande para 
que as agências formatassem serviços com características específicas; 
e a presença territorial das agências, aliada à sua expansão, através 
dos espaços de fluxo, visa gerar uma maior quantidade de material e, 
em paralelo, gera também diferentes qualidades de informação que 
podem ser agrupadas em torno dos serviços (BOYD-BARRETT, 1992). 
Trata-se, portanto, de um aspecto quantitativo que, pelas necessidades 
de maximização do retorno dos investimentos das agências, desdobra-
se em aspectos qualitativos, pois formata serviços diferenciados. 

O volume é, assim, mais que um gerador de quantidades de 
conteúdos. Decorre, também, dessa característica, a potencialidade 
de se detectar em possíveis diversidades entre as informações, geran-
do uma classificação para serviços distintos. É, no caso, a escala de 
informações.

Escala de informações

Definimos escala como a proporção referente a capacidade de 
mapear o volume do material obtido na implementação das agências 
em busca de afinidades temáticas que possam constituir um serviço. 
Situam-se, como balizadores, as diferentes alternativas de disponibi-
lidade tecnológica, como também a pluralidade de interesses sobre 
uma mesma informação, que, desse modo, pode estar presente em 
mais de um serviço. No ponto de vista tecnológico, a maior ou menor 
capacidade de estabelecer fluxos de informações direciona a escala 
para determinados serviços. Informações às quais se tem uma ne-
cessidade de acesso mais ágil, como, por exemplo, as dos mercados 
financeiros, são direcionadas a serviços disponibilizados em disposi-
tivos tecnológicos mais ágeis. 

Temos, assim, na escala de informações, três elementos que 
a compõem; a similaridade entre informações; a potencialidade da 
informação ser endereçada para serviços diferentes e o condicio-
namento da operação de determinados serviços às características 
tecnológicas presentes no fluxo. 
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 Nesse sentido, a escala é necessária no sistema complexo 
das agências, para articular as dinâmicas de fluxo de conteúdo não 
somente como distribuição, e sim de circulação de notícias e infor-
mações de modo dinâmico (MACHADO, 2006) e interagindo com os 
outros subsistemas presentes nos espaços de fluxo.

Intermitência de informações

A intermitência diz respeito à frequência do fluxo de alimentação 
pelas agências. Varia, adequando-se de acordo com a característica 
do serviço e com as particularidades tecnológicas envolvidas. Essas 
adequações podem ativar mecanismos em três níveis. 

Em primeiro lugar, concerne aos serviços, ajustando-se à ne-
cessidade de ser ininterrupto ou não. Há serviços que se caracterizam 
por ininterrupção, como, por exemplo, os direcionados ao monitora-
mento de capitais que são acompanhados de acordo com a sequência 
de fechamento e abertura de bolsas de valores ao redor do mundo. 
(BASS, 1996) 

Em segundo lugar, adapta-se à dinâmica de alimentação de 
informações em relação ao horário. Nesse sentido, visa adequar a ali-
mentação de material a intervalos mais ociosos da rede. São serviços 
de informação de material mais frio, como variedades e curiosidades. 
Ou, ao contrário, onde é necessário se adequar serviços a horários 
específicos, quando se necessita um fluxo maior de informação sobre 
determinado assunto. 

Endereçamento de informações

Como endereçamento definimos o horizonte de operações 
distintas que objetivam o atendimento da demanda de canais ou 
veículos de comunicação que recebem a informação das agências. 
Como na intermitência, o endereçamento é um fenômeno em que há 
variações nos seus padrões e pode se dar de modo não uniforme por 
algumas razões. Entre essas razões, podemos nomear primeiramente 
e de modo mais nítido, os desníveis entre a gama dos serviços e a 
realidade dos assinantes, o que gera variações no encaminhamento 
de determinada informação. Prosseguindo, por sua vez, os serviços 
podem ser dirigidos a clientes com necessidades específicas, podendo 
haver fluxos mais volumosos e ágeis para determinados serviços. E, 
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por fim, por necessidade de encadeamento de conteúdo que demanda 
contextualizações. O que, por sua vez, se relaciona ao tratamento 
que um determinado conteúdo necessita para ser encaixado em uma 
condição de assimilação diferenciada.1

Prospecção de informações

Definimos a prospecção como um conjunto de técnicas e proce-
dimentos aplicados a sondagem, pesquisa, localização precisa através 
de estudos preliminares, localizando elementos favoráveis ao estabe-
lecimento de fluxos de notícia e informação que permitam estimar a 
possibilidade de configuração de novos serviços. A prospecção atua 
como uma tentativa de balancear a circulação estabelecida entre a 
distribuição e obtenção de informações.

A prospecção possui limites dados entre a sua concepção e 
adaptação ao sistema de ordem tecnológica, onde a possibilidade de 
se ter mais ou menos material são fatores dependentes da qualidade 
dos dispositivos e infraestruturas, bem como dos sistemas orientados 
pela ordem social e econômica. É o caso das “áreas de sombra” – 
locais de pouco interesse para a agência enquanto fonte de notícias e 
não-viáveis enquanto operação permanente.2

Filtragem de informações

A filtragem pode ser definida pelo conjunto de procedimentos 
que orientam os critérios existentes entre a oferta e a seleção, con-
soante a uma escolha do que “passa” e do que não “passa” em um 
determinado fluxo de notícias entre a agência até, por exemplo, os 

1 A contextualização ainda pode ser relativa ao local, no caso de aparelhar o mate-
rial com parcelas de conteúdo que expliquem elementos presentes nos informes, 
como por exemplo, questões culturais específicas do local do evento, que interfe-
rem na compreensão da notícia. Pode ser relativa às línguas faladas no local do 
evento, levando a necessidade de tradução do material para os locais de consumo 
Pode se direcionar à recuperação de material: na busca de materiais prévios com 
vistas a tornar mais eficiente a distribuição.

2 Esse fator se torna claro em eventos como o ataque terrorista na escola de ensino 
fundamental, em Beslan, na Rússia, em setembro de 2004. Nos primeiros momen-
tos da configuração do problema, nenhuma grande agência ocidental conseguiu 
estabelecer uma dinâmica de prospecção satisfatória com os órgãos de imprensa 
da cidade. Apenas com quase um dia de atraso de iniciada a crise, as agências de 
notícias tinham se estabelecido no local, agora sim, com equipamentos móveis 
que davam conta de estabelecer um fluxo contínuo sobre o tema.
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jornais e sites na internet. Como definido anteriormente (SILVA 
JR., 2006a), as agências são meios indiretos de informação, o que 
pressupõe uma intermediação com os meios massivos. (SERRA, 
2004, p. 110) A filtragem pode ser compreendida como seleção no 
fluxo de alimentação de informação, não deixando de lado que esse 
direcionamento está vinculado aos processos presentes em análises 
de gatekeeping:3

Evidentemente, em cenários de fluxos complexos e múltiplos, 
como a internet, essa perspectiva tem que ser relativizada. Primeiro, 
como já indicado no início deste texto, pela diversidade crescente 
de fontes, onde, o usuário pode acessar diretamente a página web 
da agência. Porém, esse não é o modelo predominante de acesso, ao 
se levar em conta que a norma é algo mais próximo e centrado do 
consumo de jornais na web e portais jornalísticos.

Segundo, esse problema também se manifesta na relação com 
os jornais mais periféricos em relação ao material internacional, pois 
possuem poucas alternativas para obtê-lo. Logo, há uma relação de 
dependência. Isso, no entanto, não retira a importância das agências 
no sentido de fornecimento de informação em primeiríssima mão, 
agindo como um termômetro do que está em relevância no horizonte 
da cobertura.

Alcance das informações

O alcance é a capacidade da agência, de dentro dos limites pos-
tos pelo espaço, tempo e a disponibilidade de recursos tecnológicos 
de informação, de atingir um determinado horizonte de circulação. 
Em outros termos, seria uma área máxima atingida por pelos seus 
processos de circulação, limitados pelos constrangimentos temporais 
e capacidade de assimilação dos conteúdos pelos órgãos ou clientes 
receptores.

É, portanto, uma característica de fluxo atrelada a dimensão 
espacial, seja física ou dos espaços de fluxo; como também vincula-
da a dimensão temporal. Dado que, a sua capacidade de conciliar o 

3 A abordagem aqui proposta não ignora o viés manifestado comumente nas análi-
ses sobre o papel do gatekeeper em filtrar e selecionar informações. Preferimos, 
contudo, deter-nos ao escopo deste texto, concentrando o foco na relação de 
filtragem nas agências vinculadas ao fluxo de notícias.
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interesse do conteúdo e sua consoante circulação, é condicionada à 
velocidade pela qual ocorre o fluxo da informação, por desdobramen-
to, o alcance relaciona-se diretamente com os dispositivos de trânsito 
de dados que estão disponíveis. 

Mesmo operando historicamente dentro de uma tendência de 
atualização contínua (MORRIS, 1957, p. 37), esse processo sofre con-
dicionamentos da velocidade em que se procede. Há uma sincronia 
entre a finalidade ou valor da informação e a natureza do sistema na 
qual ela irá circular. Isso envolve, por parte das agências, estratégias 
que visam tornar o acesso a um dado o mais imediato possível. Essa 
imediaticidade, conforme lembra Moretzsohn (2002, p. 34), não é 
para quem coletou e tratou/processou a informação, e sim, para quem 
a busca. 

O alcance, portanto, é simultaneamente, dependente e condi-
cionador. Dependente dos constrangimentos tempo-espaciais no sen-
tido de vencer a corrida contra o rápido perecer das notícias de última 
hora, buscando uma eficiência operacional maior. (BARTRAM, 2003) 
À sua vez, é também condicionador, na medida em que dos contextos 
tempo e espaço, estão engendradas uma série de dependências de 
subsistemas como, por exemplo, o mercado financeiro e os cenários 
de tomada de decisão baseados em informação estratégica. (BRAN-
DÃO, 1992)

Penetração e assimilação de informações

A penetração e assimilação são características casadas e podem 
ser definidas como uma maior ou menor inserção em órgãos periféri-
cos do material fornecido pelas agências. 

Através da penetração, pode-se observar uma maior ou menor 
relação de autonomia ou dependência, em função das informações 
alimentadas pelas agências. A assimilação das informações das agên-
cias se dá à medida que fornecem informações prontas que servem ou 
como matéria prima para compor textos (SALAVERRÍA, 2005, p. 43) 
ou como base de notícias para integrar a edição, segundo as políticas 
editoriais dos jornais.

Há claramente uma relação simbiótica, não necessariamente 
parasitária, de dependência estabelecida em torno dos fluxos de con-
teúdo, das agências e dos clientes dos serviços. O cenário das redes 
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digitais torna a análise da dependência algo mais complexo. Um des-
dobramento claro dessa simbiose é que, com a realidade dos jornais 
na web se configurando em torno da atualização contínua, promove-
se, nesses veículos, o fim dos limites temporais da edição impressa.

Tendo a atualização contínua, de um lado, e a exigência de se 
“escrever mais rápido” (SILVA JR., 2006a), do outro, percebe-se que 
os serviços de últimas notícias dos jornais na web têm se tornado uma 
tendência em larga escala como forma de ampliação dos dutos de 
fornecimento de material entre agências e órgãos de notícia.

Estabelece-se, dessa forma, um processo de continuidade, onde 
o que varia é o grau de assimilação dos conteúdos. Podendo ser ou 
publicado na íntegra, o que gera, por vezes, um cenário de homo-
geneidade entre publicações distintas (SANCHA, 2005, p. 19-24; 
SANTANA, 2005; SILVA JR., 2003, p. 152); ou publicado segundo 
reduções, hibridizações ou contextualizações efetuadas pelos editores 
dos jornais.4 

A ocorrência desses elementos nos conteúdos de diferentes 
órgãos, publicados na íntegra, reduzidos ou contextualizados, indica 
que a origem do material foi provavelmente a mesma, o que reforça a 
indicação de Alsina (1996, p. 89), que a diversidade é mais relativa aos 
temas, nos jornais que assimilam materiais de agências, do que como 
o assunto se enuncia para o leitor. A diversidade de acesso, nesse 
caso, deve ser compreendida com a ressalva que nem sempre à mul-
tiplicidade de fontes sobre um evento correspondem a informações 
diferenciadas sobre o mesmo.

Conclusão

Pensando as agências de notícias de modo generalista, elas se 
possuem aspectos semelhantes a quaisquer modelos de órgãos mi-
diáticos no que diz respeito as dinâmicas de apuração, tratamento/ 
edição, distribuição/circulação de conteúdos. No entanto, ao parti-
cularizarmos essas três etapas clássicas de composição de aparelhos 
midiáticos, para o caso das agências, permeada por uma dinâmica 

4 Neste caso, as hibridizações ocorrem para consolidar a informação com outras ...
fontes, como outras agências, sites de jornais que também tenham noticiado o 
mesmo evento, fontes primárias, como assessorias, fontes governamentais e 
materiais genericamente presentes, por exemplo, os blogs.
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de fluxos, o quadro tende a ganhar peculiaridades que apontam para 
uma delimitação mais precisa dos processos envolvidos. 

Assim, ao estabelecermos o cruzamento das características de 
fluxo com cada uma dessas etapas, podemos mapear os campos de 
atuação de cada uma das características.

Na perspectiva da apuração, combinada às características de 
fluxo, temos a predominância da coleta de informações em torno das 
características de volume, intermitência, prospecção, filtragem e al-
cance. Essa perspectiva reflete a tendência à capilarização da rede de 
operações das agências. O estabelecimento das técnicas de apuração 
de material pelas agências se assenta, pois, tanto pela importância 
das fontes em questão (volume), como pela capacidade de alcançá-las 
(prospecção), de estabelecer critérios de seleção e encadeá-las segun-
do uma exigência de atualidade dos eventos através de dispositivos 
tecnológicos (filtragem e intermitência).

Nas agências o tratamento não deve ser entendido como sinôni-
mo de edição. O processo de edição envolve, de modo geral, procedi-
mentos de seleção, corte e organização de um conjunto de informações 
existentes para o encaminhamento de um produto final. (RABAÇA; 
BARBOSA, 2002, p. 249) Na concepção de tratamento das agências, 
está envolvido o direcionamento do material editado para dispositivos 
diferenciados e pulverizados segundo demandas muito específicas. 

Assim, a noção de noticiabilidade, para um jornal e para uma 
agência, se revestem de valores e critérios diferentes. No caso das 
agências, a preponderância do alcance e disseminação do conteúdo 
coloca a noticiabilidade em vínculo mais estreito de dependência 
da infraestrutura tecnológica entre as partes envolvidas no fluxo, o 
que leva, por vezes, à manifestação de uniformidade de parcelas das 
edições, caracterizando o que Golding-Elliott (1979, p. 105) chama de 
“tirania do fornecimento”.

Em paralelo, a dinâmica presente nas características de esca-
la, intermitência, endereçamento, filtragem e alcance, atuam mais 
como um fator de encaminhamento do que propriamente de seleção.  
Assim, o tratamento das agências em relação aos seus informes visa à 
consolidação de um material dentro da sistemática operacional para, 
em seguida, haver a alimentação de outros subsistemas dessa massa 
de informação.
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Nos modelos de distribuição e circulação existentes nas agên-
cias, ao se combinarem com as características de fluxo, podemos 
observar tanto a persistência de um modelo de distribuição, ligado à 
uma lógica radial que se dá em função do direcionamento dos serviços 
para os clientes. Com a ressalva de não serem regidos, portanto, por 
uma ordem massificada. Em adição, a contextualização da informa-
ção em função da praça onde será distribuída e a exclusividade dos 
serviços prestados, em alguns casos, indica critérios ponto-a-ponto 
entre a distribuição pela agência, e o recebimento dos serviços pelos 
clientes segundo lógicas simbióticas, mais próximas da concepção de 
circulação.

Assim, em cada uma das etapas de apuração, tratamento/edi-
ção e distribuição/circulação, o modelo assume direcionamentos que 
são vinculados aos fluxos de informação e também às características 
operacionais da própria agência. É o fluxo que concilia as aparentes 
dicotomias de circulação através de uma lógica polimórfica. Trata-
se de um modelo de três faces, que assume sentido de acordo com 
a etapa que estiver em andamento. Assim, estabelece-se, em moldes 
centralizados, no que toca às atividades de tratamento; capilarizado, 
no tocante à apuração; e radial ou circular, na distribuição. Assim, 
tentamos indicar, no quadro da próxima página, como as caracte-
rísticas de fluxo se manifestam nas etapas de apuração, tratamento/ 
edição e distribuição/circulação de informação pelas agências.

Nesse sentido, propomos que se observe, em paralelo, tanto os 
aspectos do modelo constitutivo das agências, enquanto estrutura 
de circulação de notícias e informação, como também se analise as 
características específicas que a mesma adquire em função de com-
portamentos circunstanciais da sua escala de desenvolvimento. 

É necessário ainda o desenvolvimento de procedimentos quali-
tativos e quantitativos de coleta de dados, atrelados a problematização 
dos fluxos, conforme desenvolvido nesse escopo conceitual/metodo-
lógico. Defendemos que tais aspectos poderão orientar futuramente 
modelos de abordagem de casos voltados para o estudo de fluxos de 
notícias e informações, ressalvando, desde já, o caráter propositivo 
dos conceitos trabalhados neste texto.
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Quadro 1. Ocorrência e atividades das características de fluxo nas etapas 
de apuração, tratamento e distribuição de material nas agências de notícias
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ACERCAMIENTOS A LAS ESTRATEGIAS LECTORAS 
DEL HIPERDOCUMENTO

(2009)

Javier Díaz Noci
Graciela Natansohn 

Los cambios no sólo en la producción, sino también en la recep-
ción de los nuevos mensajes periodísticos, ha suscitado la atención 
de estudios provenientes de diversos campos, como por ejemplo la 
retórica. Tomás Albaladejo insiste en que “hay que tener en cuenta 
que el receptor digital es otro tipo de receptor y también un nuevo 
tipo de lector, y que accede a la información que se le ofrece en la pan-
talla de manera distinta a la del receptor tradicional” (ALBALADEJO 
GARCIA, 2006) .

A partir de aquí, diversos autores han propuesto algunos acer-
camientos a las estrategias lectoras del hiperdocumento que, en el 
fondo, son variaciones de las que ya proponía en 1980 Italo Calvino 
(Calvino, 1980):

1. Lector modelo de primer nivel, el que prueba todas las mane-
ras posibles de entender ese laberinto que en muchas ocasiones 
es un texto, cuando nos enfrentamos a lo que Licia Calvi (2004, 
p. 37) denomin a una “narrativa de la multiplicidad”. Entre 
las características del ciberperiodismo, también Francilaine 
Munhoz de Moraes observa esta característica. Una de las po-
sibles estrategias, salvo que se produzca una divagación o una 
exploración de la propia estructura, como luego veremos que 
sucede en la lectura de hiperdocumentos, es buscar un objetivo 
predeterminado y orientar a él toda la lectura. O la búsqueda; 
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de hecho, como pone de manifiesto Licia Calvi, las búsquedas 
mediante interfaces de usuario son una manera típica de nave-
gación a través de estructuras complejas hipertextuales;
2. Lector modelo de segundo nivel, cuyo objetivo es entender el 
laberinto en sí mismo, sus caminos y estructuras.

Precisamente, es lo que desarrolla Lucia Santaella en otro libro, 
Navegar no ciberespaço. Para la investigadora brasileña, histórica-
mente se han desarrollado muchos tipos de lectores; ahora ha apare-
cido aquel que navega “en las arquitecturas líquidas y no lineales del 
hipermedia en el ciberespacio”. Propone entonces una tipología de la 
lectura que tome como punto de partida no la distinción entre tipos 
de lenguajes ni los soportes o canales – que, como hemos visto, son la 
base de muchas definiciones de la multimedialidad – sino las habili-
dades sensoriales, perceptivas y cognitivas del acto de leer. Santaella 
habla de tres tipos de lectores:

1. El lector contemplativo, meditativo de la era preindustrial, 
propio de la cultura del libro;
2. El lector dinámico, de un mundo híbrido, fragmentado, efí-
mero, expuesto a una multitud de signos, propio de la cultura 
urbana y del periódico;
3. El lector de los espacios virtuales, un lector inmersivo, que 
combina en el proceso de lectura varios sentidos, que no sólo lee 
sino que busca e intenta solucionar problemas.

La lectura hipermedial es, para Lucia Santaella (2005), con-
mutable entre varios niveles mediáticos. Tiene un efecto centrífugo, 
porque el enlace invita al lector a dar un salto receptivo entre varios 
fragmentos o planos, mediante una lógica asociativa, que se concreta 
en mapas cognitivos personalizados e intransferibles, mapas “semió-
ticos rizomáticos”. Es también una lectura topográfica.

Más concretamente, los tipos de lectura que Santaella descubre 
en los internautas son tres: el internauta errante, que pone en marcha 
(sigue a Peirce) el mecanismo de la abducción, el más frágil de los 
argumentos, y vaga o sobrevuela por la propuesta hipertextual; el 
internauta detective, guiado por inferencias inductivas, que sigue con 
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disciplina los itinerarios que se le proponen, poniendo en marcha la 
lógica de lo probable, mediante un proceso de prueba-error, autoor-
ganizado, del que aprende por medio de la experiencia; y el internauta 
previdente, que se guía por mecanismos deductivos, familiarizado con 
las herramientas informativas por las que se mueve, que ha asumido 
como propios los esquemas generales subyacentes a los procesos de 
navegación. “En el contexto comunicativo del hipermedia”, concluye 
Lucia Santaella, “el infonauta lee, escucha y mira al mismo tiempo. De 
ahí se desprende no sólo el desarrollo de nuevos modos de mirar, no 
más mirar de manera exclusivamente óptica, sino también leer de una 
manera nueva y aprender cada vez con más velocidad, saltando de un 
punto a otro de la información, formando combinaciones inestables 
y fugaces”.

Los ya mencionados investigadores de la Università Católica di 
Milano Gianfranco Bettetini, Barbara Gasparini y Nicoletta Vittadini 
(1999, p. 60 ss.) conciben el estudio del discurso hipertextual desde el 
punto de vista de la semiótica, como la convergencia de tres espacios:

1. El espacio lógico, semántico, la organización topológica de los 
contenidos y su jerarquización. El estudio del espacio lógico pone 
el acento en el análisis de la conectividad, y sigue sobre todo los 
postulados fundacionales de Theodor Nelson. Los investigadores 
milaneses no ahorran críticas a George Landow, “que niega la 
existencia de cualquier estructura a la construcción hipertextual, 
replegándose a posiciones de inspiración post -estructuralista”. 
Desde el punto de vista de la retórica clásica, este espacio lógico 
correspondería a la dispositio. Sus principales características 
retóricas serían la multilinealidad y la polisemia;
2. El espacio de la acción o interactivo. En primer lugar, la mul-
tilinearidad de las estructuras hipermediales, la reticularidad 
y la conectividad impone una nueva forma de lectura, cuyas 
formas tipológicas son, según Bettetini, Casparini y Vitaddini 
(1999, p. 122s.) las siguientes:

a. Exploración, bien sea de forma predefinida por el autor, 
mediante la cooperación activa del lector, bien a través de las 
opciones de los itinerarios propuestos;
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b. Consulta;
c. Búsqueda;
d. Aprendizaje.

Estas modalidades de lectura corresponderían, en definitiva, a 
las que proponía Ramón Salaverría y Javier Diaz Noci en Manual de 
redacción ciberperiodística (2003):

1) Rastreo, en la que “el lector actúa movido por una búsqueda 
específica de algún contenido y trata de hallarlo mediante una 
lectura superficial de los ítem más destacados de un buen nú-
mero de nodos”;
2) Exploración, “un tipo de navegación en la que el lector pretende 
reconocer un territorio hipertextual amplio pero sin un objetivo 
informativo específico [en la que] el lector no desea tanto hallar 
un dato concreto como escudriñar áreas extensas (horizontales) 
y profundas (verticales) del hipertexto, para hacerse una idea 
general de los contenidos y la estructura del conjunto”;
3) Búsqueda, “cuando el lector cuenta con un propósito infor-
mativo perfectamente definido y no está interesado por nada 
más […] conoce la estructura del hipertexto por el que navega, 
de modo que sus movimientos de nodo en nodo se realizan con 
gran orientación y seguridad […] y permite incluso, si se dispone 
de las herramientas precisas (léase, buscadores automáticos), 
eliminar el itinerario internodal y saltar directamente desde el 
nodo de origen hasta el nodo de destino”;
4) Divagación o “serendipia”, “desplazamiento sin rumbo en el 
que el placer de lectura proviene más del movimiento en sí que 
de la información efectivamente obtenida”.

Según el mencionado estudio EyeTrack07, las tres cuartas 
partes de los lectores de prensa en papel son lectores metódicos que 
leen de arriba abajo y después releen algunas páginas, que utilizan el 
menú y las barras de navegación para encontrar las informaciones. En 
cambio, cuando se trata de ciberdiarios, la mitad lee metódicamente 
y la otra mitad lo hace escaneando o rastreando las informaciones 
sin que, además varíe el volumen de información que unos y otros 
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leen. Los elementos gráficos, sobre todo en color, y la presencia de 
elementos de navegación y enlace aumentan la comprensión hasta 
en un 15%. (ROVIRA, 2007) Es la diferencia, que pone de manifies-
to Vanessa Ribas Fialho, entre scanning y skimming; esta última 
modalidad de lectura “exige el conocimiento de organización de los 
textos […] la habilidad para inferir ideas”, trabaja sobre “sistemas 
discursivos complejos, construidos socialmente por el lenguaje, con 
patrones de organización identificables fácilmente y configurados por 
el contexto socio-histórico que causa las actividades comunicativas”. 
(FIALHO, 2006) Sobre todo, son los géneros los que consiguen este 
efecto, que explicaría, al menos en parte, el éxito de los ciberdiarios, 
que tanto deben en su organización y en la disposición de sus ítems 
noticiosos a la prensa en papel.

Las modalidades de lectura tienen también que ver con los as-
pectos psicológicos del hipermedia. Por ejemplo, con el denominado 
horizonte de expectativas del que habla la teoría de la recepción, ho-
rizonte que tiene como componentes “el conocimiento, la formación, 
el gusto y las convenciones estéticas”, por un lado, y la praxis vital, por 
otro, según pone de manifiesto Luis Acosta (1989, p. 155). También 
la estética de la recepción ha prestado atención a las estructuras. 
Wolfgang Iser habla de las estrategias de ordenación de materiales, 
estrategia inmanente del autor, pero a la vez existen estructuras en los 
actos de comprensión del lector, la síntesis pasiva.

Vanesa Ribas Fialho recuerda que todo proceso de lectura pue-
de entenderse en base a tres modelos: un modelo ascendiente, que 
considera que la lecura es, sobre todo, una operación de extracción 
de información, generalmente presentada en forma lineal, donde el 
lector es un sujeto más bien pasivo; un modelo descendiente, donde 
el proceso de lectura depende del lector más que del texto, y consiste 
sobre todo en una interpretación; y un modelo interactivo, que se basa 
sobre todo en la relación entre ambas partes, autor y lector. (FIALHO, 
2006)

La narratividad y la forma de lec tura en el ciberespacio, muchas 
veces – y cada vez más – deudora de la lógica estructural de las bases 
de datos, puede explicarse recurriendo precisamente al concepto de 
exploración. Lev Manovich, tan crítico con la supuesta crisis de la 
narración, a favor d e la descripción, que se desprende del predominio 
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de las bases de datos, reconoce que en realidad sería mejor hablar de 
“acciones narrativas” y “exploración” .

Aunque estén relacionadas, conviene distinguir entre las mo-
dalidades de lectura, que hacen referencia más bien a las habilidades 
cognitivas del lector y a sus objetivos concretos cuando se enfrenta a 
la búsqueda de información, y las modalidades de navegación, que 
se refieren a la estructura del hiperdocumentos y a las posibilidades 
que el autor y el sistema ofrecen al lector para moverse por entre los 
ítems informativos. La navegabilidad se define como “la posibilidad 
que tiene el usuario de identificar en la pantalla el camino que se 
le ha marcado a partir del diseño de usabilidad correspondiente”.  
La norma ISO DIS 9241-11 la define como la unión de tres aspectos:  
la efectividad, la eficiencia y la satisfacción.

1. La efectividad se refiere a la finalización de una tarea y la 
calidad de los resultados obtenidos;
2. La eficiencia se refiere a la cantidad de esfuerzo que se precisa 
para alcanzar un objetivo concreto.

La satisfacción, en cambio, está relacionada con factores subje-
tivos del usuario, y puede definirse como el nivel de consistencia entre 
lo que el usuario espera y lo que recibe.

Difundidas con enorme éxito por el mundo, las técnicas de 
investigación aplicadas por Jakob Nielsen (2007, p. xvi) trabajan 
sobre la usabilidad, es decir, la rapidez “con que los usuarios pueden 
aprender a usar alguna cosa, la eficiencia de ellos al usarla, cuánto se 
acuerdan de aquello, su grado de propensión a errores y cuá nto gus-
tan de la utilizas”. La usabilidad mide la calidad de la interac -ción del 
usuario con el producto o sistema, el punto de vista de la facilidad de 
aprendizaje, de la eficiencia de uso, de la capacidad de ser acordado, 
finalmente, de la familiaridad y “amigabilidad” de la página o web con 
la cual se interacciona. Combinando técnicas cuantitativas y cualitati-
vas con grupos experimentales, Nielsen trabaja con investigación ob-
servacional y comportamental para ver lo que los usuarios realmente 
hacen con las webs. Desde el punto de vista metodológico, Nielsen 
y otros trabajan desarrollando técnicas empíricas que capturan la 
interacción entre usuarios y webs con fines comerciales. Interacción 

Coletânea Gjol-Miolo.indd   432 21/09/18   17:23



GJOL: 20 anos de percurso  .  433

es entendido aquí en sentido restricto, de clicar para obtener lo que 
se quiere, o como lo denomina Primo (2007), “interacción reactiva”, 
de tipo estímulo-respuesta. Estos trabajos observa- ron conductas 
empíricas de lectura en las páginas web.

La usabilidad verifica la eficiencia de un sistema de intercambios 
ya pre-determinados, mecánicos, y sus presuposiciones se basan en 
una concepción transmisionista y lineal de la comunicación. Supone 
que una interacción es eficaz en la medida en que la respuesta (del 
usuario) se adecua a la oferta, no genera conflictos de interpretación 
(es monosémica) y alimenta el equilibrio propuesto por el sistema, 
a través del uso (feed-back). Uno de los problemas de los métodos 
cualitativos en recepción y lectura de los mass media es que la vali-
dez es limitada, dado que es difícil generalizar a partir de muestras 
pequeñas o estudios de caso. Sin embargo, la utilización del concepto 
de usabilidad en investigaciones de cuño interpretativo se justifica, 
sólo, por la ausencia de marcos teóricos hegemónicos más adecuados. 
La usabilidad presupone que la lectura (o el uso de una web o página) 
es mera descodificación. Pero cuando lo que se pretende es entender 
procesos interpretativos, inferencia les y cognitivos.

En general, no se perciben discusiones de índole metodológica, 
que cuestionen la validez de las técnicas de colecta de información o 
la coherencia entre los marcos teóricos utilizados y el instrumental 
de investigación. En este sentido, las netnografías traen, desde la 
antropología, una tradición de reflexión metodológica que merece 
ser incorporada. Muchos de los análisis sobre los usuarios parecen 
retomar aquellas categorías iniciales de los investigadores de los 
efectos a corto y largo plazo de la mass comunications research: 
atención, selectividad, memoria, comportamiento observable: lo que 
llama la atención en un sitio web, por dónde navega el usuario, cuánto 
tiempo permanece en la página, qué tipo de información busca. En el 
mejor de los casos se buscan relacione s entre estos temas y el perfil 
socio-económico. Parece haber un interés empírico e instrumental, 
inmediato, en saber lo que hace el lector de la Web, abriéndose una 
región de sombras sobre los procesos de percepción, reconocimiento, 
interpretación, en rel ación a procesos más globales, social, político 
y culturalmente significativos. Aún más, parece que el contenido 
fue dejado de lado porque la preocupación por la representación fue 
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olvidada, sustituida por las novedades técnicas que nos colocan las 
formas de la nueva comunicación.

Es preciso rescatar el mejor de los estudios de recepción, en lo 
que se refiere a sus osadías metodológicas, asumiendo que el campo 
semántico del término recepción poco suma a la comprensión de los 
procesos desatados en las sociedades contemporáneas, eminente-
mente me diáticas y digitalizadas. Los estudios de recepción inaugu-
raron una tradición que asume el consumo mediático no como una 
etapa del proceso comunicativo, sino como un nuevo lugar a partir 
del cual se rescata la creatividad de los sujetos, la complejidad de la 
vida cotidiana como espacio de producción de sentido y el carácter 
lúdico y deseoso de la relación con los medios, segundo observaba 
Jesus Martin-Barbero en la década de 1980.

Transdisciplinares y multimetodológicos (combinan etnogra-
fías, análisis semióticos, de contenidos, textuales...), los estudios de 
recepción nacieron a la sombra de los mass media, como la radio y 
la televisión, y sostuvieron sus tesis en dos aspectos que, en lo que 
se refiere a internet, deben ser revisados: primero, en la distancia 
(espacio-temporal y política) irreductible entre las instancias de pro-
duc-ción y de consumo, hoy colocadas en cuestión por la capacidad 
de autopublicación, la escritura colaborativa y el periodismo partici-
pativo (open source) propiciados en las redes telemáticas gracias a la 
instantaneidad, a la accesibilidad y a la velocidad de publicación en la 
red. En segundo lugar, la idea de público masivo, que dice acerca de 
cuestiones teóricas y políticas vinculadas a la democracia de masas y 
a los mass media generalistas. Ni la segmentación y fragmentación 
de públicos propiciada por la televisión por firma colocó en cuestión 
tan brutalmente la idea clásica de público como lo hace internet. La 
relación entre receptores y medio parece personalizarse: se habla de 
interacción “persona-ordenador” y ya no de medios-públicos.
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Metodologías de búsqueda de arquitecturas de la 
información

Contexto teórico e investigaciones realizadas

Los sistemas de gestión de información son el gran avance téc-
nico aplicado al periodismo de esta primera década del nuevo siglo. 
Crear una estructura que permita almacenar la información en pro-
tocolos de bases de datos ha permitido establecer un nuevo escenario 
de relación entre la información, los promotores, los periodistas y 
los usuarios. Este avance tecnológico de utilización de bases de datos 
para la gestión de contenidos ha superado ya a los primeros modelos, 
fundamentados en archivos web que provocaban la gestión de una 
cantidad ingente de documentos que, según los casos, llegaba a ser 
ingobernable. (DÍAZ NOCI; SALAVERRÍA , 2003, p. 196)

A partir de este avance se crearon los denominados Sistemas de 
Gestión de Contenidos (traducción del inglés Content Management 
Systems), reconocidos ya con las siglas CMS. En su definición, un CMS 
es una aplicación informática que soluciona los problemas de relacio-
nes entre los elementos solicitados por los usuarios y los productos 
creados por los periodistas. A pesar de la existencia de estándares de 
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mucha calidad (OpenCMS, Joomla, Wordpress) la may or parte de 
los cibermedios optan por la creación de herramientas propias que 
permiten adaptar las rutinas de producción del medio a la nueva her-
ramienta. En este proceso participan programadores, diseñadores y 
periodistas y es en este punto en el que se h ace imprescindible incidir 
en un nuevo perfil del periodista, el de “arquitecto de la información”, 
que combina las metodologías propias de los documentalistas, de los 
periodistas e incluso las metodologías de desarrollo de la gestores de 
sistemas informáticos. (DÍAZ NOCI; SALAVERRÍA, 2003, p. 199)

Esta nuevas herramientas, basadas fundamentalmente en 
mecanismos informáticos de creación y almacenaje, son las que per-
miten establecer un nuevo valor a la información, aportando nuevos 
mecanismos de producción , mucho más sencillos que los existentes 
hace tan solo un quinquenio, y sobre todo, son las que permiten es-
tablecer las relaciones entre los distintos elementos que conforman 
un producto informativo, bien sea bebiendo de las propias bases do-
cumentales del medio, bien sea reclamando información desde otras 
fuentes externas.

El análisis del funcionamiento de los gestores va a permitir a 
los investigadores el reconocimiento de la eficacia en la producción 
informativa y en la recuperación de datos, ya sea planteada por el 
periodista o por los usuarios.

La arquitectura de la información investiga, por lo tanto, la or-
ganización, el etiquetado, la representación y la organización del con-
tenido. Se trata de un marco muy amplio que conecta forzosamente el 
estudio de la concepción, la producción y la distribución del ciberme-
dio, y hace necesario conocer, al mismo tiempo, su estructura interna 
y la organización pública y externa de esa información. La necesidad 
de conectar metodológicamente el back-end, el sistema editorial del 
cibermedio, con el front-end, la cara visible de éste, se antoja, en mu-
chas investigaciones, imprescindible por la naturaleza del objeto de 
investigación: en un sistema editorial, los registros de la base de datos 
almacenan, junto con los campos públicos de información (titular, en-
tradilla, cuerpo…), un buen número de campos privados que etiquetan 
y relacionan ese contenido con su entorno.

No podemos conocer la escala y dimensión de esas relaciones 
en la parte pública de un cibermedio sin co nocer la estructura interna 
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del medio y los procesos de etiquetado, relación y almacenamiento 
de su contenido que sólo se producen en el back-end o en zonas 
intermedias previas a la publicación general de este. El área pública 
es, pues, el último extremo de un sistema más complejo que incide 
directamente en todo lo que se representará en el área pública.

Ahora bien, en los últimos años los cibermedios han complicado 
y diversificado mucho los formatos y contenedores que contienen la 
información que se le presenta al usuario, hasta el punto de que la to-
talidad de los cibermedios de referencia son publicaciones multicanal, 
que cuentan con versiones diferenciadas en función de los soportes 
tecnológicos de visualización de esos datos o los usos diferenciados 
que hace el consumidor de información de estos. De esta forma, a di-
ferencia de soportes anteriores, en los que el objeto de estudio estaba 
limitado por una apariencia determinada, más o menos coherente en 
todas sus partes, los cibermedios comienzan a poblarse de una es-
tructura heterogénea de representación de contenido, con numerosas 
prolongaciones, excepciones a la regla común y espacios de represen-
tación diferenciados.

Versiones adaptadas para móviles o PDAs con superficies reduci-
das de visualización, canales RSS, versiones para televisión, mensajería 
telefónica o de correo electrónico, periódicos impresos autogenerados 
por el usuario, portadas e interfaces personalizadas, etc., complican el 
objeto de estudio, en la medida en que se agrega una capa intermedia 
en éste que obliga a tener que tomar decisiones restrictivas o ampli-
ficadoras con respecto a la metodología de la investigación. Junto a 
la investigación de la zona de producción, o la del producto final, la 
Internet de los últimos siete años ha producido una zona intermedia, 
en la que el contenido se emancipa de forma abstracta con respecto a su 
contenedor. Esta zona intermedia, ejemplificada en el XML, representa 
el nivel más abstracto en el que la información se encuentra en “estado 
puro”, obtenida de las demandas del usuario hacia la base de datos, 
pero sin haber obtenido un formato de salida final.

Con las tecnologías inmateriales de producción y consumo de 
contenido, cada vez mayores cantidades de informaciones estaban dis-
ponibles y necesita ban de una línea comprensiva por parte del usuario 
para poder ser mínimamente aprehendidas. El mapa de los sitios web, 
los enlaces de las páginas, la posibilidad de utilización de un sistema 
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integrado de bases de datos con más y más informaciones, llevó a los 
estadounidenses a sistematizar la arquitectura de la información para 
la World Wide Web. La preocupación de esta área que se consolidaba, 
que quedaba en buena medida bajo la perspectiva de quien produce la 
información, siempre estuvo en la forma de com poner mapas, para que 
los datos fuesen fácilmente recuperados. La arquitectura de la informa-
ción, en este momento, pasa a integrar tanto los flujos informacionales 
(organización, navegación, niveles de la información, sistemas de bús-
queda) como la integración de aspectos gerenciales y comunicacionales 
(misión, vídeo, contenido, funcionalidad, crecimiento, expansión de 
un producto) o, como se propone en Schwingel (2003), en términos 
estructurales, como a) estructura de la información y b) estructura de 
nav egación de un determinado producto.

Beth Saad Corrêa (1999) discute, principalmente a partir de los 
conceptos de Manuel Castells, el contexto de medios digitales en aquel 
momento y el papel del periodista, así como las nuevas habilidades 
que necesitaría desarrollar. Identifica dos caminos para la profesio-
nalización de los periodistas en la sociedad de la información: 1) el 
arquitecto de la información; 2) el gestor y sus competencias. Por fin, 
lo identifica también como un gestor de relaciones y de conocimientos.

Elaborada entre 2000 y 2002, la tesis de máster de Schwingel 
(2002) sistematizó las responsabilidades, cualidades y formación 
necesarias para los integrantes de equipos que desarrollan productos 
y servicios para la Web. Asimismo, identificó y estructuró la forma de 
trabajar de tales profesionales.

Específicamente de forma aplicada en el área del ciberperiodis-
mo, el concepto de inteligencia artificial (AI) pasó a ser utilizado a 
partir del relato de la experiencia de elaboración del sistema de publi-
cación de contenidos Panopticon, de la Facultad de Comunicación de 
la Universidad Federal de Bahía. La arquitectura en la información, 
en aquel momento, era comprendida como a) el flujo de la informa-
ción, la jerarquía de los contenidos dispuestos en un producto ciber-
periodístico; y b) el flujo de navegación, cómo la distancia entre los 
contenidos era posible, o sea, cómo los lectores podrían "construir" 
una determinada narrativa. La arquitectura de la información era 
vista como:

Coletânea Gjol-Miolo.indd   440 21/09/18   17:23



GJOL: 20 anos de percurso  .  441

Figura 1. Arquitectura de la información (SCHWINGLE, 2003, p. 192)

Elias Machado (2004a y 2004b) discute la función de la inteli-
gencia artificial en la creación de narrativas en el ciberespacio. Par-
tiendo de la discusión sobre el periodismo digital en bases de datos, 
fomentada por el profesor portugués Antonio Fidalgo (2004); del 
trabajo de los investigadores españoles López, Gago y Pereira (2003) 
sobre arquitectura de la información y de las precisiones de Raymond 
Colle (2002), referentes al banco y bases de datos, Machado propone 
un “alargamiento” del concepto para que comprenda también la “fun-
ción guión”. Resalta que tal función hasta el momento fue muy poco 
explorada en los estudios de arquitectura de la información, a pesar de 
que sería la que “más condiciona el trabajo del creador” (MACHADO, 
2004a, 2004b), en este caso, del periodistas.

Estructuración de los cibermedios

En la organización de los elementos de un sistema editorial de 
un cibermedio distinguimos tres grandes áreas que representan fun-
ciones diferentes dentro del sistema y que se han hecho indispensables 
en los últimos años, toda vez que los cibermedios están expandiendo 
sus posibilidades y se orientan hacia la construcción de comunidades 
informativas que establecen relaciones entre los contenidos genera-
dos por periodistas y usuarios.
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La organización de la producción se centra en todos aquellos 
elementos necesarios para que el sistema funcione y que permiten que 
el contenido se ubique dentro del sistema, se represente y pueda ser 
recuperado. Su principal función es situar dentro de la base de datos 
un contenido determinado, y permitirle clasificarlo y organizarlo. For-
malmente, esta arquitectura comprende el sistema de categorización 
y etiquetado, el de anotación cronológica, el de la delimitación de la 
posición gráfica del elemento en el front-end y las tablas relacionales 
que permiten conectar a un elemento con un número finito o infinito 
de otros elementos. Robertson (2002) definió los requisitos básicos 
de un sistema de este tipo: la separación de contenido y presenta-
ción, la múltiple autoría (y, por lo tanto, la necesidad de compartir 
una estructura por parte de todos los productores), la reutilización 
del contenido y la utilización de metadatos.

La organización de la distribución corresponde al diseño de 
la estructura de aquel contenido que va a ser mostrado al público. 
Segmenta y tipifica los elementos clásicos del contenido periodístico 
(titulares, entradillas, líneas de crédito, pies de foto, vídeos, etc.) 
así como cualquier otro elemento del sistema que será mostrado al 
público dentro de una superficie, en función de la relevancia que ese 
elemento informativo tenga en un contexto determinado.

La organización de la participación diseña estructuras para re-
coger la interacción de los usuarios con el producto y, en caso necesa-
rio, las interacciones entre usuarios. Intenta conectar la organización 
de la distribución establecido por el medio con los usos y consumos 
que hacen de ésta los usuarios. La organización de la participación 
diseña contenedores tipificados para acoger el contenido creado por 
el usuario y fórmulas para que este contenido pueda ser representado 
en el cibermedio, en una relación más o menos próxima al contenido 
de la redacción.

Análisis de la jerarquía de los elementos

Tradicionalmente, la decisión de la jerarquización ha estado en 
manos de los responsables de redacción (ARMENTIA et al., 2000,  
p. 188), pero ahora es necesario aportar una nueva óptica al concepto. 
No se trata solo de ordenar elementos en una página por siguiendo 
los criterios periodísticos de relevancia, sino también de estructurar 

Coletânea Gjol-Miolo.indd   442 21/09/18   17:23



GJOL: 20 anos de percurso  .  443

el funcionamiento de una herramienta para aumentar el valor de la 
información publicada. Por esa razón, un correcto análisis metodo-
lógico de las jerarquías de un cibermedio ayudará al investigador a 
descubrir la eficacia en la transmisión de información.

Para el análisis de la jerarquía de un medio, partimos de la 
concepción de Campbell y Goodmann en 1988 y que se dio a conocer 
como el modelo HAM (Hipertext Abstract Machine ). Estos dos auto-
res partían de la existencia de tres niveles de capas en la arquitectura 
de un sitio web que son: la capa superior, que es el nivel de presenta-
ción en la que se encuentra la interfaz de usuario; la segunda capa es 
la denominada intermedia o también denominado nivel HAM y es el 
estado en el que se producen las relaciones y determina el formato del 
sistema hipertextual, y por último definen el tercer nivel denominado 
capa inferior, que es el lugar donde se establece la base de datos con 
la información almacenada.

El investigador debería estudiar tanto la jerarquización de ele-
mentos en la presentación gráfica (capa superior) como el nivel de 
relaciones que se establecen en la capa intermedia, lugar de conexión 
entre la recuperación de la info rmación y las bases de datos en las 
que se almacena. Es menos provechoso para una investigación enfo-
cada dentro del campo de la comunicación el análisis informático de 
la estructura de bases de datos que subyace detrás de cualquier sitio 
dinámico, ya que entraríamos en un terreno propio de la ingeniería.

La metodología más eficaz para conocer el grado de éxito del 
nivel intermedio es el estudio de las relaciones lógicas entre los con-
tenidos informativos. En esta lógica deductiva, el investigador debería 
an alizar la eficacia del sistema para lograr que el usuario localice la 
información que busca bien a través de modelos guiados (como es el 
caso, por ejemplo de un cibermedio que establezca un protocolo para 
la venta de un servicio), bien a través de modelos de árbol (en el que el 
usuario busca información y el sistema establece los mecanismos para 
aportar los contenidos informativos puestos en valor, como es el caso 
de la información relacionada a una noticia principal) o, por último, 
analizar el proceso de jerarquización desde la lógica de la superposición 
de jerarquías, en la que el cibermedio recupera para el usuario las cone-
xiones surgidas en los lugares en los que existe una coincidencia entre 
el interés del usuario y la información almacenada por el cibermedio.
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Modelo aplicado para realizar un estudio de caso

De acuerdo con los preceptos del modelo metodológico ela-
borado por el Grupo de Pesquisa en Jornalismo On-line (GJOL), la 
metodología a ser adoptada para las investigaciones propuestas es 
híbrida y tendrá como principal aspecto la discusión conceptual de 
la práctica del ciberperiodismo, que debe ser completementada asi – 
mismo por estudios de caso dentro de las redacciones y organizaciones 
periodísticas. (MACHADO; PALACIOS, 2007) Así, la propuesta de 
una metodología para el estudio de la arquitectura de la información 
tendría como primera atapa:

Revisión bibliográfica del objeto de estudio

En este momento inicial, se busca hacer la revisión de la biblio-
grafía relacionada no solame nte con las definciones de la arquitectura 
de la información, (Würman, Rosenfeld y Morville; Hurst; Garret; 
López, Gago y Pereira; Schwingel; Gago), pero también las relaciona-
das con su aplicabilidad al ciberperiodismo (Díaz Noci y Salaverría; 
Salaverría; Gago), y cómo se puede optar por puntos específicos de 
problematización teniendo en cuenta cuestiones la usabilidad del 
producto, la adecuación visual, las opciones tecnológicas (lo que 
llevaría a definiciones y confección de bibliografía específicas) y, por 
fin, sería necesario analizar algunos conceptos que pueden ser enten-
didos como "avances" de la arquitectura de la información mediante 
la aparición de otros factores (interactivos, formación de comunidad, 
publicación automatizada de contenidos, sistemas de gestión), como 
gatewatching. (BRUNS, 2005) y findability (MORVILLE, 2005)

De forma paralela, se busca la delimitación del objeto de estudio 
que son productos referenciales (de los grandes médios, con influencia 
en un determinado grupo social) o que tengan un carácter innovador 
o experimental. (MACHADO; PALACIOS, 2007) También pueden ser 
observados criterios como la originalidad, la representatividad y la 
diversidad. (BARBOSA, 2007)

Se sugiere que esta sea una investigación centrada en la interfaz 
del mensaje con su modo de producción lo que, de acuerdo con San-
taella (2001), representa la forma en que los medios determinan la 
constitución de los lenguajes vehiculados, las posibilidades y los lími-
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tes que abren, bien como la especificad del proceso de comunicación 
y de los géneros resultantes. El uso de una metodología mixta, según 
describen Palacios y Machado (2007), nos lleva al estudio de casos 
que, de acuerdo con Gil (2002), presentan las siguientes ventajas: 
a) el estímulo de nuevos descubri mientos; b) el énfasis en la totalidad 
y; c) la simplicidad de los procedimientos.

Después de la elección, se sugiere la observación asistemática de 
cuatro a seis meses para poder elaborar las técnicas para la obtención 
de datos, así como las premisas e hipótesis de trabajo.

Descripción de la arquitectura de la información del objeto

Por un plazo de, al menos, quince días, se puede emprender 
la observación de la arquitectura de la información utilizada por el 
producto periodístico. Se sugiere que se analice la arquitetura del 
producto como un todo y cada materia, para así poder tener uma 
dimensión del trabajo de cada periodista individualmente o incluso 
para ver la materia en sí. Por lo tanto, se puede pensar em términos 
de macro (las pantallas que servían de modelo para demostrar la solu-
ción de AI adoptada y el flujo de navegación) del producto. (MELQUI 
JR., 2007) Sin embargo, conforme se desarrolló para el Panopticon 
(SCHWINGLE, 2003), pues el análisis macro y micro del producto 
en sí, tal vez fuese interesante observar cada materia como si fuese 
un micro-site, con un fluxograma propio de compone una estructura 
narrativa, así como observar los recursos interactivos y multimediá-
ticos empleados.

Resumimos el método de observación del producto ciberperio-
dístico:

Macroarquitetura

A) Descripción de la macroarquitectura del producto;
B) Esbozo de fluxograma de la macroarquitectura;
C) Descripción de los recursos interactivos utilizados en la ma-
croarquitectura;
D) Descripción de los recursos multimedáticos utilizados en la 
macroarquitectura.
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Microarquitetura

E) Definición de área de producto que se va a describir. Puede 
ser um gênero, uma sección o incluso la edición diária;
F) Captura diaria del área escogida, intentando identificar la 
estructura narrativa de la materia;
G) Esbozo diario del fluxograma de la materia;
H) Identificación d e los recursos interactivos utilizados en las 
materias;
I) Identificación d e los recursos mutimediáticos utilizados en 
las materias.

– Elaboración de categorias de análisis, procesamien-
to del material

Comparación y análisis de los fluxogramas, de los recursos inte-
ractivos y de multimedia empleados. De acuerdo con los objetivos de 
la investigación y con el auxilio de la bibliografía, definir las categorías 
de análisis.

– Definición conceptual de las particularidades de la 
AI del producto

Describir la AI del producto ciberperiodístico de acuerdo con su 
postura editorial, géneros, secciones, posición en el mercado, buscan-
do avanzar conceptualmente, de acuerdo con la bibliografía utilizada.

Metodologías de análisis de las bases de datos en el 
ciberperiodismo

Contexto teórico e investigaciones realizadas

De modo general, los estudios relacionados con las bases de 
datos conforme a la perspectiva aqui presenta da están alineados con 
una fase evolutiva del ciberperiodismo clasificada como tercera gene-
ración (MIELNICZUK, 2003; PRYOR, 2002) o incluso en el límite de 
desarrollo de lo que se adivina como una cuarta. (BARBOSA, 2005a, 
2005b, 2006a, 2006b, 2007a, 2007b; SCHWINGLE, 2005)
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Las bases de datos son el elemento primordial de lo que con-
sideramos como una tríada fundamental para la construcción y la 
administración de los cibermedios, al lado de la arquitectura de la 
información y de los sistemas de gestión de contenidos. Los tres son 
elementos que componen la estructura interna de um cibermedio y 
condicionan desde la administración, la organización, la recuperación 
y la presentación de los contenidos, incluso su difusión, circulación 
y modo en que los usuarios interactúan con el producto periodístico 
digital on-line.

A partir de los primeros años del siglo XXI, localizamos los tra-
bajos de los investigadorses que ampliaron la dimensión conceptual de 
las bases de datos en el periodismo, y en el ciberperiodismo, de modo 
particular con los autores (BARBOSA, 2004a, 2004b, 2004c, 2005a, 
2005b, 2006a, 2006b, 2007a, 2007b; COLLE, 2002, 2005a, 2005b; 
FIDALGO, 2003, 2004, 2007a, 2007b; GARCÍA et al., 2004; GAGO, 
2006, 2007; HOLOVATY, 2005, 2006a, 2006b; LÓPEZ, GAGO, 
PEREIRA, 2003a; LÓPEZ, GAGO, PEREIRA, 2003b; MACHADO, 
2004a; 2004b, 2004c; 2006; LIMA JÚNIOR, 2004, 2006a, 2006b, 
2007; PEREIRA, 2006; 2007 ; QUADROS, 2004, 2005) se evidencia 
el abordaje conceptual que pasa a considerar las bases de datos como 
una especificidad del ciberperiodismo, ampliando su significado e 
identificándolas con un estatuto propio, en oposición a aquella que las 
percibía como una fuentes para la producción de materias periodís-
ticas, o sea, como herramientas, según algunos estudios sistematiza 
dos en la década de 1990. (GARRISON, 1998; KOCH, 1991; MEYER, 
1993; PAUL, 1999)

Raymond Colle (2000) analiza (y también aplica) el método del 
data mining o mineración de datos y del KDD (Knowledge Discovery 
in Databases o prospección de conocimiento embutido en los datos) 
para la implementación de un producto periodístico en el ciberespa-
cio, incluyendo también las nociones de organización del contenido 
para la visualización y la publicación. El estudio detalla términos y ex-
plica los procesos para realizar l a mineración de datos, descubriendo 
informaciones útiles escondidas entre los registros insertados en una 
base de datos periodística, generando estadísticas online por medio 
de sistemas de meta-información y demostrando los modos en que 
aquel contenido podía visualizarse.
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António Fidalgo (2003, 2004, 2007a) fue uno de los primeros 
en analizar la especificidad de las bases de datos en la estructuración 
y la organización de las informaciones en un producto digital. Uno 
de los conceptos introducidos por el investigador es el de resolución 
semántica. Según Fidalgo (2007a, p. 93), este concepto busca, jus-
tamente, determinar cuál es la contribución que las bases de datos 
al periodismo, colaborando en la construcción de un cuadro teórico 
de referencia. Explica que, tal como una imagen digital aumenta su 
calidad con el aumento de la resolución gráfica, o sea, el número de 
píxeles por centímetro cuadrado, también la pluralidad y la diversidad 
de las noticias online sobre un evento aumenta la información sobre 
el mismo, aumentando la resolución semántica.

Los investigadores del grupo Nuevos Medios, de la Universidad 
de Santiago de Compostela (USC), España – Xosé López García, Ma-
nuel Gago y Xosé Pereira – son también pioneros en los estudios y en 
la ejecuc ión de proyectos que destacan las bases de datos, asociados 
a los otros dos elementos de la tríada fundamental: arquitectura de la 
información y sistemas de gestión de contenidos. Desde 2003, en el 
conjunto de las publicaciones producidas, esos autores (GAGO, 2006, 
2007; LÓPEZ; GAGO; PEREIRA, 2003a; LÓPEZ; GAGO; PEREIRA, 
2003b; LÓPEZ GARCÍA et al, 2005; LÓPEZ, GAGO, PEREIRA, 2006; 
PEREIRA, 2006, 2007) analizan la aplicabilidad del que consideran 
como soporte técnico (bases de datos; BD) y conceptual (AI) para la 
creación de sistemas de gestión de contenidos (SGC) como distintivos 
d el nuevo padrón dinámico para los cibermedios. Empleando los 
propios modelos de análisis de la arquitectura de la información, 
como los diagramas, pruebas prácticas de navegación y uso de la web, 
los investigadores gallegos han avanzado con las distinciones técnicas 
características de los sitios dinámicos, en oposición a los estáticos.

En un sistema dinámico, el conjunto de bases de datos que 
almacena toda la información periodística es el componente primor-
dial. (PEREIRA, 2007, p. 194) Los investigadores del grupo Novos 
Medios, em los artículos y libros de 2006 y 2007, han extendido sus 
respectivas análisis – centradas em la metodologia de la arquitectura 
de la información – para verificar más detenidamente cómo evolu-
cionan los cibermedios en un entorno de cambio continuo y frenético 
como el de internet.
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Examinan los recursos de la llamada web 2.0, como el RSS 
(Really Simple Sindication) o los marcadores sociales para la distri-
bución y para compartir contenido (por ejemplo, Menéame, Del.icio.
us, etc); la utilización cre ciente del software libre en las redacciones 
de los sitios periodísticos; la participación y la interacción más intensa 
de los usuarios de los cibermedios (periodismo participativo), el fenó-
meno de los blogs; cómo la tecnología flash colaboró en la creacón de 
géneros específicos en el ciberperiodismo (por ejemplo, la infografía 
interactiva) y cómo actualmente soporta todo tipo de aplicaciones de 
geolocalización, de multimedia, reproductores de audio, de video, de 
fotografía y publicidad; y cómo conceptos nuevos, como el mash-up 
(programación adaptada de un site externo a la que se hace interac-
tuar con una base de datos) está delineando nuevos caminos para el 
tratamiento y presentación de los contenidos periodísticos. Según 
señala Manuel Gago (2007, p. 110), en el escenario de evolución y 
cambio constante, um cibermedio es cada vez más software y menos 
hardware, pues, convertido en una plataforma, es capaz de relacionar 
información periodística, análisis e interpretacón con bases de datos 
de contenido plano, administrativas, meteorológicas, comerciales, 
entre otras.

El investigador brasileño Elias Machado, profesor de la Univer-
sidad Federal de Santa Catarina (UFSC), en artículos producidos en 
2004, pone en escena la concepción que confiere a las bases de datos 
un estatuto propio en el ciberjornalismo, por medio de la identificación 
de tres funciones simultáneas y complementarias: a) de formato para 
la estructuración de la información; b) de soporte para modelos de 
narrativa multimedia; y c) de memoria de los contenidos publicados. 
Es en consonancia con la concepción de bases de datos como forma 
cultural simbólica en la contemporaneidad que estructura la mayoría 
de los productos del nuevo mass medium (MANOVICH, 2001), que 
Machado anuncia el estatuto de las BDs como forma cultural con 
estatuto propio. Para argumentar su hipótesis, emplea el principio 
de la transcodificación – descrito por Lev Manovich cómo aquel que 
permite que todos los objetos del nuevo mass media puedan ser tra-
ducidos para otros formatos. Elias Machado defiende que el futuro de 
las organizaciones periodísticas en las redes está condicionado por 
la capacidad de traducir las habilidades potenciadas por las bases de 
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datos para automáticamente almacenar, clasificar, indexar, conectar, 
recoger y recuperar vastas cantidades de datos en tipos creativos de 
narrar.

Walter Teixeira Lima Júnior desarrolló parte de un proyecto de 
investigación aplicada en la conceptualización de bases para la pro-
ducción de software inteligente de búsqueda de fuentes periodísticas. 
(LIMA JÚNIOR, 2006a, 2006b, 2007) La metodología utilizada está 
basada en el cruce de las áreas de la comunicación social (periodis-
mo), informática, psicología cognitiva y antropología. A partir de la 
formación de la base conceptual, empleó el método UML (Unified 
Modeling Language), de las ciencias de la computación, para definir 
los programas que serán utilizados para la produción del software. 
Según Lima Júnior, la decisión por modelos UML fue tomada por ser 
un modelo que contiene flexibilidad, y poder garantizar una mejor 
adaptación del flujo conceptual en algunos lenguajes de programa-
ción, como Java o Labview.

Las bases de datos como paradigma y metáfora

Suzana Barbosa (2007) distingue las BDs como un aspecto 
clave para inspirar la designación de un paradigma en la etapa de 
transición entre la tercera generación (MIELNICZUK, 2003; PRYOR, 
2002) y una cuarta fase de evolución hacia el ciberperiodismo.  
El trabajo, cuyo corpus empírico constó de 22 cibermedios, también 
apunta una nueva metáfora (la de la estética de la base de datos) para 
la presentación de los contenidos periodísticos en los cibermedios.

La autora conceptualiza el JDBD como el modelo que tienen 
las bases de datos como definidoras de la estructura y de la organi-
zación, así como de la presentación de los contenidos de naturaleza 
periodística, de acuerdo con funcionalidades y categorías específicas, 
que van a permitir la creación, la manutención, la actualización, la 
disponibilización y la circulación de productos periodísticos digitales 
dinámicos. El Modelo JDBD posee un conjunto de 18 funciones, y 
siete categorías: dinamismo; automatización; interrelación/hipervin 
culación; flexibilidad; densidad informativa; diversidad temática; 
visualización.

La investigación de carácter exploratório y conectada al tipo 
fundamental o teórico empleó bases teórico-conceptuales multidis-
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ciplinares – del periodismo a los nuevos mass media, de la teoría 
difusionista a las ciencias de la computación –, adoptando el método 
del estudio de caso como ilustración (MACHADO, PALACIOS, 2007) 
para fundamentar las argumentaciones, demostrando su validez, 
probando o refutando las hipótesis. Ese proce dimiento, utilizado en 
investigaciones desarrolladas en el ámbito del Grupo de Investigación 
en Periodismo On-line (GJOL), permite que la realidad del concepto 
sea contrastada con la realidad diversificada de los objetos estudiados 
en los casos, posibilitando que, cuando fuera necesario, el concepto 
puesto a la prueba sea replanteado para incorporar los aspectos hasta 
entonces desestimados. En las investigaciones del GJOL, un estudio 
de caso fundamenta, pues, argumentaciones en la discusión de hipó-
tesis de trabajos sobre indicios de una realidad mucho más amplia, 
posibilitando identificar conceptos y variables que pueden ser estudia-
dos cuantitativamente. Difiere, por lo tanto, de los estudios de caso 
tradicionales, que tienen como resultado trabajos descriptivos sobre 
objetos muy delimitados, sin muchas pretensiones conceptuales más 
amplias.

Machado (2000) indicó tendencias de una nueva modalidad de 
periodismo que incluía a los usuarios en el proceso de producción, 
aprovechaba el potencial de archivo y recuperación de la información 
de forma instantánea y controlaba en línea los materiales informa-
tivos del periódico. Para el investigador, la habilidad para recuperar 
información en bases de datos se hacía esencial para las operaciones 
en la cadena de produción de la noticia y pasó a ser incorporada como 
una función básica de los periodistas, haciendo más complejo un tra-
bajo que siempre fue inherente a los profesionales del área. Posterior-
mente, Machado destacó que la tendencia era que el archivo dejara de 
estar “muerto” y pasara a formar parte del proceso de produción del 
ciberperiosmo, haciéndose “vivo” y descentralizado. “En el espacio de 
las redes la función principal de los archivos periodísticos es tanto 
fomentar como orientar el intercambio de datos para la produción de 
noticias, reportajes o comentarios”. (MACHADO, 2001)

De la web sintáctica a la web semántica

Actualmente, los estudios sobre la indexación y la recuperación 
de la información en la web incluyen una nueva tendencia: la web 
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semántica. De acuerdo con los investigadores de los campos de los 
Sistemas de la Información y de la Ciencia de la Información, la web 
semántica significará la evolución de la web tal como la conocemos. 
(HYVÖNEN, 2002; FEITOSA, 2006) Más que permitir búsquedas a 
docu- mentos textuales, imágenes, sonidos, vídeos en páginas web; 
más que permitir la incorporación de la produción del usuario al 
sistema de circulación de contenidos digitales en red y la utilización 
facilitada de software libre; la gran promesa de la web semántica es 
permitir una utilización más eficaz e inteligente de las redes. Con el 
apoyo de las ontologías (FEITOSA, 2006), los ordenadores podrán 
manipular los términos de una manera mucho más efectiva, per-
mitiendo que la información se haga más útil y significativa para el 
usuario.

En 2001, el creador de la Web, Tim Berners-Lee, inició el debate 
sobre un nuevo concepto, Web semántica. El concepto, acuñado por 
él mismo en asociación con James Hendler y Ora Lassila causó gran 
impacto en el medio a cadémico, pues proponía una visión ambiciosa 
del futuro de la World Wide Web. (MORVILLE, 2005) Los autores 
explicaban básicamente cómo la Web semántica podrá estructurar 
los sentidos de los contenidos de las webs, creando un ambiente que 
permita a los agentes inteligentes, que van de página en página, reunir 
información útil para cada usuario, todo ello de forma automatizada. 
Para obtener resultados eficientes, una serie de reglas de inferencias 
debe ser combinada con ontologías y representaciones estructuradas 
del conocimiento, que para tener éxito deben estar conectadas en un 
único sistema global de información. La Web semántica va a permitir 
que las máquinas comprendan documentos semánticos y datos. Si se 
proyecta adecuadamente, la nueva Web podrá impulsar la evolución 
del conocimiento humano. (BERNERS-LEE, 2001)

La capacidad de encontrar información útil es denominada 
por Peter Morville como findability (2005), calidad que los sistemas 
poseen de ser localizables y navegables. Partiendo del concepto de 
ubicuidad de las máquinas, Morville presenta un mundo potencial 
donde todo puede ser encontrado con facilidad a través de sistemas 
inteligentes. Reconoce que aún no estamos en él, pero existen muchos 
indicios de que estamos próximos a una era marcada por respuestas 
realmente eficientes y útiles.
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Con la realización de la Web semántica, los cibermedios pasa-
rán de una fase en que la automatización de los procesos aún necesita 
de la interpretación y establecimiento de relaciones por parte de los 
profesionales, a una fase en que se pueda realmente confiar en los 
resultados obtenidos a partir de búsquedas genéricas o específicas, 
con mayores o menores grados de control por parte de los usuarios. 
El cruce de datos quedará a cargo de los sistemas automatizados y 
las respuestas dadas al usuario tendrán relevancia significativa en los 
procesos de produción del material informativo.

Metodologías de análisis

Una de las características destacadas en los trabajos que inves-
tigan la temática aquí revisada es la pluralidad del universo teórico y 
metodológico en el cual se basan las fundamentaciones y análisis. La 
multidisciplinaridad en cuanto al marco conceptual y teórico se refle-
ja, consecuentemente, en opciones metodológicas de carácter diverso 
sobre a los modos de exposición, descubrimiento y justificación en 
la atención al objeto investigado. Así, notamos que la investigación 
circunscrita a las bases de datos en el ciberperiodismo, de un modo 
general, está más afinada con la triangulación metodológica (CONDE; 
GALERA, 2005), ya que maneja diversas perspectivas, técnicas y tipos 
de métodos. El origen del término “triangulación” tal como es usado en 
las ciencias sociales se encuentra en la propuesta de operacionalismo 
múltiple de Campbell y Fiske (1959). Pero, posteriormente, Denzin 
(1970) amplió el concepto al identificar cuatro tipos de triangulación 
en una acepción más extendida, y de utilización simultánea en una 
misma investigación de diversos tipos de métodos y datos e, incluso, 
disciplinas.

Aunque las in vestigaciones sobre bases de datos aún no hayan 
empleado el método Delphi, creemos que esta estrategia puede ser 
empleada, por ejemplo, para evaluar cómo es el sistema de produ-
ción en los cibermeios; el nivel de utilización de bases de datos en 
las redacciones de cibermedios; cuál es el grado de habilidad de los 
profesionales en cuanto a la comprensión y uso de los enlaces de 
interrelación en las piezas informativas; cómo operan con bases de 
datos en los procesos de indexación y recuperación de los contenidos 
periodísticos; o cómo los sistemas de gestión de contenidos de hecho 
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aseguran la industrialización del proceso productivo en el ciberjorna-
lismo. Creada los años 50, Delphi es una técnica estimativa cualitativa 
y de largo alcance que extrae y refina la opinión y la experiencia colec-
tivas de un panel de especialistas Sus principales características son:

- Iteración: se hacen varas rondas, cuyo número puede ser fija-
do con antelación o determinado de acuerdo con un criterio de 
consenso entre los participantes o de estabilidad de los juicios 
individuales;
- Retorno: antes de la segunda ronda y del siguientes, los resul-
tados de la ronda anterior son enviados a todos los participan-
tes;
- Anonimato: los participantes son abordados vía correo.

Finalmente, hay que hacer notar que el método del estudio de 
caso es considerado el más apropiado para la investigación de fenó-
menos contemporáneos dentro de su contexto real, según Robert Yin 
(2005). Además de eso, el estudio de caso está entre los más usados 
en la investigación en comunicación (LOPES, 2001), siendo el más 
adecuado para investigaciones exploratorias y particularmente útil 
para la geración de hipótesis. (MACHADO; PALACIOS, 2007)
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Criterios de clasificación de los géneros periodísticos

Los exámenes efectuados sobre los géneros en los cibermedios 
han demostrado hasta la fecha un carácter descriptivo, exploratorio y 
continuista, si bien han resultado una primera aproximación, válida 
y efectiva, al estudio de estas especies particulares. Estos análisis 
consideran las principales modalidades expresivas a partir de sus 
similitudes y diferencias con el modelo tradicional genológico de 
la prensa escrita. Persiguen, por tanto, objetivos característicos del 
comparativismo impreso-digital y la definición conceptual del objeto 
de estudio parte de la teoría de los géneros en el periodismo consoli-
dada en los últimos años, a la que se suma la prospectiva teórica sobre 
nuevas modalidades expresivas y tendencias en la construcción de los 
mensajes.

Los géneros son modelos que permiten presentar de forma ade-
cuada y comprensible los contenidos de los medios de comunicación. 
Los investigadores parten del presupuesto de que los medios son 
un criterio definidor de las unidades discursivas, que ni siquiera se 
cuestiona. Esa separación por medios generó una ausencia de diálogo 
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entre investigadores del mismo campo, influidos por la adopción de 
metodologías que explicasen mejor las características del medio ana-
lizado, a partir de la semiología estructuralista, por ejemplo (Stuart 
Hall), o los estudios culturales y las teorías de la interacción (Erving 
Goffman). En cambio, los estudios de los géneros periodísticos en 
soporte impreso colocan las teorias del periodismo en primer lugar y 
privilegian el análisis de objetos de la actividad social en relación a sus 
productos. Se trata, en su mayoría, de criterios de clasificación que 
actúan sobre la intencionalidad de la producción discursiva. Como 
dice Marques de Melo (1994, p. 62), 

primero, agrupando los géneros en categorias que corresponden a la 
intencionalidad determinante de los relatos [...], y segundo, buscando 
identificar los géneros a partir de la naturaleza estructural de los rela-
tos observables en los procesos periodísticos.

El campo de la investigación periodística se empeña, todavía 
hoy, en resolver un falso paradigma de la actividad periodística: el 
límite entre información y opinión. Las tipologías iniciales son de 
origen anglosajón y las más generalizadas se basan en la distinción 
entre story y comment, el hecho y los comentarios que suscita. Por 
ejemplo, José Marques de Melo partió de los criterios que refuerzan 
la diferencia de propósito entre “reproducción de lo real” (informar) 
y “lectura de lo real” (opinar), y partió para ello de la sistematización 
de Luiz Beltrão. Existen otras tipologías planteadas no en función del 
propósito con el que se escribe, sino de la función que realiza cada tex-
to. (GOMIS, 1989) También han sido aceptadas y reco nocidas otras 
propuestas que tienen en cuenta criterios más o menos lingüísticos, 
pragmáticos y retóricos. (BORRAT, 1989; CASASÚS; NÚÑEZ LA-
DEVÉZE, 1991; NÚÑEZ LADEVÉZE, 1995) Existen igualmente otras 
tipologías posteriores, elaboradas en los noventa, divergentes con el 
primer modelo citado. (SÁNCHEZ, 1992; SÁNCHEZ; LÓPEZ PAN, 
1998) El agotamiento del paradigma categorial clásico de los géneros 
que señalan algunos autores críticos se refleja en la incapacidad de 
esta sistemática para dar cabida a las nuevas especies surgidas en los 
últimos años en prensa escrita y, más recientemente, en los medios 
digitales. Para estos últimos se ha llevado a cabo una propuesta provi-
sional. (DÍAZ NOCI; SALAVERRÍA, 2003)
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Marco teórico y metodológico de la investigación sobre 
géneros en internet

La necesidad de considerar rigurosamente las metodologías y 
plantear nuevos procedimientos de observación del fenómeno ciber-
periodístico (KOPPER; CZEPEK, 2000, p. 501) supone un síntoma 
más de los cambios experimentados por el paradigma teórico y prác-
tico tradicional de la disciplina.

Existen en el campo de la comunicación técnicas de investiga-
ción cualitativas, cuantitativas y experimentales de probada validez 
que pueden ser aplicadas con perspectiva renovada en el estudio de 
los géneros en Internet, comenzando en primer lugar por el desarrollo 
de un análisis de contenido de las piezas informativas. Este tipo de 
examen permite reconocer las características formales y textuales o 
elementos inherentes al cibermedio y resulta válido para efectuar una 
primera aproximación al estado de la cuestión de las especies.

La determinación de las estructuras configurativas mayores y 
generalizables asociadas a tipologías funcionales (GARCÍA BERRIO; 
HUERTA, 1992, p. 143) se demuestra así como un criterio lingüístico 
válido en la observación empírica de estos rasgos cuyo objetivo apare-
ce enfocado al desarrollo de una taxonomía de los cibertextos perio-
dísticos y, por ende, de una teoría de los géneros ciberperiodísticos.
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Desde 1995, el área de la lingüística ha ded icado mucha 
atención a las teorías de género. Con excepción de David Bolter y 
Marshall McLuhan, los lingüistas se inclinan por la documentación 
y las ciencias de la computación, principalmente con los norteameri-
canos Thomas Erickson, Shepherd y Watters, Yates y Sumner, Ryan 
et al., Crowston y Kwasnik y Tom y Campbell. Estos investigadores, 
preocupados por el papel de las características tecnológicas en la 
configuración de los géneros digitales1, tiene como fundamento de la 
Genre theory a estudiosos como Carolyn Miller, Charles Bazerman, 
Carol Berkenkotter, Devitt, Huckin, Freedman y Medway, de la North 
American Genre School (NAGS), John Swales y Vijay Bhatia, intere-
sados en las implicaciones pedagógicas de los géneros académicos, 
y Michael Halliday, interesado en la aplicación de los géneros en la 
enseñanza de la lengua. Por su parte, la Nueva Retórica (Toulmin, 
Perelman y Olbrechts-Tyteca) ha colocado en primer plano las nocio-
nes de propósito y contexto, y el foco en la situación de comunicación 
dado por los nuevos medios hasta consolidar lo que hoy es la principal 
preocupación de las teorías de los géneros, sea en la lingüística, sea en 
la semiótica o en el análisis del discurso: la situación de intercambio 
comunicativo. Como sintetizó Irene Machado,

La clasificación fue sustituida por las relaciones interactivas. El con-
cpeto de género abandona la escala jerarquizante y pasa a valorar la 
interacción. Considerar los géneros en tiempos de cultura digital im-
plica comprobar no sólo el modo en que los mensajes se organizan y 
articulan desde el punto de vista de su producción, sino también su ac-
ción sobre el in tercambio comunicativo, es decir, su proceso de remo-
dificación por los dispositivos de meciación. (MACHADO, 2001, p 13)

La fuerza de la socio-retórica está, así, en algunas nociones cla-
ve: la situación retórica, la acción retórica tipificada, la comunidad 
retórica (MILLER, 1984), la comunidad discursiva (SWALES, 1990) 
y la recurrencia. (BAZERMAN, 1994) El hecho de que estas situacio-

1 “As genre theory is applied to digital media rather than speech or writing, a couple 
of differences in emphasis have emerged. One of the chief differences is that those 
studying the digital medium are paying more attention to the role of technical 
features in shaping the evolution of digital genres. [...]”. (ERICKSON, 1999) 
“Rhyme and Punishment: The Creation and Enforcement of Conventions in an 
On -Line Participatory Limerick Genre”, Proceedings of the Thirty-second Hawaii 
International Conference on System Sciences, January, Maui, Hawaii <http://
www.visi.com/~snowfall/l imerick.html#anchor3302129>.
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nes sean recurrentes es lo que permitirá tipificarlas por analogías y 
semejanzas, extrayendo semejanzas y diferencias, construyendo, así, 
tipos. (MACHADO, 2001, p. 13) La regularidad en las propiedades 
de esas situaciones daría origen a recurrencias en la forma y en el 
contenido. Para Bazerman, la noción de recurrencia está ligada a la 
de reconocimiento. La comunidad discursiva se entiende hoy como 
“un grupo que trabaja junto. Mantiene su repertorio de géneros con 
trazos retóricos evidentes y con la fuerza que valida las actividades de 
la comunidad”. (HEMAS; BIAIS-RODRIGUES, 2005, p. 127) El géne-
ro como acción social nos asegura una perspectiva menos tecnicista y 
más socio-histórica. (MARCUSCHI, 2004, p. 17) Uno de los desafíos 
actuales de la lingüística es relacionar las nociones de comunidad dis-
cursiva y la comunidad retórica con la noción de comunidad virtual 
(CV) para llegar a una definición más operativa en los estudios de los 
cibergéneros. El contexto, entre tanto, no aparece en las investiga-
ciones de los lingüistas, tal vez porque el intercambio comunicativo 
fue pensado en un ambiente donde los límites de tiempo y espacio se 
disuelven, permitiendo un intercambio síncrono o asíncrono, en una 
red de cualquier tamaño, sin límites geográficos definidos.

La semiótica, a su vez, instigada por la multimedialidad de esos 
nuevos medios, por la hibridación de los sistemas comunicativos, 
pasó a defender e investigar la noción de género en un ambiente 
en que parecía anacrónico. Irene Machado llamó la atención sobre 
los investigadores norteamericanos del campo de la documentación 
(en especial, Ericsson), pero también sobre Mikail Bakhtin. Bakhtin 
inició la discusión sobre los géneros, restringida a la literatura, en 
otras áreas. Su concepto de dialogismo sedujo a todos aquellos que 
querían trabajar con el discurso cotidiano, o necesitaban entender la 
esfera del reconocimiento, e incluso analizar la hibridación y la plu-
ralidad. Revisado, reinterpretado, relacionado, el concepto de género 
aceptado por la mayoría de los investigadores es el de Bakhtin: “Tipos 
relativamente estables de enunciados”.

Los principales métodos de investigación son la pragmática de 
la comunicación, el análisis del discruso (con Charaudeau y Main-
gueneau como principales referencias), el análisis crítico del discurso 
(Van Dijk), los estudios culturales, la teoría de la interacción (Gof-
fman) y las teorías clasificatorias. En la lingüística, las metodologías 
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más trabajadas son la lingüística del texto, el análisis conversacional, 
el socio-discursivo (Bakhtin, Adam, Bronckart), el socio-semiótico 
para los estudios de los géneros textuales y discursivos, la socio-retó-
rica (Miller, Bazerman y Swales) también para los géneros digitales.

Al periodismo le interesa analizar los cambios en la producción 
de la información en los medios digitales. Los parámetros los consti-
tuyen aspectos com o el tiempo (instantaneidad/actualización conti-
nua), el número y tipo de interlocutores (interactividad), el formato 
textual y su extensión (hipertextualidad), él grado de automatización 
de las operaciones, el método de almacenamiento, búsqueda y ma- 
nejo de textos (memoria) y la riqueza y variedad de señales, o sea, de 
texto, audio e imagen (multimedialidad).

Excepto el estilo, el tema y la función, todos los otros criterios 
son comunes a los dos campos. El estilo, el tema y la función siguen la 
tradición de la lingüística, y son también elementos de análisis de los 
géneros periodísticos desde la década de 1960. Tanto estos como los 
otros parámetros están compuestos de más de un aspecto, como por 
ejemplo, el formato textual (texto corrido, secuencias sueltas, estruc-
turas fijas) y la relación entre participantes (conocidos, anónimos y 
jerarquizados. Los aspectos de cada parámetro son comprendidos por 
cuatro niveles: presencia, ausencia, irrelevancia para la defición del 
género e indefinición en cuanto a la presencia y relevancia. La seme-
janza del método está en señalar el análisis mediante las propiedades 
del nuevo medio. Por su parte, la lingüística pone el énfasis en los 
niveles de relevancia y está preocupada por los “géneros emergentes”.

El planteamiento metodológico básico expuesto tiene en cuenta 
las características que determinan la configuración de los cibertextos 
y su clasificación. La comunidad científica se ha pronunciado en torno 
a éstas, señalando como básicas la hipertextualidad, la multimediali-
dad y la interactividad (DEUZE, 2001; KERCKHOVE, 1999, p. 114), 
si bien es posible añadir algunas más: a) la dimensión temporal, que 
incluye fenómenos como la sincronía y la asincronía (BARDOEL, 
2002); b) la renovación continua de la información – mediante sus-
titución o acumulación –; c) la tempestividad – periodo de tiempo en 
que resulta oportuno que las informaciones permanezcan en la Red 
o se vinculen con otras informaciones posteriores –; d) la memoria 
y la personalización. (MACHADO et al., 2004) La memoria es una 
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característica especialmente importante para Marcos Palacios, en su 
forma múltiple, instantánea y acumulativa, aunque se trate también 
de un rasgo potenciado pero no completamente nuevo con respecto 
a otros medios. La memoria, combinada con la instantaneidad, la 
hipertextualidad y la interactividad son las que suponen una ruptura 
con los soportes mediáticos ante riores.2

Este trabajo propone una serie de características basadas, en 
primer lugar, en el predominio de unas técnicas retóricas u otras; en 
segundo lugar, en las virtualidades del hipertexto, especialmente en 
las estructuras típicas resultantes, de forma que sean mensurables; en 
tercer lugar, en las potencialidades multimediales; y en cuarto lugar, 
en la interactividad.

Propuesta de Análisis

Criterios retóricos

Los criterios retóricos recuperan planteamientos del periodismo 
y la redacción en los que ciencia del texto ha tenido notable eco, pos 
tulados básicos a partir de las operaciones propuestas por Quintiliano 
( inventio–multilinealidad y policroasis–, dispositio–estructuras 
hipertextuales–, elocutio–recursos multimedia–, actio–interactivi-
dad–, memoria).

2 Otros autores plantean otros parámetros, siempre similares, para caracterizar los 
géneros emergentes. Así, en su libro Hipertexto e gêneros digitais, Luiz Antônio 
Marcuschi (2005) propone una clasificación que parte de un punto de vista lin-
güístico, y de los postulados de, por ejemplo, David Crystal (2001), sobre todo el 
punto de vista de la pragmática, la lingüística del texto, el análisis conversacional 
y el análisis del discurso. Kevin Kawamoto (2003, p. 4) habla de la hipertextua-
lidad, la interactividad, la no linearidad, la multimedialidad, la convergencia y 
la personalización de contenidos. En realidad, nos parece que la no linealidad 
es un rasgo de la hipertextualidad, que la personalización de contenidos podría 
considerarse una manera de interactividad y que la convergencia se refiere más 
bien a rutinas laborales que al propio objeto de estudio, es decir, el cibertexto 
informativo. Y Nora Paul y Christina Fiebich (2002), de la Universidad de Minne-
sota, proponen unos Elements of Digital Storytelling que, en realidad, hablan de 
lo mismo con otros nombres.
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Los criterios de predominio de unos determinados topoi en 
cada texto (géneros narrativos, interpretativos, dialógicos y argumen-
tativos) se completan con el análisis de las estructuras hipertextuales 
de cada ítem analizado y el empleo de las posibilidades multimedia, 
interactivas y temporales. Se consigue con ello que las propias carac-
terísticas de los cibertextos, distintivas del nuevo modelo, representen 
las variables fundamentales de su análisis y de los géneros a ellos liga-
dos. Existen procedimientos similares vinculados a las características 
de los medios digitales de probada eficacia para determinar el nivel 
de cibermedialidad de estos. (LÓPEZ et al., 2005) Las metodologías 
analítico-descriptivas que se proponen, vinculadas al examen de la 
hipertextualidad, la multimedialidad, la interactividad, la temporali- 
dad y la tempestividad, resultan razonadas y justifican, por tanto, su 
operatividad.

Hipertextualidad

El estudio de la hipertextualidad representa una de las priori-
dades de la investigación sobre los géneros y sus técnicas de cons-
trucción discursiva. Ésta se dirige a la exploración de los cibertextos a 
partir de las nuevas estructuras prototípicas con las que se relacionan. 
El estudio empírico de los géneros hipertextuales requiere un método 
adaptado y operativo que permita conocer de qué manera las estas 
modalidades cibertextuales se dotan de una superestructura coheren-
te y cómo ésta, armada mediante nodos de contenido y enlaces, consi-
gue garantizar el cumplimiento de las funciones básicas tradicionales 
de estas modalida des, su sentido y eficacia comunicativa. A la medida 
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de estos aspectos, conviene plantear procedimientos basados en la 
integración de enfoques inductivos, dirigidos al análisis de las estruc-
turas hipertextuales que presentan actualmente los prototipos de los 
cibermedios, y deductivos, apoyados en la reflexión de un modelo 
ideal de estructuración para internet.

Por ello, diseñar métodos de observación centrados en la fun-
cionalidad del hipertexto como estructura organizativa de contenidos 
parece ser lo más adecuado. A este respecto, los modelos hipertex-
tuales cuentan con una base teórica y formal que señala cuáles son 
los elementos básicos a analizar dentro del sistema hipertextual que 
encierra cada prototipo. Así, cabe focalizar el análisis en sus dimen-
siones simples, a partir de dos categorías conceptuales de análisis 
como son la composición y la estructura del hipertexto.

La composición hace referencia al nivel de uso de enlaces y 
nodos; representa un parámetro evaluable del hipertexto a través del 
análisis cuantitativo y cualitativo de estos elementos clásicos. El nodo, 
sea del tipo que sea – textual, sonoro, visual, audiovisual o gráfico – 
representa una unidad de información que se muestra en la pantalla 
al activar un enlace, mientras que éste es identificable a través de 
palabras, grupos de palabras o iconos que, al ser pulsados, conducen a 
otro contenido diferente (nodo). Mediante el empleo de nodos, enten-
didos como unidades de información, y enlaces organizados de forma 
coherente se obtiene el cibertexto, en este caso informativo, como 
plasmación o modalidad del hiperdocumento. Éste es un producto no 
tanto largo como profundo.

Gracias a esta capacidad para crear estructuras de nodos, los 
enlaces se convierten en el núcleo fun damental de los sistemas hiper-
textuales, de ahí que el análisis de estos requiera una taxonomía de 
enlaces lo más exhaustiva posible, confeccionada a partir de diversos 
criterios que pueden ser combinados para ser ajustarse, en cada caso, 
a los objetivos concretos de análisis que plantee la investigación. 
A este respecto, conviene plantear una taxonomía basada en tipologías 
suficientemente reconocidas que consideren su destino, propósito y 
modo de exploración (CANTOS et al., 1994; CODINA, 1997, 2000,  
p. 119-128), pero también la función documental y narrativa que cum-
plen los enlaces (SALAVERRÍA, 2005a, p. 124) y, en todos los casos, 
las características particulares que presenta el ítem de análisis.
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Por lo que se refiere al análisis de la estructura hipertextual, las 
tipologías de ésta han sido suficientemente identificadas y clasificadas 
(CODINA 2003, p. 156-157; DÍAZ NOCI; ORIHUELA; SANTOS, 1999, 
p. 39-42; POWELL, 2001, p. 100-111; SALAVERRÍA, 2003, p. 125-
132), y se dividen básicamente en axiales y reticulares. Las axiales, 
a su vez, se dividen en lineales y arbóreas, con una tercera clase que 
serían las paralelas, a menudo una combinación de varias estructuras 
lineales dispuestas a partir de un eje arbóreo. A partir de todas ellas, 
uniendo todos los niveles entre sí (y a veces, todos los nodos), se obtie 
nen estructuras reticulares. Este tipo de análisis resulta útil para 
determinar el grado y tipo de coherencia establecida entre los nodos 
– intranodal, internodal y estructural. (ENGEBRETSEN, 1999, 2001) 
También permite conocer la amplitud y la profundidad de la superes-
tructura del género y el alcance de su macroestructura de contenidos, 
lo que esclarece los aspectos retóricos del género, no sólo aquellos 
meramente formales. Para la descripción de estas estructuras se plan-
tean diversas herramientas, como el diseño de esquemas gráficos que 
permitan visualizar en su globalidad las posibilidades navegacionales 
y el tipo de relaciones de contenido que para cada modalidad ofrecen 
las vinculaciones entre nodos.
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Multimedialidad

Tanto los investigadores como los profesionales de la comu-
nicación se refieren unánimemente a la multimedialidad como una 
característica inherente al ciberperiodismo. Esta cualidad, que con-
siste en combinar en un discurso informativo distintos códigos co-
municativos – texto, imagen, sonido –, es en efecto un concepto clave 
para investigar sobre las características de los contenidos y géneros 
ciberperiodísticos. Dichos elementos pueden disponerse meramente 
yuxtapuestos o de forma integrada.

Las primeras contribuciones se centraron en definir teóricam 
ente el nuevo concepto en el ámbito de la comunicación. (CUENCA, 
1998; DAHLGREN, 1996; DEUZE, 2004; FELDMAN, 1994; JAN-
KOWSKI; HANSSEN, 1996; TANNENBAUM, 1998; SALAVERRÍA, 
2001) A partir de esos fundamentos, se han llevado a cabo en los 
últimos años investigaciones que han aplicado el concepto a través de 
diversos métodos de investigación.

La metodología más común empleada hasta el momento para 
el análisis de la multimedialidad ha sido el análisis de contenido, 
es decir, estudiar los formatos comunicativos empleados por los ci-
bermedios, con el fin de calibrar el grado de uso de cada uno de los 
códigos textuales, icónicos y sonoros. En definitiva, estos estudios se 
han orientado a identificar “indices de multimedialidad”.

Aunque existen más investigaciones que han empleado estas 
técnicas de análisis de contenido para evaluar recursos multimedia 
(BEYERS, 2006), probablemente el trabajo más ambicioso en este 
ámbito ha sido el estudio llevado a cabo por la red europea COST A20, 
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bajo cuyo amparo se llevó a cabo simultáneamente un vasto análisis de 
contenido y formatos multimedia en los principales diarios digitales 
de nada menos que 16 países europeos (VAN DER WURFF; LAUFF, 
2005). La validez y aplicabilidad de esta metodología ha quedado 
contrastada posteriormente en otras investigaciones análogas sobre 
prensa digital de España (SALAVERRÍA, 2005b), Perú (YEZERS’KA, 
2007) e, incluso, de áreas regionales más pequeñas como el País 
Vasco (DÍAZ NOCI et al., 2007). Ha habido otras investigaciones 
que han estudiado el grado de desarrollo de la multimedialidad en 
ciertos géneros caracterizados por su riqueza multimedia. Entre esos 
géneros, destacan sobre todo la infografía interactiva (CORES, 2004; 
SCHROEDER, 2004) y el reportaje multimedia. (LARRONDO, 2004)

Mucho menos explorada, otra aproximación metodológica al 
estudio de la multimedialidad en cibermedios ha sido la teoría de los 
usos y gratificaciones, que analiza las razones que mueven a las per-
sonas a elegir determinadas opciones en lugar de otras, se han llevado 
a cabo trabajos que identifican los motivos por los cuales los usuarios 
de los cibermedios se ven más o menos inclinados a hacer clic en 
determinados elementos multimedia frente a otros. (ZERBA, 2003)
No lejos de este enfoque se hallarían asimismo los sucesivos estudios 
Eyetrack (ADAM; EDMONDS; QUINN, 2007), que han identificado 
los patrones de movimiento ocular ante páginas web de publicaciones 
periodísticas.

Interactividad y participación

El análisis de esta variable aparece enfocado al estudio de sus 
diferentes dimensiones. La primera de éstas hace referencia al tipo 
de interactividad que se permite, inclusiva (periodismo de código 
abierto) o autorial (se permite participar a los usuarios pero no hasta 
el punto de intervenir en la confección del ítem noticioso). (LIGHT, 
1998) Podría irse más allá, puesto que, dependiendo del tipo y grado 
de interactividad que se aplique, las estructuras resultantes pueden 
clasificarse del siguiente modo:

– Aleatorias: El usuario desconoce de antemano el destino al 
que le conducen los enlaces propuestos, añaden elementos 
lúdicos y de sorpresa.
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– Fijas: Sólo son modificables (mediante sustitución) por el 
autor.
– Relacionales: Recogen información de los usuarios y, en fun-
ción de ello, organizan la información que se les muestra .
– Contributivas: Permiten al usuario e intervenir en los conteni-
dos (generalmente, añadiendo cosas, como en los foros).

También hay que tener en cuenta qué grado de dialogismo fo-
menta el ítem analizado. La interactividad ha ido adoptando diversas 
formas , algunas de ellas múltiples (un foro, una charla electrónica o 
chat) que pueden, a su vez pueden, ser o no moderadas, y también 
formas de comunicación uno a uno; hay formas de comunicación 
también asimétricas, entre un único interlo cutor de un lado y múlti-
ples del otro (por ejemplo, una entrevista con los lectores). Asimismo, 
se debe considerar el modo de temporalidad de la comunicación 
interactiva que se establece, teniendo en cuenta que ésta puede pro-
ducirse de forma síncrona o asíncrona.

La manera de llevar a cabo este interactividad es otro de los 
aspectos a considerar. Esta técnica puede ser dialógica (correo elec-
trónico, foro, chat, SMS) o estar basada en la personalización en sus 
dife rentes formas: sistemas de búsqueda o adaptación de la interf az 
de usuario a las necesidades de éste. (PAUL; FIEBICH, 2002) Con 
todas esas variables, podemos confeccionar el siguiente cuadro:
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Temporalidad

Las características del nuevo medio han hecho que los tiempos 
de pro ducción y de recepción se hayan altera do sustancialmente. 
Los acontecimientos pueden ser reflejados en el discurso de los ciber-
medios de manera más ágil y sin temor a la limitación de espacio. La 
densidad de estos, variable mensurable y definida como el número 
de acontecimien tos por unidad de tiempo, es, debido a la tecnología 
digital, mucho mayor, porque la discriminación de acontecimientos 
que devienen noticiosos es menor.

Para empezar, la distinción entre sincronismo y asincronismo 
que dividía los medios escritos (impresos) y los audiovisuales se ha 
difuminado. Las producciones informativas audiovisuales ya no son 
únicamente de recepción síncrona, sino que puede procederse al 
archivo de las informaciones, para su descarga y consumo por parte 
del usuario cuando éste disponga. Eso trae consigo la ubicuidad de la 
información. Todo ello añade un nuevo elemento: la tempestividad, 
es decir, el periodo de permanencia de un producto informativo, su 
vigencia, el tiempo que podemos dejarlo disponible sin que pierda 
actualidad, bien considerado en sí mismo como una unidad discreta 
(una noticia del día, por ejemplo), bien porque se incluye luego como 
información contextual de otra noticia más reciente.

La información puede ser sometida, por otro lado, a una re-
novación continua, bien por acumulación, añadiendo nuevos datos, 
referencias, documentación o informaciones que se vinculan a la 
principal; bien por sustitución, es decir, un nuevo (ciber)texto reem-
plaza al antiguo, al que queda obsoleto, lo que ocurre a menudo en las 
informaciones de última hora (“efecto palimpsesto”). Las característi-
cas apuntadas nos darían el siguiente cuadro:
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La infografía digital

Un caso particular a investigar es la infografía digital. Si bien 
autores como Peltzer (2001) indican que el primer infográfico de la 
prensa mundial fue publicado en 1806 por el londinense The Times, 
el uso de esat modalidad discursiva se hizo realmente significativa a 
partir de la década de 1980, especialmente con la revolución gráfica 
promovida por el diario USA Today. De acuerdo con Stovall (2004, 
p. 132), otros vehículos impresos ya habían utilizado los infográficos 
antes, por ejemplo el Chicago Tribune, pero fue USA Today el que 
efectivamente innovó al dar valor al diseño editorial y hacerlo en base 
a las sucesivas investigaciones de opinión que buscaban su público-
tipo, sobre todo a través de recursos gráficos de calidad, lo que incluía 
sus famosos mapas del tiempo, Según Stovall, (2004, p. 130)

Graphics journalism combines words and images to present ideas and 
information in ways that cannot be accomplished by text or illustra-
tions alone. The best graphics journalism helps viewers understand 
– and picture – the information. It gives insights into the topic. And it 
opens up the possibility that viewers will find meanings and interpre-
tations beyond those intended by the journalists.

A pesar de los más de veinte años que marcan el inicio del uso 
sistemático de la infografía por la prensa, podemos afirmar que las 
investigaciones que tienen tal recurso informativo como objeto son 
todavía raras y dispersas. Si esta constatación vale para los medios 
impresos, lo mismo pued e decirse de los llamados infográficos mul-
timedia o infográficos animados. Esto se explica por la novedad del 
fenómeno; cabe recordar que la Society of News Design (SND) sólo 
comenzó a premiar los infogáficos de esta naturaleza al final de la 
década de 1990. (SALAVERRIA; CORES, 2005, p. 158)

La bibliografía sobre los infográficos impresos puede ser consi-
derada razonable, sobre todo en lo que respecta al número de títulos 
publicados en los Estados Unidos, Francia, Portugal y España. La 
infografía multimedia acostumbra a ser mencionada en estudios más 
amplios sobre periodismo digital, en especial en capítulos dedicados a 
las discusiones sobre los medios periodísticos en el ciberespacio, pero 
no hay obras específicas sobre este tema, excepto aquellas de carácter 
técnico, o sea, que explican el uso de herramientas y programas para 
la producción de infografías de esta naturaleza.
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Los libros y capítulos sobre infografía, en especial los de Peltzer 
(2001), Valero Sancho (2001), De Pablos (1999), Salaverría (2005a, 
2005b) y Stovall (1997, 2004), evidencian estudios exploratorios. 
En la obra de Valero, por ejemplo, hay también un nítido carácter 
descriptivo, lo que le lleva a proponer una clasificación tipológica 
de los infográficos, a partir de los elementos que los componen 
(interactividad, movimiento, hipertexto y diseño), tanto en lo que 
respecta a la forma como a lo que él llama características cualitativas. 
Tal como hizo con la infografía publicada en los vehículos impresos 
(2001), propone una separación tipológica en colectivas e indivi-
duales, hace un elenco de las características que pueden transformar 
la infografía digital en un género periodístico visual a partir de (1) 
la utilidad (informativa, significativa, funcional y concordante) y 
(2) de la visualidad (comprensible, estética, icónica, reológica – el 
estudio de su dinamismo – y tipográfica verbal). Salaverría y Cores 
(2005a, p. 150-151) clasifican la infografía como una modalidad del 
género informativo. Prefieren, en cambio, el término “infográfico 
multimedia” y defienden que “supone u hipertexto en sí mismo, in-
dependientemente de la estructura en la que aparezca incardinado”. 
(SALVERRÍA y CORES, 2005a, p. 157)

Defendemos que una forma adecuada de construir teoría sobre 
este objeto – proporcionando, incluso, una práctica más eficaz y 
menos empírica en las redacciones – es a través del estudio de caso, 
aplicado en toda su complejidad, porque favorece dos focos principa-
les: comprender cómo el infográfico se utiliza, a partir del estudio de 
publicaciones de referencia, y, consecuentemente, por qué se adopta 
ese recurso.
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La tipología que proponemos es la siguiente:

Dividimos los infográficos en dos grupos. Los enciclopédicos 
son aquellos centrados en explicaciones de carácter más universal 
como, por ejemplo, detalles del funcionamiento del cuerpo humano; 
acostumbran a ser bastante generalistas. Los periodísticos, en cam-
bio, no. Se atienen a aspectos más próximos de la singularidad, y son 
bastante comunes en casos como accidentes, elecciones, etc.

Ambos grupos están divididos en independientes y complemen-
tarios. Los segundos son los infográficos directamente vinculados 
a una determinada noticia o reportaje, actuando, en este caso, más 
como un mecanismo para mejorar la comprensión del lector. Los 
enciclopédicos independientes se caracterizan por no acompañar 
ninguna materia en especial y tratar de temas amplios. Los específicos 
complementarios son aquellos que pretenden exponer o narrar de 
modo diferenciado o singular (o aspectos singulares) el acontecimien-
to, complementando una noticia o reportaje.

Los periodísticos independientes son más raros. Aparecen 
como una forma totalmente diferenciada de narrar un acontecimien-
to, normalmente a través de un concurso de recursos complejos.  
El reportaje infográfico e s una de sus variantes. Partimos del presu-
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puesto (TEIXEIRA, 2005) de que el reportaje puede ser definido como 
el texto capaz de proporcionar la contextualización en profundidad de 
un acontecimiento o de aspectos específicos de un tema de actualidad.

Además de estos grandes grupos y subgrupos, es importante 
especificar que cualquiera de las categorías puede ser individual o 
compuesta, cuando se reúnen dos o más infográficos para componer 
otro, único, de mayor complejidad.

Hay, por último, incluso antes que infográficos lo que llamamos 
protoinfográficos, es decir, formas embrionarias de infografía que se 
caracterizan por la ausencia, o la presencia inadecuada, de alguno 
de sus elementos esenciales, como el texto de entrada, que sitúa al 
lector, y otros elementos complementarios que serían fundamentales 
para favorecer la comprensión. En este caso, estaríamos hablando de 
infográficos de primera generación.

La investigación empírica debe proporcionar la validación de 
esta tipología de infográficos en internet y, al mismo tiempo, posi-
bilitar que se comprenda el por qué de tales usos y funciones. Nos 
parece fundamental adoptar como procedimiento la realización de 
una entrevista estructurada.
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Introducción y marco teórico 

La gestión de los contenidos informativos a través de sistemas 
complejos de bases de datos es una estrategia que está siendo utilizada 
por la mayoría de los medios de comunicación, independientemente 
de la plataforma o plataformas que utilicen (BARBOSA, 2004, 2007, 
2008; COLLE, 2001; GARRISON, 1998; KOCH, 346 1991; MACHA-
DO, 2004, 2006; MACHADO et al, 2008; LORENZ, 2010; PAVLIK, 
1998, 2001; QUINN, 2002, 2006; XOSÉ LOPEZ et al, 2006). En esta 
investigación, fruto de la colaboración de los grupos de investigación 
LapJor, de la Universidad Federal de Santa Catarina, GJOL, de la 
Universidade Federal da Bahia1 y Novos Medios, de la Universidad 
de Santiago de Compostela, se consigue describir de forma minuciosa 
los sistemas de bases de datos que subyacen debajo de todo el proceso 

1 En la primera etapa de la investigación, Suzana Barbosa ha trabajado como pro-
fesora de la Universidade Federal Fluminense, y miembro del grupo Centro de 
Estudos em Cibercultura e Comunicação em Meios Digitais
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de documentación, producción, recuperación, distribución y consu-
mo de los contenidos informativos publicados diariamente por los 
cibermedios. A partir de cuatro ejemplos, se establecen una serie de 
pautas comunes que permiten conocer la importancia de los procesos 
informáticos de bases de datos en la comunicación global.2 

La importancia de esta investigación radical en el escenario ac-
tual de los procesos de producción en los medios, que integran dentro 
de sí una ingente cantidad de contenidos, en su mayoría caracteriza-
dos por la caducidad y la evanescencia, que necesitan ser organizados 
y jerarquizados parar cumplir con dos objetivos fundamentales:  
El primero de ellos es el de la economía de recursos. En la medida en 
que la producción y difusión de la información se abarate, estaremos 
ante una de las grandes soluciones a las diferentes crisis que afectan 
a los medios de comunicación, independientemente de su tamaño.  
El segundo es el relacionado con el aumento del valor de la informa-
ción. No nos referimos tanto a la generación de contenidos como al 
valor que éstos pueden adquirir para el usuario final. Huelga decir 
que la tecnología ha alcanzado unas cotas de personalización muy 
destacadas en el contexto de un escenario final en el cual el consu-
midor otorga un valor diferente a cada uno de los contenidos que se 
le ofertan. Como norma, este valor varía según el contexto en el que 
es ofrecido, por lo que una información bien relacionada con su con-
torno podrá crear un amplio abanico de valores personalizables por 
cada usuario. (DILLON; TURNBULL, 2005; PAVLIK, 1998; 2001) 
La Arquitectura de la Información y la estructuración de la memoria 
en bases de datos debe buscar el objetivo final de crear experiencias 
satisfactorias del usuario. En un momento en el que el mayor valor 
económico de las 

2 Esta investigación se enmarca dentro de los proyectos financiados por el Ministerio 
de Educación denominados “Evolución de los cibermedios españoles en el marco 
de la convergencia - Arquitectura de la Información (CSO2009-13713-C05)” y 
“Convergencia digital den los medios de comunicación – Medios (SEJ2006-
14828-C06)”. También tiene relación con el proyecto financiado por la Xunta de 
Galicia denominado “Tendencias na converxencia dos medios de comunicación 
en Galicia 2007-2010 (PGIDIT07PXIB212149)” y con los proyectos de colabora-
ción España/Brasil, denominado Periodismo en Internet: Un Estudio Comparado 
de los Cibermedios Brasil/España con referencia PHB2006-0005, financiado por 
CAPES/DGU y TA y PHB2006-0049 y Jornalismo Digital em Bases de Dados, del 
CNPq.
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industrias culturales no radica ni en la cantidad ni en la calidad de los 
contenidos sino en la capacidad de atracción de usuarios (ÁLVAREZ, 
2007), es importante realizar un ímprobo esfuerzo para vincular 
las arquitecturas de la información a las pautas de consumo y, en 
definitiva, a las experiencias y las necesidades prácticas del usuario. 
La Arquitectura de la Información y los sistemas de bases de datos 
permiten procesar y gestionar “la inteligencia” colectiva dentro de 
grandes volúmenes de contenido, desarrollando nuevos métodos de 
interpretación de la interacción de la audiencia. (COLLE, 2001) 
El objetivo es diáfano: reorganizar el contenido a partir de la interac-
ción del usuario que se puede plasmar en elementos sencillos – como 
el “most read” – o en aplicaciones más complejas como banco de imá-
genes colectivas, banco de fuentes, producción de información, etc.

El concepto de arquitectura que manejamos no incumbe simple-
mente a la versión pública en la web de los contenidos generados por 
un medio de comunicación, sino que aglutina a todas las herramien-
tas que se necesitan para una correcta explotación de la información. 
Partimos de la concepción de la Arquitectura de la Información que 
autores como Campbell y Goodman iniciaron en el año 1988, poste-
riormente ampliada y completada por investigadores como Antonio 
Moreno (2000) o, años más tarde, Xosé López y otros (2006). 

El empleo de las bases de datos que se analiza aquí, nace de la 
concepción del ciberperiodismo en base de datos (BARBOSA, 2004, 
2007, 2008; MACHADO, 2004, 2006, 2008), definido como la mo-
dalidad periodística que utiliza las bases de datos para estructurar 
y organizar todas las etapas del proceso de producción periodística. 
Nos referimos, pues, a la gestión de los contenidos, de acuerdo con 
sus funcionalidades y categorías específicas, que van a permitir la 
creación, el mantenimiento, la actualización, la disponibilidad y la 
circulación de productos periodísticos digitales dinámicos. (BARBO-
SA, 2007, p. 214; COLLE, 2001; MACHADO, 2006; QUINN, 2002, 
2006) Tal y como señala Xosé Pereira (2009): “Una base de datos 
ya no es solamente una aplicación utilitaria: es un vehículo de cana-
lización de la producción periodística, es un condicionante de cómo 
la información se representa en pantalla y es la clave para generar 
hipertexto efectivo y rápido”.
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Metodología y explicación de la herramienta 

El presente estudio se centra en la evaluación del empleo de 
bases de datos en cibermedios de España y Brasil. Se trata de un es-
tudio comparativo de carácter cualitativo que emplea como técnicas 
de obtención de datos el análisis de los sitios web de los cibermedios 
estudiados y la entrevista telefónica, reforzada cuando es necesaria 
por la entrevista personal con los responsables designados por los 
medios, haciendo uso de una herramienta metodológica desarrollada 
ad hoc en el marco del convenio de cooperación binacional BrasilEs-
panha CAPES/DGU (Véase la herramienta completa al final de esta 
ponencia). 

Objeto de estudio y selección de la muestra 

El objetivo del proyecto es desarrollar un estudio comparativo 
de cibermedios españoles y brasileños. Siete medios de comunicación 
de cada país fueron seleccionados para formar parte de la muestra y 
que conforma el universo del que se han seleccionado cuatro casos 
paradigmáticos en cuanto a su arquitectura y uso de bases de datos. 
Entre los criterios de selección priman la relevancia del medio y la dis-
ponibilidad de los responsables del mismo a someterse a la entrevista 
telefónica o presencial. 

Los medios de comunicación españoles sobre los que se presen-
tan resultados en este escrito son lavozdegalicia.es y elpais.com, ele-
gidos por ser uno de los cibermedios regionales con más audiencia y 
mejor organización de los elementos de los catorce iniciales en el caso 
de lavozdegalicia.es; y uno de los medios españoles de referencia de la 
muestra, especialmente por los recursos de gestión de la información, 
en el caso de elpais.com. Los cibermedios brasileños seleccionados 
son diario.com.br (Diario Catarinense), también uno de los diarios 
regionales más representativos de Brasil y que se caracteriza por 
compartir la información con otros medios del grupo al que pertenece 
Rede Brasil Sul (RBS) y por su audiencia contrastada (MACHADO 
et al., 2008); y oglobo.com.br, cibermedio nacional de referencia y 
uno de los más relevantes en Brasil, y que pertenece al conglomerado 
Organizações Globo, el mayor grupo de comunicación del país y uno 
de los mayores y más importantes en America Latina. 
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Los casos estudiados en los dos países Oglobo.com.br (http://
www.oglobo.com.br) es el cibermedio de las Organizaciones Globo, 
que captan más de un 50% de las inversiones publicitarias brasileñas 
y controlan la más grande red de televisión privada del mundo fuera 
de los Estados Unidos. Como división de una corporación multime-
dia, la redacción de Globo trabaja en convergencia con el diario Extra, 
la Rede Globo de Televisão, CBN, cadena de radio todo noticia, Globo 
News, canal de cable con noticias 24h y con la agencia Globo. Oglobo.
com.br fue creado a comienzos del año 1996 y se consolidó como ciber-
medio en 1999. Con la concentración de oglobo.com.br en el formato 
periodístico, a finales de 1999, las Organizaciones Globo lanzaron 
el portal Globo.com (http://www.globo.com) que agrega todas sus 
divisiones (radio, televisión (abierta, cable y satélite), periódicos (en 
papel y digital) revistas, editoral, música, cine y comercio electrónico. 
La audiencia auditada de oglobo.com.br por IVC (Instituto Verificador 
de Circulação) es de 30.620.055 usuarios únicos mensuales. En una 
presentación de un director (con datos computados de enero hasta 
julio/2011), el cibermedio tiene 6,2 millones de visitantes únicos, de 
acuerdo con los datos del instituto Ibope. Es el cuarto mayor site de 
noticias más visitado en Brasil. Desde noviembre del 2009, las redac-
ciones del impreso y de la web O Globo trabajan integradas en una 
plantilla con 310 profesionales. Lanzado el 13 de diciembre del 2007 
como consecuencia de una tendencia entre los grupos multimedia 
brasileños (BARBOSA, 2003; MOHERDAUI, 2004), el diario.com.br, 
reemplazó al antiguo sitio web del Diário Catarinense, creado en el año 
2000. El diario.com.br registra media de 850 mil visitas mensuales. 
Integrado por 14 profesionales, la plantilla del diario.com.br trabaja 
en el mismo espacio de la redacción del impreso. (MANINI, 2008,  
p. 3)El diario.com.br trabaja en convergencia con los demás medios 
de la Rede Brasil Sul (RBS), corporación multimedia con actuación 
en el sur de Brasil. RBS cuenta con ocho diarios, siete portales de 
Internet, tres emisoras locales de televisión, un canal de cable para el 
mercado rural, una discográfica, 24 emisoras de radio y una empresa 
de móvil-marketing. Además, controla 18 emisoras de televisión afi-
liadas a la Rede Globo, ocupando el puesto de la más importante red 
regional de la América Latina. La plantilla aproximada del grupo RBS 
es de 6.000 trabajadores. 
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Lavozdegalicia.es es el cibermedio de cabecera del grupo de co-
municación Grupo Voz, que opera fundamentalmente en Galicia. Esta 
corporación, con una clara trayectoria como empresa familiar, nace 
en los años noventa a partir del periódico La Voz de Galicia, fundado 
en el año 1882. En la actualidad, el grupo tiene una plantilla aproxi-
mada de 1.000 trabajadores y el cibermedio que nos ocupa, creado en 
el año 2000, tiene una audiencia auditada por OJDinteractiva cifrada 
en más de dos millones de usuarios únicos mensuales.

Herramienta de obtención de resultados 

Esta experiencia de análisis ahora presentada, parte de la pro-
puesta de una herramienta de análisis nacida en el trabajo de Lluis 
Codina (2003) y su ampliación realizada en los tests del año 2008 a 
través del convenio CAPES/DGU. La propuesta de análisis, a la vez 
que incluye las bases de datos como un elemento constitutivo para la 
evaluación de los cibermedios, propone que se haga una evaluación 
que considere el uso de las bases de datos en todas las etapas del 
proceso de producción en el periodismo: documentación, producción, 
circulación y consumo. Se parte del presupuesto que la documenta-
ción, la recuperación y circulación de los contenidos informativos son 
elementos indisociables y que deben ser analizados conjuntamente. 
Para esta investigación, se ha aplicado la herramienta en el mes de 
julio de 2010 (12 al 18) junto con la realización de una observación 
previa de una semana del cibermedio para conocer mejor la composi-
ción de sus contenidos. 

Como muchos de los ítems de la herramienta requieren la acla-
ración de los responsables de cada medio, se ha realizado también 
una entrevista en profundidad con las personas designadas por la 
dirección para conocer las claves internas de cada uno de los procesos 
de organización a través de bases de datos. 

Las personas responsables de la información proporcionada por 
los cibermedios son Francesc Pumarola, ex-jefe del área de Internet 
de La Voz de Galicia-Canal Voz;3 Raúl Rivero, responsable técnico 
del elpais.com; Marco Migliavacca, gerente del área de TI del Grupo 
RBS al que pertenece diario.com.br; y un equipo de personas con 

3 Dicha entrevista fue realizada en Septiembre de 2010, cuando Pumarola todavía 
ocupaba su cargo en La Voz.
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responsabilidad en el grupo Globo, encabezadas por Sonia Soares, 
ex-editora4 ejecutiva del sitio oglobo.com.br, y formado por Orivaldo 
Perin, editor ejecutivo de O Globo, Joice Cardoso, gerente de proyetos 
de la Agencia O Globo, Ricardo Mello, gerente de la Agencia O Globo, 
Gian Mendesk, gerente de proyectos y Eduardo Diniz, editor del site 
O Globo. La herramienta para el estudio de las bases de datos en los 
cibermedios utilizada para el test fue desarrollada por Elias Machado, 
Xosé Pereira y Suzana Barbosa y está compuesta por un total de 23 
cuestiones, 14 de respuestas simples con las opciones si o no y 9 con 
opción múltiple. En el caso de las cuestiones con respuestas si o no, 
en tres de ellas, siempre y cuando la respuesta sea afirmativa, existe 
la necesidad de añadir más informaciones para identificar la empresa 
que desarrolla la tecnología, definir los elementos técnicos, el tipo 
de norma utilizada para la documentación y las secciones del menú 
informativo, cuyo contenido es generado de modo automatizado. 
La primera pregunta es más general y lo que hace es verificar si los 
cibermedios exigen registro previo de sus usuarios para que puedan 
tener acceso y participar de los procesos producción y gestión de 
los contenidos. Después de esta pregunta de carácter más general, 
indagamos si el cibermedio utiliza bases de datos en alguna de las 
etapas de producción de informaciones: documentación, producción, 
búsqueda y recuperación, distribución y consuno; si utiliza una intra-
net estructurada en base de datos para la gestión de las informaciones 
producidas; si el flujo de contenido del cibermedio circula en una úni-
ca base de datos para la producción y distribución; si las plataformas 
tecnológicas empleadas para las fases de documentación, producción, 
distribución y consumo de informaciones están desarrolladas por el 
propio medio y, en caso que fuesen desarrolladas por una empresa 
especializada, se especifica a la empresa responsable por el desarrollo 
de dicha tecnología y si las plataformas empleadas para la producción 
de contenidos están desarrolladas a partir de software y aplicaciones 
propietarias o utilizan software libre. A partir de estas cuestiones, se 
establecen preguntas mucho más específicas sobre cada uno de los 
cibermedios y siete de ellas son de opción múltiple. En estos casos, 
estamos interesados en verificar cuáles de las etapas que se indican 

4 Soares era la responsable de O Globo en el momento de realizar la entrevista, en 
septiembre del año 2010.
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están integradas en las plataformas utilizadas, qué tipo de convergen-
cia posibilita la plataforma, si utiliza servicios de alerta automatizados 
integrados en el sistema de documentación utilizado por los periodis-
tas, si adopta servicios de alerta automatizados para informar sobre 
las últimas noticias a los usuarios registrados en la base de datos, si 
los contenidos producidos están estructurados en base de datos de 
texto, audio, vídeo y foto, qué tipo de contenidos pueden ser recupera-
dos por los periodistas, si las bases de datos existentes son utilizadas 
para explotación de datos y proposición de pautas, en que etapas del 
proceso de producción los usuarios registrados en la plataforma son 
incorporados a la gestión de contenidos, qué tipo de acciones puede 
desarrollar el usuario registrado en la plataforma de producción de 
contenidos y para qué tipo de multiplataformas se posibilita la gestión 
y distribución de contenidos.

Las últimas seis cuestiones están más relacionadas con el uso de 
bases de datos para la composición de los contenidos, recuperación de 
las informaciones, la gestión de la memoria y de la publicidad. En las pre-
guntas indagamos si la plataforma de producción de contenidos posee 
una base de datos con plantillas con diferentes modelos de narrativas que 
puedan ser utilizados por los periodistas en el proceso de producción de 
contenidos, si los contenidos insertados en la plataforma siguen alguna 
norma para su documentación, si hay secciones o editoriales del menú 
informativo cuyo contenido es generado de un modo automatizado, si la 
plataforma posee una base de datos con registro para que los anunciantes 
puedan gestionar la publicidad, si utiliza bases de datos para relacionar 
información de actualidad/memoria y si adoptan las bases de datos in-
teligentes en la recuperación de la memoria. La herramienta es compleja 
y posibilita analizar entre otros aspectos el grado de incorporación, la 
tecnología, los tipos de funciones y los modelos de uso desarrollados por 
los cibermedios para las bases de datos.

Análisis de resultados 

La utilización de las herramientas informáticas en la gestión de 
la producción y consumo de los contenidos informativos es común a 
todos los medios estudiados y a la mayor parte de los cibermedios, ya 
que se ha convertido en un sistema imprescindible para la generación 
eficaz de la información. 
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A través del test practicado, se ha comprobado el grado de efica-
cia de la estructuración de la producción y circulación de los conteni-
dos a través de bases de datos, tanto desde la óptica de la producción 
y circulación como desde la de recuperación de la memoria. 

Los cuatro medios analizados establecen mecanismos diversos 
para el registro de los usuarios que pretendan participar en los proce-
sos informativos del medio. Ninguno de ellos obliga al registro previo 
para la consulta básica de los contenidos informativos, pero sí que 
exigen un reconocimiento del usuario para interactuar de una forma 
más profunda a la simple consulta. 

En este sentido, cabe destacar la existencia de varios niveles, los 
cuales son estructurados de acuerdo con el grado de desarrollo de los 
procesos de producción en los cibermedios. (MACHADO et al., 2008; 
SCHWINGEL, 2008) El menos complejo es el utilizado por Lavozdegali-
cia.es, ya que sólo exige el registro de los usuarios para realizar comenta-
rios a las informaciones. Este registro es efímero, y únicamente permite 
que el usuario realice un comentario a una información. Lavozdegalicia.
es opta, pues, por la identificación del usuario en cada uno de los mo-
mentos en los que desea interactuar de una forma activa. Este registro 
requiere la identificación a través del nombre, apellidos y de una cuenta 
de correo electrónico. Sin embargo, en la última revisión del diseño de 
Lavozdegalicia.es, también se requiere la posibilidad de registro de usua-
rios para el acceso a la información de pago y para la subscripción digital. 
En el caso de la información de pago, se ofrece la posibilidad de pago por 
ejemplar, semanal, mensual o por 90 días de uso.

Diario.com.br (Diario Catarinense) opta por un modelo con más 
memoria. Para la realización de comentarios, hace uso de un sistema 
de identificación basado en la creación de un registro de usuarios que 
permite la identificación de una manera constante. En este caso, el 
diario.com.br exige datos de identificación de la persona, la creación 
de un nombre de usuario y de una contraseña, y otra información de 
localización, como el domicilio, el teléfono y una cuenta de correo 
electrónico. El registro le da al usuario la oportunidad de usar su 
cuenta para acceder a los servicios interactivos del medio, así como a 
distintas promociones que se realizan. 

Elpais.com elige un modelo diferente. En su portada ofrece la 
opción a los usuarios de realizar un registro orientado a recibir alertas 
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informativas. Este registro implica la necesidad de aportar los datos de 
identificación básicos (nombre y apellidos), el correo electrónico, una 
contraseña para acceder a la personalización de los envíos de alerta, 
y una serie de datos de tipo estadístico, como año de nacimiento, país 
de procedencia y localidad de residencia. 

Sin embargo, elpais.com creó en 2010 una red social vinculada 
a los contenidos generados en el medio que permite a los usuarios un 
mayor grado de participación en todos los procesos de producción, 
distribución y consumo de las informaciones. Esta red, denominada 
Eskup y creada en el mes de junio de 2010, es solamente accesible para 
todos los usuarios que se hayan registrado previamente. (GONZALO, 
2008) En este caso, el sistema obliga a los interesados a introducir 
todos los datos descritos anteriormente para las altas en el servicio de 
alertas informativas, junto a más información sobre la identificación 
del usuario en el ciberespacio (URL, cuentas en redes sociales, foto-
grafías identificativas,…) 

Con esta información, las personas registradas pueden acceder a 
un modelo mucho más interactivo que la consulta del medio, pudien-
do producir, comentar, documentar e incluso corregir informaciones 
publicadas. 

En definitiva, los diferentes modelos de registro de los usuarios 
permiten que éstos puedan acceder sistemáticamente a las etapas de 
producción (solo en el caso de elpais.com y oglobo.com.br), de circu-
lación y de consumo de las informaciones (en todos los casos). 

Aún así, los cuatro cibermedios optan por aceptar documentos 
e intervenciones de los usuarios, independientemente del registro 
previo. Por ello, todos los casos analizados coinciden en aceptar la 
sugerencia de contenidos por parte de los usuarios así como las pro-
puestas de correcciones de las informaciones. En el caso de elpais.
com y a través de su red social Eskup, el cibermedio acepta también 
la revisión de las informaciones, la aportación de los usuários para la 
documentación de los textos e incluso la publicación de contenidos de 
una manera estable.

Oglobo.com.br opta por un doble modelo de registro estable. 
El primero de ellos, necesario para acceder a contenidos premium 
requiere de un abono mensual. El segundo, que es gratuito, permite 
al usuario crear información a través de comentarios en las materias 
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y el envío de documentos, fotografías y audiovisuales, votaciones, 
participación en chats, enviar alertas de posibles errores en el medio 
y, quizás lo más importante, compartir el contenidos a través de redes 
sociales. Al igual que elpais.com que mantiene una red social, oglobo.
com.br ha optado por crear en el año 2006 un modelo participativo 
de los usuarios denominado “Eu-Repórter”, muy parecido en su es-
tructura a una propuesta creada en el 2007 en elpais.com llamada 
“Yo Periodista”. En esta sección de oglobo.com.br, los usuarios regis-
trados pueden enviar textos, fotos, videos que son analizados por la 
redacción y, en su caso, publicados.

En los casos de los diarios regionales analizados (lavozdegalicia.
es y diario.com.br), existen algunas excepciones puntuales, especial-
mente en lo referido a la publicación de contenidos. Por ejemplo, 
lavozdegalicia.es permite que sus usuarios envíen fotografías y vídeos 
que en algunos casos son publicados y lo mismo pasa en el diario.
com.br, que principalmente en ocasiones de tragedias ambientales 
o catástrofes naturales cuenta con la aportación de los lectores para 
producir las informaciones. Pero es importante recalcar que estas son 
acciones muy puntuales y concretas, difícilmente comparables con 
el modelo propuesto por elpais.com, fundamentado en un sistema 
estable de participación de los usuarios. 

Todos los cibermedios analizados, como ya se ha dicho al prin-
cipio, disponen de un sistema de bases de datos. Si bien es verdad, 
como hemos subrayado antes, que existen diversos matices entre ellos, 
se puede establecer una pauta común en la informatización a través 
de bases de datos de la gestión de los procesos de documentación, 
producción, búsqueda, recuperación y circulación de los contenidos. 
De la misma manera, ninguno de los medios analizados tiene estab-
lecidos sistemas de bases de datos que gestionen el consumo de las 
noticias, excepto los modelos que se generan automáticamente y que 
están basados en la medición de las frecuencias de las visitas (noticias 
más visitadas, noticias más valoradas, noticias más enviadas….)

En todos los casos, aunque a diferentes niveles como se explica-
rá con posterioridad, los medios optan por el diseño de herramientas 
que permitan mejorar la calidad del trabajo de los periodistas y cola-
boradores y la eficacia en la circulación y consumo del mensaje por 
parte de los usuarios de los cibermedios. 
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Todos los cibermedios analizados cuentan con una intranet 
que permite que el periodista disfrute de una experiencia de trabajo 
mucho más cómoda, ágil y eficaz. La intranet es la puerta de entrada 
de los contenidos al sistema, siendo imposible conseguir las ratios de 
actualización y cantidad de contenidos generados sin este modelo. 

Los responsables de los cibermedios coinciden en definir la 
intranet y el sistema de bases de datos como una herramienta clave en 
el proceso diario de trabajo. Curiosamente, las empresas estudiadas 
han optado por desarrollar el sistema con profesionales de la propia 
compañía, a excepción de oglobo.com.br, evitando el outsourcing, 
una práctica común en otras fases de la gestión de los medios de 
comunicación. 

Tanto elpais.com, como diario.com.br como lavozdegalicia.es, 
han desarrollado modelos propios con colaboraciones puntuales con 
empresas especializadas, basados en híbridos entre software licencia-
do y software libre, buscando un equilibrio entre las potencialidades 
del mercado y las necesidades que cada medio tiene que satisfacer. El 
lenguaje de programación más utilizado es el Java, y las plataformas 
de sustento del sistema se basan, fundamentalmente, en la tecnología 
LAM (Linux, Apache, MySQL). Cabe quizás destacar la experiencia 
del Diario.com.br, que además de las tecnologías descritas, ha optado 
por la utilización de aplicaciones cerradas y gratuitas, con amplias po-
sibilidades de personalización, como puede ser el CMS WordPress. En 
otros casos, como en el de elpais.com, se opta por la combinación del 
software libre con otros licenciados de un perfil más industrial, como 
el Engine. Lavozdegalicia.es, siguiendo la misma pauta, combina el 
código abierto con plataformas como Tomcat. En su último rediseño, 
del año 2012, Lavozdegalicia.es ha incorporado a su sistema editorial 
la posibilidad de incorporar elementos informativos, como fotos o ví-
deos, enviados directamente desde dispositivos móviles gestionados 
por los periodistas. Este sistema nace de una aplicación web propia y 
de una aplicación nativa de Apple IOS y se denomina iVoz.

El caso de oglobo.com.br es diferente. Desde el principio del 
diseño de informatización de las redacciones del grupo O Globo, 
han optado por software licenciado. En la actualidad, el cibermedio  
O Globo ha incorporado una nueva plataforma de gestión que mejora 
la integración y denominada News Gate, desarrollada por la compañía 
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dinamarquesa CCI. Desde finales del año 2011 se utiliza este nuevo 
sistema que pretende simplificar el flujo de trabajo y los procesos de 
producción relacionados con la publicación crossmedia. Tal y como 
declaran los responsables entrevistados, este será uno de las piezas 
claves en el proceso de convergencia total entre el medio en soporte 
papel y el cibermedio. 

Como consecuencia necesaria del diseño estructural de la 
producción en modelos de bases de datos, todas las etapas de los pro-
cesos de producción de los cuatro casos estudiados están integradas 
en este sistema, que crece diariamente con el trabajo de los propios 
periodistas y, en algunos casos, de los usuarios. 

Los responsables entrevistados coinciden en definir como im-
prescindible tener almacenado informáticamente todo lo relacionado 
con la documentación, producción, circulación y consumo de los 
contenidos, aunque siempre es necesario aclarar que el proceso de 
consumo suele ser el resultado de una suerte de sistemas automáticos 
que permiten una descripción simple de las frecuencias de consumo, 
o de la suma de votos de valoración o interés.

Además de la facilidad para el trabajo de los profesionales y el 
consumo por parte de los usuarios, la estructuración en bases de da-
tos permite favorecer sensiblemente la convergencia entre distintos 
medios de comunicación. (BARBOSA, 2009; MACHADO et al., 2008; 
QUINN, 2006) Todos los cibermedios analizados forman parte de 
grupos de comunicación más grandes, con varios soportes de infor-
mación, y el sistema de gestión a través de bases de datos permite 
que el flujo de contenidos entre todas las plataformas y redacciones 
sea mucho más sencillo. En un estudio realizado en 2008 en el caso 
del diario.com.br se comprobó que un 70,96% de las informaciones 
publicadas tenía como origen una de las redacciones de los medios del 
Grupo RBS. (MACHADO et al., 2008)

Además, los cuatro cibermedios coinciden en la filosofía de 
crear una única puerta de entrada de información en la redacción y 
una circulación ágil de los contenidos por varios caminos de salida 
de la redacción. Es a partir de esta filosofía como se entiende la 
transversabilidad de los contenidos entre varios soportes, e incluso 
redacciones, la polivalencia de los periodistas y el uso de tecnologías 
comunes dentro del grupo de comunicación. En todos los casos, 
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los responsables entrevistados coinciden en definir un modelo de 
almacenaje y gestión en bases de datos adaptado a los procesos de 
producción del medio y, por extensión, del grupo. Un claro ejemplo 
de esta filosofía lo ofrecen los cibermedios elpais.com y diario.com.br, 
que han creado un sistema de alertas automatizado sobre contenidos 
informativos integrado en su intranet. De esta manera, cualquier 
periodista de la redacción, o de las redacciones de los medios del 
grupo, tiene un mecanismo que le permite ser alertado de temas de 
posible interés noticioso. Este modelo, en el caso de elpais.com, es el 
que utiliza también para alertar a los usuarios que lo deseen de los ti-
tulares e informaciones que el medio publique. Este aprovechamiento 
de sinergias, posible gracias a la filosofía de las bases de datos, tiene 
también su consecuencia clara en la circulación de los contenidos. En 
todos los casos se ha comprobado que los cibermedios pueden, gracias 
a las bases de datos, distribuir contenidos de audio, foto, vídeo y texto 
a través de varias plataformas, como la información sindicada (RSS y 
Podcast); las redes sociales (Facebook y Twiter fundamentalmente); 
los teléfonos móviles; los sitios web principales de cada medio; pla-
taformas más innovadoras como los e-books (Kindle, Iphone e Ipad 
fundamentalmente) y a través de pequeñas aplicaciones informáticas 
transportables a cualquier otro sitio web (widgets). Cabe destacar, en 
este sentido, el Widget denominado “Última hora” que utiliza elpais.
com y que puede ser transportado a la página o sitio web del usuario 
que lo desee de una forma gratuita. En el caso de oglobo.com.br, el 
cibermedio dispone de una sección denominada “Meu globo” que per-
mite a los usuarios utilizar los contenidos publicados para crear una 
página web de manera personalizada con sus preferencias. Esta 
posibilidad sólo requiere del registro previo del usuario y es gratuita. 

Los sistemas de bases de datos descritos hasta ahora no sólo 
afectan a la relación entre los periodistas, la información y los usua-
rios. En algunos casos, como por ejemplo lavozdegalicia.es, existe la 
posibilidad de que los anunciantes puedan introducir sus peticiones a 
través de una entrada al sistema de bases de datos del cibermedio. En 
el caso que nos ocupa, los usuarios que deseen publicar un anuncio 
por palabras en la versión impresa, tienen un acceso directo desde 
la web que les permite incluir el mensaje, sus datos y el sistema de 
pago, para agilizar el trámite. Es sin duda, una pequeña anécdota que 
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ejemplifica el grado de inmersión de todos los elementos del grupo o 
medio de comunicación en un proceso de convergencia a partir de un 
sistema de bases de datos. 

En relación a los modelos concretos de bases de datos utilizados 
por los medios analizados es importante establecer una diferencia 
importante en los casos estudiados y que es derivada del grado de de-
sarrollo del proceso de producción en cada organización periodística. 

En el caso de lavozdegalicia.es y de diario.com.br, los ciberme-
dios fundamentan sus bases de datos en la recopilación de metadatos 
textuales. De esta manera, los contenidos almacenados y que son la 
base de la recuperación de la información que realiza el usuario, sólo 
pueden ser caracteres alfanuméricos. A través de un complejo siste-
ma, estos metadatos que en su día fueron asociados con imágenes, 
textos o audios, son recuperados bien por el periodista en su intranet, 
bien por el usuario en la parte pública. 

En el caso de elpais.com y oglobo.com.br, su sistema contempla 
la gestión de bases de datos que almacenan los metadatos, los textos, 
los vídeos, los audios y las fotografías, lo que permite la recuperación 
de contenidos atendiendo al tipo de material que se necesita en cada 
momento. Es un modelo mucho más eficaz, ya que la gestión de los 
contenidos se puede realizar sin necesidad de utilizar exclusivamente 
la capa de metadatos y consiguiendo utilizar los propios contenidos 
multimedia como base de la recuperación. Para esta tarea, los dos 
cibermedios utilizan el protocolo marcado por la normativa de do-
cumentación de la International Press Telecommunications Council 
(IPCT). (COX; TADIC; MULDER, 2006) 

Elpais.com ha realizado recientemente grandes cambios es-
tructurales encaminados a reetiquetar sus contenidos de manera que 
se facilite aún más la recuperación de los mismos por parte de los 
usuarios. No sólo aplicarán estos cambios a las nuevas noticias que se 
incorporen a la plataforma de edición desde este momento sino que 
están trabajado para un nuevo etiquetado e introducir los metadatos 
necesarios para adaptar al nuevo formato todos los textos y conteni-
dos producidos en el pasado. El objetivo es que el medio se convierta 
en una gran base de datos en la que los usuarios puedan bucear de 
manera eficiente y cómoda. Un ejemplo es que, desde este momento 
(y también con carácter retroactivo al tiempo que vayan avanzando los 
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trabajos en el reetiquetado de los contenidos ya publicados), los usua-
rios podrán recuperar todas las piezas que un periodista determinado 
haya publicado a lo largo de su carrera profesional en el periódico. 

En definitiva, son dos modelos, que permiten la recuperación de 
textos, audios, vídeos y fotografías. Esta posibilidad es imprescindible 
para la elaboración de los contenidos informativos diarios y, por su-
puesto, para la publicación de los mismos. El grado de complejidad de 
cada uno de los modelos está relacionado con la eficacia y la agilidad, 
que sin duda repercuten de forma importante en los resultados finales 
del cibermedio. 

En los cuatro casos, la relación se fundamenta entre informa-
ciones de actualidad aunque, cada vez en mayor medida, es utilizada 
para la relación entre las informaciones de actualidad y las almacena-
das en la memoria del medio. De esta forma, y gracias a las posibili-
dades de búsqueda y recuperación por parte de los periodistas, estos 
cibermedios pueden ofrecer a sus usuarios un modelo de información 
enriquecido con la hemeroteca. 

A excepción de las relaciones entre las informaciones, en los 
otros dos casos no existe este modelo tan desarrollado, aunque sí es 
posible la automatización de servicios como los ya comentados de 
“Lo más visto”, “Lo más valorado”, “Las más comentadas”, “Las más 
enviadas.”

Sin embargo, solamente diario.com.br no utiliza plantillas 
prediseñadas que pueden ser usadas en el proceso de producción de 
contenidos y que emanan del sistema de base de datos y tampoco 
tiene previsto adoptarlas a corto plazo. Tanto en elpais.com como en 
lavozdegalicia.es, utilizan un sistema que les permite a los periodistas 
elaborar diferentes modelos de narrativas a partir de unas pautas 
comunes y repetibles en el tiempo. (MACHADO, 2006) En el caso de 
oglobo.com.br, en la actualidad no disponen de este servicio, aunque 
en la futura reforma que realicen del sistema si que está contemplada 
esta posibilidad.

Conclusiones 

El trabajo de análisis de los cuatro medios estudiados permite 
establecer cinco grandes conclusiones a partir de la comparación de 
los casos seleccionados. 
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La primera es que el futuro de los cibermedios pasa por la es-
tructuración de sus procesos de producción a partir del uso de bases 
de datos y que, independientemente del tamaño de la empresa, todos 
los medios las están utilizando en alguna medida para las actividades 
de documentación, producción, circulación y consumo de la informa-
ción. El modelo adoptado y el grado de desarrollo de los proyectos 
de uso de bases de datos y las posibilidades de interacción con los 
usuarios están relacionados con el soporte y las condiciones de in-
fraestructura de las empresas, los recursos financieros disponibles, la 
cultura profesional y organizacional del cibermedio. 

La segunda conclusión se fundamenta en la relación estrecha 
que pretenden establecer los cibermedios con los usuarios. A pesar 
de que solamente elpais.com y oglobo.com.br han hecho un esfuerzo 
importante en establecer mecanismos que permiten a los usuarios 
participar activa y sistemáticamente en el proceso de documentación, 
producción, circulación y consumo de la información, los demás 
medios analizados no renuncian a satisfacer las inquietudes inte-
ractivas de los usuarios. Todos ellos se preocupan por fomentar la 
interactividad, bien a través del acceso a partes del sistema de datos 
(como Eskup, de elpais.com o “Eu-Repórter” de oglobo.com.br), bien 
fomentando la difusión de la información a través de mecanismos 
externos, ya existentes, y con gran éxito, como las redes sociales o 
Twitter.

La tercera conclusión, se centra en la relación entre el periodista 
y el sistema. Una de las máximas aplicadas por las empresas en la 
Sociedad de la Información es la de aumentar la producción y dismi-
nuir el esfuerzo laboral a partir de las nuevas formas de relación entre 
los contenidos y el conocimiento. (CASTELLS, 2009; QUINN, 2002, 
2006). Esta filosofía es la que se traslada a los modelos estructurados 
en bases de datos que se establecen en cada uno de los cibermedios 
estudiados. En todos ellos se ha creado una intranet que permite uni-
ficar la forma de entrada de la información en la redacción. Es verdad 
que en cada caso el cibermedio opta por una mayor o menor comple-
jidad, lo que provoca una mayor o menor eficacia en la producción y 
circulación. Sin embargo, todos comparten la búsqueda de elementos 
que permitan una mayor facilidad para los periodistas a la hora de 
desarrollar su trabajo, y que se traduce en mecanismos de alerta y de 
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recuperación de la información, tanto de actualidad como memoria 
en los archivos del medio. 

La cuarta de las conclusiones gira alrededor de la valorización 
de la información. Las posibilidades técnicas ofrecen, hoy día, muchas 
oportunidades para aumentar el valor de cada elemento informativo, 
bien a través de su mejor y mayor contextualización haciendo uso de 
información relacionada, o bien a través de los mecanismos de difu-
sión que permiten la opinión y valoración por parte de los usuarios. 
La simetría de la información es ya una realidad en la comunicación 
social, por lo que la relación entre la memoria del medio, la memoria 
colectiva de una sociedad y la actualidad es una estrategia imparable 
de futuro. En los medios analizados se ha comprobado la importancia 
que esto tiene y los esfuerzos que todos hacen para poder satisfacer 
las nuevas demandas de los usuarios en este sentido.

La última de las conclusiones está relacionada con los procesos 
de convergencia. 

La convergencia-entendida como las estrategias de concentra-
ción empresarial, distribución de contenidos en múltiples plataformas, 
nuevos perfiles profesionales y nuevos mecanismos de polivalencia 
profesional y el uso común de las tecnologías (BARBOSA, 2009;  
LÓPEZ; PEREIRA, 2010; MACHADO, 2010) – pretende ser una rea-
lidad en los cibermedios estudiados. En todos los casos, la estructura 
interna de bases de datos está pensada para compartir contenidos entre 
las distintas cabeceras, en este caso, de los mismos grupos empresa-
riales; para poder recibir información gráfica, textual o audiovisual 
producida por los mismos o distintos profesionales; y para lograr 
crear entramados de datos comunes capaces de poder ser recuperados 
cuando los periodistas o los usuarios lo necesiten. Sin duda, esta in-
vestigación demuestra el ritmo imparable que siguen los cibermedios 
para adaptarse a la organización de contenidos a través de bases de 
datos que permiten una mayor y mejor evolución en la calidad de los 
medios de comunicación actuales.
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