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Os ciberjornalistas
portugueses em 2016: Uma
aproximação a práticas e
papéis
Helder Bastos
Universidade do Porto/Faculdade de Letras
hbastos@letras.up.pt

Resumo
Neste estudo são apresentados os resultados de um inquérito por questionário feito
a ciberjornalistas portugueses (N=80) de órgãos de comunicação social
mainstream, englobando jornais, rádios, televisões e jornais publicados
exclusivamente na Web. O estudo fornece uma caraterização destes profissionais
ao nível sociodemográfico, profissional e ocupacional. Os resultados indicam que os
ciberjornalistas são jovens, formados em comunicação e com experiência
profissional no jornalismo, têm estabilidade laboral, são sedentários e ocupam-se
sobretudo da redação de notícias. Sentem-se pressionados pela instantaneidade e
pouco apreciados pelos pares, mas em geral estão satisfeitos com o seu trabalho.
Palavras- chave: ciberjornalistas, perfil, práticas, papéis, inquérito
Abstract
This article reports the findings of a survey of Portuguese online journalists (N=80)
working at mainstream print and broadcast media as well as online-only media. The
study indicates basic, professional and occupational characteristics of these
professionals. The results show that Portuguese online journalists are young,
trained in communication and have professional experience in journalism. They
have job stability, are sedentary and mainly occupied with news writing. They feel
pressured by constant deadlines and unappreciated by peers, but in general are
satisfied with their job.
Keywords: online journalists, profile, practices, roles, survey

Introdução
Os estudos sociodemográficos sobre os jornalistas que trabalham em
exclusivo, ou a maior parte do seu tempo, nos média noticiosos online serão,
porventura, dos menos abundantes na investigação produzida nas últimas duas
décadas na área do ciberjornalismo. No entanto, saber quem são e o que fazem,
quais são as suas principais rotinas e desafios, que ferramentas utilizam no seu
trabalho,

que

perceções
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indispensáveis para a caraterização e compreensão deste novo ramo do jornalismo
nascido com a Internet.
Um dos objetivos principais deste estudo é o de proceder a uma atualização
de conhecimentos sobre o perfil, as práticas e os papéis dos ciberjornalistas em
Portugal. O último estudo do género foi levado a cabo em 2008 (Bastos, 2011). De
então para cá, pouca investigação foi produzida neste âmbito. Entre 2008 e 2016,
no

entanto,

ocorreram

várias

transformações

no

panorama

ciberjornalístico

nacional que tiveram um impacto direto neste grupo de profissionais. Nasceram na
Web novos jornais com alguma envergadura e outros projetos mais antigos
encerraram, como foi o caso dos pioneiros Diário Digital, Setúbal na Rede e
Portugal Diário. Algumas redações digitais foram reforçadas com a contratação de
profissionais, outras desinvestiram, diminuindo custos e pessoal.
Este estudo sobre os ciberjornalistas portugueses procura responder a
perguntas

de

investigação

sociodemográficas

dos

como:

quais

ciberjornalistas

que

são

as

trabalham

principais
nos

caraterísticas

principais

média

noticiosos online portugueses? Quais as suas práticas e rotinas predominantes? Que
perceção têm do seu papel enquanto profissionais do jornalismo? Qual o grau de
satisfação com a profissão?
Quando se parte em busca da respostas a estas perguntas, um dos
primeiros problemas é proceder à definição do que se entende, nos dias de hoje,
por ciberjornalista. Esta dificuldade não é nova para os investigadores. Enquanto,
usualmente, se tem uma ideia formada sobre a população de jornalistas na
imprensa ou no audiovisual, isso não acontece no ciberjornalismo. A definição de
“ciberjornalista” torna-se um desafio ainda maior quando se tem em linha de conta
a ascensão de blogues e de sites noticiosos alternativos, bem como a tendência em
direção à personalização das notícias (Singer, 2003). Desde o surgimento deste
ramo, o ciberjornalista típico, pelo menos nos meios de comunicação mainstream,
era alguém que trabalhava em exclusivo, ou quase exclusivamente, numa redação
digital para a qual era destacado pelas direções editoriais. A sua produção
jornalística tinha como base e destino principal as publicações/edições online. Com
a evolução do modo de funcionamento das redações, esta linha de separação entre
o tradicional e o online começou a deixar de ser tão clara. Hoje, cada vez mais
ciberjornalistas produzem em simultâneo, ou de forma alternada, para os suportes
tradicionais (e.g. papel, rádio, televisão) e para as plataformas digitais (e.g.Web,
dispositivos móveis). Aos poucos, o trabalho nas redações vai-se tornando, também
do ponto de vista profissional, integrado ou convergente. Em Portugal, no entanto,
esta é uma tendência ainda com um desenvolvimento limitado (Bastos et al.,
2013).
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Para efeitos desta investigação, foram considerados ciberjornalistas os
profissionais que trabalham em exclusivo ou a maior parte do seu tempo em
publicações ou edições online dos média. Note-se que mesmo na gíria das redações
são usadas expressões como «os jornalistas do online» como forma prática de os
distinguir dos seus colegas tradicionais. Ou, como sintetizariam Deuze et al.,
ciberjornalistas são «profissionais dos média que são diretamente responsáveis
pelo conteúdo da Internet de projetos online, seja de média impressos ou
audiovisuais existentes, seja de projetos online independentes» (2004: 20).
Revisão da literatura
Os trabalhos de investigação sobre o perfil, as práticas e os papéis dos
ciberjornalistas, como referido atrás, são escassos em Portugal. Mas, também a
nível internacional, esta não foi a linha de investigação que mais atraiu os
investigadores ligados ao ciberjornalismo.
Em 2005, Canavilhas publicou um primeiro estudo sobre os jornalistas
online em Portugal. A partir de um inquérito por questionário, com um total de 54
respondentes de 20 publicações, o investigador concluiu que as mulheres estavam
em maioria, o escalão etário mais representado era o dos 26/35 anos, a maioria
dos jornalistas que trabalhava nas edições online estava em início de carreira e
tinha pouca formação específica em ciberjornalismo. O hipermédia ainda não era
muito utilizado nas publicações portuguesas: apenas 68,5% dos jornalistas
inquiridos utilizavam o hipertexto nos seus artigos. A esmagadora maioria apenas
dominava processadores de texto, programas de tratamento de imagem e
softwares de edição online próprios da sua publicação, tendo obtido esta última
competência em formação na própria empresa. Das várias funções oferecidas pela
Internet, a procura de informação era a mais referida pelos respondentes,
seguindo-se a leitura/envio de correio electrónico, a atualização de dados, o
contacto com fontes, a formação e o contacto com especialistas. Canavilhas notava
ainda que apenas a “interatividade”, a par da “atualização permanente”, fora
amplamente referida pelos jornalistas portugueses que participaram neste estudo.
Em 2008, Bastos inquiriu 77 ciberjornalistas portugueses de órgãos de
comunicação social mainstream (Correio da Manhã, Jornal de Notícias, Publico,
Diário Digital, Portugal Diário, Expresso, Visão, SIC, TSF, Rádio Renascença, RDP,
RTP, TVI, onde trabalhava, em Janeiro de 2008, quase uma centena de
ciberjornalistas) com o objectivo de fornecer uma caraterização destes profissionais
ao nível sociodemográfico, profissional, ocupacional e ético.
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Os

resultados

mostraram

que

aqueles

profissionais

se

ocupavam

predominantemente de texto, cultivavam pouco fontes próprias, valorizavam a
instantaneidade e a credibilização das notícias e passavam pouco tempo em
contacto com as audiências (Bastos, 2008). A maioria dos ciberjornalistas era do
sexo feminino, tinha entre 30-35 anos e estava no ciberjornalismo há 6-10 anos. A
esmagadora maioria dos inquiridos tinha um vínculo estável às respetivas
empresas, sendo pouco significativa a percentagem dos contratados a prazo e a
dos colaboradores pagos através de uma avença ou de recibos verdes. Em termos
de

formação,

a

maioria

Comunicação/Jornalismo,

era

mas

licenciada

poucos

na

tinham

área

das

formação

Ciências
específica

da
em

ciberjornalismo.
Ao nível ocupacional, a redação de notícias era a tarefa predominante,
seguida da pesquisa na Web. Mas os profissionais das redações online passavam
também uma parte substancial do seu tempo ocupados com tarefas que os
afastavam da produção própria de notícias, tais como a edição de textos de
agências noticiosas e a adaptação de conteúdos (shovelware). Um pouco mais de
metade dos ciberjornalistas elaborava trabalhos multimédia. A saída da redação em
serviço de reportagem era algo que acontecia raramente a quase metade dos
profissionais. Nenhum deles saía em reportagem todos os dias. Estes dados
confirmavam uma tendência generalizada: o ciberjornalismo era uma atividade
sedentária, “de secretária”, em que as deslocações ao exterior eram mínimas. Uma
maioria expressiva considerava o ciberjornalismo um novo tipo de jornalismo,
distinto do tradicional, mas que era pouco valorizado, quer pela classe jornalística
em geral, quer no interior das respetivas empresas.
Em termos de ética, a maioria considerava que jornalistas e ciberjornalistas
deviam partilhar os mesmos valores e standards, mas quase metade considerava
que o ciberjornalismo não colocava novos dilemas éticos. Os novos dilemas
identificados estavam relacionados sobretudo com a indefinição legal relacionada
com a Internet, com a política de hiperligações e com novas formas de pressão
comercial e de marketing. A criação de conteúdos pelas audiências tinha, para
cerca de um terço dos respondentes, potencial para levantar questões éticas.
Bastos concluía que a conjuntura evolutiva, empresarial, financeira, organizativa e
formacional desfavorável que marcava o ciberjornalismo em Portugal dificilmente
podia deixar de ter reflexos, na sua maioria limitativos, na atualidade das práticas,
papéis e ética dos ciberjornalistas.
A nível internacional, alguns autores produziram, ao longo das últimas duas
décadas, estudos sobre as práticas, os papéis, as dinâmicas profissionais e
ocupacionais dos ciberjornalistas dos seus países. Destacam-se investigadores, e
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respetivos estudos, como Singer (1997a, 1997b, 2004); Neuberger et al. (1997);
Deuze (1999); Deuze e Paulussen (2002); Deuze e Dimoudi (2002); Túñez e Xosé
López (2002); Boczkowski (2004; 2009); García, Túñez e López (2005); Quandt et
al. (2006); Domingo (2006); Micó (2006); Cawley (2008); Steensen (2009);
Sheetal e Barthel (2013); Carpenter et al. (2013).
Mitchelstein e Boczkowski (2009) fizeram uma revisão exaustiva da
literatura sobre a produção online de informação desde 2000 e concluíram que, ao
nível das transformações das práticas jornalísticas, a atenção dos investigadores se
centrou nos seguintes aspetos; modificações no fluxo editorial; alterações nas
práticas de recolha de informação; aceleração de padrões temporais; convergência
de imprensa, audiovisual e projetos online.
Metodologia
O estudo sobre os ciberjornalistas portugueses em 2016 foi feito com base
no método do inquérito por questionário, complementado com a recolha de dados
nos sites noticiosos e contactos feitos, via telefone ou email, com profissionais em
cargos de chefia das empresas jornalísticas. O questionário foi elaborado numa
plataforma na Web e submetido através de uma hiperligação enviada, por email,
entre Março e Novembro de 2016. A cada ciberjornalista foi enviado duas vezes,
separadas no tempo, o convite para o preenchimento do questionário, que estava
dividido

em

a)

Perfil

sociodemográfico,

b)

Caraterísticas

ocupacionais,

c)

Caraterísticas profissionais.
Ao nível da amostragem, foi feita uma seleção, que se crê representativa
do universo dos principais média online portugueses, de sites de imprensa, rádio e
estações de televisão, bem como de sites noticiosos publicados apenas na Web. Em
paralelo, foi efetuado o levantamento, sobretudo a partir da consulta da ficha
técnica dos sites, do número de jornalistas a trabalhar em cada redação online. Nos
casos em que os sites não disponibilizavam ficha técnica relativa às redações
digitais, optou-se pelo contacto direto com as hierarquias editoriais respetivas de
forma a apurar a composição das equipas.
Feita

a

triagem,

chegou-se

ao

seguinte

conjunto

de

órgãos

de

comunicação: Correio da Manhã, Jornal de Notícias, Público, P3, Diário de Notícias,
Expresso, Diário Digital, Observador, SIC, Rádio Renascença, TVI, O Jogo,
Maisfutebol e Sapo (a lista inicial abrangia mais média e respetivos ciberjornalistas,
que

optaram

por

edições/publicações

não
online

responder
destes

14

ao

questionário).

média,

No

trabalhavam,

conjunto
em

2016,

das
181

ciberjornalistas. Destes, 80 responderam ao questionário. A taxa de retorno foi,
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portanto, de 44,1%. O número médio destes profissionais a trabalhar nas redações
digitais

situava-se

nos

13,9%.

Nos

extremos,

na

redação

mais

pequena

trabalhavam 6 ciberjornalistas e na maior 40.
Refira-se que um dos ciberjornais abrangidos neste estudo, o Diário Digital,
viria a encerrar em Janeiro de 2017.
Resultados
Perfil sociodemográfico
A maioria dos ciberjornalistas respondentes é do sexo feminino (57,5%). As
mulheres também estão em maioria quando é tida em conta a totalidade dos
ciberjornalistas (181) identificados neste estudo através da consulta da ficha
técnica disponível nos sites e dos contactos feitos com as hierarquias das redações.
Assim, pode constatar-se que a composição das redações digitais acompanha a
tendência, verificada nas últimas décadas, para a acentuada feminização do
jornalismo em Portugal (Rebelo, 2011). Não obstante, à semelhança do que
acontece nas redações em geral, também nas redações online os cargos de chefia
(diretor, editor, coordenador) são ocupados, na maior parte dos casos, por homens.
O escalão etário mais representado é o dos 25-30 anos (26,2%), logo
seguido dos que têm entre 30 e 35 anos (20%). O terceiro escalão, dos 40-45
anos, com 17,5%, é superior ao que abarca as idades compreendidas entre os 20 e
os 25 anos (7,5%). 7,5% é também a percentagem dos que respondem ter entre
45 e 50 anos. Ou seja, constata-se que o grosso dos ciberjornalistas inquiridos
concentra-se num intervalo situado entre os 25 e os 35 anos de idade, o que indicia
que o ciberjornalismo é hoje exercido sobretudo por profissionais que não estão,
nem no início da sua carreira, nem numa fase avançada da mesma.
Em termos de tipo de empresa, mais de metade dos respondentes (47
profissionais) está empregada num ciberjornal. Para esta percentagem elevada
contribuíram, de modo significativo, os respondentes do Observador, cuja redação
conta no total com cerca de quatro dezenas de jornalistas.
A esmagadora maioria dos inquiridos (85,5%) tem um vínculo laboral
estável, com contrato de trabalho sem termo. Os profissionais com contratos a
prazo representam apenas 14,4% do total da amostra. Em três respostas
individuais, um profissional carateriza o seu vínculo como «prestação de serviços»,
outro como «liberal» e outro diz-se «sem contrato». Precariedade no emprego não
parece ser, de todo, um atributo do ciberjornalismo mainstream em Portugal.
Excesso de horas de trabalho também parece não constituir um problema
para os ciberjornalistas portugueses. Metade dos respondentes trabalha 8 por dia,
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17,5% diz trabalhar até 7 horas por dia, 22,5% trabalham 9 horas por dia e apenas
3,7% mais de 10 horas por dia.
Metade dos respondentes (40 profissionais) afirma não ser sindicalizada
contra 20 profissionais que se dizem sindicalizados. Ou seja, apenas um quarto dos
ciberjornalistas inquiridos pertence ao Sindicato. Uma minoria (8,7%) já esteve
sindicalizada. Dos que responderam não estarem sindicalizados, 13 profissionais
afirmam estarem a pensar em sindicalizar-se.
Um quarto dos inquiridos exerce a profissão a tempo inteiro há 15-20
anos. Seguem-se os que o fazem há 6-10 anos e os que o fazem há 10-15 anos.
Apenas dois estão na profissão há um ano ou menos, mas também os que a
exercem há mais de 25 anos. O tempo de exercício da profissão coincide, na
maioria dos casos, com a posse da carteira profissional de jornalista (uma
percentagem residual, 7,5%, responde que nunca teve este título).
À pergunta «há quanto tempo trabalho no ciberjornalismo?», a maioria
(37,9%) responde
entre 5 e 10 anos. Seguem-se os que trabalham no intervalo entre 1 e 5 anos
(31,6%). É ainda de realçar a percentagem, que é de 11,3%, dos que dizem
trabalhar no ciberjornalismo há mais de 15 anos.
A maior parte tem um percurso profissional feito nos jornais (46,2%), isto
é, antes de terem trabalhado no ciberjornalismo trabalharam na imprensa. Seguese a percentagem dos que nunca trabalharam noutra área que não em meios
online. Poucos trabalharam em revistas, na rádio e na televisão antes de terem
iniciado a sua atividade no ciberjornalismo.
A esmagadora maioria dos respondentes (77,2%) possui o grau de
licenciatura, sendo que para uma percentagem elevada (88,6%) a licenciatura foi
feita na área das Ciências da Comunicação/Jornalismo. Com o grau de mestre
contabilizam-se 16 ciberjornalistas, ou seja, 20,2% dos profissionais inquiridos. Há
apenas um doutorado e só 10,1% têm outro tipo de curso.
A percentagem dos respondentes sem qualquer formação específica em
ciberjornalismo é significativa: 61,4%. Menos de metade dos inquiridos (38,4%)
respondeu que obteve formação específica e que esta foi feita na universidade
(56,2%). Para os restantes profissionais a formação específica foi feita nas
respetivas empresas e em centros ou escolas de formação.
Caraterísticas ocupacionais
A redação de notícias, sob a forma de texto, é a tarefa diária predominante
dos ciberjornalistas respondentes. Para 87,1%, é a tarefa mais cumprida no dia-adia, logo seguida da edição de textos provenientes de agências de informação e da
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pesquisa online. Quase metade dos respondentes passa também parte do seu
tempo a adaptar conteúdos (shovelware) (ver Quadro I).
Uma percentagem significativa (57,1%) diz ocupar o seu dia-a-dia com a
elaboração de trabalhos multimédia, que envolvem o manejo simultâneo de texto,
áudio e vídeo. Já a elaboração isolada de peças em áudio ou em vídeo ocupa uma
percentagem reduzida dos ciberjornalistas.
Ao nível das tarefas que envolvem interação, verifica-se que o contacto
online com fontes de informação é superior em percentagem ao contacto feito
pessoalmente com as mesmas. A gestão de redes sociais é uma tarefa que ocupa
um pouco mais de metade dos respondentes, que passam, em comparação, menos
tempo a interagir com leitores/utilizadores.
QUADRO I
Tarefas do dia-a-dia

Em respostas individuais, quase uma dezena de ciberjornalistas especificou
outras tarefas, tais como «edição do ciberjornal», «gestão de projeto», «edição da
área multimédia/online», «edição da homepage», «edição do site (ou seja, editar
destaques da homepage e da aplicação), edição de textos de jornalistas,
notificações mobile e app», «gravação em vídeo de debates na rádio e posterior
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edição», «planeamento, orientação de equipas, distribuição de trabalho». Um dos
profissionais respondeu apenas que faz «tudo».
A saída da redação em serviço de reportagem é algo que acontece
raramente a 36,4% dos ciberjornalistas e uma a duas vezes por mês a 21,6%. Ou
seja, mais de metade sai em reportagem raramente ou apenas uma a duas vezes
por mês. Apenas 20,2% fazem-no uma a duas vezes por semana e 6,7% três a
quatro vezes por semana. Nos extremos, 13,5% respondem nunca sair em serviço
de reportagem e apenas um responde que sai todos os dias em reportagem.
No trabalho, os ciberjornalistas usam o computador sobretudo para se
manterem a par das notícias da concorrência (ver Quadro II). Obter informação de
background na Web ou em bases de dados surge como segundo uso a par de um
outro, que regista uma percentagem igualmente elevada: acompanhar as redes
sociais.
QUADRO II
Uso do computador
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A Web é usada para a verificação de factos, para procura de ideias para
notícias e para encontrar nomes ou endereços. Verifica-se, portanto, que parte
substancial do uso do computador no trabalho está relacionada com o recurso à
Web. Os usos menos feitos do computador estão relacionados com a edição isolada
de áudio e de vídeo, com a interação via email com leitores/utilizadores, com o
descarregamento de material em bruto de bases de dados e com o uso de software
para análise de dados oficiais. Em respostas individuais, três ciberjornalistas
acrescentaram outros usos, como «comunicar com colegas e parceiros», «trocar
mensagens com os colegas e editores do jornal» e, no caso de um jornalista de
uma rádio, «inserir e editar notícias no site».
Para o contacto com fontes de informação, quase todos os respondentes
(95,8%) usam o telefone como ferramenta principal, seguida do email, com uma
percentagem próxima (91,6%), e, depois, as redes sociais e os serviços de chat.
Note-se que a percentagem de utilização das redes sociais para o contacto com
fontes é sobremaneira elevada, situando-se nos 83,3%. Em respostas individuais,
um jornalista diz utilizar o Skype para entrevistas internacionais, outro responde
que privilegia o contacto pessoal e um terceiro indica que não contacta com
quaisquer fontes de informação.
Quando se pergunta aos jornalistas se a sua produção jornalística é feita
em simultâneo para as edições tradicional e online dos seus respetivos média,
metade responde de modo afirmativo, o que significa que a outra metade produz
em exclusivo para os seus média online. Já quando a pergunta é se produzem em
simultâneo para diferentes média do grupo de comunicação de que faz parte a
empresa em que trabalham, a percentagem dos que respondem afirmativamente
desce para os 19,4%. Ou seja, a avaliar pelas respostas, a convergência, sobretudo
aos níveis da convergência de redações e de conteúdos, têm ainda uma
implantação limitada nas redações dos principais média portugueses.
A maioria (62,1%) dos ciberjornalistas que participou neste estudo passa
menos de uma hora por dia em contacto com os leitores/utilizadores. A segunda
percentagem mais elevada (22,9%) regista-se nos que respondem passar «tempo
nenhum» nesta atividade. Apenas três profissionais dizem que passam mais de
quatro horas. Ou seja, a esmagadora maioria (85%) passa pouco ou nenhum
tempo em contacto com os leitores/utilizadores dos seus média online.
Quando questionados sobre se consideram que o meio de comunicação em
que

trabalham

tira

partido

das

potencialidades

(multimédia,

hipertexto,

interatividade) da Web, uma maioria clara responde que tira «muito partido»
(64,3%) ou «máximo partido» (8,22%). Ainda assim, 24,9% consideram que os
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seus média tiram «pouco partido» das potencialidades. Apenas um profissional
considera que o seu medium tira «nenhum partido».
Caraterísticas profissionais
Para a maioria dos respondentes, os três papéis mais importantes do
ciberjornalista

são

os

de

«dar

credibilidade

à

informação»,

«organizar

a

informação» e «filtrar a informação (gatekeeping)». O fornecimento de análise e
interpretação sobre assuntos complexos é também um papel muito valorizado, a
par de outro, tradicionalmente respeitado na profissão jornalística: «descobrir a
verdade» (ver Quadro III).
Quer os papéis que envolvem a relação com os leitores/utilizadores, quer
os que têm mais a ver com o papel do jornalismo no contexto da sociedade
democrática, são menos valorizados. Veja-se, no primeiro caso, as percentagens de
«moderar debates online» e «orientar o leitor» e, no segundo, as percentagens
muito baixas de «influenciar a opinião pública», de «conduzir a agenda política» e
de «ser porta-voz de grupos da sociedade». Mesmo o papel de «vigiar os poderes
instituídos» recolhe menos de metade das respostas.
Em comentários individuais, um profissional refere que o papel mais
importante é «ser jornalista. Os jornais online são exatamente como os outros. A
plataforma usada é que é diferente». Outro acrescenta que é o de «evitar a
parcialidade, os favores e a promiscuidade com a publicidade». A ciberjornalista de
um jornal refere a importância de «ser rápido a dar as "últimas horas", criativo nos
temas de maior reflexão e original na forma de apresentar a informação mais
relevante». Outra profissional, a trabalhar na edição online de um jornal diário,
sustenta que «o mais importante é o mesmo que para qualquer jornalista, ciber ou
não: procurar fazer um trabalho de qualidade, diferenciador e que faça a diferença
para

o

leitor».

Por

último,

a

jornalista

de

um

ciberjornal

frisa

que

«independentemente do local/meio, o compromisso de um jornalista é feito com a
verdade. Esse será sempre um ponto de partida. A orientação do leitor, que online
é submetido a um volume de informação gigante e torrencial, é uma tarefa à qual
os ciberjornalistas devem dar especial atenção».
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QUADRO III
Papéis mais valorizados

Em relação aos aspetos do trabalho considerados mais importantes pelos
próprios, destaca-se, com a percentagem de 74,6%, o de «publicar informação o
mais rápido possível». A vertente da instantaneidade é, pois, muito valorizada.
Logo a seguir (67,6%) surge o fornecimento aos leitores/utilizadores de material de
background e análise e também o de dar profundidade aos trabalhos jornalísticos
através de hiperligações (43,6%).
A produção de peças multimédia é um aspeto considerado importante por
quase metade (46,4%) dos respondentes. Quando se lhes pergunta se consideram
importante que o ciberjornalista saiba elaborar peças ou reportagens multimédia,
59,1% respondem «muito importante» ao passo que 40,8% se ficam pelo
«importante». Nenhum considera «pouco importante» ou «desnecessário».
Já os aspetos que implicam interatividade surgem entre os menos
valorizados: interagir com leitores/utilizadores recolhe 21,1% das respostas e
moderar comentários e grupos de discussão apenas 1,4%. 26,7% dos jornalistas
consideram ainda importante facilitar aos utilizadores a busca de informação na
Web.
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Em respostas individuais, os ciberjornalistas acrescentam outros aspetos
que consideram importantes na sua atividade: «publicar informação correcta»;
«Fornecer informação útil aos utilizadores (ex: como preencher o IRS»; «Informar
com rigor sem colocar em causa a rapidez»; «Publicar informação para lá do
"digest", acrescentar, descobrir novas histórias, novas perspetivas para a mesma
história. Contribuir para a queda de alguns preconceitos»; Potenciar a publicação
de conteúdos em "crowdsourcing”». Uma jornalista de rádio, com o cargo de
editora, refere que «acima das outras funções, destaco o decidir os temas que
consideramos relevantes e editar o resultado do trabalho da equipa». Outra editora,
de um ciberjornal, refere que o grosso do seu trabalho é coordenar e editar os
trabalhos dos jornalistas.
À pergunta «Que tipo de dificuldades práticas mais sente no seu
trabalho?» a maioria (77,6%) reponde: «Lidar com a pressão do tempo». A
segunda maior dificuldade (63,8%) prende-se com o facto de os profissionais terem
de cumprir várias tarefas ao mesmo tempo. As percentagens mais altas abaixo dos
50% têm que ver com dificuldades como «Gerir grandes quantidades de dados
(40,2%), «Lidar com a pressão da concorrência» (36,1%) e «Acompanhar as
inovações tecnológicas» (20,8%).
Os aspetos que se apresentam como menos problemáticos têm a ver com
o lidar com a pesquisa de informação na web, trabalhar com ferramentas
multimédia ou lidar com os leitores/utilizadores. Uma minoria (quatro profissionais)
diz não sentir qualquer tipo de dificuldade no seu trabalho.
Em respostas individuais, uma ciberjornalista, a trabalhar num jornal,
refere a dificuldade de «ter de convencer os editores e diretores de informação que
a

área

multimédia

é

fundamental

e

que

além

de

jornalistas

precisa

de

programadores e designers gráficos. É uma luta que travo há dez anos e ainda não
consegui ter um programador a trabalhar em exclusivo numa equipa de jornalistas
multimédia. As direções de informação mostram-se interessadas em acompanhar
as novas tendências multimédia, mas não chegam a investir efetivamente em
meios humanos e técnicos».
Outro profissional, de um outro meio, frisa a dificuldade de «fazer bom
jornalismo por entre o desinvestimento da empresa» na qual trabalha. Outro diz ter
dificuldade em «lidar com o comportamento dos utilizadores. Nem sempre lêem.
Procuram conteúdos mais light». Outras dificuldades apresentadas: «Não poder
aprender com a experiência dos mais velhos»; «O facto de ser multitasking na
maior parte do tempo»; «Pouca mão-de-obra».
Ao nível da perceção dos ciberjornalistas sobre a valorização do seu
trabalho pela classe jornalística a geral, verifica-se pelas respostas que se trata de
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uma perceção negativa. 62,5% consideram que o seu trabalho é «pouco
valorizado» contra 13,8% que acham o oposto, isto é, que é «muito valorizado». É
ainda de assinalar a percentagem (22,2%) dos que não têm uma opinião formada
sobre o assunto. Apenas um jornalista acha que o seu trabalho não é «nada
valorizado» pelos seus pares em geral.
O quadro é idêntico quanto à perceção da valorização do seu trabalho no
interior das suas próprias empresas. A maioria (44,4%) considera o seu trabalho
«pouco valorizado» pelos colegas contra 38,8% que o consideram «muito
valorizado».

Dois

profissionais

responderam

que

o

seu

trabalho

é

«nada

valorizado» e uma dezena respondeu não ter opinião formada.
A maioria dos ciberjornalistas (69,8%) diz-se satisfeita com o seu
emprego. Os que afirmam estar muito satisfeitos são apenas 12,3%. Os poucos
satisfeitos e os muitos insatisfeitos registam também percentagens baixas: 16,4%
no primeiro caso e 1,3% no segundo.
Quando se lhes pergunta qual a razão do seu grau de satisfação com o
emprego, as respostas são muito variadas. Do lado dos mais satisfeitos, um
ciberjornalista responde: «Porque tenho a sorte de estar a trabalhar na área que
sempre desejei». Outro diz também trabalhar no que gosta, «com um contrato sem
prazo e onde os meus direitos são defendidos». A «intensidade e atualidade do
trabalho» é também um argumento usado para a manifestação de satisfação. «Não
trabalho a recibos verdes e faço o que sempre fiz», acrescenta a jornalista de um
jornal diário. «Faço o que gosto, estabilidade e reconhecimento», frisa outro. A
tónica na gratificação do trabalho que têm confirma-se noutra resposta: «Gosto do
que faço, acho estimulante perceber o que chega melhor aos leitores e tenho
razoáveis condições de trabalho e um salário satisfatório, tendo em conta o
panorama de precariedade e exploração laboral dos mais novos».
Outras respostas do género, mais em modo telegráfico: «Desafio»;
«Trabalho desafiante e criativo»; «O jornalismo online é imediato e, francamente, o
futuro»;

«O

desafio

permanente

de

estar

em

cima

dos

acontecimentos»;

«Confiança na estrutura e identificação com o projeto»; «Liberdade na sugestão de
temas»; A participação num projeto inovador e de longo prazo no jornalismo com
uma equipa motivada»; «O desafio de fazer crescer um projeto»; «Liberdade
editorial, bom ambiente de trabalho, salário quase adequado às funções»; «Tenho
trabalho»; «Porque é um dos melhores locais em Portugal para desenvolver/evoluir
a profissão que escolhi»; «Fazer aquilo que gosto, num meio credível e que se
enquadra editorialmente nas minhas ideias»; «Bom ambiente de trabalho; boas
condições; prazer por fazer aquilo de que gosto»; «Não me queixo de nada, a não
ser a valorização salarial»; «Acompanhamento de áreas que aprecio».
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Uma profissional diz que a rádio na qual trabalha «é um meio que valoriza
o ciberjornalismo e a produção multimédia. Tem investido nesta área, com bons
resultados, nos últimos anos. Quando comparada com outros meios nacionais,
verificamos que não é das que pior remunera ou valoriza o trabalho desenvolvido
nesta área». Uma colega, da mesma empresa, acrescenta: «Satisfeita porque estou
na área do jornalismo de que gosto. Podia estar mais, se o jornalismo em geral não
atravessasse esta crise de falta de meios financeiros e isso não trouxesse consigo
muitas condicionantes para o trabalho do dia-a-dia e não o sobrecarregasse».
Outra colega de redação responde que tem «oportunidade de evoluir como
jornalista e de aprender com os colegas mais velhos. Tenho também bastante
autonomia, o que aumenta a responsabilidade do meu trabalho. Por vezes gostaria
de fazer mais reportagem, mas no geral posso dizer que estou satisfeita com este
emprego». «Sobretudo porque tem-me permitido fazer grandes reportagens e
evoluir permanentemente - aprender novas linguagens, novas ferramentas para
contar uma história. No fim de contas, isto compensa várias outras condicionantes
que não me agradam naquilo que faço», acrescenta uma profissional da mesma
rádio.
A ciberjornalista de um jornal diário responde gostar daquilo que faz
(vídeo, fotografia e projetos multimédia). No seu jornal «ainda existe abertura para
a criatividade e disponibilidade para acompanhar uma história com tempo. Só não
assinalei muito satisfeita devido ao ordenado baixo e à grande quantidade de horas
extras», explica. Uma colega de redação acrescenta: «Apesar de todos os
problemas que atualmente atingem a classe penso que não me posso queixar
muito. Tenho bom ambiente, estou segura (a nível contratual) e tenho bastante
liberdade criativa, apesar de nem sempre poder fazer um trabalho desafiante».
A trabalhar noutro diário generalista, uma ciberjornalista responde: «Gosto
muito do que faço, e isso é a maior satisfação. No entanto, confesso que gostaria
de ter mais oportunidades para escrever textos próprios».
A ciberjornalista de um semanário desenvolve a sua argumentação:
«Estou "apenas" satisfeita e não "muito satisfeita", porque gostaria de ter
oportunidade de sair mais vezes para o terreno em reportagem. Atualmente estou
presa a um programa vídeo semanal que ocupa quase todos os meus dias e
extravasa as minhas competências enquanto jornalista multimédia. Além de filmar,
editar e sonorizar o dito programa, ainda tenho de definir o calendário de temas,
pedir guiões sobre esses temas a outros jornalistas, corrigir guiões e ensaiar o
programa antes de ser gravado, assim como acompanhar de perto toda a produção
de grafismo por parte do motion graphics. O exercício é interessante, mas ao fim
de alguns meses começa a cansar». No seu jornal, acrescenta, «só há mais um
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jornalista com capacidade para tantas tarefas e neste momento está em
reportagem no terreno, por isso não conseguimos trocar de posição. Assim sendo,
esta resposta é apenas válida momentaneamente. Daqui a uns meses é provável
que esteja eu em reportagem e portanto "muito satisfeita" com o meu atual
emprego».
Do lado dos ciberjornalistas que se mostram insatisfeitos, os comentários
são também variados. A ciberjornalista de um portal afirma: «É uma área muito
versátil, motivante e abrangente, no entanto falta mais contacto humano, a
entrevista cara a cara, o sair em reportagem». Outra resposta, na mesma linha:
«Era importante ter mais contacto com fontes e sair em reportagem». Um
profissional queixa-se do facto de a sua equipa ser pequena e outro resume:
«Demasiado trabalho, poucas mãos».
«O baixo ordenado» é o motivo de insatisfação para o ciberjornalista a
trabalhar na área do desporto. Um colega, a trabalhar num diário de desporto,
também se diz «pouco satisfeito sobretudo devido ao baixo salário». Outro,
também jornalista de desporto, refere «o ritmo louco a que temos de trabalhar e a
falta de profundidade e criatividade dos conteúdos. Ao mesmo tempo, exige
cumprir turnos, o que não permite fazer mais nada extra-jornal». O ciberjornalista
de um semanário diz apenas: «falta de motivação».
«Muitas horas ao computador; trabalho muito automatizado; pressão
constante para alcance de métricas estabelecidas; pouco uso da criatividade» são
as principais razões da insatisfação manifestada pela ciberjornalista de um portal.
Já o jornalista de um site de televisão considera que «ainda há falta de
reconhecimento da importância do digital entre os colegas, ainda que tenha
melhorado de ano para ano, ainda pouco investimento em recursos por parte da
empresa». Falta de reconhecimento é também um problema indicado por uma
colega de redação, que acrescenta o «salário insuficiente dada a responsabilidade e
qualidade do trabalho».
A

ciberjornalista

de

uma

rádio

mostra-se

insatisfeita

por

não

ter

«perspetivas de evolução». A falta de perspetivas é também apontada pela
ciberjornalista de um diário: «Na maior parte do tempo, faço aquilo de que gosto e
tenho total liberdade para propor temas. Faço aquilo com que sempre sonhei e dou
utilidade à minha formação — o que nos dias que correm é já um pequeno luxo. No
entanto, gostava de ter mais tempo para trabalhar os temas propostos, e mais
acompanhamento no desenvolvimento das reportagens. O facto de estar no mesmo
jornal há já sete anos numa situação precária — que junta um salário baixo a um
contrato a termo —, contribui em muito para diminuir a minha satisfação com o
ofício. Nenhum jornalista pode ser um excelente jornalista em crise constante».
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Conclusão
Os resultados obtidos neste estudo permitem uma caraterização genérica do
perfil dos ciberjornalistas portugueses que trabalham em média principais e uma
aproximação às suas práticas, papéis e perceções.
Do ponto de vista sociodemográfico, podem ser caraterizados como um
grupo (ou de um grupo dentro do grupo maior que é o dos jornalistas tradicionais)
de profissionais relativamente jovem, maioritariamente feminino e com experiência
profissional no jornalismo. Poucos estão um início de carreira. Trata-se de
ciberjornalistas com formação universitária na área em que trabalham, têm um
vínculo laboral estável e níveis baixos de sindicalização.
Em termos ocupacionais, verifica-se que passam a maior parte do seu
tempo laboral a redigir notícias ou a adaptar material de agências noticiosas,
tarefas em que as exigências do deadline contínuo lhes colocam uma pressão
assinalável. No entanto, publicar a informação o mais rapidamente possível é um
dos aspetos considerados pelos próprios com um dos mais importantes do seu
trabalho. Apesar de a produção multimédia ocupar uma percentagem significativa
de ciberjornalistas, predomina ainda um tipo de produção monomédia.
As saídas para o exterior em serviço de reportagem são escassas. O
sedentarismo, a par dos baixos níveis de interatividade com os leitores/utilizadores,
mantém-se como uma das caraterísticas mais vincadas deste grupo profissional.
Parte do tempo laboral é também passado online a visitar sites de média
concorrentes e a acompanhar o que se passa nas redes sociais, que parecem estar
a assumir um papel cada vez mais importante nas rotinas profissionais. O contacto
com as fontes de informação é feito sobretudo online, mas o telefone ainda é uma
ferramenta bastante utilizada. As redes sociais redes ocupam também um papel
preponderante nesta tarefa.
Ao nível das caraterísticas profissionais, verifica-se que os ciberjornalistas
valorizam sobretudo aspetos mais práticos do trabalho, como credibilizar, organizar
e filtrar a informação. Já os papéis relacionados com as funções mais clássicas do
jornalismo no contexto de uma sociedade democrática são menos valorizados. Uma
dessas principais funções, «vigiar os poderes instituídos», que por norma exige
meios e disponibilidade para a investigação jornalística, é valorizada por menos de
metade dos respondentes.
A maioria dos inquiridos, apesar de se sentir pouco valorizada pelos pares
dentro e fora das suas empresas, diz-se satisfeita com o seu emprego. A
estabilidade

proporcionada
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relacionados com a satisfação obtida com as qualidades de desafio, inovação e
futuro do ciberjornalismo, poderão ser explicativos deste nível de satisfação.
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Resumo
Vinte anos depois da chegada do jornalismo à Internet, seria de esperar que os
cibermeios (sites noticiosos/jornalísticos) portugueses estivessem todos na terceira
fase ou, pelo menos, na segunda das três fases de evolução do ciberjornalismo
preconizadas por Pavlik (2001). Mas não é isso que tem acontecido. A evolução do
ciberjornalismo português tem sido bastante mais lenta, especialmente quando
observamos e analisamos o que se passa e o que se apresenta nas páginas dos
órgãos de comunicação social na Internet.
Neste artigo apresenta-se os resultados de um estudo do aproveitamento das
potencialidades jornalísticas da Internet por vinte cibermeios portugueses de
informação geral e de âmbito nacional, a partir de dados recolhidos em novembro
de 2016. O instrumento metodológico utilizado foi o mesmo do estudo diacrónico
realizado anualmente entre 2006 e 2010 (Zamith, 2011), o que permitiu extrair
algumas conclusões sobre a evolução dos cibermeios portugueses nos últimos dez
anos.
Conclui-se que o moderado crescimento do aproveitamento das potencialidades
jornalísticas da Internet pelos cibermeios generalistas nacionais portugueses entre
2006 (23,3%) e 2010 (39%) não manteve a mesma linha nos anos seguintes, com
o resultado de 2016 (39,8%) a indiciar mesmo uma certa estagnação.
Os cibermeios analisados estão, na generalidade, na segunda fase de evolução do
ciberjornalismo, com aproveitamento de algumas das potencialidades do meio, mas
ainda há casos de mera transposição de conteúdos para a Internet, o chamado
shovelware característico da primeira fase.
A dinâmica do ciberjornalismo português, com várias entradas e saídas de títulos
nestes dez anos, a crise que atravessa todo o jornalismo e a dificuldade em
encontrar um modelo de negócio sólido que sustente a atividade podem ajudar a
explicar estes resultados. Paralelamente, é de admitir que a grelha de análise
utilizada necessite de uma nova revisão (foi feita apenas uma, em 2009),
\\ Atas do #5COBCIBER \\

26

atendendo à evolução da tecnologia e das práticas comunicativas sentida nos
últimos anos, mas não é de esperar resultados muito diferentes.
Palavras-chave:

ciberjornalismo;

cibermeios

portugueses;

evolução;

potencialidades jornalísticas

Abstract
Twenty years after the arrival of journalism on the Internet, we could expect that
the Portuguese cybermedia (news sites / journalism sites) would be in the third
phase or, at least, the second of the three cyberjournalism evolution stages
advocated by Pavlik (2001). But that is not what has happened. The evolution of
Portuguese online journalism has been much slower, especially when we observe
and analyze what is happening and what is presented in the pages of the media on
the Internet.
In this article we present the results of a study of the use of the journalistic
potential of the Internet by twenty Portuguese online media of general information
and of national scope, from data collected in November 2016. The methodological
tool used was the same of the diachronic study carried out Annually by the author
between 2006 and 2010 (Zamith, 2011), which allowed us to draw some
conclusions about the evolution of Portuguese cybermedia in the last ten years.
It is concluded that the moderate growth of the use of the journalistic potential of
the Internet between 2006 (23.3%) and 2010 (39%) did not keep the same line in
the following years, with the result of 2016 (39.8%) to even indicate a certain
stagnation.
The analyzed online media are generally in the second phase of evolution of
cyberjournalism, taking advantage of some of the potential of the medium, but
there are still cases of mere transposition of content to the Internet, the so-called
shovelware characteristic of the first phase.
The dynamics of Portuguese cyberjournalism, with several entries and exits of titles
in these ten years, the crisis that crosses all journalism and the difficulty in finding
a solid business model that supports the activity can help explain these results. At
the same time, it is necessary to admit that the analysis grid used needs a new
revision (only one was made in 2009), given the evolution of technology and
communicative practices registered in recent years.
Keywords: online journalism; evolution; Portuguese online media; journalistic
potentialities
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Introdução
Pavlik (2001) antecipou a evolução do ciberjornalismo na Internet em três fases: a
primeira de mero shovelware (transposição de conteúdos do meio original para a
Internet, sem alteração substancial); a segunda de algum aproveitamento das
principais potencialidades do meio, como a interatividade, o hipertexto e a
multimédia; e a terceira de produção de conteúdos especificamente para a
Internet, aproveitando a generalidade das suas características relevantes para o
jornalismo. Vinte anos depois da chegada do jornalismo à Internet, seria de esperar
que os cibermeios (sites noticiosos/jornalísticos) portugueses estivessem todos na
terceira fase ou, pelo menos, na segunda. Mas não é isso que tem acontecido. A
evolução do ciberjornalismo português tem sido bastante mais lenta, especialmente
quando observamos e analisamos o que se passa e o que se apresenta nas páginas
dos órgãos de comunicação social na Internet.
Neste artigo apresenta-se os resultados de um estudo do aproveitamento das
potencialidades jornalísticas da Internet por vinte cibermeios portugueses de
informação geral e de âmbito nacional, a partir de dados recolhidos em novembro
de 2016. O instrumento metodológico utilizado foi o mesmo do estudo diacrónico
realizado anualmente entre 2006 e 2010 (Zamith, 2011: 88-112), também sempre
em novembro, o que permitiu extrair algumas conclusões sobre a evolução dos
cibermeios portugueses nos últimos dez anos.
O universo do estudo foram todos os sites jornalísticos portugueses de informação
geral e de âmbito nacional detetados em atividade em novembro de 2016. Foram
excluídos do estudo sites com características predominantes de agregação,
redifusão ou distribuição de conteúdos produzidos por outros meios, como o
Notícias

ao

Minuto

(https://www.noticiasaominuto.com/),

PT

Jornal

(http://ptjornal.com/), AEIOU (http://www.aeiou.pt/), Sapo (http://www.sapo.pt/)
e Retador (https://redator.pt/), e destinados prioritariamente a comunidades
portuguesas

no

estrangeiro,

(http://www.mundoportugues.org/)

como
e

o
o

Mundo

Português

Luso

Notícias

(https://www.lusonoticias.com/).
Relativamente ao estudo anterior, em 2010, saíram da análise os sites Portugal
Diário, 24 Horas, Actualidades, Metro, Jornal Digital e TV Net, que entretanto
deixaram de publicar. A única entrada foi do Observador (http://observador.pt/).
Pouco mais de um mês depois da recolha de dados, o Diário Digital também fechou.
O universo de cibermeios analisados em 2016 foi o mais baixo de sempre. Em
2006, foram analisados 22 cibermeios, nos dois anos seguintes 27, em 2009
registou-se o número mais alto, 29, e em 2010 foram 25 os cibermeios incluídos no
estudo.
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Foi utilizada a grelha de análise e respetivos critérios de aplicação (codebook)
revistos em 2009 (Zamith, 2011: 88-112), com o alargamento dos indicadores de
ubiquidade introduzido em 2013 (Zamith et al, 2014: 259). Optou-se por manter o
mesmo instrumento de análise, uma vez que no pré-teste, feito dias antes, se
constatou que não havia aproveitamentos inovadores em quantidade e frequência
que justificassem uma nova revisão.
Resultados
O principal dado resultante do estudo indica que o aproveitamento médio das
potencialidades da Internet pelos cibermeios portugueses de informação geral e de
âmbito nacional foi em 2016 o mais alto de sempre (39,8%) (Gráfico 1), mas muito
pouco acima do registado em 2010 (39%), o que indicia uma provável estagnação
ao longo dos últimos seis anos.
Contudo, esta leitura não é tão simples quanto isso, se atendermos a vários
fatores, desde logo ao resultado obtido pelo Observador (63%) (Gráfico 2), o mais
alto de sempre na aplicação da grelha a cibermeios portugueses (o anterior máximo
- 61% - foi obtido pelo Jornal de Notícias em 2010). Com este resultado, o único
cibermeio que se estreou no estudo em 2016 conseguiu disfarçar a queda quase
generalizada verificada na comparação entre os dois últimos anos analisados.
Efetivamente, como se pode constatar nos gráficos 3 e 4, apenas três sites, de dois
títulos da Cofina (Sábado e Correio da Manhã) e da Lusa, registaram subidas entre
2010 e 2016, com realce para a Sábado, que obteve mais 15 pontos percentuais. O
Destak repetiu a pontuação obtida seis anos antes e todos os restantes 15
cibermeios ficaram abaixo do resultado de 2010, com o i a registar a maior descida,
de 21 pontos percentuais.
Também a saída de títulos habitualmente mal pontuados, como o 24 Horas,
Actualidades e Metro, teve influência na média final.
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Gráfico 1: Aproveitamento percentual médio das potencialidades jornalísticas da
Internet pelos cibermeios generalistas nacionais portugueses entre 2006 e 2016
Comparando as médias de aproveitamento das seis aplicações da grelha (Gráfico
1), verificamos uma subida constante desde 2007, pelo que podemos afirmar que
atualmente o ciberjornalismo português consegue tirar melhor proveito das
vantagens da Internet do que há dez anos, mas ainda tem uma grande margem de
evolução. Dos 16 cibermeios que se mantêm no estudo desde o início, 15
melhoraram a sua pontuação e apenas a SIC regressou ao nível de 2006 (32%),
depois de em 2009 ter estado acima dos 50 por cento.
Analisando por cibermeio (Gráfico 2), foi sem surpresa que o Observador entrou
diretamente para o primeiro lugar, se tivermos em conta que tem a maior redação
online do país (com mais de 40 jornalistas) e que apostou fortemente na formação
inicial especializada, tendo incluído na equipa de formadores um dos mais
conceituados

especialistas

portugueses

em

ciberjornalismo/webjornalismo,

o

Professor João Canavilhas, da Universidade da Beira Interior.
O Observador obteve os melhores resultados entre os 20 cibermeios em
hipertextualidade,

multimedialidade,

personalização

e

criatividade/outros

aproveitamentos (aqui ex-áqueo com o Público e a Sábado).
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Gráfico 2: Aproveitamento percentual das potencialidades jornalísticas da Internet
pelos cibermeios generalistas nacionais portugueses em novembro de 2016
A uma grande distância (12 pontos percentuais), ficaram os três restantes títulos
que conseguiram passar a fasquia dos 50 por cento: TSF, Público e Sábado (todos
com 51%). A TSF obteve a pontuação mais alta do estudo em interatividade. Em
ubiquidade, como habitualmente, o mais pontuado foi o site da Lusa, e em
instantaneidade foi o do Jornal de Notícias, enquanto em memória os mais
pontuados foram a Sábado e o Diário de Notícias.
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Gráfico 3: Aproveitamento percentual das potencialidades jornalísticas da Internet
pelos cibermeios generalistas nacionais portugueses entre 2006 e 2016 (parte 1)
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Gráfico 4: Aproveitamento percentual das potencialidades jornalísticas da Internet
pelos cibermeios generalistas nacionais portugueses entre 2006 e 2016 (parte 2)
Comparando com os resultados obtidos na aplicação da mesma grelha em 2013 a
uma amostra de cibermeios lusófonos (Zamith et al, 2014: 275), verificamos que
não se registaram oscilações significativas nos três sites comuns aos dois estudos.
O Público perdeu cinco pontos percentuais, a Renascença ganhou dois e a RTP
manteve o valor alcançado três anos antes.
Analisando por potencialidade (Gráfico 5), verificamos que a memória voltou a ser
a mais aproveitada, e agora com um valor recorde de 56,3 por cento. Significativa
para este resultado foi a utilização de tags (etiquetas/marcadores) por 75 por cento
dos cibermeios, ainda que apenas seis dos 20 sites o fizessem de forma
sistemática, em todas as notícias. Na disponibilização do arquivo, registou-se um
retrocesso, com somente cinco cibermeios a permitirem a consulta do arquivo
global organizado por datas e categorias. Um sinal positivo foi a deteção de fontes
documentais (todas elas por hiperligação embutida no texto) em oito dos 20
cibermeios. Como exemplo, passou a ser comum para alguns sites analisados a
colocação de imagens de tweets (com hiperligações para a rede social de
microblogs Twitter) comprovativos de revelações ou posições assumidas por
políticos ou outras figuras públicas.
A instantaneidade (45,7%) surge em 2016 como a segunda potencialidade mais
aproveitada, mas foi a única que perdeu terreno face a 2006, o que poderá querer
dizer que estar constantemente a atualizar o site – e particularmente a manchete –
já não é a primeira prioridade. The Portugal News e O Diabo não atualizaram o site
durante todo o dia de observação, o que demonstra que continuam a ter práticas
de shovelware, limitando-se a colocar na Internet semanalmente algumas das
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notícias da edição em papel. Em 60 por cento dos cibermeios foram encontrados
artigos referenciados como estando em atualização e em 45 por cento havia
conteúdos em atualização permanente (maioritariamente em sites de rádios e de
televisões). Apenas dois dos cibermeios (Sol e O Diabo) não mencionavam a data e
hora dos artigos.
A terceira e última potencialidade acima dos 40 por cento é a multimedialidade
(com 41,3%), que, contudo, não cresceu relativamente a 2010. A aposta principal
continua a ser o vídeo, presente em 90 por cento dos sites (as exceções foram,
mais uma vez, o The Portugal News e O Diabo), em claro contraste com o áudio
sem imagem, encontrado em apenas sete cibermeios. Treze sites apresentavam
infografias, mas só em dois deles (Expresso e Observador) eram simultaneamente
dinâmicas e recentes. O hipermédia cresceu ligeiramente em relação a 2010, com
predomínio das hiperligações intratextuais a vídeo.
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Gráfico 5: Aproveitamento percentual das potencialidades jornalísticas da Internet
pelos cibermeios generalistas nacionais portugueses entre 2006 e 2016
A personalização (tal como a memória e a hipertextualidade) registou o seu melhor
resultado de sempre (36,5%). O Diário Digital foi o único cibermeio analisado sem
apontador para canal ou formato diferenciado interno ou externo. Todos os outros
tinham, pelo menos, uma página ativa no Facebook e/ou no Twitter. O modo de
personalização mais presente (em 12 cibermeios) foram as chamadas notificações,
fornecidas invariavelmente pela empresa OneSignal (https://onesignal.com/). Estas
notificações vieram substituir os anteriores serviços de envio de alertas de novo
noticiário, com visualização direta no monitor do computador sem necessidade de
abrir o browser, já classificados como item autónomo na grelha de análise. Quinze
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sites disponibilizavam serviço de newsletter e onze divulgavam código RSS ou
similar para aceder a novas notícias fora do cibermeio.
A hipertextualidade (31%) ultrapassou pela primeira vez a fasquia dos 30 por
cento,

um

dos

feitos

mais

relevantes

registados

neste

estudo

de

2016,

comprovativo de que, finalmente, os cibermeios (e os ciberjornalistas) portugueses
perceberam que esta é uma das grandes vantagens da Internet quando comparada
com os meios tradicionais. A utilização de hipertexto cresceu, sobretudo, nas
hiperligações para vídeos e artigos relacionados e para fontes documentais
originais, a par da associação de tags aos conteúdos publicados. Os tipos de
hipertexto menos encontrados foram os links para cronologia do assunto tratado
(apenas na Lusa), para canal ou dispositivo de participação (apenas na TSF) e para
infografia (apenas na Lusa e no Observador).
A ubiquidade regressou ao nível de 2009 (21,7%), valor sustentado, sobretudo,
pelo noticiário internacional recente (só O Diabo não tinha o mínimo de seis
artigos), pela publicação de novo noticiário de madrugada (13 cibermeios) e pela
adaptação de conteúdos jornalísticos a diferentes suportes (12 cibermeios). A Lusa
era o único cibermeio que apresentava relógios em diferentes fusos horários,
notícias em duas línguas (português e inglês) e conteúdos para vários países.
Das sete potencialidades, a interatividade é novamente a menos aproveitada, com
um valor médio (19%) três pontos percentuais abaixo do melhor que conseguiu,
em 2010. Ou seja, dez anos depois, os cibermeios portugueses continuam a
desvalorizar, e nalguns casos mesmo a desprezar e a desincentivar, a interação
com os seus visitantes e utilizadores, teimando em manter-se numa posição
tradicional de meios de comunicação de massas, de um para muitos, e não de
comunicação em dois sentidos, no duplo papel de emissores e recetores. Os canais
de comunicação instantânea (chat ou instant messaging) desapareceram por
completo, assim como as páginas e outros espaços de participação que foram moda
entre 2008 e 2010 (“Cidadão Repórter”, “Comunidade” ou “Jornalismo Cidadão”).
Apenas nos sites da TVI e do Correio da Manhã foram encontrados conteúdos
enviados pelos utilizadores. Os fóruns de discussão ficaram confinados à versão
online do Fórum TSF.
Todas estas alterações de práticas levam-nos a equacionar mudanças na grelha de
análise e no respetivo codebook, passando a valorizar (mais) outras eventuais
práticas interativas, mas a verdade é que elas não existem. Ou seja, os resultados
da aplicação dessa nova grelha não seriam muito diferentes. Prova disso é o facto
de apenas terem sido encontrados usos de dois modos de interação sem item
próprio na grelha, ambos pontuados em criatividade. Foram os casos dos botões
“Corrigir”, no Público, e “Sugira”, no Observador. O modo de interação mais
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popular continua a ser a caixa de comentários (só a TVI, o Expresso e a Lusa não
tinham), mas quase todos os cibermeios passaram a exigir registo prévio do
comentador, nalguns casos para a área interna do site e na maioria para o serviço
Disqus (https://disqus.com/) ou para a conta do utilizador numa rede social, como
o Facebook ou o Twitter. Sintomática continua a ser a persistência dos cibermeios
em não disponibilizar emails ou formulários de contacto com os jornalistas. Só
quatro cibermeios (Renascença, Público, Sábado e Observador) apresentavam a
lista completa de contactos da redação e outros cinco cibermeios apenas parte dos
emails

dos

jornalistas.

Junto

às

notícias/artigos,

só

foram

encontrados

sistematicamente os emails dos autores em dois cibermeios (Público e Observador)
e pontualmente em cinco outros sites.
A área de criatividade, destinada a pontuar outros aproveitamentos não previstos
na restante grelha, foi preenchida em apenas 13,3 por cento da sua capacidade, o
valor mais baixo desde 2006, o que ajuda a demonstrar a tese aqui defendida de
que a evolução dos cibermeios portugueses foi escassa e lenta nestes dez anos.
Apenas cinco cibermeios pontuaram nesta área, num total de oito aproveitamentos
criativos. A maior parte dos aproveitamentos são classificáveis como modos de
personalização: a RTP apresentava um serviço de “Ouvir notícias” (pontuável
também como multimédia), o The Portugal News permitia “folhear” a edição do
jornal, e a Sábado possibilitava subscrever alertas sobre assuntos relacionados com
a notícia e etiquetados com tags, além de permitir guardar notícias, algo também
disponibilizado pelo Público e também pontuável como memória. Os “Explicadores”
do Observador foram também pontuados como criatividade e correspondem a bons
aproveitamentos de duas importantes potencialidades jornalísticas da Internet, a
hipertextualidade e a memória.
Conclusões
Conclui-se que o moderado crescimento do aproveitamento das potencialidades
jornalísticas da Internet pelos cibermeios generalistas nacionais portugueses entre
2006 (23,3%) e 2010 (39%) não manteve a mesma linha nos anos seguintes, com
o resultado de 2016 (39,8%) a indiciar mesmo uma certa estagnação.
Os cibermeios analisados estão, na generalidade, na segunda fase de evolução do
ciberjornalismo, a tirar proveito de algumas das potencialidades do meio, mas
ainda há casos de mera transposição de conteúdos para a Internet, o chamado
shovelware característico da primeira fase.
A dinâmica do ciberjornalismo português, com várias entradas e saídas de títulos
nestes dez anos, a crise que atravessa todo o jornalismo e a dificuldade em
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encontrar um modelo de negócio sólido que sustente a atividade podem ajudar a
explicar estes resultados. Paralelamente, é de admitir que a grelha de análise
utilizada necessite de uma nova revisão (foi feita apenas uma, em 2009),
atendendo à evolução da tecnologia e das práticas comunicativas registada nos
últimos anos, mas os escassos aproveitamentos criativos detetados em 2016
demonstram que o “problema” não está no instrumento de análise, mas sim no
comportamento generalizado dos cibermeios.
A interatividade continua a ser uma promessa adiada, no que diz respeito aos
cibermeios portugueses, ao voltar a ser a potencialidade menos aproveitada, com
um resultado médio abaixo dos 20 por cento. A subida da hipertextualidade, pela
primeira vez acima dos 30 por cento, foi a “boa notícia” da aplicação da grelha em
2016, ainda que em grande parte resultante do “efeito Observador”, a única
entrada nova do estudo, e logo para a liderança, com um valor recorde de 63 por
cento de aproveitamento. A multimedialidade e a instantaneidade mantiveram-se
acima dos 40 por cento e a memória e a personalização voltaram a subir, a
primeira para um valor já próximo dos 60 por cento. O aproveitamento da
ubiquidade caiu de novo, para pouco mais de 20 por cento, o que demonstra que os
cibermeios portugueses teimam em ser… portugueses e não globais, ao contrário
do que fazem, por exemplo, muitos dos sites jornalísticos norte-americanos,
britânicos e espanhóis.
O desaparecimento de seis cibermeios nos últimos seis anos, entre os quais os
históricos Portugal Diário e Jornal Digital (a que se juntou mais tarde o Diário
Digital), compensado pela chegada de apenas um novo título, Observador, é outro
dos dados relevantes deste estudo.
O bom resultado obtido pelo Observador teve também um efeito importante na
média final, conseguindo disfarçar a queda ocorrida entre 2010 e 2016 em 15 dos
restantes 19 sites analisados.
Contudo, comparando os dados dos dois anos extremos, concluímos que nestes dez
anos houve um crescimento generalizado do aproveitamento das potencialidades
jornalísticas da Internet. Dos 16 cibermeios que se mantêm no estudo desde o
início, 15 melhoraram a sua pontuação e um repetiu o resultado de 2006.
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Resumo
A partir da perspectiva do jornal brasileiro Zero Hora, este artigo aborda as
mudanças no formato de apresentação e no processo de produção de materiais
informativos que se enquadram no atual conceito de grande reportagem multimídia
ou especial multimídia. Publicadas em um intervalo de pouco mais de três anos, as
edições de “Filho da Rua” em 2012, “Lições da Turma 11F” em 2013 e “Refugiados
– Uma história” em 2015, reproduzidas nas versões impressa e on-line de ZH,
demonstram a velocidade em que ocorrem as mudanças no jornalismo produzido
para a internet. Por meio do comparativo entre os formatos das três reportagens, é
possível identificar uma evolução na exploração dos recursos da internet e a busca
por uma maior integração entre os conteúdos apresentados em texto, fotos, vídeos
e infográficos. E por meio de entrevista com a autora das matérias, a repórter
especial Letícia Duarte, identificam-se também mudanças no processo de produção
e evidencia-se a importância do trabalho em equipe. Nos dois sentidos, são
mudanças que comprovam a relevante preocupação de Zero Hora em acompanhar
o cenário de inovação na narrativa jornalística. No entanto, percebe-se uma
inovação no sentido de trazer para dentro de Zero Hora tendências que já estão
sendo experimentadas em outros veículos de referência. Faltaria então uma maior
ousadia no sentido de tentar colocar Zero Hora entre os protagonistas e pioneiros
das novas práticas narrativas.
Palavras-chave: Jornalismo; multimídia; convergência; reportagem; Zero Hora.
Abstract
From the perspective of Brazilian journal Zero Hora, this article discusses the
changes in presentation formats and in production process of informational
materials that fits in to concept of multimedia report or special multimedia.
Published in a period of a little more than three years, the reports “Filho da Rua”,
“Lições da Turma 11F” and “Refugiados – Uma história”, reproduced in print and
online versions, provides an example of the speed of the changes in the journalism
in the Internet. Through the analysis of the format of three reports, its possible to
identify an increase in the exploration of the resources in online journalism and the
pursuit of a greater integration of contents presented in texts, photos, videos and
infographics. And through interview with the author of the material, the special
reporter Letícia Duarte, are also identified changes in routine production and the
importance of teamwork. In both cases, there are changes that prove the relevant
concern of Zero Hora to accompany the innovation scene in journalistic narrative.
Zero Hora innovates to bring tendencies that are already used in another journals
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to inside of company. However, it is necessary to dare further to put Zero Hora
between the protagonists and pioneers of new narratives experiences.
Keywords: Journalism; multimedia; convergence; report; Zero Hora.
Introdução
A produção jornalística para as plataformas on-line tem se transformado em
velocidade acelerada. Este artigo analisa o formato de três grandes reportagens
multimídia do jornal brasileiro Zero Hora publicadas em um intervalo de apenas
três anos e quatro meses e percebem-se mudanças significativas na formatação da
apresentação do conteúdo jornalístico. Por meio de entrevista com a mesma
repórter que produziu as matérias analisadas, também identificam-se alterações na
rotina de produção ocorridas ao longo deste curto período. Optou-se pelo estudo de
Zero Hora por sua relevância no cenário jornalístico da região Sul do Brasil,
destacando-se inclusive em premiações nacionais. Trata-se do jornal com a maior
tiragem paga da região Sul e a quinta maior do país, de acordo com o ranking 2015
da Associação Nacional de Jornais (ANJ). Para escolha das reportagens, foram
selecionadas produções realizadas pela repórter especial Letícia Duarte que se
destacaram nos últimos anos, tanto pelo tempo exigido na produção quanto pelo
espaço conquistado na publicações impressa e on-line. São elas: “Filho da Rua” 1,
“Lições da Turma 11F”

2

e “Refugiados – Uma história” 3.

É inegável que a internet possibilitou novos formatos de apresentação do
material jornalístico e, consequentemente, transformou o processo de produção do
conteúdo apurado. Aproveitando o espaço ilimitado e o potencial multimídia, entre
outras características da web, passou-se produzir conteúdo jornalístico pensado
especificamente para o ambiente on-line. Mas ainda vivemos um período de
experimentação e testes em redações mundo afora, depois de anos apenas
replicando no meio on-line o que se fazia em outras plataformas.
O espaço ilimitado é uma das características mais facilmente reconhecidas
como qualidade da plataforma on-line, desde que isso não represente redundância
e/ou conteúdo prolixo. Essa característica é melhor entendida como potencialidade
positiva a partir da perspectiva do hipertexto, que por meio de links (ou hiperlinks)
conduz o leitor de forma não necessariamente linear para outros textos, inclusive

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1

“Filho da Rua”, publicado por Zero Hora em 17/06/2012. Disponível em:
<http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/pagina/filho-da-rua.html>. Visitado em janeiro de
2016.
2
“Lições da Turma 11F”, publicado por Zero Hora em 22/12/2013. Disponível em:
<http://www.clicrbs.com.br/sites/swf/zh_turma11f/index.html>. Visitado em janeiro de
2016.
3
“Refugiados – Uma história”, publicado por Zero Hora em 10/10/2015. Disponível em:
<http://zh.clicrbs.com.br/especiais-zh/zh-refugiados-uma-historia/>. Visitado em janeiro de
2016.

\\ Atas do #5COBCIBER \\

39

de outros sites. Ou ainda, no caso da hipermídia, para galerias de fotos, vídeos,
animações, áudios e/ou infográficos. A característica hipermidiática já existia
também no computador desconectado, por meio de recursos como o CD-ROM
(Compact Disc Read Only Memory, literalmente, “memória somente para leitura em
CD”), mas ganhou novas e mais amplas dimensões com a internet.
A multimidialização da produção jornalística é outro aspecto que ganhou
força. Em sua essência, entendida como a utilização de duas ou mais mídias na
mesma produção informativa, a prática multimídia não é exclusividade do ambiente
on-line. No impresso, ao usar texto, infográfico e fotos para noticiar o mesmo fato,
já temos uma prática multimídia. Na TV tradicional, imagens e áudios também se
complementam. No on-line, todos os recursos estão lá, mas com o diferencial de
que a condução da leitura é feita pelo usuário, proporcionando um novo padrão de
interatividade com a notícia.
Apesar das inovações da produção jornalística multimídia, o texto ainda tende
a aparecer como elemento principal, fio condutor para as demais peças e recurso
básico para introduzir e contextualizar o tema. O termo longform tem sido aplicado
para narrativas onde textos longos e aprofundados são o atrativo. Mas outros
elementos, mesmo quando não protagonistas, têm papel representativo na
narrativa on-line. Ao estudar a característica da multimidialidade, Salaverría (2014)
chama a atenção para a importância da integração eficiente entre os diferentes
recursos: o texto, o som, as imagens e o vídeo, assim como outros elementos que
possam surgir no futuro, devem estar devidamente coordenados para que o
resultado seja harmonioso, mesmo sendo essa uma tarefa mais complicada do que
parece.
O autor espanhol indica alguns critérios que facilitam a coordenação de
elementos multimídia na composição do material informativo. São eles: 1)
compatibilidade (usar elementos cujo seguimento simultâneo possa ser realizado
sem esforço para o público em geral, sem que exista uma competição pela atenção
do

internauta

que

acabe

dispersando-o),

2)

complementaridade

(união

de

elementos que se enriqueçam mutuamente), 3) ausência de redundância (um certo
grau de repetição é aceitável e até desejável, mas a excessiva redundância
aborrece o público), 4) hierarquização (determinar qual é a linguagem que melhor
se adequa à transmissão de cada peça do conteúdo), 5) ponderação (para
limitações, como tempo, espaço, velocidade da internet, entre outras) e 6)
adaptação (respeito básico à plataforma on-line, com uso de tipografias, cores e
dimensões espaciais próprias do meio).
Também no sentido de buscar uma linguagem com recursos que se
complementem, Janet Kolodzy (2013) alerta que ao ter mais opções, os jornalistas
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precisam ser criteriosos. “Só porque você pode utilizar um determinado formato ou
ferramenta de mídia não significa que você tem que usá-lo. A chave é usar as
ferramentas certas para o trabalho de informar as notícias ao público da melhor
maneira possível” (KOLODZY, 2013: 7, tradução livre).
Diante das características aqui relatadas e da proposta de integração de
diferentes

elementos

em

uma

mesma

narrativa,

a

produção

de

conteúdo

jornalístico transforma-se em algo novo, algo que só pode ser oferecido no
ambiente on-line. Sem entrar na questão da nomenclatura de novos gêneros do
jornalismo na internet, entende-se que a nova reportagem on-line não é a mesma
do impresso, da TV ou da rádio. Assim como a rádio trouxe uma agilidade
impossível no impresso, como a TV trouxe o dinamismo das imagens, agora o
ambiente on-line traz a potencialidade de integrar as diferentes mídias em uma
mesma narrativa e oferecer um novo padrão de interatividade. O processo de
inovação tem se repetido ao longo dos anos. Ao estudar os meios de comunicação
diante de outros momentos de renovação tecnológica, Marshall McLuhan (1979) já
afirmava que o meio é a mensagem, ou seja, um novo ambiente transforma a
mensagem em relação ao modelo praticado até então. Trata-se de um movimento
contínuo de evolução, não necessariamente de substituição, e que no caso da
produção on-line multimídia ainda enfrenta uma série de testes e de adaptações de
linguagens e de processos produtivos. Mas um movimento que não pode mais ser
ignorado.
Os trabalhos rotulados como especiais multimídia, ou grandes reportagens
multimídia, vêm ganhando cada vez mais destaque como apostas dos jornais online. Estes novos formatos buscam uma real imersão do leitor na experiência de
consumo de informação jornalística na plataforma da internet. No novo cenário,
equipes reduzidas e a necessidade de constante atualização de conhecimentos
técnicos dificultam a multimidialização da cobertura factual para os jornais on-line.
É, então, nas grandes reportagens que estão aparecendo as experiências mais
ousadas e inovadoras. Um divisor de águas no contexto mais recente foi a
publicação “Snow Fall” 4, publicado pelo The New York Times em 2012 (FIGURA 1).
Com vídeos, áudios, animações e infográficos, a produção sobre uma avalanche nos
EUA que matou três esquiadores estabeleceu um novo patamar e recebeu vários
prêmios, inclusive um Pulitzer. Pesquisadora brasileira na área de reportagem
multimídia, Raquel Longhi (2014) acredita que, em grande parte, o impacto da
navegação, design e narrativa multimídia do projeto “Snow Fall” deve-se ao uso da
linguagem de marcação HTML5, a quinta evolução do HTML (Hypertext Mark-up

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
4

“Snow Fall”, publicado pelo The New York Times em 2012. Disponível em:
<http://www.nytimes.com/projects/2012/snow-fall/#/?part=tunnel-creek>. Visitado em
janeiro de 2016.
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Language), usada para estruturar e apresentar conteúdo na web. Segundo a
autora, juntamente com outras ferramentas agregadas, o HTML5 trouxe novas
possibilidades

técnicas

para

a

convergência

de

conteúdos

multimídia,

que

compreende o desenho de interface e a imersão narrativa.
No Brasil, o jornal Folha de S. Paulo, do Grupo Folha, criou a seção “Tudo
Sobre”

5

para a publicação de grandes reportagens multimídia. A primeira edição foi

publicada em dezembro de 2013, abordando a construção da usina hidrelétrica de
Belo Monte no Pará. Entre os atrativos: textos longos, fotos grandes, áudios,
infográficos animados e até um aplicativo que possibilita ao internauta “pilotar” um
helicóptero sobre a área de construção da obra (FIGURA 2). Em edições seguintes,
que não apresentaram periodicidade fixa, foram abordados temas como os 50 anos
da ditadura militar brasileira, a crise no abastecimento de água no país, os
impactos do contrabando na economia e a transformação da cidade do Rio de
Janeiro para sediar as Olimpíadas 2016. Neste último, publicado em agosto de
2015, uma história em quadrinhos contando a origem das favelas no Rio foi
incorporada ao pacote com textos, fotos, vídeos, áudios, animações, infográficos e
games (em um deles, por exemplo, o internauta “sobrevooa” a cidade de asadelta).

FIGURA 1: Em “Snow Fall”, do The New York Times, animação reproduz avalanche.
FONTE: captura de tela pelo autor em 6/2/2016. Disponível em: <http://migre.me/sUl1l>.
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Especiais “Tudo Sobre Belo Monte”, “Tudo Sobre A Ditadura Militar”, “Tudo Sobre A Crise
da Água”, “Tudo Sobre O Contrabando no Brasil (Crime sem castigo)” e “Tudo Sobre O Rio
em transformação”, publicados pela Folha de S. Paulo entre dezembro de 2013 e agosto de
2015. Disponíveis em: <http://www1.folha.uol.com.br/tudosobre/>. Visitados em janeiro de
2016.
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FIGURA 2: Em “Tudo Sobre Belo Monte”, da Folha de S. Paulo,
aplicativo permite que internauta “pilote” helicóptero em voo sobre a obra.
FONTE: captura de tela pelo autor em 6/2/2016. Disponível em: <http://migre.me/sUl2z>.

Redações convergentes
O princípio básico das redações convergentes é o de manter uma equipe
multimídia capacitada para informar em diferentes formatos a serem divulgados em
distintas plataformas. Em um mesmo grupo, jornalistas produzem conteúdos em
textos, fotos, áudios, vídeos e infográficos que alimentarão sites de notícias e
empresas de segmentos tradicionais (impresso, rádio ou TV, ou até mesmo
ambos). Modelos de organização que tentam viabilizar isso na prática são testados
em empresas de comunicação com resultados diversos e ainda não se atingiu um
padrão de referência livre de críticas. Referência nos estudos sobre o tema, Henry
Jenkins (2009) entende convergência como uma palavra que consegue definir
transformações

tecnológicas,

mercadológicas,

culturais

e

sociais.

São

transformações que incluem, entre outras ações, o fluxo de conteúdos por meio de
várias plataformas e a cooperação entre as múltiplas indústrias midiáticas. Embora
seja um entusiasta do que chama de cultura da convergência, o autor reforça o
coro de que os velhos meios não estão sendo substituídos, mas suas funções e
status é que estão sendo transformadas pelas novas tecnologias.
Para Janet Kolodzy (2006), a convergência também é entendida como, além
de um modo de fazer, um novo modo de pensar. Quando se trata de jornalismo,
segundo a autora, significa usar todos os meios ao seu potencial máximo para
alcançar um público diversificado e cada vez mais distraído. Também trazendo o
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tema mais especificamente para a prática do jornalismo, Ramon Salaverría (2008)
percebe a convergência como:
(...) um processo multidimensional que, facilitado pela implantação
generalizada das tecnologias de telecomunicações digitais, afeta os
âmbitos tecnológico, empresarial, profissional e editorial dos meios de
comunicação, propiciando uma integração de ferramentas, espaços,
métodos de trabalho e linguagens anteriormente desintegrados, de forma
que os jornalistas elaboram conteúdos que são distribuídos por meio de
múltiplas plataformas, mediante as linguagens próprias de cada uma
(SALAVERRÍA, 2008: 404, tradução livre).
São âmbitos que se relacionam, mas que de forma individual tratam de
pontos mais específicos. A dimensão tecnológica, por exemplo, abrange a revolução
instrumental dos processos de produção de conteúdo jornalístico; a editorial
envolve as inovações de linguagens; o âmbito empresarial corresponde à
diversificação midiática experimentada pelas empresas de comunicação nos últimos
anos e os desafios da integração; e o profissional compreende os impactos nos
processos de trabalho.
Convergência em Zero Hora
O jornal Zero Hora faz parte do Grupo RBS. Fundado em 1957, no Rio Grande
do Sul, o grupo é um conglomerado multimídia com produção jornalística em
diferentes plataformas. Mais antiga afiliada da Rede Globo, a empresa controla
emissoras de rádio e televisão, além de jornais impressos, portais de internet e
outras iniciativas empresariais no meio digital. Apenas jornais impressos, são oito
títulos, sendo quatro no Rio Grande do Sul (Zero Hora, Diário Gaúcho, Pioneiro e
Diário de Santa Maria) e quatro em Santa Catarina, onde está presente desde
1979, inicialmente apenas no ramo televisivo (Diário Catarinense, Hora de Santa
Catarina, A Notícia e Jornal de Santa Catarina). Em março 2016 teve início o
processo de venda das empresas do Grupo RBS em Santa Catarina, o que não
havia sido concluído até a elaboração final deste artigo. A venda, no entanto, não
alteraria a gestão das empresas no Rio Grande do Sul, segundo comunicado oficial
divulgado pela RBS.
Lançado em 1964 e adquirido pela RBS em 1970, o jornal Zero Hora teve sua
versão website lançada de forma experimental em 1995. Em 2000, um novo site foi
criado e vinculado ao portal clicRBS, um guarda-chuva para a presença na rede dos
rádios, jornais e emissoras de TV do Grupo RBS. Entre outras reformulações
realizadas posteriormente, chama a atenção a de 2007, quando o site incorporou a
proposta de cobertura em tempo real à sua rotina, passando a produzir conteúdo
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noticioso exclusivamente para a internet. Mielniczuk et al. (2015) detalha o
momento, lembrando que, a partir do dia 19 de setembro de 2007, uma equipe
atuando junto à redação do impresso começou a pensar e produzir informações
jornalísticas para o site do jornal. “As redações do impresso e do site foram
unificadas, passaram a dividir o mesmo espaço físico. Nesta etapa, a produção de
conteúdo jornalístico para a internet era responsabilidade da redação de Zero Hora
e não mais do clicRBS” (MIELNICZUK et al., 2015: 60). Em dissertação sobre a
experiência do Zero Hora no processo de convergência jornalística, Taís Seibt
(2014) acompanhou outro período de mudanças, ocorridas entre março de 2012 e
outubro de 2013:
O jornal decidiu dissolver a ilha de produção, redação e edição para
internet e distribuir os profissionais pelas editorias do jornal impresso, no
intuito de disseminar a cultura multimídia pela redação, o que resulta em
transformações nos processos de produção e, em alguma medida, também
nas formas narrativas do jornal (SEIBT, 2014: 10).
Seibt (2014) lembra, ainda, que um dos objetivos da disseminação da cultura
multimídia era também acabar com a duplicação das tarefas, “de modo que um
mesmo redator se responsabilizasse pelo conteúdo em todas as plataformas, ou
pelo menos trabalhasse em parceria com uma equipe de reportagem para dar conta
de toda a produção em sintonia” (SEIBT, 2014: 58). Mas a autora reconhece que o
simples reempacotamento desses conteúdos, produzidos por um mesmo jornalista,
passa a ser um problema quando não há uma preocupação com as potencialidades
de cada suporte.
Já em 2014, por conta do aniversário de 50 anos do jornal, Zero Hora passou
por

outra

reforma

gráfica

e

de

conteúdo,

com

adaptação

ao

contexto

multiplataforma. Em entrevista para Mielniczuk et al. (2015), a diretora de jornais
do Grupo RBS, Marta Gleich, afirma que o conteúdo deve ser desenvolvido para ser
distribuído nas mais diversas plataformas, para que os usuários o recebam a
qualquer hora e lugar, podendo compartilhar com seus amigos e interagir a partir
de comentários.
Em 2016, foi anunciada uma nova leva de mudanças. Em comunicado para a
imprensa divulgado em 26 de janeiro, promete-se “uma nova zh.com totalmente
reformulada para melhorar a experiência do leitor no mobile, um aplicativo com
conteúdos exclusivos, uma nova central de vídeos e uma edição atualizada com as
notícias do fim de semana disponível no domingo”. O jornal impresso passa a ter
edição conjunta no fim de semana e a citada edição atualizada é exclusiva para a
versão para tablets.
Os três atos
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Aqui lançamos um olhar específico para três experiências de grandes
reportagens multimídia de Zero Hora publicadas simultaneamente em papel e na
internet: “Filho da Rua”, de junho de 2012; “Lições da Turma 11F”, de dezembro de
2013; e “Refugiados – Uma história”, de outubro de 2015. Todas são de autoria da
repórter especial Letícia Duarte, critério adotado com a proposta de trazer um único
relato que possa indicar, a partir da mesma perspectiva, mudanças no processo de
produção ao longo dos diferentes períodos.
Independentemente da autoria, são reportagens que se destacaram em
premiações regionais e nacionais. “Filho da Rua” venceu a categoria Reportagem
Nacional da 57ª edição do Prêmio Esso de Jornalismo, entregue em 2012, uma das
principais premiações brasileiras; enquanto “Lições da Turma 11F” foi ganhadora na
categoria Regional Sul da 59º Prêmio Esso de Jornalismo, em 2014. “Refugiados”, a
publicação mais recente, ficou em segundo lugar na categoria Reportagem do 32º
Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo, de 2015.
Para a produção de “Filho da Rua” (FIGURA 3), Zero Hora contou com a
autorização do Juizado da Infância e da Juventude para acompanhar durante três
anos a jornada de uma criança que passou parte da infância vivendo nas ruas.
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FIGURA 3: Na versão on-line de “Filho da Rua”, de Zero Hora,
cada capítulo conta com uma foto, o texto e um link para uma galeria com outras fotos.
FONTE: captura de tela pelo autor em 6/2/2016. Disponível em: <http://migre.me/sUk25>.

No material final, percebe-se claramente uma maior preocupação com a
edição impressa do que com o conteúdo on-line. O texto, o mesmo no impresso e
no on-line, atende às características do formato longform, totalizando 70 mil
caracteres (contando os espaços), divididos em três capítulos: “Sozinho: a cidade
dá à luz mais um menino de rua”, com cerca de 27 mil;

“Crack: no meio do

caminho tinha uma pedra”, com 22 mil; e “Encruzilhada: longe da família, perto do
crime”, com 21 mil.
A versão impressa foi publicada em um caderno de 16 páginas. No site de
Zero Hora, cada capítulo conta com uma foto, o texto e um link para uma galeria
com outras fotos (apresentadas em slideshow). O diferencial on-line é um vídeo,
apresentando como webdocumentário com cerca de 8 minutos, e uma enquete para
dar nota ao vídeo. Como a autora relata em entrevista apresentada no próximo
tópico, a ideia do vídeo surgiu apenas no último ano de apuração da reportagem.
Em “Lições da Turma 11F” (FIGURA 4), a produção de materiais exclusivos
para a edição on-line aumentou. O texto, com cerca de 38,8 mil caracteres
(contando os espaços), divididos em diferentes retrancas, é trabalhado de forma
integrada com as imagens (fotos e vídeos), em uma mesma página, com o
internauta navegando apenas pela barra de rolagem.

FIGURA 4: Em “Lições da Turma 11F”, de Zero Hora, aumenta a presença de vídeos,
como o que relata a história da jovem que deixou de estudar para trabalhar.
FONTE: captura de tela pelo autor em 6/2/2016. Disponível em: <http://migre.me/sUkbI>.

\\ Atas do #5COBCIBER \\

47

A reportagem busca retratar os desafios do ensino público no Rio Grande do
Sul, sob o ponto de vista de alunos matriculados no primeiro ano do ensino médio
em uma tradicional escola do Estado. A equipe de Zero Hora acompanhou a turma
durante todo o ano letivo de 2013, com imersões semanais em cada trimestre, e
também abordou a realidade dos alunos em casa, no trabalho e em outros
ambientes que interagem com a escola, material que ganha destaque nos vídeos.
São cinco vídeos produzidos para a reportagem, sendo que o de abertura da
edição on-line conta com 5 minutos e 47 segundos, apresentando um resumo do
trabalho, intercalando dados e depoimentos. Os outros quatro estão centrados em
histórias de personagens: “Quando trabalho afasta da escola”, com 2 minutos e 21
segundos (FIGURA 4); “Da escola para o tráfico, com 1 minuto e 9 segundos;
“Gêmeas que se ajudam”, com 2 minutos e 4 segundos; e “Conciliando a escola
com o futebol”, com 1 minuto e 39 segundos. Entre as fotos, destaque para uma
imagem panorâmica que encerra a reportagem on-line, permitindo que o internauta
conduza a cena por um giro de 360 graus para visualizar todos os alunos.
Reportagem mais recente entre as analisadas neste trabalho, “Refugiados –
Uma história” é a que mais se aproxima do formato de grande reportagem
multimídia que tem se consolidado nos grandes jornais nos últimos anos. São 16
páginas na edição impressa e uma versão para o site com textos, fotos e vídeo. O
material on-line está dividido em 12 capítulos, cada um em página própria, que
pode ser acessada na sequência original por um link ao final da cada seção que
conduz sempre para o próximo capítulo; ou aleatoriamente pelo menu (FIGURA 5)
que traz os links para todos os capítulos. A repórter especial Letícia Duarte
acompanhou durante 12 dias a saga de migrantes pela Europa, seguindo por sete
países a trajetória de uma família síria da ilha de Kos, na Grécia, até a Alemanha. A
jornalista viajou sem equipe e produziu sozinha textos, fotos e imagens para o
vídeo.
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FIGURA 5: Em “Refugiados – Uma história”, de Zero Hora,
menu na barra superior permite internauta escolher a ordem de leitura dos capítulos.
FONTE: captura de tela pelo autor em 6/2/2016. Disponível em: <http://migre.me/sUkA4>.

São cerca de 70 mil caracteres (contando os espaços) de texto; fotos
diagramadas ao longo da reportagem, algumas vezes em destaque com uma
imagem em tamanho maior, outras em mini galerias, com duas ou três imagens
menores; e um vídeo, com 4 minutos e 30 segundos, resumindo a reportagem. O
vídeo (FIGURA 6) conta com narração e passagem da repórter, depoimentos,
imagens do trajeto (gravadas pela repórter) e cenas de agência sobre a guerra na
Síria. Há, ainda, alguns infográficos, como os mapas em cada seção mostrando o
trajeto percorrido (FIGURA 7); e o ranking dos países que mais recebem
refugiados.
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FIGURA 6: Vídeo de “Refugiados – Uma história”
conta com imagens, narração e passagem da repórter especial Letícia Duarte.
FONTE: captura de tela pelo autor em 6/2/2016. Disponível em: <http://migre.me/sUkA4>.

FIGURA 7: Ainda em “Refugiados – Uma história”,
infográficos trazem mapas do trajeto percorrido, envolvendo sete países.
FONTE: captura de tela pelo autor em 6/2/2016. Disponível em: <http://migre.me/sUkA4>.

A perspectiva da repórter
Letícia Duarte é formada em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul
(UCS), cidade onde nasceu, no estado do Rio Grande do Sul. Em 2002, ganhou o
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Prêmio Esso de Jornalismo na categoria Regional Sul pela série de reportagens
“Adolescência Prostituída”, publicada no mesmo ano no jornal Pioneiro. Desde
2003, trabalha em Zero Hora, onde conquistou também o Prêmio Iberoamericano
pelos Direitos da Infância e da Adolescência na categoria HIV/Aids, concedido pela
Unicef em 2005, pela reportagem “Herdeiros da Aids”; e o Prêmio Imprensa
Embratel de 2007, na categoria Regional Sul, pela série “Os Rios Grandes do Sul”,
entre outros. Ranking do portal nacional Jornalistas&Cia, que desde 2011 divulga a
relação dos profissionais mais premiados do Brasil, coloca Letícia Duarte na sétima
posição entre os mais premiados jornalistas da história na região Sul.
Em entrevista por e-mail ao autor, respondida em janeiro de 2016, Letícia
Duarte comenta sobre as mudanças na prática do jornalismo multimídia dentro de
Zero Hora ao longo dos últimos quatro anos, período que abrande as reportagens
aqui analisadas. Sobre o planejamento das pautas das reportagens multimídia,
explica que a definição do que vai ser trabalhado como texto, foto, vídeo ou
infográfico não ocorre necessariamente antes do processo de produção. “Nem
sempre as condições da pauta permitem executar o planejamento – ou surgem
novos elementos que podem aperfeiçoá-lo. Isso é discutido em uma série de
reuniões, antes e durante a pauta” (DUARTE, 2016).
A jornalista aponta um crescimento da preocupação com a versão on-line da
reportagem ao longo das três experiências relatadas. Sobre “Filho da Rua”, lembra
que quando começou a produzir, em 2009, havia menos recursos e a própria
jornalista tinha menos experiência com este tipo de produção. “Ainda havia uma
separação maior entre a redação em papel e a equipe do site e de vídeos. Então a
matéria começou a ser produzida basicamente para o papel” (DUARTE, 2016). Um
exemplo claro está no fato relatado de que só às vésperas da publicação, depois
de três anos de apuração, é que o vídeo começou a ser produzido. “Ele foi todo
feito com imagens coletadas em 2012. Isso aconteceu em parte porque em 2012 já
começavam uma maior preocupação com os conteúdos digitais” (idem).
Já no caso da reportagem “Lições da Turma 11F”, a repórter conta que desde
o início havia uma produção integrada, com texto, fotos e vídeos. Um fotógrafo
acompanhou a jornalista, captando também as imagens para os vídeos. Em
“Refugiados”, no entanto, Letícia foi a responsável por todo o conteúdo. A repórter
captava as imagens basicamente com celular (um iPhone6 do jornal e outro iPhone
5C pessoal), além de uma câmara fotográfica pequena.

Isso, por um lado, garantiu uma maior imersão, afinal eu estava lá,
viajando com a família, e captando seus momentos íntimos de forma
discreta, sem a intimidá-los com muita parafernália eletrônica. Era
quase como se fosse um deles. Por outro lado, a qualidade técnica fica
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limitada. Certamente, se tivesse a companhia de um fotógrafo profissional
outras possibilidades poderiam ter sido exploradas, resultando em fotos e
vídeos melhores (DUARTE, 2016).
Como estava viajando sozinha e não tinha sequer hotel, conta passava o
dia com

uma

preocupação

mochila
em

nas

produzir

o

costas,

dormindo

conteúdo

para

pelo

caminho, conciliando

diferentes

plataformas

com

a
a

própria natureza particular da apuração. Dessa forma, aponta que o mais difícil não
foi propriamente captar o material, mas lidar com as questões técnicas – o que
fizeram, por exemplo, perder algumas imagens que havia enviado pelo serviço de
compartilhamento dropbox, mas que por alguma falha de conexão não foram
transmitidas. “Em qualquer momento de parada, meu desafio maior era conseguir
carregar os equipamentos e transmitir vídeos e fotos pela internet, porque
ocupavam muito espaço na câmara. Então eu precisava deletá-los para poder
continuar a produzir” (DUARTE, 2016). Ainda em relação aos aspectos técnicos, cita
a falta de iluminação adequada para fazer imagens à noite, o que a fez
“perder algumas cenas que seriam emblemáticas” (idem).
Merece atenção, também, a observação que traz em relação ao desafio de
produzir sozinha conteúdos em diferentes mídias: “Outra dificuldade era escolher,
em momentos decisivos, se faria foto ou vídeo. Optei por priorizar as fotos e fazer
vídeos nos momentos em que havia maior margem de tempo” (DUARTE, 2016). A
jornalista acredita que, de modo geral, a cultura multimídia já se consolidou na
redação e, agora, o que pode e deve ser discutido é a forma como isso deve ser
produzido.
Como repórter, meu interesse maior é oferecer ao leitor a maior qualidade
possível em jornalismo – e a preocupação com o conteúdo digital já está
incorporada, porque não faz mais sentido pensar apenas no papel. (...) Ao
mesmo tempo em que os repórteres devem desenvolver habilidades
multimídias, acredito que a qualidade do produto final tende a ser maior
quando a produção é feita em equipe (DUARTE, 2016).
Considerações finais
A série de mudanças percebidas ao longo das três reportagens aqui
analisadas comprova a preocupação de Zero Hora em acompanhar o cenário de
inovação nos formatos da narrativa jornalística para a internet. Jornal regional,
tenta trazer para o mercado local experiências semelhantes às praticadas em
veículos nacionais e internacionais. Uma proposta que merece ser valorizada e
enaltecida.
No atual cenário em que um novo modelo de negócio está em construção,
experimentar e inovar é fundamental, mesmo diante das incertezas de que a
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proposta vai ter o resultado esperado ou se consolidará como um exemplo a ser
seguido para as próximas práticas jornalísticas. Caio Túlio Costa (2014) defende
que as empresas responsáveis por um novo jornalismo terão que optar por
desenvolver projetos em plataformas que não sabem se darão certo. Faz parte do
jogo, aponta o pesquisador, ao mesmo tempo em que defende que os riscos
existentes não podem limitar a inovação, fundamental para uma evolução contínua
na linguagem do jornalismo on-line.
No entanto, nos casos estudados percebe-se uma inovação no sentido de
trazer para dentro de Zero Hora tendências que já estão sendo experimentadas em
outros veículos de referência, como os citados The New York Times e Folha de S.
Paulo. E mesmo assim, sem os recursos que mais se diferenciaram nos
concorrentes, com os vídeos com animações e/ou os infográficos animados e
também os newsgames, jogos baseados em notícias e feitos para serem veiculados
em meios digitais, usando a definição de Bogost et al. (2010). Nas três reportagens
analisadas, amostra que merece ser ampliada em pesquisas futuras, falta uma
inovação no sentido de colocar Zero Hora mais em evidência entre os protagonistas
e pioneiros das novas práticas narrativas na internet. O fato de o jornal pertencer a
um conglomerado multimídia por natureza – como já dito, além de veículos
impressos o Grupo RBS conta com emissoras de rádio e televisão e portais da
internet – poderia contribuir com uma integração de conteúdos em formatos
diferentes em uma mesma plataforma, no caso, a internet. Para uma empresa que
comandasse essencialmente um jornal impresso e sua versão na internet, esse
desafio seria muito maior.
Entendemos que a inovação e o pioneirismo em novas práticas do jornalismo
voltado para a internet não são exclusividades dos jornais nacionais de maior
expressão. Zero Hora é um jornal tradicional e com presença frequente em
premiações nacionais, o que nos permite entender que poderia sim ousar ainda
mais em busca de novos formatos e integração de conteúdos para suas reportagens
multimídia. Com pesquisa em busca da excelência no jornalismo on-line, David A.
Craig (2011) afirma que boas experiências na busca pelas melhores maneiras de
contar histórias no jornalismo feito para a internet podem vir de empresas de
diferentes portes, tendo a ousadia e a inovação como diferenciais.
É preciso reconhecer aqui também a preocupação do ponto de vista
profissional em relação à prática multimídia. Para consolidação como um futuro
promissor para as empresas jornalísticas, o atual processo de convergência das
redações precisa ir muito além de mantras como “todo mundo faz tudo” ou
“produzir mais com menos”.
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Ramón Salaverría (2003) entende que a figura do jornalista multimídia admite
pelo menos duas interpretações: como profissional multitarefa ou multiplataforma.
No primeiro caso, os jornalistas multitarefa, estão enquadrados profissionais
geralmente jovens que assumem tarefas de escrita, fotografia, edição etc., que
anteriormente eram desempenhadas por pessoas diferentes. No caso de jornalistas
multiplataforma, profissionais geralmente de prestígio elaboram e divulgam
informações por meio de múltiplos canais e tendem a ajustar seus produtos de
informação com as características de cada meio. Salaverría volta ao tema em
pesquisa ao lado de Samuel Negredo (2009), quando alerta que a convergência não
pode ser apenas uma maquiagem digital para perpetuar o velho jornalismo e nem
uma desculpa para as redações trabalharem com menos gente. Pelo contrário, os
autores sugerem o investimento em treinamento do pessoal para lidar com as
diferentes ferramentas que passam a ser incorporadas à rotina. E treinamento
exige inovações técnicas e mudanças de mentalidade.
Vale acrescentar, ainda, a demanda financeira necessária. Em tempos de
jornais impressos e on-line lidando com novos padrões de rentabilidade, manter a
fatia de investimentos é um desafio, mas também uma necessidade para não ficar
“ultrapassado” em um cenário de mudanças tão rápidas, nem “precarizar” o
trabalho nas redações. A preocupação com a qualidade do material final não pode
desaparecer diante de uma necessidade de economia financeira.
No Brasil, pesquisas de autores como Mick (2013, 2015) e Figaro (2013)
confirmam que grandes empresas estão renovando os contratos de trabalho e
inserindo novas cláusulas, exigindo que o mesmo trabalhador produza conteúdo
para diversas plataformas (vídeo, áudio, texto e foto) sem a necessidade de
pagamento adicional, contribuindo para uma crescente precarização da profissão.
Voltando ao caso de Zero Hora, é importante frisar que Letícia Duarte é uma
jornalista experiente na realização de grandes reportagens (tem 35 anos, 15
dedicados à profissão), com trabalho reconhecido em premiações regionais e
nacionais. Na mais recente das reportagens analisadas, “Refugiados – Uma
história”, produziu textos, fotos e vídeos. Apesar das dificuldades técnicas já
relatadas pela repórter, pode-se reconhecer o sucesso da jornalista na empreitada
solitária. Mas a questão que merece ser aprofundada em pesquisas mais amplas, é
se o mesmo sucesso poderia ser alcançado em escala, envolvendo também os
repórteres mais jovens e inexperientes. Ou ainda os mais veteranos, experientes
em produção de texto, mas não necessariamente envolvidos com as novas
tecnologias.
Em seu relato sobre as experiências com as três reportagens aqui analisadas,
Letícia Duarte reforça o coro de estudiosos da área ao defender a importância do
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trabalho em equipe. Compartilhando desta visão, defendemos que o sucesso das
novas experiências narrativas e a busca pela inovação nas redações jornalísticas
são desafios a serem encarados por equipes, desde a elaboração da pauta até
execução das reportagens. Desta forma, a unidade do trabalho final passa a ser
cada vez mais o resultado da colaboração de muitos.
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Resumo
Este artigo apresenta os estudos de caso das reportagens multimédia Líquido e
incerto, do site do jornal Folha de S.Paulo, e Matar e morrer por Alá, do site do
semanário Expresso, com base em entrevistas exclusivas com os autores dos
conteúdos. O objetivo é fazer uma reflexão de como ciberjornalistas do Brasil e de
Portugal têm apropriado-se das potencialidades da web e de suas redes telemáticas
para construir um dos principais gêneros do jornalismo. Adotamos a divisão dos
estudos do webjornalismo em três fases: a primeira, segunda e terceira gerações.
Esta classificação ajuda a reconstituir o processo histórico de desenvolvimento e
apropriação das potencialidades da internet em diferentes momentos pelos media
tradicionais, sobretudo a imprensa, além de apontar pistas sobre as tendências
futuras para a indústria da informação noticiosa. Argumenta-se como hipótese que
a reportagem pode ter encontrado na internet a melhor plataforma para seu pleno
desenvolvimento, com suporte em pesquisas de Canavilhas, Pavlik, Bastos, Noblat,
Lage, Mielniczuk, Marques de Melo etc.
Palavras-Chave: Reportagem, Multimédia, Jornalismo, Brasil, Portugal
Abstract
The purpose of this paper is to present case studies of the longform and multimedia
reportages Líquido e incerto [Liquid and uncertain], by Folha de S.Paulo, and Matar
e morrer por Alá [Kill and die for Allah], by Expresso, based on exclusive interviews
with the authors. The goal is to reflect about how cyberjournalists from Brazil and
Portugal have been appropriating of Web potentialities and its telematics networks
to build one of the major genres of journalism. We divided the Web journalism
study in three phases: first, second and third generations. This classification helps
us to reconstruct the historical process of development and appropriation of the
Internet potentialities at different times by the mainstream media, especially the
press, while pointing out clues about the future trends for news information
industry. Furthermore, this article argues as a hypothesis that the reportage has
found on Internet the best platform for its ample development, supported by
research work of Canavilhas, Pavlik, Bastos, Noblat, Lage, Mielniczuk, Marques de
Melo etc.
Keywords: Reportage, Multimedia, Journalism, Brazil, Portugal
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Introdução: jornalismo, gêneros e reportagem
Quais são os desafios e as permanências para a construção da reportagem
na Era da Internet? Esta pergunta é o ponto de partida para uma reflexão sobre
como

os

ciberjornalistas

brasileiros

e

portugueses

têm

apropriado-se

das

potencialidades das redes telemáticas e da web para a elaboração de um dos
principais gêneros do jornalismo. Este artigo apresenta os estudos de caso das
reportagens multimédia Líquido e incerto: o futuro dos recursos hídricos no Brasil,
do jornal Folha de S.Paulo, e Matar e morrer por Alá: cinco portugueses no Estado
Islâmico, do semanário Expresso, com base em entrevistas de roteiro préestruturado com os seus autores – Marcelo Leite e Hugo Franco. De forma geral, as
entrevistas procuram entender como se processaram as etapas de planeamento,
produção e veiculação das reportagens.
O primeiro tópico trabalha brevemente o conceito de reportagem como um
gênero do jornalismo, caracterizado pela apuração em profundidade dos fatos
narrados, contextualização dos eventos e texto mais longo do que os normalmente
vistos em outros gêneros jornalísticos. Este tópico também apresenta como os
pesquisadores ora alocam a reportagem na categoria de ‘gêneros informativos’
(Costa-Hübes e Fedumenti, 2010; Marques de Melo, 2003; Fonseca, 2003), ora em
‘gêneros interpretativos’ (Seixas, 2009; Gutiérrez, 2006; Beltrão, 1980a).
O

segundo

tópico

analisa

as

transformações

da

narrativa

do

webjornalismo, nas duas últimas décadas (1996-2016), tendo a reportagem como
objeto de estudo. Para isso, adota-se uma divisão dos estudos do jornalismo na
internet em três fases: primeira, segunda e terceira gerações. Essa classificação
ajuda a reconstituir o processo histórico de desenvolvimento e de apropriação das
redes telemáticas em diferentes momentos, além de apontar as tendências da
indústria da informação noticiosa (Canavilhas e Baccin, 2015; Bastos, 2011;
Dalmonte, 2007). As mudanças apontadas por este tópico também despertaram a
preocupação de repórteres, de editores e proprietários dos meios de comunicação
para

a

necessidade

de

elaborar

“narrativas

hipertextuais

com

conteúdos

multimédia” para diferentes plataformas (Ramos e Spinelli, 2007: 3), com a
adaptação e a criação de gêneros para a internet, como, por exemplo, fotografias
de imersão, gráficos interativos, vídeos 360º, newsgames ou slideshows com áudio.
Fruto desse novo paradigma comunicacional, este artigo procura responder
como são as reportagens multimédia, tendo como terreno de análise veículos
brasileiros e portugueses. Essa resposta poderia ser dada de uma forma simples,
no navegar por sites das publicações de jornalismo ou na experimentação
crossmedia presente no cotidiano. Contudo, as reportagens que vemos aqui são
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produto de uma nova lógica narrativa. Argumenta-se como hipótese que a
reportagem encontrou na internet a melhor plataforma para o seu pleno
desenvolvimento.

A

articulação

dos

recursos

de

multimedialidade

e

de

hipertextualidade podem ajudar na criação de conteúdos densos e complexos,
cumprindo, assim, o objetivo primordial do gênero: narrar um certo acontecimento
em profundidade. Por outro lado, parecem indicar que estratégias e métodos já
consolidados na prática da reportagem em outros meios de comunicação ainda
estão presentes em trabalhos desenvolvidos para a internet.
Reportagem: o gênero e seu conceito
O jornalismo, já dizia Beltrão (1980a: 65), “é antes de tudo informação”. E o
texto, que faz parte desse conjunto de informações oferecido pelos media, também
é um dos elementos fundamentais da reportagem. Para o autor, a interpretação
jornalística consiste em recolher dados no universo das ocorrências atuais e ideias
atuantes, a fim de proporcionar ao público o que realmente é importante e
significativo. Os dados podem ser vistos em forma de palavras, sons, fotografias,
vídeos, ilustrações etc. ou nas combinações destes, destinadas à interpretar uma
realidade. O texto é, para Lage (2005: 37), o “que foi tecido – supõe
entrelaçamento, contextura”; que “organiza-se segundo uma lógica interna,
equivalente aos pontos e laços das rendas e bordados”.
A partir do levantamento realizado sobre os gêneros jornalísticos, é possível
identificar

basicamente

três

categorias

fortes:

informativa,

interpretativa

e

opinativa. A reportagem é apontada por Beltrão (1969; 1980a; 1980b), Marques de
Melo (2003; 2009; 2012) e Martínez Albertos (1983; 1991), citado por Lazo
(2012),

especialmente

como

‘gênero

informativo’.

Já

a

reportagem

em

profundidade ou, a grande reportagem, é determinada por Beltrão e Martínez
Albertos como ‘gênero interpretativo’. Embora falte consenso entre os autores,
entende-se por reportagem o “relato mais extenso, abrangente e contextualizado”
de fatos (Noblat, 2002: 81), que “pressupõe investigação e interpretação” (Lage,
2001: 136), para, assim, “explorar um certo assunto em profundidade” (Kotscho,
2000: 71).
Guirado (2004) observa que reportagem é o nome que se dá a matérias
mais longas e seu conteúdo deve ser investigado, pesquisado até o desenlace do
fato e até seu esgotamento. “É da natureza da reportagem revelar a origem e o
desenrolar da questão que ela retrata” (Guirado, 2004: 22). Para o autor, o
processo de criação da reportagem é próximo do processo literário, pois ambos
lidam com a palavra. “Numa certa medida, reportagem é obra de arte. Ela tem
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autoria. Leva a assinatura do repórter. Portanto, é um texto de autor, podendo, em
muitos casos, criar parentescos com a literatura” (Guirado, 2004: 11). Mas
enquanto a obra literária trabalha no universo da ficção, a reportagem está assente
em acontecimentos reais.
A reportagem “é a rede de fatos no tempo e no espaço, a arte de tecer o
presente” (Medina e Leandro, 1973: 32). A relação entre passado e presente vem
da estrutura do estilo do texto. Ambos colocam o contexto, a pesquisa e a
humanização como elementos necessários à interpretação. Os autores identificam
como “grande reportagem” uma matéria mais ampla e mais complexa que a notícia
de cotidiano. De forma geral, descrevem as linhas que separam os dois gêneros:
“enquanto a notícia registra o aqui, o já, o acontecer, a reportagem determina um
sentido desse aqui num círculo mais amplo, reconstitui o já no antes e depois,
deixa os limites do acontecer para um estar acontecendo atemporal” (Medina e
Leandro, 1973: 7).
A grande reportagem citada pelos autores também é apontada por Kotscho
(2000), ao argumentar que nas redações é assim que se fala das matérias mais
extensas, que exploram o assunto em profundidade, cercando todos os ângulos.
Recebem esse nome, pois realmente são grandes em linhas e páginas. “A grande
reportagem rompe todos os organogramas, todas as regras sagradas da burocracia
– e, por isso mesmo, é o mais fascinante reduto do Jornalismo, aquele em que
sobrevive o espírito de aventura, de romantismo, de entrega, de amor pelo ofício”
(Kotscho, 2000: 71). Esse tipo de reportagem também requer um grande
investimento, tanto em termos humanos como financeiros, para a empresa de
comunicação.
Lazo (2012: 66) trabalha com a definição que a reportagem “é um gênero
livre quanto às formas expositivas, incita todo tipo de experimentos e técnicas
narrativas”. A autora afirma, ainda, com base nas pesquisas de Rodrígues Pastoriza
(2003) e de Yanes Mesa (2004), que a reportagem é o gênero dos gêneros: “Se
trata de uma fusão de todos os gêneros jornalísticos; um trabalho dedicado à
aprofundar as interioridades da notícia, nas causas e consequências de algum
acontecimento” (Lazo, 2012: 67). Por fim, vale lembrar a definição de Chaparro
(2008: 147), que a reportagem "está na aptidão de associar os fatos às ideias, os
dados às emoções, os acontecimentos à reflexão, os sintomas ao diagnóstico".
Sobre gêneros na internet, podemos fazer o resgate das definições de
Marrero Santana (2008), Machado (2002) e Larrondo Ureta (2004). A primeira
autora discorre que os gêneros jornalísticos encontram na web um conjunto de
recursos expressivos que podem modificá-los, enriquecê-los e, até mesmo,
transformá-los. Já Irene Machado (2002) defende que os gêneros digitais são
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processos comunicativos autuados pela estrutura da rede de computadores, cujas
composições são modelizadoras. E, afirma, o gênero é determinado pelo suporte
em que está implantado. Já quando falamos em reportagem para os meios digitais,
Larrondo

Ureta

webjornalismo,

(2004)

pondera

proporcionada

pela

sobre

a

“reinvenção”

hipermédia.

A

desse

chegada

do

gênero

no

hipertexto

reconfigura os gêneros jornalísticos tal como os conhecemos.
É a partir de 2012 que o texto longo, marcado por elementos multimédia, se
consolida no ambiente online, tornando-se um formato expressivo enquanto gênero
do webjornalismo. Herdeiro da grande reportagem do impresso, Longhi (2014) o
define como grande reportagem multimédia. O HTML5 foi fundamental para essa
adaptação, pois a sua linguagem informática permitiu que o conteúdo fosse
estruturado em uma única janela web, numa espécie de “pacote fechado”, sendo a
leitura caracterizada pela barra de rolagem – scrolling. O design responsivo
também foi importante na adequação do gênero ao novo meio. Essa característica
“diz respeito aqueles sites nos quais o desenho e a informação se adaptam ao
suporte que o usuário está usando, seja um telefone, um computador, tablet ou
televisão digital” (Longhi, 2014: 911).
A grande reportagem multimédia é um gênero revigorado, com seu
conteúdo expresso em diversos códigos, quais sejam: linguístico, sonoro, icônico ou
estilístico (Canavilhas, 2007). Esses não estão só justapostos, mas reunidos de
forma integrada em uma estrutura moderna. As técnicas de hipertexto aplicadas ao
multimédia fazem o texto compatível com os diversos códigos, mediante o
desenvolvimento de uma trama que se conecta com todos os elementos noticiosos.
A reportagem multimédia ainda é um gênero que encontra-se em desenvolvimento,
ao mesmo tempo que a sua conceituação se situa em um espaço intermediário
entre o ideal de conteúdo noticioso e as manifestações na prática jornalística.
Do papel ao ecrã: três gerações do webjornalismo
O povoamento da internet pelos media tradicionais começou a ser gestado
no final de 1980. Nesse período, segundo Padilha (2010: 2), o The New York Times
já oferecia “serviços online com seu conteúdo para assinantes que possuíam
pequenos computadores”. A criação da primeira página na web de um jornal diário
só aconteceria duas décadas mais tarde, em 1994, quando o San Jose Mercury, da
Califórnia, nos Estados Unidos, lançou sua versão digital e deu início ao
webjornalismo. Em novembro do mesmo ano, o Brasil ganhou a sua primeira
versão web de um veículo de comunicação. O Jornal do Commercio, especializado
em economia, criou um site e, seis meses depois, foi a vez do Jornal do Brasil
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inventar o seu lugar na internet. Em Portugal, o Jornal de Notícias lançou, em julho
de 1995, a primeira página de webjornalismo. Dois meses depois, foi a vez de o
Público trilhar o mesmo caminho.
A segunda metade da década de 1990 ficou marcada pelo povoamento da
internet

pela

imprensa,

sobretudo

pelos

jornais.

A

primeira

geração

do

webjornalismo foi caracterizada pela publicação da versão impressa, ipsis verbis, na
internet (Palacios et al, 2002). A edição dos jornais era disponibilizada para leitura
gratuita na própria página web ou em formato PDF para download, o que trouxe a
ideia de arquivo online de conteúdos noticiosos. Segundo Ramos e Spinelli (2007:
3), os webjornais eram “simplesmente cópias do conteúdo de jornais existentes no
papel”. Nessa fase, o objetivo dos veículos tradicionais era marcar presença na
rede, já que não existia um modelo de negócio e o orçamento publicitário dirigido
ao novo media ainda era escasso. Mielniczuk (2004: 11) lembra que ao navegar
“por webjornais, há alguns anos, tinha-se a impressão de estar lendo o jornal
impresso na tela do computador”.
As potencialidades da internet começariam a ser aproveitadas na segunda
geração do webjornalismo. Os veículos de comunicação iniciaram a produção de
conteúdos exclusivamente para os sites, que deixam pouco a pouco de estar
atrelados à periodicidade diária ou semanal dos jornais impressos. Obviamente,
ainda existia o transplante de conteúdo de um media para o outro, mas esse hábito
começou a perder terreno para a ideia de que os jornalistas precisam se acostumar
a produzir diferentes versões da notícia para canais diversos (Alves, 2001). Essa
transformação, da primeira geração para a segunda geração, estava associada à
compreensão da “internet como um meio de comunicação convergente, que tem a
capacidade de absorver características de outros meios” (Mielniczuk, 2004: 4).
A seção ‘últimas notícias’ foi adotada também nessa etapa, assim como a
utilização de links, a busca em bancos de dados online, a promoção de fóruns,
chats e a troca de e-mails entre jornalistas e leitores (Ramos e Spinelli, 2007).
Todavia, apesar dos avanços em relação à primeira fase, os textos ainda eram
escritos tendo como base as narrativas e a linguagem dos jornais impressos. “Foi
com alguma naturalidade que o jornalismo na web se desenvolveu em um modelo
muito semelhante ao do jornalismo escrito”, diz Canavilhas (2006: 4), “adotando as
mesmas técnicas de redação”.
A segunda geração do webjornalismo também serviu para criar mitos sobre
os modos de leitura na internet, as narrativas e as técnicas de redação das notícias,
que, apesar de já refutados por muitos estudos, permanecem latentes no
imaginário de uma parcela significativa dos profissionais da área. Uma das lendas
mais difundidas versa sobre a falta de atenção dos leitores de textos online em
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detrimento à dita profundidade associada ao impresso (Franco, 2009). Outro mito
difundido entre os jornalistas era que os leitores estão menos dispostos a se
dedicarem a textos longos no ecrã do que no papel. Neste sentido, gêneros mais
profundos, como a reportagem, nunca teriam espaço no webjornal. “Alegando que
o leitor normalmente está apressado ao ler informações na web, criou-se o conceito
de que o texto deve ser curto, o que é uma ideia obtusa”, analisa Padilha (2010:
7), já que, na verdade, “há pouca diferença na quantidade de texto lido” no
impresso e no online. Esta hipótese foi confirmada pelo Instituto Poynter, em
novembro de 2006, durante testes com auxílio de equipamentos de eyetracking.6
Para a surpresa de muitos jornalistas, “os leitores online lêem mais textos
independentemente da duração”, apesar de estarem mais propensos a se
dedicarem às notícias curtas em qualquer um dos formatos.
O estado atual de desenvolvimento do webjornalismo já reconhece a
internet como um media detentor de características particulares. Segundo o
conceito de Fidler (1997), assistimos a uma “mediamorfose”. Da mesma maneira
que, até a invenção das suas próprias linguagens, o rádio não passava de um jornal
impresso lido no ar ou que a tevê não era mais do que um rádio com imagens em
movimento, a internet começou a deixar de ser um jornal impresso que pode ser
lido pelo ecrã do computador, tablet ou do smartphone. Dentre as características da
terceira geração do webjornalismo, Bastos (2010b) e Mielniczuk (2004) destacam a
utilização dos recursos de hipertextualidade, multimedialidade, instantaneidade e
interatividade como os mais importantes.
Podemos entender como hipertextualidade a capacidade de utilizar ligações
dentro de um mesmo texto ou para outros textos, o que transforma os próprios
hábitos e as formas de leitura. Burke e Rowsell (2009: 107) analisam que, num
texto com links, “o caminho de leitura precisa ser construído pelo leitor”.
Canavilhas (2006: 2) explica que “o hipertexto permite ao utilizador definir os
percursos de leitura em função dos seus interesses pessoais” e não pelos de quem
o

escreveu.

A

multimedialidade

marca

o

caráter

convergente

da

internet

(Mielniczuk, 2004). É a capacidade de absorver e ressignificar características até
então de outros canais de comunicação, como a utilização da palavra escrita,
imagem, som e vídeo em simultâneo. Burke e Rowsell (2009: 107) explicam a
multimedialidade como a apropriação de “diferentes modos de comunicação para
criar um efeito”; “cada modo oferece determinados significados possíveis que outro
não pode oferecer”.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
6

Instituto
print/76421/

Poynter:

www.poynter.org/2006/eyetrack-07-new-study-probes-online-and-
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A instantaneidade pode ser definida como a possibilidade de transmitir, ‘em
tempo real’, as informações produzidas pelos veículos de comunicação e, a
interatividade, como as relações estabelecidas entre o emissor e o receptor da
mensagem. Todavia, essas duas características já existiam antes do advento da
internet. As coberturas em direto (ao vivo) realizadas pela TV e as cartas de
leitores enviadas para as redações confirmam essa afirmação. O que a internet fez
foi potencializar essas características tanto para os media como para os públicos da
notícia.
Bastos (2010: 3) frisa que “estas novas possibilidades representam uma
transformação fundamental da natureza da narrativa no jornalismo em um
ambiente eletrônico online”. Essas mudanças despertaram a preocupação de
repórteres, editores e proprietários dos media para a necessidade de elaborar
“narrativas hipertextuais com conteúdos multimédia”, disponíveis para diferentes
plataformas (Ramos e Spinelli, 2007: 3). Nessa terceira geração do webjornalismo,
as técnicas de escrita, distribuição e de hierarquização da informação passaram por
profundas mudanças e continuarão a ser transformadas até o surgimento de um
modelo original. É nesse contexto que surge a reportagem multimédia, grande
reportagem multimédia e, ainda, apenas webreportagem (Canavilhas e Baccin,
2015; Ramos e Spinelli, 2007).
A

reportagem

multimédia

é

uma

adaptação

e

evolução

da

grande

reportagem que vinha sendo apresentada pelo impresso. Porém, o gênero ganhou
mais elementos em sua estrutura, com conteúdos expressos em diversos códigos,
quais sejam: o linguístico, sonoro, icônico ou o estilístico (Canavilhas, 2007). O
jornalismo longform instituiu a narrativa que tem variado em dois padrões de
leitura. No caso específico das reportagens multimédia, tais narrativas podem ser
de dimensões verticais ou horizontais. Considera-se uma narrativa verticalizada
àquela em que a leitura se dá pela barra de rolagem lateral e, como uma narrativa
horizontalizada, àquela estruturada em capítulos ou seções. Esses modelos de
leitura e navegação representam duas tendências das reportagens multimédia,
assim com a união do HTML5 e do design responsivo – capacidade de o conteúdo
ajustar-se aos diferentes ecrãs (Longhi e Winques, 2015).
Um bom exemplo de reportagem multimédia é a premiada Snow Fall: the
avalanche at tunnel creek, produzida pelo jornalista John Branch e lançada, em
2012, pelo The New York Times.7 Snow Fall narra de forma inovadora uma
avalanche de neve em Washington, também no ano de 2012. O jornal reconstituiu
a tragédia por meio de uma reportagem multimédia em seis capítulos. O conteúdo
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Snow Fall, The New York Times: www.nytimes.com/projects/2012/snowfall/#/?part=tunnel-creek
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foi apresentado com gráficos interativos, vídeos, biografias, fotos e cerca de 18 mil
palavras estruturados para leitura com a tecnologia parallax scrolling. Segundo
Canavilhas (2014: 125), a reportagem apresenta “navegação verticalizada e
intuitiva”; “plena integração de conteúdos multimédia torna a leitura mais imersiva
e envolvente”; com “formato de simples adaptação a computadores, tablets e
smartphones”. Snow Fall teve 2,9 milhões de visitas e 3,5 milhões de page views
nos primeiros seis dias de publicação, sendo que ao menos 30% dos leitores
estavam no site do jornal pela primeira vez.
Snow Fall impulsionou a produção de reportagens multimédia no mundo
todo. Brasil e Portugal não ficaram de fora do que é chamado, nas redações, de
snowfalização. A reportagem tornou-se o lugar onde o webjornalismo mais tem
explorado as possibilidades de convergência de linguagens, estando marcada ainda,
no cenário atual, pelo texto longform e pelas narrativas imersivas. Exemplos como
Líquido e incerto, da Folha, e Matar e morrer por Alá, do Expresso, dão uma
amostra de como ciberjornalistas lusófonos têm trabalhado com o novo gênero.
Líquido e incerto: uma breve análise
Em 2013, a Folha de S.Paulo baseada na snowfalização da reportagem,
substantivo que vem sendo usado nas redações, destacou-se pelo pioneirismo
brasileiro com relação aos novos modelos de reportagens multimédia, quando
lançou a série Tudo Sobre8. O veículo é um dos maiores do ramo jornalístico
brasileiro e tem suas raízes no jornal impresso. No entanto, vem se destacando
com as publicações de diferentes conteúdos jornalísticos próprios da internet. O
investimento no material que vem sendo apresentado foi um dos critérios
fundamentais para a definição do empírico desta pesquisa.
As grandes reportagens da série Tudo Sobre variam de 10 a 20 mil palavras.
Levam em média de quatro a dez meses de produção e possuem um número
consideravelmente alto de elementos multimédia, como fotos, vídeos, áudios,
infografias, animações, newsgame etc. Elas também apresentam características
como: o design responsivo e dimensão horizontal (dividida num menu de
capítulos), porém com leitura verticalizada, ou seja, pela barra de rolagem.
O corpus escolhido para este artigo é constituído pela terceira reportagem
multimédia publicada pelo veículo: Líquido e incerto9. O conteúdo apresenta a crise
da água em São Paulo, a seca no semiárido nordestino e as inundações no Rio
Madeira. A reportagem, publicada no dia 15 de setembro de 2014, oferece um
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Tudo Sobre: www1.folha.uol.com.br/tudosobre/
Líquido e incerto: http://arte.folha.uol.com.br/ambiente/2014/09/15/crise-da-agua/
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mapeamento e as preocupações referentes à crise de recursos hídricos nos estados
brasileiros que enfrentam o problema. Os resultados da apuração e da investigação
se dividem em quatro capítulos, 51 fotos, 21 fontes, 13 vídeos – sendo que, dois
são infográficos animados em forma de vídeo – e 20 infográficos (estáticos e
interativos).
No que se refere ao planejamento, o jornalista Marcelo Leite10 é categórico
ao afirmar que a equipe escolheu a pauta, pois já haviam indícios de que a crise
hídrica iria se intensificar em 2014. Como a previsão era lançar em setembro, em
maio foi definido que a reportagem apresentaria 4 capítulos, sendo que o primeiro
é formado pela introdução. A escolha da pauta logo foi aprovada pela Folha, em
seguida os orçamentos. Nesse caso, a reportagem apresenta três pontos principais:
1) São Paulo; 2) Amazônia, mais especificamente o Rio Madeira, e 3) a
transposição do Rio São Francisco, no nordeste. Foram feitos os orçamentos das
viagens e, consequentemente aprovados, com equipes de pelo menos três pessoas
– repórter, fotógrafo e encarregado da produção dos vídeos.
Sobre a arquitetura da informação e os elementos multimédia, Marcelo Leite
afirma que existiu uma prévia de que seriam 4 capítulos, sendo que as telas
apresentariam elementos como fotos, vídeos, texto e infográficos. Quando
questionado se existia uma definição prévia do que estaria em cada um dos
elementos, ele argumenta que “não”, pois isso é estabelecido quando o material já
está todo coletado – a coleta de dados e de elementos é feita in loco e somente
depois é que se define o que rendeu fotos, vídeos e infográficos. A única questão
que, segundo o repórter, estava definida antes da ida a campo era que a
reportagem deveria trazer diferentes histórias, desde agricultores afetados até
vozes especializadas como, por exemplo, engenheiros. Sobre o uso de redes sociais
na coleta de dados, Marcelo Leite enfatiza que nesta reportagem, especificamente,
não foram usadas fontes ou dados coletados dessa vertente.
No que tange à parte de produção de conteúdo, foram quatro meses. Nesta
etapa, uma das questões levantadas foi sobre o design responsivo da reportagem
(Figura 1), ou seja, sua adaptabilidade aos diferentes ecrãs (computador, tablet e
smartphone). Marcelo Leite afirma que essa é uma preocupação constante da
Folha. Os desenvolvedores e webdesigners realizam testes com frequência para que
o layout se adapte bem às diferentes plataformas de consumo. Existiu uma
preocupação muito grande com os smartphones, mas, segundo ele, as outras telas
não foram deixadas de lado. O conteúdo contém um mix que favorece a leituras em
diferentes dimensões.
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Entrevista exclusiva concedida aos autores deste artigo.
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Figura 1 – Capturas dos ecrãs do design responsivo na reportagem

A preferência pelos infográficos interativos é constante na produção da
reportagem multimédia proposta pelo veículo. Marcelo Leite afirma que apostar
nesse elemento é oferecer ao leitor a possibilidade de exploração e interação. No
entanto, nem todos conseguem ter uma boa adaptabilidade no smartphone. O
repórter ainda coloca que a tendência para os próximos conteúdo é criar
infográficos animados no formato de vídeo, desta forma, a única interação do leitor
será o botão de play. Assim, ele acredita, o elemento terá uma taxa menor de
rejeição e má adaptação. Ainda no que se refere à produção, o repórter afirma que
é importantíssimo o domínio de softwares de edição de fotografias e de vídeos. Na
Folha existe um departamento especializado na utilização dessas ferramentas que
permanece em diálogo constante com os produtores do conteúdo. Os repórteres
que coletaram as informações in loco orientam a equipe de edição, no sentido do
efeito que gostariam de ter e da indução à leitura.
Por fim, os questionamentos se voltaram para a veiculação da reportagem.
Três eixos foram norteadores: público-alvo ideal; veiculação nas redes sociais;
interação entre repórter e leitor. Sobre o primeiro item, Marcelo Leite diz que o
público-alvo do jornal é “bastante geral”. No entanto, revela que “certamente a
gente tem um objetivo, o desejo de atingir um público mais jovem, por ser uma
plataforma mais ágil, mais condizente com um tipo de leitura, com os hábitos de
leitura que o público mais jovem tem. Mas, o objetivo é atingir o público em geral
de uma maneira eficiente”. Sobre as redes sociais, o repórter diz que elas
desempenham um papel importante na divulgação. A equipe que cuida deste setor
montou estratégias, inclusive observando qual era o melhor dia e horário para
realizar a publicação do conteúdo. Por fim, a interação repórter x leitor, último
item, não ocorreu na Folha. Marcelo Leite coloca que o canal que os leitores têm
para colaborar é falar diretamente com a editoria, principalmente via e-mail. “Não
colocamos e-mail dos repórteres nos conteúdos, nem Twitter de ninguém. Temos lá
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os botões de compartilhamento na rede e, é lá que eles interagem”. O repórter não
lembra de ter sido procurado pelos leitores do conteúdo para troca de ideias ou
diálogo.
Matar e morrer por Alá: uma breve análise
No ano de 2014, o jornal Expresso destacou-se como um dos pioneiros na
elaboração de reportagens multimédia em Portugal, como em outros contextos,
também influenciadas pelas experiências do New York Times. Embora tenha raízes
no jornal impresso, o veículo luso tem apostado na produção de conteúdos próprios
para a internet. O investimento material no online foi um dos critérios fundamentais
para a definição do empírico desta pesquisa, como já visto na análise de Líquido e
incerto, da Folha de S.Paulo.
O corpus lusitano escolhido para este artigo é a reportagem Matar e morrer
por Alá, publicada no dia 18 de dezembro de 201411. O conteúdo narra a história de
como cinco jovens portugueses, entre 22 e 36 anos, que moravam em Londres,
juntaram-se ao autoproclamado Estado Islâmico. O resultado da apuração e da
investigação, realizada pela equipe formada por três jornalistas, se divide em
quatro capítulos, com o texto de 7.500 palavras (cerca de 12 páginas Word, fonte
Times, tamanho 12, sem espaçamento); 22 fotografias (algumas usadas para
marcar a passagem entre as seções dentro dos próprios capítulos); ao menos 14
vídeos, que somam juntos 37 minutos (entre entrevista, propagandas do grupo
terrorista veiculadas em redes sociais e na introdução de cada capítulo); 6
ilustrações (duas delas animada - motion graphics), 3 mapas, 1 infográfico estático
(número de alistados no Estado Islâmico por país de origem) e 1 áudio de 18
segundos (breve entrevista por telefone com uma das personagens da história). A
reportagem também oferece um conjunto de sete perguntas e respostas, em seção
separada, como “o que é o Estado Islâmico?” e “o que tem feito o Reino Unido para
combater a Jihad em casa?”.
No que se refere ao planejamento da reportagem, o jornalista Hugo Franco12
explica que o Expresso havia publicado, nas edições de papel e online, uma série de
notícias sobre o tema. Por fim, o jornal resolveu reunir uma equipe multimédia e
viajar até Londres para produzir um documentário web. Segundo Franco, “o
objetivo era o de juntar texto, fotografias, vídeo, áudio e também motion graphics,
numa plataforma inovadora que pudesse levar o leitor a uma outra dimensão do
jornalismo.” Ainda para Hugo Franco, sem planejamento minucioso “não teríamos
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Matar e morrer por Alá: http://multimedia.expresso.pt/jihad/PT/matar-emorrer/index.html
12
Entrevista exclusiva concedida aos autores deste artigo.
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esse cruzamento de linguagens tão coeso”, com estrutura horizontalizada (dividida
num menu de quatro capítulos).
A etapa de planejamento foi fundamental para o sucesso da reportagem,
que ganharia tradução para o inglês. Um dos primeiros passos da equipe foi
desenhar um esboço prévio do conteúdo, segundo Hugo Franco, “já muito próximo
do que seria o resultado final”. Cada um dos dez membros da equipe – autônoma e
que trabalhava em paralelo às edições semanais do Expresso – ficaria responsável
por uma tarefa dentro da reportagem. Ainda sobre a etapa de planejamento, as
redes sociais foram “determinantes” para fazer a apuração da história. Hugo Franco
explica que “quase todos” os portugueses ingressos no Estado Islâmico tinham
perfil no Facebook e publicavam conteúdos nesta rede. “Dali foi possível comunicar
com alguns deles e guardar imagens e ideais que partilhavam”, recorda o
jornalista.
A produção da reportagem tomou pelo menos um mês de trabalho. Como
em Líquido e incerto, a equipe do Expresso também atentou-se para a criação de
conteúdos com o design responsivo (Figura 2). Hugo Franco explica que “essa
preocupação estava na cabeça de todos”, e que a webreportagem foi concebida
para computador, tablets e smartphones. Muito embora nem todos os elementos da
equipe tivessem domínio das tecnologias informáticas utilizadas – atividade a cargo
dos programadores e dos webdesigners –, Matar e morrer por Alá passou por uma
série de testes de adaptação aos diferentes ecrãs. Optou-se pela estrutura de
leitura em capítulos (Matar e Morrer; Jiadistas; Londonistão; Campos da Morte),
com o início automático dos vídeos, com ajuda da barra de rolagem lateral. É
possível argumentar que, por não investir em mapas ou infográficos interativos, o
layout da webreportagem tenha mais facilidade para moldar-se às diferentes telas,
inibindo, dessa forma, possíveis constrangimentos no ritmo da leitura. O repórter
reconhece a importância do domínio de softwares de edição de fotografias e de
vídeos para a produção de projetos como esse.
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Figura 2 – Capturas dos ecrãs do design responsivo na reportagem

No que tange à etapa de veiculação, a reportagem não seria pensada só
para o público português, mas também para leitores capazes de consumir
conteúdos em língua inglesa. Matar e morrer por Alá alcançou repercussão em
vários países da Europa Ocidental, no Reino Unido e até em Israel, sendo citada por
veículos nacionais e internacionais. “Muitos jornais e televisões usaram da
informação que escrevemos, principalmente no início de 2015”, disse Hugo Franco.
O jornalista ainda argumenta que as redes sociais também tiveram “papel
determinante” para atingir uma audiência mais vasta, além das fronteiras lusitanas.
A reportagem foi integrada ao Facebook, Twitter e Google+, podendo ser
facilmente partilhada com um único clique.
Sobre o processo de interação, o jornalista afirma que parte da equipe
manteve contato com os leitores, o que possivelmente aumentou o engajamento
com o conteúdo. A reportagem recebeu elogios e críticas, mas, para Hugo Franco, é
batalha ganha: “nunca um trabalho nosso teve tanto feedback”. O resultado
também foi visível em outro campo. Matar e morrer por Alá venceu os prémios de
jornalismo Cáceres Monteiro (2014), ÑH12 (2015), ObCiber (2015) e o prestigiado
European Press Prize (2016).
Conclusões
Quais são os desafios e as permanências para a construção da reportagem
na Era da Internet? As entrevistas com jornalistas de Portugal e do Brasil – Hugo
Franco e Marcelo Leite –, bem como os estudos de caso dos conteúdos do Expresso
e da Folha, parecem indicar um conjunto de características sobre o futuro do mais
nobre gênero jornalístico. De forma binária, assistimos a aposta em novas
linguagens e arranjos informáticos, ao mesmo tempo que vemos a consolidação de
estratégias e métodos já presentes há décadas na prática da reportagem em outros
meios de comunicação.
Na fase de investigação, os jornalistas do Expresso e da Folha viajaram até
o local dos acontecimentos narrados. Deixaram a redação para recolher, in loco,
informações, entrevistas, dados e pistas da história. Essa árdua tarefa de ‘ver para
contar’ alcançou sucesso, em parte, graças ao detalhado planejamento da
reportagem, em certos casos, antecedido pela apuração prévia para notícias
correlatas. Para narrar o acontecimento em profundidade, cercando todos os seus
ângulos, a investigação se estendeu por várias semanas e meses. Teve a
preocupação de ouvir diversas fontes, entre especialistas do tema, observadores,
personagens. Sempre que possível, descreveu cenários e humanizou as vozes de
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atores sociais envoltos na trama. Assim, os repórteres foram os olhos e os ouvidos
do leitor.
O esforço de investigação resultou em textos longos, reafirmando uma
máxima de que a palavra escrita ainda é a base material da reportagem na Era da
Internet. Estrutura a leitura no meio digital como fizera no impresso, embora a
utilização dos recursos multimédia, como a fotografia, o gráfico e a ilustração, já
estivessem presentes em outros canais noticiosos. Dessa maneira, seria fácil
argumentar que, apesar das transformações inerentes ao meio, o texto da
webreportagem alimenta a aura de uma obra de arte. É trabalho de autor,
premiado, e corteja métodos próprios do universo literário – descreve os cenários,
constrói personagens e narra os conflitos intrínsecos ao acontecimento.
Nesse momento de amadurecimento do jornalismo nos meios digitais, ainda
é possível pontuar questões importantes, retiradas das entrevistas dos jornalistas,
que contribuem para a compreensão do planejamento, produção e veiculação da
reportagem multimédia e os desafios que estas etapas apresentam. Os dispositivos
móveis e as suas características parecem ser um dos grandes dilemas para a
elaboração de conteúdos multimédia. Os profissionais do Expresso e da Folha
apresentam preocupações semelhantes. Ambos compreendem que os leitores estão
conectados aos diferentes dispositivos, e que a má adaptação de conteúdos aos
ecrãs pode até acarretar a desistência da leitura.
Hugo Franco e Marcelo Leite revelaram preocupação com a adaptação da
reportagem ao computador, tablet e smartphone. Embora testes de layout tenham
sido realizados pela equipe dos veículos estudados, a navegação ainda é marcada
por erros pontuais de design responsivo em ao menos uma das telas. No caso da
Folha de S.Paulo, alguns infográficos mais complexos e interativos não se
moldaram tão bem ao smartphone. No exemplo do Expresso, a leitura em
aparelhos

de

dimensão

reduzida

perdeu

qualidade

quando

comparada

ao

computador e tablet, além do uso de fonte que deixou o ecrã com aspecto ‘pesado’.
Ou seja, apesar da preocupação relatada nas entrevistas, o desafio permanece
intacto. Uma das possíveis soluções, levantada por Marcelo Leite, é desenvolver
infográficos no formato de vídeo. Perde-se em interatividade, ganha-se na
adaptabilidade.
A ubiquidade da informação na internet também é representada nas suas
redes sociais. A busca por dados e entrevistados no Facebook, YouTube ou Twitter
já é realidade no ambiente digital. Enquanto o trabalho do Expresso revelou ser
mais aberto a essas comunidades virtuais, em parte graças ao próprio tema
abordado, a Folha não usou esse recurso. Embora as práticas de publicar conteúdos
nas redes ou de oferecer opções de partilhamento estejam consolidadas, o
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Expresso apostou mais na interação com o leitor e, a Folha, na interação com
conteúdos.
Ambas as reportagens analisadas no artigo apresentam a ‘dimensão
horizontal’, dividida em capítulos, com a ‘leitura vertical’ – pela barra de rolagem.
Essa estrutura narrativa facilita o consumo de conteúdos aprofundados. Além de
construir seu próprio caminho de navegação, o leitor pode escolher o capítulo que
mais lhe interessa, ou, ainda, dividir sua leitura caso tenha outras atividades para
executar

no

momento.

Apesar

das

diferenças

territoriais

e

culturais,

das

características próprias do consumo noticioso em cada país, veículos portugueses e
brasileiros

dão

prova

de

que

estão

sintonizados

à

tendência

mundial:

a

snowfalização da reportagem e o trabalho interdepartamental dentro e fora das
redações.
Matar e morrer por Alá ou Líquido e incerto são exemplos de como a
reportagem na Era da Internet está fundamentada em projetos de equipe, nos
quais o jornalista precisa exercer o papel de mediador na rede de atividades.
Enquanto o repórter produz conteúdo informativo, os programadores cuidam da
estrutura técnica da narrativa. Enquanto o repórter apresenta ideias para a
interface da história, os programadores inventam códigos pra viabilizar o melhor
layout. Enquanto o repórter vai a campo captar material bruto, os editores
entrelaçam imagens e som. Sendo assim, a reportagem pode ter encontrado na
web a melhor plataforma para o seu pleno desenvolvimento. Ao articular recursos
de multimedialidade e de hipertextualidade, as equipes tendem a criar conteúdos
densos e complexos, cumprindo, dessa forma, o objetivo primordial do gênero:
narrar em profundidade.
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Resumo
A criação da conta do Snap-Expresso foi algo completamente inédito no cenário
português. A partir daí, surge a questão: porque é que um jornal investe numa
aplicação tão recente, e de que forma os seus jornalistas lidam com isso? Falar do
modus operandi do jornalismo digital hoje em dia implica compreender a liquidez
da modernidade (Bauman, 2007), o desenvolvimento do ciberjornalismo (Zamith,
2011) e questões relacionadas às redes sociais (Martino, 2014) e ao acesso a elas
(Carpentier, 2015). Através de duas entrevistas exploratórias com base em Quivy e
Campenhoudt (2003), pretende-se aqui traçar um caminho de como se deu a
conquista do Snapchat pelo jornal Expresso, e como estes tem trabalhado tal
ferramenta. Numa era em que a informação é tanta, já não se torna necessário o
conceito de memória e daí flui, como Bauman (2007) descreve, uma aplicação
jornalística que publica conteúdo passível de visualização a cada 24h apenas é algo
pertinente de investigação.
Palavras-chave: Snapchat, Expresso, jornalismo.
Introdução
To snap13, do inglês, tem uma série de significados interessantes, sendo os
três principais: quebrar, romper e fotografar algo rapidamente. No ar desde 2011,
a rede social Snapchat, criada pelos então alunos da Universidade de Stanford Evan
Spiegel, Bobby Murphy e Reggie Brown, teve um grande boom de utilizadores no
final do último ano. O crescimento literalmente rompeu barreiras e fez com que tal
aplicação se destacasse nos média14. Atemporal e livre dos preceitos que permeiam
as outras redes, a ferramenta de conversação por fotos e vídeos tem se mostrado
uma das muitas chaves para o futuro tangível da comunicação, sobretudo no

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

13
Definição do verbete retirada do website da Cambridge. Disponível em:
<http://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/snap>. Acesso em: 25 jan. 2016.
14
Disponível em: < http://olhardigital.uol.com.br/video/snapchat-entenda-por-que-o-appvirou-febre-no-brasil-e-no-mundo/52798>. Acesso em: 26 jan. 2016.
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jornalismo. Um grande exemplo disso é a conta do jornal Expresso, criada em
setembro de 2015, pioneira em Portugal, sob a rubrica Snap-Expresso.

Imagem 1 – Primeiras publicações do Snap-Expresso

Fonte: Snap-Expresso.

Esse artigo propõe-se a estudar esta ferramenta do Expresso através de
entrevistas exploratórias referidas por Quivy e Campenhoudt (2003) com as
pessoas que a gerem diariamente. Tal metodologia foi escolhida, porque permite
uma reflexão da problemática da investigação:
As entrevistas exploratórias têm, portanto, como função principal revelar
determinados aspectos do fenómeno estudado em que o investigador não
teria espontaneamente pensado por si mesmo e, assim, completar as
pistas de trabalho sugeridas pelas suas leituras (Quivy e Campenhoudt,
2003:69).
Pois no caso do Snapchat, como carece ainda de um manual, guião ou até
mesmo investigação académica, é necessário utilizar os olhos de quem faz a
construção diária desse tipo de conteúdo para compreender como este é feito e
produzido.
Poderia aqui ser aplicado também uma investigação com pesquisas ou de
raízes mais etnográficas, porém o objetivo do artigo pode ser cumprido através de
entrevistas, uma vez que o tamanho deste trabalho não justifica uma pesquisa tão
grande. É apenas uma porta de entrada para a complexidade que está por detrás
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no emaranhado da junção entre redes socais e jornalismo. Pode ser que, no futuro,
sirva de base para outros académicos aplicarem outras metodologias etnográficas
no mesmo produto, já com um olhar de reflexão elaborado com a ajuda deste
primeiro esboço. Por isso, foquemo-nos no estudo de caso, afinal, como explicam
Quivy e Campenhoudt (2003:233) “a problemática e o modelo de análise primam,
assim, sobre a observação”.
Sobre o Snapchat
Ao contrário das outras redes sociais, o Snapchat, por muito tempo, não
teve um espaço de armazenamento do seu conteúdo ou timeline, por isso
funcionava e continua a funcionar apenas no presente, no aqui e no agora. As
imagens podem ser acedidas e visualizadas, por um número limitado de vezes, até
desaparecerem15. Disponível apenas para plataformas móveis, a aplicação teve
mais sucesso em 2015, com a introdução da ferramenta de canais mediáticos como
a CNN e a MTV, no espaço chamado Discover. O Snapchat está nos telemóveis de
mais de 100 milhões de pessoas em todo o mundo e seu atual valor de mercado
gira em torno dos 20 milhões de dólares.
Entretanto, alguns veículos têm entrado por conta própria, registando-se no
Snapchat como utilizadores paralelos. É o caso do jornal português Expresso16 e de
muitos outros, como o Washington Post, Wall Street Journal e BuzzFeed, por
exemplo. Redes sociais são locais de carácter horizontal, ou seja, sem uma
hierarquia clara ou rígida, além de terem uma flexibilidade da sua estrutura
primordial, criando dinâmica entre os seus participantes (Martino, 2014). O
Snapchat é um perfeito exemplo disso, pois todos os seus utilizadores estão
atualmente ao mesmo nível, tanto emissores como recetores, jornalistas e os seus
públicos, órgãos sociais e jovens, entre outros.
Sociedade e indivíduo são realidades indissociáveis, mas também entre si
irredutíveis. A sociedade é constituída por indivíduos, mas estes não
nascem naturalmente com a qualidade de membros de uma dada
sociedade; esse estatuto só é plenamente adquirido no decurso de um
processo prolongado e sistemático que tem por base uma relação tensional
entre estas duas entidades – relação da qual resultam transformações
tanto para o individuo como para a sociedade (Esteves, 2011:73).
Excluindo o espaço Discover – que nessa investigação não convém por ser
parte de um conglomerado fechado e ainda em fase de testes – o espaço de
histórias do Snapchat compõe um ambiente muito rico em variedade. Esteves
(2011:74)
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Disponível em: <http://blogs.estadao.com.br/link/publicou-3-2-1-sumiu/>. Acesso em: 11
nov. 2015.
16
A conta pode ser adicionada no Snapchat através do nome @Snap-Expresso.

\\ Atas do #5COBCIBER \\

79

imprescindível para a compreensão da importância que tem a aplicação e das redes
sociais no nosso contexto mais próximo do atual:
Interiorizar o mundo social corresponde pois, ao acto de comunicação
porventura mais básico da nossa existência, como membros de uma dada
sociedade: a partilha intersubjetiva de partilha do mundo (do eu com os
outros, i.e., os demais membros de uma dada sociedade), ou, mais
concretamente, a constituição do sentido da sociedade como mundo
comum (que cada um assume como seu e, ao mesmo tempo, partilha com
os outros). Esta forma elementar de comunicação, que é em que consiste o
processo de interiorização de um modo geral, constitui “a base, primeiro,
para uma compreensão dos nossos semelhantes e, em segundo lugar, para
uma apreensão do mundo como realidade social e possuidora de sentido”
(BERGER e LUCKMANN, 1966: 150)
Ao mesmo tempo, cabe aqui o conceito de Bauman (2007) de liquidez, de
que tudo agora flui e escapa por entre os furos da superfície e nada mais pode ser
considerado concreto e duro, muito menos linear. O Snapchat é um retrato perfeito
do pensamento líquido de Bauman, já que suas publicações duram meras 24h e
depois desaparecem, dando espaço para novos conteúdos e tornando o que já
passou factos sem importância. O conteúdo renova-se e assim a criatividade tem
de ser constante para que não se repitam as ideias, mas, mais importante do que
isso, que não acabem.
As organizações sociais (estruturas que limitam as escolhas individuais,
instituições que asseguram a repetição de rotinas, padrões de
comportamento aceitável) não podem mais manter sua forma por muito
tempo (nem se espera que o façam), pois se decompõem e se dissolvem
mais rápido que o tempo leva para moldá-las e, uma vez reorganizadas,
para que se estabeleçam. (Bauman, 2007:7)
É

também

uma

fase

de

constante

transformação,

que

decorre

da

maturidade do aprendizado da técnica necessária para falar a linguagem própria do
Snapchat. É como nas fases da alfabetização, a criança no início comete erros, faz
testes com a língua, troca letras e palavras de conexão até compreender a cognição
e importância delas numa frase. Na aplicação, o mesmo acontece, com mais
rapidez e fluidez, conforme a organização social vigente. Se a moda é a selfie,
todos aprenderão, de certo modo, este novo formato, até que outro venha e inove
novamente. No jornalismo, tudo isto é muito semelhante, os jornais, os websites,
as rádios, entre outros, foram-se moldando através dos tempos para se adequar ao
seu meio e ao seu público.
Metodologia e entrevistas
No dia 20 de janeiro de 2016, foi conduzida uma entrevista com o
profissional Pedro Monteiro (P. Monteiro, comunicação pessoal, 20 de janeiro,
2016), gestor e coordenador de inovação digital do jornal Expresso, há cerca de um
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ano. A entrevista exploratória foi aplicada via Skype com caráter experimental e
livre, dando espaço para perguntas e respostas abertas, seguindo um guião
previamente estabelecido para guiar a conversa de forma a obter respostas às
questões pertinentes sobre o que o jornal Expresso está a fazer no Snapchat. Há
um ano na posição, Monteiro é responsável por todos os produtos digitais novos da
marca Expresso. Antes, entretanto, ele já fazia parte do departamento no Grupo
Impresa, que engloba o jornal e outros órgãos sociais.
Através da entrevista foi possível perceber porque razão o Expresso foi
pioneiro no lançamento da conta no Snapchat em 2015 e quem está por detrás de
tal ferramenta. Monteiro não é jornalista e não tem formação na área da
comunicação. O profissional de Media iniciou curso em matemática, mas antes de
finalizar, ingressou no mercado de design. Conforme P. Monteiro (comunicação
pessoal, 20 de janeiro, 2016) relata:
Boa parte da minha carreira foi voltada para o design, principalmente na
revista Visão. Com o crescimento das aplicações, eu me interessei em
perceber, pensar e conceptualiza isso. Comecei esse trabalho como
consultor, na Inovation. Apesar da minha formação ser assim estranha,
somos todos jornalistas aqui, estamos dentro da redação.
Giddens (1992) tem uma visão bastante vanguardista das posições de
trabalho na comunicação na era moderna. O autor refere-se principalmente ao
período pós-revolução industrial e ao início das telecomunicações em massa. Mas o
seu ponto de vista ainda elucida questões muito atuais como “o desenvolvimento
das instituições sociais modernas e a sua expansão pelo mundo criaram
oportunidades muito maiores para os seres humanos usufruírem de uma existência
segura e compensadora do que qualquer tipo de sistema pré-moderno” (Giddens,
1992:5). Para ele, a sociedade como era entendida até os anos 80 terminou e
surgiu uma nova era, onde o que impera é a comunicação como um produto. O
problema que Giddens (1992) traz à tona é que com os grandes conglomerados da
comunicação não existe nenhum caso prévio e tudo que vivemos daqui para frente
é novidade, que não está nos livros de história ou que se possa consultar para criar
um modelo e segui-lo de forma gradual e a evitar grandes erros. Tudo tem caráter
experimental.
Já que o cenário é incógnito é natural que as pessoas que façam parte dele
tendam a vir de diversas áreas e haja cada vez mais multidisciplinariedade
envolvendo redes sociais e jornalismo. O jornalista é um profissional que, desde o
início dessas transformações modernas, tem sentido a necessidade de buscar
conhecimentos que não lhe é inerente ou se possa adquirir academicamente. Essa
confusão é tema latente em discussões e análises de discurso e conteúdo que
pecam em se voltar para a bagagem do profissional que fabrica tal produto. P.
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Monteiro (comunicação pessoal, 20 de janeiro, 2016) esclarece que na prática é
muito difícil preparar pessoas para um mercado heterogéneo e em constante
transformação.
Aqui no Expresso, temos uma parceria com o mestrado da Universidade
NOVA de Lisboa, por isso temos uma rotatividade muito grande de alunos
que vem cá fazer estágio. Eu acho que a maioria dos cursos não prepara as
pessoas para o jornalismo digital e suas várias vertentes, muito menos
para redes sociais. O que também é difícil, pois, em termos académicos,
como preparar alguém para isso? (P. Monteiro, comunicação pessoal, 20 de
janeiro, 2016).
A questão que P. Monteiro (comunicação pessoal, 20 de janeiro, 2016)
coloca é um pouco similar à de Giddens (1992) sobre a sociedade, as tecnologias e
a modernidade. E é também similar à pergunta deste artigo: o seu caráter
experimental é a chave de sucesso para entender como fazer jornalismo no
Snapchat? Apesar de ser uma pergunta pertinente e fechada, abre muitas portas
para novas perguntas e proposições de um novo paradigma do jornalismo nessa
era hipermoderna.
Gillmor (2005:42) também coloca a questão que “para compreendermos a
evolução do jornalismo de amanhã, precisamos de entender as tecnologias que
estão a torná-lo possível” hoje. O autor ainda exemplifica que “as ferramentas do
jornalismo participativo do futuro estão a evoluir rapidamente – tão depressa que,
quando este livro chegar à fase de impressão, já terão aparecido outras” (Gillmor,
2005:42).

Nesse

sentido,

é

como

nasceu

o

Snap-Expresso.

P.

Monteiro

(comunicação pessoal, 20 de janeiro, 2016) aponta que o projeto saiu de uma ideia
debatida informalmente dentro da redação:
O que eu acho que há muita necessidade, dentro das redações é de
pessoas preparadas para aprender e experimentar rapidamente, com
alguma desenvoltura e sem gastar dinheiro. O projeto Snapchat foi feito
nesse sentido. Foi uma ideia original do Ricardo Costa. Quando ele propôs
isso, 90% das pessoas aqui ficaram se a perguntar o que era aquilo.
Planeámos então lançar a aplicação para fazer a cobertura das
Legislativas17, durante o mês de setembro.
Para dar vida a isso, P. Monteiro (comunicação pessoal, 20 de janeiro, 2016)
decidiu chamar alguém que fosse nativo da aplicação, que pertencesse a tal
comunidade, nos conceitos destacados por Esteves (2011). Como o Snapchat é
uma atração recente e tem como público-alvo jovens, principalmente entre 13 e 25
anos18, P. Monteiro (comunicação pessoal, 20 de janeiro, 2016), junto da equipe e
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A cobertura das Legislativas em Portugal através do Snapchat feita pelo Expresso teve
grande divulgação nacional. Disponível em: <http://expresso.sapo.pt/sociedade/2015-0710-Expresso-vai-cobrir-as-legislativas-no-Snapchat>. Acesso em: 13 fev. 2016.
18
Disponível em: <http://www.adweek.com/socialtimes/why-snapchat-should-be-theinseparable-addition-to-social-media-strategies/616525>. Acesso em: 13 fev. 2016.
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da redação do Expresso em Lisboa, decidiu contratar uma jovem jornalista, de 24
anos, recém-licenciada e que já havia feito estágio no jornal. O jornalista destaca
que “a parte mais interessante é que ela já utilizava a ferramenta pessoalmente e
conhecia

aquilo.

O

truque

foi

desafiá-la

e

deixá-la

utilizar

a

ferramenta

nativamente, coisa que eu nunca faria, porque eu não sou utilizador nativo”.
Imagem 2 – Iryna Shev com Pedro Passos Coelho

Fonte: Site do Expresso19.

Por isso, sentiu-se a necessidade de também coletar o depoimento desta
que se tornou o meio e a mensagem do Snap-Expresso, Iryna Shev (I. Shev,
comunicação pessoal, 1 de fevereiro, 2016), no dia 1 de fevereiro de 2016, com as
mesma técnicas e metodologias já descritas e utilizadas, porém por meio da
ferramenta de conversação do Facebook. Afinal, I. Shev (comunicação pessoal, 1
de fevereiro, 2016) teve um papel crucial no nascimento do Snap-Expresso, ela
conta que:
A primeira reação foi: “Claro que sim! Vamos embora!” Isto porque
conhecia bem a plataforma, usava-a para falar com os meus amigos, e
pareceu-me uma ótima ideia: juntar uma ferramenta utilizada por um
número cada vez mais crescente de jovens a um tema que, à partida, seria
complexo (política). Senti-me desafiada e isso agradou-me imenso porque,
afinal de contas, éramos o primeiro meio de comunicação social português
a fazer algo do género.
O pioneirismo da equipa fez com que muitas das ações fossem de certa
forma primitivas ou carentes de ensaio e técnica. Mas também abriu espaço ao
inédito, como no ínicio aquando da cobertura das legislativas, a Iryna conseguiu
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Disponível em: <http://expresso.sapo.pt/legislativas2015/2015-09-21-Snap-que--SnapExpresso.-Da-festa-do-Avante-as-selfies-com-Passos->. Acesso em: 26 jan. 2016.
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captar uma foto com o então primeiro ministro de Portugal, Pedro Passos Coelho. A
legenda (Imagem 2) com a delimitação de caracteres destacando que o ato de ter
uma selfie com o político era de facto algo exclusivo.
Nos moldes do jornalismo, mesmo contemporâneos e atuais, fazer algo
semelhante pode ter implicações completamente opostas àquilo que até aos anos
90 era considerado jornalismo. Muitas coisas forçaram uma mudança na área, o
ciberjornalismo foi-se moldando às expectativas dos utilizadores, às tecnologias e
aos tempos pós-modernos.
Temos assistido nos últimos anos, simultaneamente, a um crescimento da
procura de notícias na Internet e a um crescimento do aproveitamento das
potencialidades da Internet pelos sites noticiosos, mas aparentemente
aquele está a crescer mais (depressa) do que este, o que poderá indiciar
que os detentores dos sites noticiosos estão pouco conscientes das (ou
interessados nas) potencialidades da Internet e/ou que os utilizadores
desses sites estão a valorizar menos do que se esperava o aproveitamento
jornalístico dessas potencialidades. (Zamith, 2011:57-58)
Muitas coisas também estagnaram e tentaram copiar as bases do jornalismo
impresso ou televisionado, transformando os ambientes digitais em espaços pouco
interativos ou estáticos. O Snapchat muda muito dessa realidade, apesar de sua
interatividade com os utilizadores ser mais complexa e invisível às ferramentas de
fabrico de métricas. P. Monteiro (comunicação pessoal, 20 de janeiro, 2016)
destaca que isso dificulta em parte o trabalho na plataforma. Entretanto, ele afirma
que as métricas são feitas manualmente num esforço da redação:
Contamos o número de seguidores e adicionamos todos, porque é muito
interessante para nós também ver as histórias dos nossos seguidores. As
métricas empíricas que conseguimos tirar disso nos mostra que a
quantidade de snaps que nos são enviados diariamente para o SnapExpresso é imensa. Recebemos muitos com dúvidas ou pedidos para
revisitar temas. Alguns nos enviam snaps como se fossem nossos amigos,
fazendo piadas só para partilhar. Isso nos mostra que nosso
posicionamento foi bem-sucedido.
Isso também vai ao encontro com o que diz Carpentier (2015) sobre
participação. Ele define participação tanto como ação (social), como o ato de
pertencer a um grupo ou uma determinada sociedade. O Snapchat por si só é uma
sociedade, com linguagem própria e conduta própria específica. Aqueles que lá
entram sem saber o seu propósito, ficam sem o compreender e, portanto, não
participam. Outro fator importante é o acesso, Carpentier (2015) aponta que o
acesso se divide em dois processos: o primeiro consiste em ter o equipamento
tecnológico e poder prestar-lhe atenção; o segundo é o acesso ao conteúdo, que
pode ser cognitivo ou social.
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A produção desse conteúdo é que é o grande desafio. Como pensá-lo para
um determinado público-alvo? Como trabalhar numa área em que não existe
nenhuma formação relacionada e esperar que esse jornalista responsável seja
capaz de produzir algo completamente livre de qualquer regra? P. Monteiro
(comunicação pessoal, 20 de janeiro, 2016) explica que:
O grande problema, é uma questão central dessa crise do jornalismo, é
que o jornalismo enquanto meio e os profissionais da área nunca estiveram
habituados a uma ideia que é muito basilar no digital hoje em dia que é
pensar no utilizador. O jornalismo está habituado a estar num palco, com
luzes, sem ver quem está na plateia. É muito autista nesse sentido. E não
há jornalismo sem confiança.
A confiança no Snapchat é um fator de risco. O conteúdo some, não se pode
conversar com várias pessoas diretamente, é sempre de um para muitos ou de um
para um. I. Shev (comunicação pessoal, 1º de fevereiro, 2016) traz uma perspetiva
sobre o Snapchat bastante importante: “Por outro lado, é desafiante transformar
histórias complexas e dados complexos em excertos explicáveis em 10s (quer seja
em vídeo ou fotografia), é muito interessante e um ótimo exercício de síntese.”
Para criar esse conteúdo, então, a um público distinto, numa plataforma
diferenciada, é preciso estudo. O que I. Shev (comunicação pessoal, 1º de
fevereiro, 2016) faz é se dedicar ao estudo diário dos factos antes de tentar
transformá-los em comunicação no Snapchat.
P. Monteiro (comunicação pessoal, 20 de janeiro, 2016) finaliza com um
questionamento pertinente e perspicaz:
As pessoas percebem que dentro da ironia está a informação. As pessoas
sabem que no meio da piada existe notícia e crítica social. No jornalismo e
na academia, estão todos cheios de preconceitos. Se tu consegues
encontrar no on-line o mesmo que tu fazes no impresso, por que fazer
jornalismo então?

Considerações finais
Como vimos a experiência de criar uma conta de Snapchat dentro de uma
redação de jornal no contexto português pode ter um caráter mesmo muito
experimental. Entretanto, é também, de certa forma, com a experiência quotidiana
que os jornalistas aprendem novas formas de transmitir informação e comunicar
com os seus diversos públicos. É como coloca Gillmor (2005), as pessoas estão a
mudar o rumo do jornalismo através dos novos usos que dão às novas plataformas
e ferramentas que acedem. O Snapchat é uma aplicação que por si só é
completamente inovadora e empírica, pois o seu aparecimento não propunha os
usos que os jornais têm feito dela. O espaço Discover, reservado aos canais
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jornalísticos parceiros foi desenvolvido com intuito de separar os usuários dos
média, porém boa parte da grande essência dessa interação está no facto de que
jornais, jornalistas e pessoas estão no mesmo nível, com os mesmos instrumentos,
no mesmo espaço.
No case do Expresso, é muito interessante observar a forma como a
necessidade do uso da aplicação surgiu dentro da redação como uma forma de
apelar

ao

público

jovem,

entre

14

e

25

anos.

Não

por

estes

estarem

desinteressados do jornalismo, mas sim por estarem presentes em novas
plataformas em busca de novos formatos, já que são nativos de outros tempos e de
outras redes sociais. Os esforços realizados pela equipa do Expresso demonstram
que a capacidade do jornalista de mudança e adaptação deve ser inerente àquilo
que os torna jornalistas: a capacidade de comunicar. As escolas e faculdades não
estão preparadas para essa nova realidade líquida e fluida, que dura tão pouco
tempo e que muda num piscar de olhos. Não só pela falta de capacidade, mas
também porque certos conhecimentos só são passíveis quando em campo.
A entrevista com P. Monteiro (comunicação pessoal, 20 de janeiro, 2016)
mostra-nos que cada vez mais essa área se torna transdisciplinar. Não porque a
formação em jornalismo não seja suficiente, mas porque os ambientes em que se
inserem os meios de comunicação precisam cada vez mais de pessoas de áreas
divergentes: matemáticos, economistas, arquitetos, engenheiros, entre outros. No
caso da aplicação em questão, torna-se ainda mais necessária a esquematização e
o planeamento de estratégias que envolvam pessoas distintas, com funções que se
complementam e se atravessam. O exemplo do Expresso fica de exemplo para os
restantes órgãos sociais. O Snapchat representa um dos possíveis caminhos futuros
do jornalismo20.
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Resumen
En la última década, la comunicación en los ámbitos de proximidad se ha renovado
con el auge de los medios hiperlocales, un fenómeno global impulsado por la crisis
de la prensa local, el crecimiento de los nativos digitales o el cambio de
comportamiento en las audiencias hacia roles más activos. En Galicia, marco
geográfico de esta investigación, la realidad de los cibermedios hiperlocales ha sido
objeto de una primera exploración en la que se ha determinado su número,
características y tendencias de desarrollo, así	
   como modelos de financiación.
Partiendo de esta realidad, la presente investigación21 persigue el objetivo de
conocer el volumen y las características de su contenido informativo, con el fin de
comprobar su papel alternativo a los medios tradicionales. Se trata, por tanto, de
un estudio descriptivo que toma como muestra las noticias producidas por los
hiperlocales gallegos durante un periodo de 7 días. Las noticias se capturan de
forma automatizada a través del feed RSS de los medios, lo que permite conocer el
volumen y frecuencia de publicación de los mismos. Posteriormente, el análisis de
contenido de las noticias revela la presencia de elementos hipertextuales y
multimedia, los temas de publicación más recurrentes, el ámbito geográfico en el
que se enmarcan las informaciones y el número e identidad de las fuentes. Los
resultados posibilitan un conocimiento más profundo de la producción informativa
de los hiperlocales y de su posible papel alternativo en la realidad mediática
gallega.
Palabras clave: cibermedios hiperlocales, medios alternativos, información
hiperlocal, Galicia
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El texto de esta comunicación se enmarca en los trabajos exploratorios para el marco
contextual y referencial del proyecto de investigación “Usos y preferencias informativas en el
nuevo mapa de medios en España: modelos de periodismo para dispositivos móviles”
(Referencia: CSO2015-64662- C4-4-R), del Ministerio de Economía y Competitividad.
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In the last decade, communication in the areas of proximity has been renewed with
the rise of hyperlocal media, a global phenomenon driven by the crisis in the local
press, the growth of digital natives or behavior change in users towards more
active roles. In Galicia, geographical framework of this research, the reality of
hyperlocal online media has been the subject of a first exploration which
determined their number, characteristics, trends of development and funding
models. Given this reality, this research aims to know the volume and
characteristics of its information content, in order to check its alternative role facing
more traditional media. It is therefore a descriptive study, which starts from a
sample of news produced by the Galician hyperlocal for a period of 7 days. The
news are automatically captured through the RSS feed of the media, which allows
to know their volume and frequency of publication. Subsequently, the content
analysis of the news reveals the presence of hypertext and multimedia, publication
issues, geographical area of the news and the number and identity of the sources.
The results allow a deeper understanding of the production of hyperlocal
information and its possible alternative role in the Galician media reality.
Keywords: hyperlocal online media, alternative media, hyperlocal information,
Galicia
Marco teórico
El auge de los cibermedios hiperlocales y la renovación mediática desde la
proximidade
En el entorno de una sociedad en red cada vez más conectada a lo global, la
información de proximidad se revaloriza como vínculo y espacio de encuentro de los
ciudadanos con su comunidad local. Esto, unido a los complejos procesos de
transformación que sufren el sistema comunicativo, social y tecnológico en su
conjunto, ha propiciado la renovación mediática en los ámbitos de proximidad con
la aparición de los medios hiperlocales.
El auge de este tipo de medios se ha experimentado de forma global en la
última década y sus antecedentes se encuentran en Estados Unidos, donde los
operadores de televisión por cable emplearon por primera vez el término en los
años ochenta para referirse al contenido televisivo local y en los noventa para
hablar de sitios web especializados en contenido ultralocalizado (Thurman, Pascal y
Bradshaw, 2012). En 2004, Jeff Jarvis (2004) publicaba un post en su blog Buzz
Machine titulado Hyperlocal, en el que retrataba determinados cibermedios de
proximidad. En uno de los primeros estudios publicados sobre los medios
hiperlocales estadounidenses, Jan Shaffer (2007) sitúa su expansión a partir de los
años 2005 y 2006. Por su parte, Flores Vivar (2015) afirma que es a partir del 2009
cuando este movimiento adquiere un marcado carácter periodístico.
Detrás de este crecimiento se encuentran múltiples factores, que Damian
Radcliffe (2012) sintetiza en: el refuerzo de la conexión de las comunidades en
internet, la crisis de la prensa local tradicional, los nichos geográficos y temáticos
que no son adecuadamente cubiertos por estos medios, el bajo coste de las
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herramientas de creación y distribución de contenido en la red, el comportamiento
activo de las audiencias a través de las redes sociales, los nuevos modelos de
negocio que son posibles en el entorno digital y el interés empresarial creciente por
la explotación del espacio hiperlocal.
La conformación de esta nueva realidad mediática es tan reciente que la
definición de los medios hiperlocales se convierte en una cuestión compleja, en la
que se interrelacionan elementos geográficos, mediáticos y tecnológicos en la
formación de comunidades (Bingham-Hall y Law, 2015). Si bien el término
hiperlocal se emplea también para hacer referencia a la utilización de aplicaciones
tecnológicas y GPS a través de dispositivos móviles para la oferta personalizada de
información (Flores Vivar, 2015; Oppegaard, 2014; Teixeira, 2014), en este trabajo
nos centraremos en la dimensión de los medios hiperlocales como espacios
informativos.
En este sentido, parece que la limitación geográfica de sus áreas de
operabilidad es uno de los elementos más característicos de estos medios. Así,
Damian Radcliffe (2012:6) propone una definición centrada en este aspecto, por la
cual los medios hiperlocales son “servicios de contenidos y noticias online
pertenecientes a una ciudad, pueblo, un simple código postal u otra pequeña y
geográficamente definida comunidad”	
  [traducción de los autores].
Partiendo de su especificidad geográfica pero teniendo en cuenta otra serie
de factores propios de los medios hiperlocales, los autores Metzgar, Kurpius y
Rowley (2011:774) proponen su propia definición, que es ampliamente aceptada y
que tomamos como referencia en esta investigación: “con base geográfica,
orientados a la comunidad, organizaciones nativas digitales que informan a través
de noticias originales, que persiguen llenar huecos percibidos en la cobertura de un
tema o región y que promueven el compromiso cívico”	
  [traducción de los autores].
Los autores Metzgar et al. (2011) se refieren a la red como el entorno en el
que nacen y se expanden los medios hiperlocales, debido a las facilidades y el bajo
coste para la producción y difusión de contenido informativo en el espacio
comunitario. Por esta razón los definen como medios nativos digitales, “formatos
mediáticos que existen solo en internet y entidades mediáticas cuyo principal canal
de distribución es internet”	
   (Miel y Faris, 2008:3) [traducción de los autores].
Aunque la caracterización de los medios hiperlocales como nativos digitales puede
discriminar

otras

iniciativas

mediáticas

que

prefieren

plataformas

impresas

(Williams y Harte, 2016), la propuesta de Metzgar et al. (2011) sigue siendo la más
amplia y precisa hasta el momento, y por ello continuamos tomándola como
referencia.
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El tamaño reducido de las áreas geográficas en las que operan y su
presencia exclusiva en la red determina en gran medida el sistema organizativo y
productivo de los hiperlocales. Según García y González (2012), los medios nativos
digitales constituyen, en general, estructuras empresariales más pequeñas y
flexibles,

siguen

modelos

menos

jerarquizados

y

más

descentralizados,

concentrando el conjunto de procesos productivos en un reducido grupo de
profesionales y una amplia red de colaboradores. Además, los medios hiperlocales
se enfrentan al reto de la sostenibilidad en el entorno digital y se ven obligados a
explorar nuevos modelos de negocio, como la creación de redes publicitarias
independientes, el pago por contenidos, el comercio electrónico, las donaciones, la
consultoría de redes o la formación, entre otras (García y González, 2012; Radcliffe,
2012).
El reto de los hiperlocales: construir la alternativa y ser sostenibles
El desarrollo de los medios hiperlocales se aborda desde una concepción
positiva de estas iniciativas, que son vistas como potenciales salvadoras del
periodismo local, un sector emergente en la economía de internet y una
herramienta para estrechar la cohesión de las comunidades (Harte, Turner y
Williams,

2016:234).

Esta

visión

concuerda

con

la

caracterización

de

los

hiperlocales de Metzgar et al. (2011), que hablan de su orientación comunitaria, el
objetivo de cubrir espacios olvidados por los medios tradicionales y promover la
participación de la ciudadanía.
Los autores Harte et al. (2016) han querido explorar los objetivos que
persiguen los promotores de los medios hiperlocales y las razones que los impulsan
a proseguir con su actividad, aún cuando alcanzar la sostenibilidad económica es
tan difícil en este tipo de iniciativas. Sus resultados revelan que la mayor parte de
ellos lanzan sus medios con el deseo de jugar un papel más participativo en su
comunidad, de forma que el objetivo cívico queda por encima del interés
monetario. Así, aunque la falta de experiencia empresarial supone una dificultad a
la hora de obtener ingresos, muchos afirman no estar preocupados por ello, ya que
anteponen la independencia de sus medios a la vinculación económica con los
poderes locales.
La independencia que persiguen los medios hiperlocales, su orientación de
servicio a la comunidad y la participación de sus miembros permite situarlos como
medios

alternativos

(Turner,

2015)

que

cumplen

una

función

democrática

fundamental (Miler y Stone, 2011). En el modelo de medios alternativos propuesto
por Atton (2002) se abordan, en un sentido amplio, los procesos de cambio en las
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relaciones sociales, formas de comunicación y medios. De este modo, el autor
señala tres productos y tres procesos en los que los medios pueden jugar un rol
alternativo: el contenido y los valores noticia; el diseño y lenguaje visual; las
innovaciones reprográficas; los canales de distribución; la transformación de las
relaciones sociales, roles y responsabilidades en el organigrama del medio; o
nuevos procesos de comunicación hacia redes de vínculos horizontales.
Además de los productos y procesos alternativos que pueden desarrollar los
hiperlocales, su orientación a la comunidad –entendida como entidad geográfica,
social e identitaria–	
   permite su aproximación al concepto de medios comunitarios,
que surgen en espacios geográficos en los que una comunidad de ciudadanos que
comparten intereses comunes necesitan un espacio público de comunicación
(Hollander, Stappers y Jankowski, 2002). Unido a la identidad comunitaria local,
Rodríguez (2010:19) habla de los medios ciudadanos como “activadores de
procesos a través de los cuales individuos y comunidades recodifican tanto sus
contextos como su propia identidad”, en parte gracias a la apropiación de las
nuevas TIC para “nombrar el mundo en sus propios términos, narrar sus
identidades y expresar su propia visión de futuro”.
En

su

objetivo

de

constituir

una

alternativa

a

los

medios

locales

tradicionales, los hiperlocales deben hacer frente a un contexto social en el que los
actores locales se multiplican y desarrollan estrategias individuales y colectivas
para controlar su discurso (Le Cam y Domingo, 2015). Según Damian Radcliffe
(2012), en la relación con las autoridades y el gobierno local predomina en muchos
casos la desconfianza y la falta de cooperación. En el trato con otros medios, la
posición de competidores puede enriquecerse con el establecimiento de relaciones
colaborativas con las cabeceras más tradicionales de la comunidad. En cuanto a la
relación con los ciudadanos, esta queda determinada por su carácter abierto a la
participación, donde los lectores asumen roles propios del periodismo ciudadano.
La implicación de los miembros de la comunidad en la producción
informativa es fundamental para muchos hiperlocales que, ante el reducido tamaño
de sus equipos y la falta de tiempo, recurren a amplias redes de colaboradores
voluntarios (Harte et al., 2016). Según los autores, estos participan para adquirir
experiencia y habilidades en el mundo periodístico y contribuir de forma positiva a
su comunidad.
Aunque la información producida por los propios ciudadanos resulta fiable
para otros miembros de la comunidad (Hänska-Ahy y Shapour, 2013), para Turner
(2015) la poca mediación por parte de los editores en estas colaboraciones puede
resultar en la banalización de los medios hiperlocales y dificultar la cobertura
noticiosa conforme a los estándares periodísticos.
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El contenido informativo producido por los hiperlocales, que según la
definición de Metzgar et al. (2011) debe ser original y alternativo a los medios
tradicionales, ya ha sido objeto de estudio en algunas investigaciones anteriores.
En Reino Unido, Harte (2013) exploró	
   el volumen y frecuencia de publicación de los
más de 400 hiperlocales activos en el país. En un análisis posterior, Williams, Harte
y Turner (2015) revelaron que los temas más recurrentes en su agenda eran las
actividades locales y culturales, la política, el deporte, los sucesos, la economía, el
ocio o la educación. Aunque las temáticas tratadas son de utilidad para el día a día
de los miembros de la comunidad, se encontraron carencias importantes en cuanto
a las fuentes, ya que solo la mitad de las noticias estudiadas citaban alguna
referencia y apenas una quinta parte más de una.
En los Países Bajos, Kerkhoven y Bakker (2014) localizaron más de 350
hiperlocales

activos,

de

los

que

también

analizaron

el

contenido

de

sus

informaciones. Aquí, los temas de cobertura más frecuentes también fueron la
política, los sucesos, los asuntos sociales, la economía, la cultura y los deportes.
Además, revelaron que el 82% de las noticias publicadas constituían contenido de
producción propia.
Los autores D’Heer y Paulussen (2013) analizaron la información publicada
por el medio hiperlocal belga Het Belang van Limburg y compararon las noticias
producidas por ciudadanos y periodistas. Según sus resultados, los ciudadanos
elaboran

generalmente

informaciones

sobre

las

actividades

culturales

que

organizan las entidades de la comunidad, de las que en muchos casos forman
parte, mientras que los periodistas profesionales suelen cubrir noticias más
negativas, como los sucesos. Además, encontraron que solo un 40% de las noticias
analizadas cita alguna fuente de forma directa o indirecta, mientras que un 33% de
las piezas producidas por periodistas y un 78% de las elaboradas por los
ciudadanos no citan ninguna.
El auge de los medios hiperlocales en Galicia tras veintiún años de
ciberperiodismo
El conjunto de cambios en el sistema comunicativo, social y tecnológico que
ha propiciado el auge de los medios hiperlocales ha afectado también a Galicia,
marco geográfico de esta investigación. Para entender esta renovación de la
comunicación en los ámbitos de proximidad es necesario contextualizar el
crecimiento de los hiperlocales en la Comunidad, donde ya se cumplen veintiún
años desde la primera experiencia periodística en la red.
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En 1995, el diario El Correo Gallego lanzó	
   su versión digital en la web y se
convirtió	
  en el primer cibermedio de la Comunidad. Paulatinamente le siguieron los
medios más tradicionales, creando una oferta informativa que ya se caracterizaba
por un marcado carácter local (Calvo, López y Otero, 2009). De este modo, hasta el
año 2004 se fueron sumando a la red doce cabeceras más con matriz impresa –
Diario de Pontevedra, A Nosa Terra, La Región, Faro de Vigo, La Voz de Galicia, El
Progreso, El Ideal Gallego, Diario de Ferrol, La Opinión de A Coruña, Diario de
Arousa, Galicia Hoxe y Atlántico Diario–, tanto de cobertura comunitaria, como
provincial e intercomarcal (Calvo et al., 2009:39).
Al mismo tiempo, en Galicia ya se iba conformando una red de medios
nativos digitales, iniciada en 1996 por Vieiros. Tres años después apareció	
  Xornal y
en 2002 se sumó	
   Galicia Diario. A partir del año 2005 se lanzaron Xornal Galicia,
Galiciae o Aquí	
  Galicia. Por aquel entonces, en la comunidad se contaban un total de
61 cibermedios (el 6% de los operativos en España) (Salaverría, 2005), que
iniciaron una nueva etapa de desarrollo en la que apostaron por una información de
mayor calidad e innovación tecnológica.
Pese al dinamismo de estos primeros años del ciberperiodismo en Galicia, las
empresas periodísticas se vieron abocadas a una necesaria redefinición de sus
productos y contenidos web debido al bajo volumen de inversiones en los medios
digitales, la desconfianza de inversores y anunciantes, así	
  como a la propia crisis de
internet (Gago, Pereira y López, 2003). En este contexto, el proceso de
convergencia periodística (Salaverría, García-Avilés y Masip, 2010), siguió	
   dos
tendencias principales: la conservación del modelo tradicional y la búsqueda de la
rentabilidad a través del ahorro de costes; frente a la renovación y la inversión en
modelos innovadores, apostando por las redes sociales, las nuevas tecnologías y la
participación ciudadana (López, Limia, Toural y Pereira, 2012).
A partir del año 2007, los cibermedios gallegos entraron en una fase de
experimentación más acusada (López, 2012a), en la que surgieron un gran número
de

iniciativas

que

aprovecharon

las

nuevas

tecnologías

para

fomentar

la

participación y la interacción (López, 2008). En cuanto a la oferta informativa,
evolucionaron hacia la información de servicios, los géneros interpretativos y un
posicionamiento editorial defensor de valores ampliamente aceptados por la
sociedad. Además, prestaron una mayor atención y especialización por lo local, con
más presencia de fuentes ciudadanas (López, 2007).
Uno de los últimos periodos de renovación del ciberperiodismo gallego se
inició	
   en el año 2012, cuando surgieron nuevas iniciativas mediáticas que, al
amparo de la red, procuraron espacios de información alternativos y en gallego. La
apertura en el 2012 de los medios Praza Pública, Dioivo y Sermos Galiza abrió	
  una
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nueva ventana al periodismo en clave galleguista y a un nuevo modelo mediático
en internet, basado en la financiación colectiva, la apuesta por las redes sociales y
los colaboradores (Limia, Toural y López, 2012:9).
En este contexto, se observa cómo a partir de 2005 aparecen nuevos
cibermedios que se adecuan a las definiciones teóricas y principios de los medios
hiperlocales. Esta particular realidad mediática ha sido objeto de estudio en una
investigación anterior (López y Negreira, 2016), en la que se han analizado las
principales características y se ha entrevistado a los promotores de los hiperlocales
gallegos.
Las conclusiones del antedicho trabajo muestran un panorama mediático en
Galicia en el que casi el 20% de los medios activos son de carácter hiperlocal. Se
trata de iniciativas que operan, de forma mayoritaria, en un área municipal o
comarcal, tratan temas generalistas, apenas se introducen en el ámbito audiovisual
y emplean el gallego como idioma principal.
Además, los hiperlocales gallegos se caracterizan por su apertura a la
participación ciudadana, siendo frecuentes los promotores que no están formados
en comunicación, contando casi todos ellos con redes más o menos amplias de
colaboradores y manteniendo una presencia mayoritariamente activa en las redes
sociales.
El objetivo más comentado por los promotores para la creación de sus
medios es el de ofrecer una información más profunda sobre lo que ocurre en sus
comunidades, de forma independiente y alternativa a las fuentes y medios oficiales.
Sin embargo, son muchas las limitaciones económicas que les impiden alcanzar la
sostenibilidad y conseguir este objetivo. Para lograrlo, los impulsores de estos
medios piden un mayor compromiso de la comunidad, un reparto justo de las
ayudas institucionales y una apuesta clara por la innovación tecnológica.
Objetivos y metodologia
La reconfiguración de los medios de comunicación en los ámbitos de
proximidad y su transformación hacia el modelo hiperlocal es un fenómeno que se
puede observar en Galicia, donde los cibermedios hiperlocales son cada vez más
numerosos. Partiendo de esta particular realidad mediática de la que ya se han
estudiado sus características, tendencias de desarrollo y modelos de financiación, la
presente investigación persigue el objetivo general de conocer el contenido y la
producción informativa de los hiperlocales gallegos, con el fin de comprobar su
posible función alternativa frente a los medios más tradicionales. De forma
específica, se pretende conocer su volumen y frecuencia de publicación, así	
   como la
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multimedialidad, hipertextualidad, temas más recurrentes, ámbito geográfico y
fuentes de sus informaciones.
El estudio se plantea, por tanto, con un carácter exploratorio y descriptivo
en el que se combina el análisis cuantitativo y cualitativo de la información
producida por los cibermedios hiperlocales gallegos. El objeto de estudio lo
constituyen el total de cibermedios de la Comunidad que se adecuan a la definición
de medios hiperlocales propuesta por Metzgar et al. (2011), sumando 27 iniciativas
localizadas y exploradas con anterioridad (López y Negreira, 2016).
Para el análisis cuantitativo de las publicaciones de los hiperlocales se ha
capturado la totalidad de las piezas informativas producidas durante un periodo de
una semana del mes de junio de 2016, concretamente los días 13, 14, 15, 16, 17,
18 y 19 de dicho mes. La muestra se ha recogido a través del feed RSS de los
cibermedios, capturado de forma automática con las hojas de cálculo de Google
empleando la función ImportFeed y estableciendo dos controles de registro diarios,
a las 15.00 h. y a las 21.00 h. De este modo se ha obtenido no solo el número de
noticias publicadas por día y medio, sino también el titular, el autor y la URL de
cada pieza informativa. La muestra se ha visto limitada por la carencia de RSS en
cuatro cabeceras –Diario de Lemos, Xornal Galicia Norte, Xornal Galicia Sur y
Valmiñor Info–, lo que ha reducido el análisis a 23 de los medios iniciales (85,2%
del universo).
Posteriormente,

para

el

análisis

cualitativo

del

contenido

de

las

informaciones capturadas, se ha aplicado una ficha basada en el modelo empleado
en la investigación de Odriozola-Chéné	
   (2012), adaptada a las necesidades y
objetivos de esta investigación. Las categorías analizadas se resumen en:

• Elementos contextuales: identificador de la noticia, URL, titular y autor/es.
• Multimedialidad e hipertextualidad: presencia de imágenes, gráficos, audio,
video e hipervínculos, indicando el número de elementos presentes en cada
noticia.

• Elementos informativos: temática (conceptos primarios de la taxonomía de
códigos de noticias del International Press and Telecommunications Council
recogidos por Del Valle y García (2002: 115), añadiendo urbanismo, sucesos e
historia), ámbito geográfico (lugar referenciado en la noticia), número de
fuentes citadas de forma explícita, identidad de la primera fuente citada (tipo,
nombre y cargo) e identidad de otras fuentes citadas (tipo, nombre y cargo).
Debido al elevado volumen de noticias registradas durante los siete días de
la muestra, el análisis del contenido se ha limitado a tres de esas fechas,
concretamente al lunes 13, al miércoles 15 y al sábado 18.
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Resultados
El registro automatizado del feed RSS de los cibermedios hiperlocales ha
resultado en la captura de un total de 924 noticias producidas durante una semana.
El conjunto de estas informaciones fue publicado por 19 de los medios analizados,
ya que cuatro de ellos (Diario de Compostela, Estrada na Rede, Oleiros TV y Cultura
e Ocio) no han generado publicaciones en el periodo de muestreo.
Tabla 1. Volumen y frecuencia de publicación de los cibermedios analizados

Nombre del medio

13J

14J

15J

16J

17J

18J 19J

Total de
noticias
por
medio

Media
noticia
s por
día	
  
y medio

A Nosa Costa

0

1

0

0

0

0

0

1

0,14

A Pontenova

2

2

2

4

3

0

2

15

2,14

Adiante Galicia

2

3

4

7

3

3

2

24

3,43

Compostimes

1

3

0

0

0

1

0

5

0,71

Coruña DN

1

6

6

0

4

2

0

19

2,71

Crónica 3 A Mariña

9

25

9

20

7

22

6

98

14

Cultura e Ocio

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Diario de Compostela

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Estrada na Rede

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

8

10

6

7

7

3

53

7,57

Infomiño

9

12

9

6

12

17

0

65

9,29

Loqueyotedigo

0

5

10

1

19

1

3

39

5,57

Noticias Valdeorras

6

8

5

8

8

5

7

47

6,71

Noticiero Arteixo

2

17

11

11

9

14

4

68

9,71

Oleiros TV

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ourense Dixital

9

8

9

10

10

0

7

53

7,57

Pontevedra Viva

17

11

12

6

8

10

11

75

10,71

Que Pasa na Costa

10

7

10

1

13

4

4

49

7

Son do Louro

2

2

2

2

1

3

0

12

1,71

Valmiñor Net

3

11

5

10

10

8

7

54

8,14

15

15

13

18

22

13

9

105

15

Ferrol 360

Vigo al Minuto
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Nombre del medio

13J

14J

15J

16J

17J

18J 19J

Total de
noticias
por
medio

Media
noticia
s por
día	
  
y medio

Vigo É
Xornal de Lugo
Total de noticias por
día

10

15

11

17

14

19

10

96

13,71

4

10

6

7

9

5

5

46

6,57

114

169

134

134

159

134

80

924

132

Fuente: elaboración propia

Como se observa en la Tabla 1, el volumen y frecuencia de publicación es
muy dispar entre unos cibermedios y otros, con cabeceras que publican de media
más de 10 noticias al día y otras que no producen ninguna información durante una
semana. Sin embargo, el conjunto de hiperlocales gallegos publica una media de
132 noticias diarias, lo que constituye una oferta informativa de proximidad estable
y relevante para los ciudadanos.
El análisis de contenido de dichas informaciones se ha centrado en las
noticias publicadas los días 13, 15 y 18 de junio, sumando un total de 382 piezas
producidas por 18 de los cibermedios hiperlocales.
Una de las primeras variables analizadas es la presencia de elementos
multimedia e hipertextuales en las noticias, por ser una de las características
definitorias de los cibermedios. En el presente caso, los resultados revelan un uso
muy bajo de hipervínculos, gráficos, videos o archivos de audio. Como se observa
en la Tabla 2, los cibermedios hiperlocales solo hacen un empleo importante de las
imágenes, con 1,78 elementos de media en cada noticia. El aprovechamiento
deficiente de las posibilidades multimedia que ofrece el entorno digital puede
deberse a una limitación de recursos en cuanto a tiempo, profesionalidad y dinero,
que es común en los medios hiperlocales.

Tabla 2. Presencia de elementos multimedia e hipertextuales en las noticias analizadas

	
  

Imágenes

Gráficos

Audio

Video

Hipervínculos

Total
elementos

680

4

3

16

120

Media
elementos
por noticia

1,78

0,01

0,007

0,04

0,31

Fuente: elaboración propia
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Otro de los aspectos clave del análisis es la temática de las piezas
informativas de los hiperlocales. Tal y como se observa en el Gráfico 1, los temas
más recurrentes en las noticias de los hiperlocales gallegos son deporte (14,40%),
sucesos (11,78%), política (10,99%), estilo de vida y ocio (10,49%) y cultura
(8,90%). Les siguen asuntos sociales (8,11%), educación (7,59%), urbanismo
(7,59%), economía (7,34%), medio ambiente (4,97%), empleo (2,35%), opinión
(2,10%), salud (1,83%), justicia (1,30%) e historia (0,26%).
Se observa, por lo tanto, que esta distribución temática sigue las tendencias
generales observadas en los hiperlocales de forma que la política, los deportes, los
asuntos culturales, de ocio, sociales, educativos o urbanísticos mantienen una
presencia relevante. Esta tendencia refleja el interés de la comunidad por los
acontecimientos más próximos y la información de utilidad que necesitan en su día
a día.
Gráfico 1. Distribución temática de las noticias publicadas por los cibermedios hiperlocales

6%!
2%!
1%!
6%!
6%!

76%!
3%!

Internacional!
Nacional!
Comunitario!
Provincial!
Comarcal!
Municipal!
Sin localización!

Fuente: elaboración propia

En el análisis de contenido de las piezas informativas también se ha
estudiado su área geográfica de cobertura, prestando atención a las referencias
presentes en el texto. En base a estos datos, las noticias se han clasificado según
su cobertura internacional, nacional, comunitaria, provincial, comarcal y municipal.
La importancia de la delimitación geográfica de de los hiperlocales y su vinculación
a los ámbitos más próximos a los ciudadanos queda patente en el Gráfico 2, ya que
tan solo el 3% de las noticias no presentan ninguna referencia de localización.
La amplia mayoría de las informaciones se adscriben a un área municipal
(76%), ya que aunque la mayor parte de los hiperlocales gallegos operan en un
ámbito comarcal, a menudo segmentan su oferta informativa por municipios o
localidades. El peso de las informaciones referidas a una comarca, provincia o a la
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Comunidad es similar, siendo de aproximadamente un 6% para cada tipo. Por
último, las noticias que tratan temas nacionales o internacionales apenas tienen
cabida en estos medios, registrando tan solo un 2% y un 1%, respectivamente.
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Gráfico 2. Distribución según áreas de cobertura de las noticias publicadas por los
hiperlocales
Fuente: elaboración propia

El último elemento analizado en las noticias publicadas por los hiperlocales
gallegos es el de las fuentes informativas, que se han clasificado en oficiales
(órganos de gobierno, instituciones, fuerzas policiales, etc.), empresas, medios de
comunicación, asociaciones (de vecinos, culturales, deportivas, etc.) y ciudadanos
de la comunidad.
De acuerdo con su definición teórica y los objetivos que persiguen
generalmente este tipo de medios, en este aspecto los hiperlocales deberían jugar
un papel alternativo a las cabeceras tradicionales. De este modo, cabría esperar un
mayor número y variedad de fuentes citadas en el texto, con un peso importante
de asociaciones y ciudadano, que refuercen el vínculo con la comunidad y su
función cívica y democrática.
Tabla 3. Fuentes citadas en las noticias publicadas por los hiperlocales

Tipo de fuente
Oficial

Número absoluto total

Porcentaje

232

67,44%

Empresa

10

2,90%

Medio de comunicación

23

6,68%

Asociación

42

12,20%

Miembro de la comunidad

37

10,75%
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Fuente: elaboración propia

En total, en las noticias analizadas se citan 344 fuentes –una media de 0,90
por pieza–, lo que supone que en la mayor parte de las informaciones no hay
contraposición de fuentes y que en otras incluso no se referencia ninguna. Además,
en la Tabla 3 se observa que la gran mayoría corresponden a fuentes oficiales,
mientras que la voz de las asociaciones y los miembros de la comunidad apenas
suma un 22,95% de las citas. El bajo número de fuentes referenciadas por noticia y
la preponderancia de las oficiales no cumple, en este caso, con el papel alternativo
y democrático que se presupone para los medios hiperlocales.
Conclusiones
La presencia de cibermedios hiperlocales en Galicia –después del análisis de
su actividad, características y contenido–	
   parece ocupar un lugar relevante en el
conjunto del sistema mediático de la Comunidad. Además de constituir un sector de
emprendimiento y experimentación periodística en cuanto a nuevos modelos
organizativos, productivos y de negocio, los hiperlocales están renovando la
comunicación desde los ámbitos más próximos a los ciudadanos, manteniendo
estructuras abiertas en las que la comunidad participa de forma activa.
Aunque con muchas variaciones entre los distintos medios, es posible
afirmar que el conjunto de hiperlocales en Galicia produce diariamente una oferta
informativa relevante y regular que abre nuevos espacios para la comunicación de
proximidad, donde los lectores pueden encontrar una posible alternativa a los
medios locales tradicionales.
Sin embargo, el análisis de contenido de sus informaciones revela un bajo
nivel de aprovechamiento de las posibilidades multimedia e hipertextuales en los
cibermedios. En este sentido los hiperlocales gallegos no solo no presentan ningún
elemento alternativo a los medios tradicionales, sino que se quedan atrás en la
experimentación de nuevos lenguajes y narrativas.
En cuanto a la cobertura temática de las informaciones, los hiperlocales
gallegos siguen las tendencias generales observadas en este tipo de medios, dando
mayor relevancia a los asuntos y acontecimientos que afectan a la cotidianidad de
las comunidades en las que operan y ofreciendo información útil a sus ciudadanos.
Además, la localización de las noticias se corresponde con las limitaciones
geográficas y las áreas de cobertura de cada medio, enmarcándose en su mayoría
en el ámbito municipal y sin apenas piezas sin vinculación geográfica.

\\ Atas do #5COBCIBER \\

101

La

discordancia

más

importante

entre

la

concepción

teórica

de

los

hiperlocales como medios alternativos y la realidad observada la encontramos en el
uso y referencia de las fuentes. En las noticias analizadas no se encuentra un
mayor número y variedad de fuentes respecto a los medios tradicionales, sino que
es frecuente la ausencia absoluta de ellas y es difícil observar la contraposición de
dos o más. Además, no se detecta una presencia relevante de voces de carácter
ciudadano, sino que siguen siendo las autoridades y organismos oficiales las más
citadas.
En definitiva, es posible concluir que existe una red de medios que renueva
la comunicación mediática desde la proximidad y construye un espacio alternativo a
los medios tradicionales en lo referente a sus estructuras productivas, relaciones
con la sociedad y ámbitos geográficos y temáticos de cobertura. Sin embargo, y a
pesar de las dificultades económicas para alcanzar la sostenibilidad, es necesario
que sus equipos profesionales y ciudadanos innoven en sus lenguajes hacia formas
propias de los cibermedios en un entorno multidispositivo, así	
   como que cuiden la
presencia y contraposición de un mayor número de fuentes, prestando especial
atención a los actores cívicos de la sociedad para constituir una verdadera red
informacional alternativa a los medios tradicionales y poderes locales.
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Resumo
Esta investigación se centra en el estudio de las cuentas que los principales medios
online europeos emplean en Facebook. Para ello, se han identificado los 400 medios
de comunicación con mayor audiencia en la red de Zuckerberg. La actividad de la
marca e interacción generada en dicha plataforma se ha obtenido estudiando ítems
como el número de personas interactuando (PTAT) o el grado de vinculación (ER)
generado por las cuentas. El estudio confirma el cambio que se está produciendo en
el consumo de información, donde los medios periodísticos de toda la vida como la
BBC compiten por la atención del público con nuevos actores ‘born digital’ como
Buzzfeed.
Palavras-chave: Redes sociales, Facebook, audiencias activas, periodismo digital,
consumo de información
Introducción
El fenómeno de Facebook ha sido estudiado desde múltiples perspectivas,
como la de su estructura (Caci et al. 2012), la funcionalidad del sitio y sus normas
(Papacharissi, 2009), las vías participativas que ofrece (Patterson, 2012), las
características de los usuarios (Karl et al. 2010), sus patrones y motivaciones de
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Este trabajo forma parte del proyecto “Audiencias activas y viralización y transformación
de los mensajes periodísticos” (CSO2015-64955-C4-4-R), financiado por el Plan Nacional del
I+D+i, del Ministerio de Economía y Competitividad, y por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER). El trabajo también forma parte de la producción científica de la Unidad de
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uso (Lampe et al. 2006; Raacke, 2008), (Ellison, Steinfield y Lampe, 2007), la
construcción de la identidad (Zhao et al. 2008; Tong et al. 2008; Zywika y
Danowski, 2008), la interacción social (Nazir et al. 2008), la privacidad (Debatin et
al. 2009) o el comportamiento de las audiencias (Masip et al. 2015).
En lo que respecta a la forma específica que toman las noticias en el ámbito
digital, concretamente en Facebook, destacan varias investigaciones que estudian si
los periodistas toman los contenidos que se publican en dicha red como fuente de
inspiración para generar historias de interés (Lariscy et al. 2009), sobre cómo ha
cambiado el consumo de noticias entre los jóvenes (Casero-Ripollés, 2012), el
enlace a noticias (Mitchell et al. 2012; Gil de Zúñiga et al., 2012; Skoler, 2009;
Ludtke, 2009), cómo se comparten o se recomiendan los contenidos (Hermida et al.
2012), cómo algunos medios de comunicación están trasladando los comentarios de
sus websites a Facebook (Hille y Bakker, 2014), los obstáculos para integrar dicha
red social en las redacciones (Ritter, 2015) o los tipos de noticias que se publican
en la plataforma y el grado de compromiso que generan (Larsson, 2016).
Existen otros estudios que se centran en medios concretos como el uso de la
red de Zuckerberg en las televisiones locales (Lysak et al. 2012), en la CNN y Al
Jazeera durante las revoluciones en el mundo árabe (Harlow, 2013, Bashri et al.
2012), su uso en los medios iberoamericanos (Tejedor, 2010; García de Torres et
al. 2011), en los medios de comunicación holandeses (Hille y Bakker, 2013; Bakker
y Pantti, 2009) o en los principales periódicos suecos (Larsson, 2016). También
existen varias investigaciones sobre los medios españoles en Facebook (Masip et al.
2015; Vivo, 2010), o cuestiones más concretas como los perfiles de la prensa
española en esta red social (Merino-Bobillo, 2013), los programas deportivos de la
radio española (Gutiérrez, 2011) o el caso de la Cadena SER (Del Cano, 2013).
En este caso, teniendo en cuenta los estudios realizados hasta el momento,
nuestra investigación va a centrarse en el estudio de las cuentas que los principales
medios online europeos emplean en Facebook. El interés de este estudio reside en
su amplio ámbito de actuación, el europeo, algo que no ha sido trabajado en este
tipo de investigaciones.
Metodología
El objetivo general de esta investigación ha sido estudiar, el alcance de los
mensajes de los perfiles en Facebook de los principales medios de comunicación
online europeos, el potencial de influenciar a sus seguidores y las reacciones
generadas en sus usuarios. Todo ello a través del análisis de las entradas
publicadas en las cuentas que estos medios tienen abiertas en esta red social.
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También se han incluido algún medio de origen no europeo (Ej. Buzzfeed) que
cuenta con versión adaptada a los países de Europa23.
La idea de la que parte este texto es que los medios de comunicación que se
difunden en Europa dependen cada vez más de plataformas como Facebook para
llegar a las grandes audiencias (Newman et al., 2015). Dicha herramienta les
permite aumentar el tráfico

web

y facilita la difusión

de sus contenidos

informativos, ya que, según Zenith Media, el 61% de los usuarios prefiere obtener
sus actualizaciones a través de los diferentes canales y medios online, antes que en
las editoriales tradicionales o la prensa escrita (Zenith Media, 2013).
Se ha escogido Facebook porque diversos estudios la señalan como la red
más popular del mundo con más de 1500 millones de usuarios activos al mes. Por
ejemplo, según el último estudio del Pew Research Center (Gottfried y Shearer,
2016), al menos 6 de cada 10 usuarios estadounidenses se informan a través de las
redes sociales. También el informe Reuters apunta que el 41% de los internautas
empleó Facebook para encontrar, leer o recomendar noticias en 2015 (Newman et
al., 2015).
Siguiendo las estimaciones ofrecidas por las plataformas de medición Alexa y
SimilarWeb, se han identificado los 400 medios de comunicación con mayor
audiencia en Facebook pertenecientes a 40 países europeos. El análisis de las
cuentas se ha llevado a cabo durante el segundo semestre de 2015. Al tratarse de
una investigación que ha manejado una gran cantidad de datos, más propia de lo
que se conoce como ‘minería de datos’ o big data (véase Mayer-Schönberger y
Cukier, 2013 o también Tascón, 2013), ha sido necesario recurrir a herramientas
de análisis online como Likealyzer, Smetrica, Agorapulse Barometer, Simply
Measured o Fanpagekarma.
La actividad de la marca e interacción generada en Facebook se ha obtenido
estudiando los siguientes ítems:
a) Grado de influencia: Número de perfiles en Facebook suscritos a la cuenta
para poder seguir sus actualizaciones. Da una idea aproximada del potencial
de influencia de un perfil ya que una base amplia de seguidores es un buen
indicador de que el usuario es influyente (Pérez, Santos y Meso, 2015).
b) Grado de amplificación o viralidad: Media de ‘Me gusta’, ‘Comentarios
recibidos’ y ‘Veces compartido’ por mensaje. Estos indicadores permiten
medir el grado de interacción generado por los contenidos. Por su parte, el
indicador ‘Hablando de esto’ (People Talking About This, PTAT) mide lo
interesante que es un perfil para quienes lo visitan y señala también el
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Buzzfeed tiene 11 versiones diferentes y la versión de Reino Unido es una de las páginas
de Facebook con más seguidores. “This BuzzFeed homepage is tailored for our readers in the
UK”.
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alcance de sus publicaciones (Oviedo-García et al., 2014). Permite saber el
nivel de participación de los usuarios contabilizando el número de visitantes
únicos que han generado interacción con la página en la última semana de
uso, el numero de comentarios en el perfil, el número de entradas
compartidas, el número de veces que los usuarios han seleccionado “Me
gusta”, la cantidad de respuestas a preguntas realizadas por los usuarios,
las menciones a la cuenta realizadas en una publicación y que el perfil sea
etiquetado en una fotografía.
c) Grado de compromiso con la cuenta (Engagement Rate, ER): La medida
en que un usuario interactúa con la cuenta a la que sigue. Estas empiezan a
ser fructíferas cuando más se prolongan en el tiempo (Tuñez et al., 2011:
57; Kabadayi y Price, 2014: 206). Se calcula dividiendo el PTAT por el
número de ‘Me gusta’. Es una de las métricas más importantes para medir el
éxito de un perfil.
Resultados
Grado de influencia de la cuenta
Este indicador guarda relación con el número de seguidores y ofrece una
idea aproximada del alcance potencial que puede tener una cuenta de Facebook. Es
decir, a mayor número de fans más posibilidad de que las publicaciones lleguen a
más internautas y, por tanto, de influir. Esta idea del potencial de influencia está
condicionada por la calidad de los seguidores. No se trata sólo de cantidad (lograr
el mayor número de simpatizantes) sino de calidad, ya que no todos los perfiles
que siguen una cuenta pueden haber estado activos el último mes.
Tras analizar el número de seguidores, la cuenta con mayor potencial de
influencia es la de la BBC, con más de 16 millones de seguidores en Facebook, todo
un símbolo de identidad británico como la monarquía o el té de las cinco, que es
considerado un referente mundial del periodismo con una audiencia global de casi
300 millones de personas.
Su inmediato perseguidor, no es otro que The Lad Bible, un sitio de
información y entretenimiento donde los seguidores envían sus fotos y vídeos más
divertidos y que diversos estudios critican porque representa negativamente a las
mujeres y trivializa la violencia sexual contra ellas (Morris, 2015: 3).
El cuarto puesto en cuanto al potencial de influencia por detrás de Sky
Sports es para Buzzfeed (UK), también un sitio web de noticias y entretenimiento
creado en 2006, que ya vale tres veces más que medios de larga trayectoria como
The Washington Post. Su tipo de periodismo ha conseguido que sus contenidos se
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hagan virales y tengan gran repercusión en las redes sociales (Black, 2015: 94),
desde donde llegan tres de cada cuatro de sus visitantes (Tandoc, 2015: 4).
The Guardian, otro de los grandes medios británicos, aparece por detrás de
Buzzfeed con casi cinco millones de fans. Es un representante de la prensa británica
tradicional, un sector muy competitivo que ha invertido mucho en su presencia
online y que ha conducido con éxito al periodismo inglés a tener una audiencia
internacional (Hermida y Thurman, 2008). A The Guardian lo acompañan en las
primeras posiciones de la tabla cabeceras como The Independent (10º, con algo
más de 3 millones de fans), Daily Mail (15º, con 2,7 millones de fans) o The
Telegraph (18º, con 2,3 millones de fans).
En la séptima posición aparece otro ejemplo del nuevo periodismo digital. Se
trata de la revista Vice, una de las creadoras del movimiento ‘hipster’ y pionera en
el llamado ‘periodismo de inmersión’. Provocadora y arrogante, Vice, que está
dirigida a un público joven y prima el uso del video, se sitúa entre las diez primeras
cuentas con más seguidores en Facebook.
Otro caso a tener en cuenta es el del diario online italiano Fanpage, el tercer
sitio de información en Italia después de La Repubblica y Corriere della Sera. En el
caso de Facebook el nativo digital se impone a las versiones de los medios
tradicionales. Se encuentra en octava posición con casi 4 millones de simpatizantes
por encima de La Repubblica (21º) y Corriere della Sera (32º).
Por otra parte, la clasificación también muestra que los medios que se centran en el
mundo deportivo están entre los más exitosos. Sin ir más lejos, hay cinco perfiles
dedicados al deporte entre los 20 primeros puestos: Sky Sports (3º), Eurosport
(5º), Marca (12º) y El Mundo Deportivo (17º).
En general, en lo referente al potencial de influencia, un vistazo a las
primeras posiciones deja en evidencia el cambio que se está produciendo en el
consumo de información, donde los medios tradicionales como la BBC o The
Guardian tienen que competir por la atención del público con nuevos actores born
digital como Buzzfeed o Viceque, que priman aspectos como la viralidad de los
contenidos frente a otros valores clásicos del periodismo como la objetividad.
Grado de amplificación o viralidad
Para medir el alcance real de una cuenta en la red de Facebook (donde el
potencial de alcance da paso a la influencia real que ejerce) hay que contemplar
hasta qué punto los contenidos publicados en el perfil ‘gustan’ a los fans del sitio
web. Para ello, se recurre a indicadores como el número de ‘Me gusta’ que ha

\\ Atas do #5COBCIBER \\

110

recibido cada contenido, la cantidad de veces que ha sido reenviado y el número de
comentarios que ha generado.
Para medir el grado de amplificación de los perfiles que emplean los medios
europeos estudiados se ha empleado la métrica PTAT. En este indicador se incluyen
los comentarios publicados, el número de informaciones compartidas, las veces que
los usuarios han activado el botón “Me gusta” en una entrada, la cantidad de
respuestas a preguntas realizadas por los usuarios, las menciones a la cuenta
realizadas en una entrada o que la cuenta sea etiquetada en una fotografía
(Oviedo-García et al.,2014: 337).
Un vistazo a los resultados muestra un panorama diferente al que se
dibujaba con el ‘Número de seguidores’. El sitio web de la BBC pasa del 1º al 10º
puesto (con un PTAT algo superior a 720.000). Según esta métrica, el eco o interés
que alcanzan sus publicaciones en Facebook no se corresponde con la base tan
amplia de fans (16 millones) de que dispone. Aunque sigue estando entre las 20
primeras cuentas del total de 400 estudiadas, es una señal de que el rendimiento
de esa cuenta de Facebook es mejorable.
Los perfiles de los medios que mejor conectan con sus comunidades son los
de los nuevos medios nativos digitales que tienen otra visión en lo referente a la
forma en que las nuevas generaciones consumen y comparten contenidos. La
cuenta que destaca por encima de todas las demás es The LAD Bible. Como señala
Mimi Turner, directora de marketing del sitio web: La segunda y tercera posición,
según la métrica PTAT, es también para dos nativos digitales Fanpage y Buzzfeed
que han cambiado la forma de hacer periodismo. Saben que los millennials (nacidos
de 1981 a 1996) lideran el nuevo consumo de noticias a través de dispositivos
móviles y aplicaciones como Facebook y confeccionan sus entradas pensando en
aspectos como su potencial de viralidad o de socialización.
El caso del italiano Fanpage es uno de los mejores ejemplos de conexión con la
comunidad con un PTAT (3,5 millones de interacciones) que casi iguala su número
de seguidores (3,9 millones de fans). También tienen gran repercusión las entradas
de Buzzfeed (la versión Reino Unido tiene 4,9 millones de fans y 1,7 millones de
interacciones en Facebook), lo que es un indicador de que es una fuente de
información relevante para los usuarios. Sus contenidos gustan a los millennials
(son el 57% de sus lectores según ComScore) porque son divertidos y de consumo
rápido. Vice, otro medio moderno de impacto entre los jóvenes, aparece en el
puesto 21, con casi medio millón de interacciones.
Pero los millennials no han dejado de leer prensa tradicional, sólo que ahora,
para ellos, en lo referente a la manera de informarse, las redes sociales juegan un
papel principal. Los resultados señalan que, tras los nativos digitales, hay un grupo
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de medios tradicionales que ha conseguido que sus contenidos resulten de interés
en Facebook. Son marcas como Hello (5ª posición con casi 1,7 millones de
interacciones), Eurosport (7º lugar con un PTAT de casi un millón), Mirror (9º
lugar), Daily Mail (10º lugar), BBC (11ª posición), La Repubblica (12ª puesto), The
Guardian (13ºposición), The Independent (15º lugar) o Corriere della Sera (16ª
posición). Todos ellos son medios que al tener un PTAT tan alto demuestran que
saben crear interacción y/o generar reacciones positivas entre los usuarios en esta
red social.
Grado de compromiso con la cuenta
El compromiso de los fans con una cuenta en Facebook se entiende como el
grado en que un usuario interactúa con el perfil y se obtiene dividiendo el PTAT
entre el número de seguidores activos (‘Me gusta’). Un valor alto es una señal de
que el medio va por buen camino en la red de Zuckerberg.
Los datos recogidos muestran que un 5% de los 400 perfiles analizados
cuenta con un ER superior a 50%. Es decir, el número de ‘Personas hablando de
esto’ (interacciones de los usuarios con las entradas publicadas) equivale como
mínimo a la mitad de la cantidad de seguidores. En este sentido, un 3% de las
cuentas presenta un ER entre el 50 y el 75%, y un 2% de los perfiles analizados se
acerca al 100% e incluso lo supera. Los que mejor lo hacen son el ruso Adme y los
medios suecos Expressen y Aftonbladen que, a pesar de contar con un número
reducido de seguidores (147.000 y 163.000 respectivamente), presentan tasas de
compromiso superiores al 100%. Algo posible ya que: “Users can see various
impressions of the same post. For example, a fan can see an updated page once in
the News section, and then another time if a friend shares it. This explains how, for
example, a page with 10,000 followers, can have 30,000 impressions” (OviedoGarcía et al.,2014: 338).
Es decir, las dos cuentas suecas tienen más interacciones que cantidad de
seguidores lo cual implica un vínculo muy fuerte de los fans con el perfil del medio
y el éxito de sus entradas a la hora de generar participación. Una de las cosas que
más llama la atención es que 20 de los 40 perfiles con mayor grado de compromiso
son

cuentas

con

menos

de

250.000

seguidores.

Parece

que

contar

con

comunidades reducidas podría suponer una ventaja a la hora de mover/estimular a
grandes cantidades de fans a la acción. Son medios como Ouest France que con
155.000 seguidores consigue un grado de compromiso del 97,6% lo que lo coloca
en 4ª posición en el ranking.
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De todas formas, el 44% (casi la mitad de los 400 perfiles estudiados) tiene
mucho camino por mejorar ya que sus tasas de compromiso apenas llegan a un
10%. Medios como la BBC, Le Monde, El Mundo o Rtve, a pesar de contar con una
base amplia de seguidores, no son capaces de traducir ese enorme potencial en
una alta participación de los fans. Presentan una vinculación muy débil.
Teniendo en cuenta todas las métricas estudiadas hasta el momento, el mejor
perfil en Facebook es el del medio online italiano Fanpage (5º lugar en la
clasificación). No sólo tiene una de las mayores comunidades de simpatizantes sino
que sabe cómo publicar entradas que generan reacciones entre la mayoría de sus
fans, lo que le premia con un ER del 90,7%. Buzzfeed (versión Reino Unido)
también obtiene muy buena nota (un ER de 33,5%) lo que lo sitúa en el número 40
de la tabla.
Conclusiones
Asistimos a una carrera por conectar con una audiencia europea online entre
nuevos jugadores nativos digitales como Buzzfeed (UK) y marcas con larga
trayectoria como La Repubblica o BBC que se expanden a nivel mundial y tratan de
atraer a un público joven que frecuenta las redes sociales. Hay que tener en
cuenta, además, que el tipo de actividad que se lleva a cabo en Facebook no es el
mismo que en plataformas como Twitter. La red de microblogging funciona mejor
para medios ‘serios’ con larga tradición informativa a sus espaldas como Daily Mail
o Corriere della Sera, porque es una red a la que los usuarios recurren con
asiduidad para conocer las últimas noticias de actualidad (véase Newman, 2015:
82). Facebook, en cambio, tiende a favorecer un contenido más accesible y es
mejor para marcas que se centran más en el entretenimiento y estilo de vida como
Buzzfeed (UK) que en la actualidad informativa. Estas diferencias ayudan a explicar
el tipo de contenido que es compartido y se consume en estas redes.
En lo referente al potencial de influencia, la clasificación de los 400 medios
seleccionados en Facebook deja en evidencia este cambio que se está produciendo
en el consumo de información, donde los medios periodísticos de toda la vida como
la BBC o The Guardian tienen que competir por la atención del público con estos
nuevos actores ‘born digital’ como Buzzfeed o Fanpage creados para aprovechar las
posibilidades que ofrece Internet como la socialización o información compartida. Y
que se han adaptado con éxito a la manera en que las nuevas generaciones
consumen y comparten contenido.
En este sentido, los perfiles de los medios que mejor conectan con sus
comunidades, que generan más reacciones tipo ‘me gusta’ o mayor cantidad de
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reenvíos, son los de estos nuevos medios nativos digitales. Destaca el caso del
italiano Fanpage o de Buzzfeed (UK) como unos de los mejores ejemplos de
conexión con sus comunidades, de saber captar la atención de sus seguidores y
mantenerla. Tras estos, se sitúan un grupo de marcas de larga trayectoria
periodística como Hello, Mirror, BBC o La Repubblica que también se han expandido
con éxito por Facebook y cuyos contenidos generan también gran cantidad de
reacciones.
Otra de las cuestiones que se desprenden de este estudio es que a primera
vista los medios que parecían contar con un gran potencial de influencia por tener
una base amplia de seguidores presentan en cambio una débil vinculación o ER. Es
decir, aunque tienen una comunidad formada por millones de fans se muestran
incapaces de traducir ese enorme potencial en una alta participación de sus
usuarios. No generan un grado de participación proporcional al de su número de
seguidores. Los datos muestran que sólo un 5% de las cuentas estudiadas presenta
un grado de compromiso superior al 50%. Es más, veinte de los primeros perfiles
con mayor grado de compromiso se corresponden con cuentas cuyas comunidades
no superan los 250.000 seguidores. Se trata de medios como Expressen,
Aftonbladen o Ouest France. En esta línea, hay que apuntar que el 44% de estas
páginas tiene un grado de compromiso inferior al 10%. Entre ellos se encuentran
medios de larga trayectoria como la BBC que a pesar de contar con uno de los
mayores números de seguidores en Facebook (16 millones de fans) no es capaz de
generar suficiente participación. Contar con grandes comunidades podría suponer
una desventaja a la hora de estimular a todos sus fans a la acción con sus
contenidos. Del análisis de la variable ER se revela que casi la mitad son páginas
que pueden mejorar su rendimiento, ya que tienen parte del camino hecho al
contar ya con una base amplia de seguidores.
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Resumen
Cuando se habla de convergencia, este término lleva de la mano, entre otros
muchos aspectos, un nuevo papel del usuario que le permite dejar de ser pasivo
para ser activo. Ve los contenidos a la hora que quiere y desde el dispositivo que
más le guste. Además, puede participar. Algunas televisiones ofrecen encuestas,
concursos, posibilidad de hacer comentarios, valorar los contenidos, registrarse en
una comunidad virtual, etc., todo esto a través de las múltiples plataformas en las
que están presentes a día de hoy: aplicaciones para smartphone, tablet, Smart TV
o páginas web.
Se cambia la forma de ver la televisión, de leer la prensa, de escuchar la radio, etc.
El telespectador u oyente, pasa a denominarse usuario. Como dijo Steve Case en
Davos en el Foro Telecom del año 2.000, “Hago click, luego existo”. Creó de esta
manera el slogan del milenio para el espectador/usuario de la Sociedad de la
Información y del Entretenimiento.
Palabras clave: interactividad; sitios web; usuarios; televisión;
Abstract
The convergence, this term carries of the hand, among others many aspects, a new
role of the user that you allows leave of be passive to be active. Sees them
contained at the time that wants to and from the device that more you like. In
addition, you can participate. Some televisions offer polls, contests, possibility of
make reviews, rating them content, register is in a community virtual, etc., all this
through them multiple platforms in which are present to day of today: applications
for smartphone, tablet, Smart TV or web pages. It changes the way watch
television, reading the newspapers, listen to the radio, etc. The viewer or listener,
renamed user. As Steve Case in Davos at the Telecom Forum in the year 2000, said
"I click, therefore I exist". Created of this way the slogan of the Millennium for the
viewer / user of the society of the information and of the Entretenimiento.
Keywords: interactivity; web sites; users; television;
Introducción
El trabajo que se presenta nace de la tesis doctoral “Utilización de los recursos
interactivos de las tres televisiones autonómicas históricas: Televisión de Galicia,
Euskal Telebista y Televisión de Catalunya” y de la estancia postdoctoral realizada
en la Universidade de Porto durante los meses de junio y julio del año 2016.
\\ Atas do #5COBCIBER \\

120

Los medios tradicionales se han tenido que adaptar y reinventar con la
aparición de una nueva tecnología: Internet. Al principio se consideró que iba a ser
el fin de la televisión, de la radio, de la prensa, el fin, en definitiva, de los medios
de comunicación tradicional. Pero con el paso del tiempo se ha visto claramente
que Internet es un gran aliado para la explotación y promoción de los contenidos de
estos medios y de sus entidades. La red pone a la disposición de los medios de
comunicación un espacio que no todos saben explotar, un espacio al que se le
puede sacar mucho rendimiento y que puede ser una buena herramienta para
promocionar sus contenidos y por lo tanto conseguir un aumento de la audiencia,
mejorar la facturación,... y la presencia del medio en la sociedad (García, 2012:
177).
La televisión en soporte tradicional desarrolló un modelo comunicativo
unidireccional que la televisión interactiva modifica con el resultado de la
comunicación bidireccional y multidireccional (Cebrián, 1998: 35); surge una
relación participativa donde los roles de emisor y receptor se intercambian
constantemente.
La tendencia a la participación de los usuarios ha ido adquiriendo una
creciente importancia desde el nacimiento de las primeras webs de medios, gracias
al aprovechamiento de la interactividad participativa a través de encuestas
digitales, foros, chats y de la Web 2.0. Este último ha aportado cambios
significativos como la incorporación de contenidos creados por los usuarios, redes
sociales, aplicaciones en línea y herramientas de colaboración que han garantizado
a la web el alcance universal del que hoy disfruta (Codina, 2009).
El aprovechamiento real de las ventajas de la Web no ha sido inmediato y
las televisiones han recorrido un largo camino hasta llegar al momento actual, un
camino marcado por las dudas y la experimentación constante con modelos de
negocio, ofertas y formatos de contenidos. Según el estudio “Internet Business
Models for Broadcasters:
How Television Stations Perceive and Integrate the Internet” de ChanOlmsted y Ha (2003), a comienzos del nuevo milenio Internet era utilizado
fundamentalmente por las televisiones como un soporte complementario o de
apoyo a sus productos offline. A día de hoy, está clara la apuesta por los portales
web de las televisiones. Todas las grandes cadenas nacionales y regionales dan
acceso en sus respectivas web a algunos de los contenidos que emiten a través de
su señal terrestre. Pero algunas van mucho más allá, y recrean en la web
auténticas plataformas digitales, con varios canales de emisión en vivo e infinidad
de contenidos bajo demanda.
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Marco teórico
Las televisiones, en los primeros años de su presencia en Internet, buscaban
aportar al usuario cierta información pero muy pocos contemplaban la opción de
que este pudiese interactuar con la cadena. Estos medios se centraban en la
potenciación de su propia imagen corporativa, anunciar su programación y explotar
la popularidad de sus protagonistas.
Los medios de comunicación tradicionales, se han visto en la necesidad de
subirse al carro de las nuevas tecnologías y de adaptarse a la Red. Las peculiares
características de este nuevo entorno que se les presentaba, obligaron a los medios
tradicionales a una reestructuración o mediamorfosis, como planteaba Roger Fidler
(1997), que afecta a su organización, estructura, contenidos y elaboración de sus
mensajes.

Todos

estos

cambios

repercuten

directamente

en

el

que

hacer

profesional del periodista tradicional que debe reciclarse hacia el concepto de
comunicador digital o e-comunicador. El periodista deja de ser un simple
informador y se convierte en un intermediario necesario en el nuevo medio, en un
procesador de información que el usuario necesita; pasa de ser un transmisor de
hechos a ser un gestor de conocimientos (Martínez, 2004: 91-140).
Con la convergencia nace el mundo de la televisión enriquecida con servicios
paralelos o hipertelevisión (Cebrián, 2004: 180) que introduce una sobredimensión
de los contenidos tradicionales de la televisión, al permitir generar al usuario
nuevas

asociaciones

e

interrelaciones

de

informaciones. En

gran

parte

es

información escrita y de datos vinculados a los contenidos. En este caso no se trata
ya de vincular sólo sistemas expresivos, sino contenidos y servicios mediante
cualquiera de los sistemas expresivos. Los programas de esta hipertelevisión
(Cebrián 2004: 209) impulsan sus chats y foros particulares, en los que se da
entrada a conversaciones de los usuarios con los presentadores y actores de las
series, se ofrece información sobre las grabaciones y detalles sobre la elaboración
del programa y de los profesionales participantes en el mismo.
Desde un punto de vista organizativo se detecta una tendencia en los
medios hacia la producción integrada, los profesionales multitarea, la distribución
multiplataforma y la audiencia activa (Díaz Noci, 2010: 561-567).
La televisión convencional debe convivir con los ordenadores, teléfonos
móviles

y

tabletas.

La

distribución

multiplataforma

se

asemeja

a

ciertas

manifestaciones de la narración transmediática, aquella solución expresiva en la
que una historia o proyecto se desarrolla en diversos soportes o medios
complementarios: cine, internet, telefonía móvil... (Jenkins, 2006: 95).
La convergencia ha traído consigo un cambio de papeles en la audiencia. No
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se conforman con recibir lo que se emite en TV a una hora determinada o en las
diferentes plataformas. Con su nuevo papel son autores de lo que se denomina
periodismo participativo.
En lo que se refiere a la dimensión participativa de los usuarios y a su
potencial democrático todo parece indicar, como decía el empresario Martín
Varsavsky en una entrevista a la edición española de la revista Esquiere en mayo
del 2009, que “el que escribe en Internet cuida lo que publica porque sabe que la
respuesta va a ser inmediata. Los comentarios de los lectores obligan al periodista
a ser mejor, más serio y los medios online están más cerca de llegar a la
objetividad que los tradicionales”.
Por la contra, la realidad muestra un panorama bastante menos alentador.
La web 2.0 teóricamente concede un nuevo protagonismo a la conversación social.
La calidad de los argumentos y de las liberaciones es importante; que se
aprovechará o no el potencial de los nuevos medios es algo que discuten obras
recientes (Jones, 2009; Dahlgren, 2009).
La

comunicación

unidireccional

ha

dejado

paso

a

una

relación

multidireccional entre medio y audiencia. Ambos redefinen su papel. Los periodistas
no son los únicos que hablan en el diario: junto a la creciente presencia de
expertos, se suma la participación de los lectores, coordinada, estimulada e
incentivada por el medio. Estamos antes una información a tres voces: periodistas,
fuentes y público. La participación funciona a distintos niveles: desde el usuario que
se convierte en fuente que facilita el origen, un complemento o la corrección de una
información, hasta el que elabora un producto informativo terminado, pasando por
aquel que facilita material audiovisual en bruto, obtenido a través de dispositivos
digitales. Las empresas informativas asumen así un papel de liderazgo en la
conversación que se genera en la comunidad, con un papel moderador (Salaverría,
2008: 153-154).
Objetivos
El objetivo principal de esta investigación es descubrir las opciones de
interactividad que RTP Açores y la TVG ponen a disposición del usuario en sus
páginas web. De esta forma se podrá llegar al objetivo secundario que es mostrar
cual de las dos televisiones analizadas ofrece más posibilidades de interactuar y por
lo tanto es más interactiva.
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Metodología
Para desarrollar este estudio se ha trabajado con técnicas cuantitativas
realizando un análisis formal de las páginas web objeto de estudio. Dicha
observación se realizó a lo largo de los meses de junio y julio del año 2016. El
análisis formal se ha hecho de la página web de cada uno de los Entes televisivos
analizados: RTP Açores (http://www.rtp.pt/acores/) y TVG (www.crtvg.es).
Se aplicó una ficha basada en la diseñada por los investigadores L. Codina,
L. Aubia y N. Sánchez titulada “Propuesta de análisis de sitios web de televisión”
(Barcelona, UPF 2008). Esta se ha visto alimentada por el autor debido,
principalmente, a que desde el año 2008 este campo ha sufrido cambios bastante
considerables. Para llegar a los objetivos marcados en esta investigación se
investiga, por ejemplo, si los sitios web analizados cuenta con comunidad virtual, si
se pueden hacer comentarios y compartir los contenidos a través de correo
electrónico o redes sociales, así como la posibilidad de enviar fotografías o vídeos,
participación en concursos, presencia en redes sociales y para finalizar si se
presenta alguna forma de contacto con los diferentes departamentos y programas
de la cadena.
A continuación se pueden ver completa la ficha de análisis:
Tabla 1: Ficha de análisis. Elaboración propia.
-Comunidad virtual	
  
-Su pueden compartir los contenidos	
  
-Permite insertar un vídeo de su web en un blog o web propia	
  
-Subscripciones	
  
-Presencia en redes sociales con perfiles genéricos	
  
Contactar	
  

Comentarios	
  

-Formulario de contacto	
  
-Contacto con la Compañía	
  
-Contacto con los Programas	
  
-Listado de correos electrónicos de los diferentes departamentos, etc.	
  

-Se pueden hacer comentarios en los diferentes contenidos del portal	
  
-Necesario registro en la web para comentar	
  
Envío de contenido	
  
-El usuario puede enviar noticias	
  
-El usuario puede enviar fotografías	
  
-El usuario puede enviar vídeos	
  
-El usuario puede enviar otro contenido	
  
-Valorar	
  
-Participar en foros	
  
-Chat para conversar con otros usuarios	
  
-Envío de mensajes a los diferentes programas	
  
-Interacción en directo a través de la web	
  
-Encuestas	
  
-Concursos	
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Resultados
RTP Açores
En la siguiente tabla se pueden observar los resultados del análisis de la
interactividad del portal de RTP Açores, unos resultados que se describen a
continuación:

Tabla 2: Resultados análisis web RTP Açores. Elaboración propia.
-Comunidad virtual
-Su pueden compartir los contenidos
-Permite insertar un vídeo de su web en un blog o web propia
-Subscripciones
-Presencia en redes sociales con perfiles genéricos
Contactar
-Formulario de contacto
-Contacto con la Compañía
-Contacto con los Programas
-Listado de correos electrónicos de los diferentes departamentos, etc.
Comentarios
-Se pueden hacer comentarios en los diferentes contenidos del portal
-Necesario registro en la web para comentar
Envío de contenido
-El usuario puede enviar noticias
-El usuario puede enviar fotografías
-El usuario puede enviar vídeos
-El usuario puede enviar otro contenido
-Valorar
-Participar en foros
-Chat para conversar con otros usuarios
-Envío de mensajes a los diferentes programas
-Interacción en directo a través de la web
-Encuestas
-Concursos

La página web de RTP Açores no cuenta con comunidad virtual. El usuario de
este espacio puede hacer comentarios a través de múltiples herramientas: correo,
Facebook, Twitter, Pinterest, Linkedin, Google+, Digg, Tumblr,... Aparece un listado
con 84 aplicaciones. Para encontrar la que el usuario quiera puede utilizar un
buscador que hay en la ventana que se abre. No hay disponible una opción que
permita insertar un vídeo en una web o blog propios de usuario. Los vídeos, al estar
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alojados en Vimeo, permiten las opciones de esta plataforma. En cuanto a las
subscripciones, el usuario se puede subscribir a los diferentes canales RSS y a un
newsletter, esto último es algo genérico de la web de RTP no de RTP Açores. El
canal tiene presencia com perfiles genéricos en Facebook y Twitter.
Hablando de las formas de contacto, no se encuentra un formulario para este
fin. Se ofrecen datos de contacto al pié de página donde el usuario puede encontrar
la opción “Moradas e telefones” con el contacto de diferentes secciones del canal y
delegaciones: Direcção RDP e RTP Açores, Área de Informação TV o Área de
Informação Rádio, por ejemplo. No se ofrece el contacto con los programas pero si
que se ofrece un listado con el contacto de algún departamento.
El usuario puede hacer comentarios. Para comentar, el usuario debe estar
registrado en Disqus, Facebook, Twitter o Google+, ya que el comentario se realiza
a través de algunas de estas aplicaciones.
En cuanto al envío de contenido, al usuario no se le ofrece la posibilidad de
enviar ni fotografías, ni vídeos, noticias, u outro tipo de contenido. Analizando la
presencia de otras herramientas interactivas, hay que destacar que el usuario
puede valorar o mejor dicho recomendar las discusiones generadas en las noticias
del sitio web. Otras opciones como foros, chats, envio de mensajes a los
programas, interacción en directo a través de la web, encuestas o concursos, no
tienen presencia en la web de RTP Açores.
Televisión de Galicia
A continuación se pueden ver los resultados del análisis de las opciones
interactivas presentes en la página web de la TVG:
Tabla 3: Resultados análisis web TVG. Elaboración propia.
-Comunidad virtual
-Su pueden compartir los contenidos
-Permite insertar un vídeo de su web en un blog o web propia
-Subscripciones
-Presencia en redes sociales con perfiles genéricos
Contactar
-Formulario de contacto
-Contacto con la Compañía
-Contacto con los Programas
-Listado de correos electrónicos de los diferentes departamentos, etc.
Comentarios
-Se pueden hacer comentarios en los diferentes contenidos del portal
-Necesario registro en la web para comentar
Envío de contenido
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-El usuario puede enviar noticias
-El usuario puede enviar fotografías
-El usuario puede enviar vídeos
-El usuario puede enviar otro contenido
-Valorar
-Participar en foros
-Chat para conversar con otros usuarios
-Envío de mensajes a los diferentes programas
-Interacción en directo a través de la web
-Encuestas
-Concursos

El portal web de la Televisión de Galicia dispone de comunidad virtual. Es
necesario estar registrado en dicho espacio para hacer algunas operaciones como
comentar o utilizar el servicio “Ver despois”. Los contenidos se pueden compartir a
través de tres redes sociales: Facebook, Twitter y Google +. En el caso de los
vídeos solamente por Facebook, Twitter y correo electrónico. No se permite copiar
un vídeo para pegarlo en la web o blog del propio usuario. Las subscripciones
tienen protagonismo. Por un lado, con la subscripción a diferentes canales RSS.
Además, el usuario se puede subscribir a un servicio a través de Whatsapp o
Telegram con información de los contenidos más destacados de la Televisión de
Galicia. Facebook, Twitter, Youtube e Instagram son las redes sociales donde tiene
presencia la TVG. Hablando de las opciones de contacto, la web no dispone de
formulario com este fin pero sin embargo si que se ofrece una sección denominada
“Contacta” donde se puede ver la dirección de correo electrónico, el número de
teléfono y la dirección postal.
Además, desde el sobre que hay en la parte inferior, se puede enviar un
correo a la dirección general de la Compañía. Para ello se abre un gestor de correo
que el usuario tenga instalado. En el apartado “Contacta” también se encuentran
secciones con otros datos de contacto como son “Directorio” (con contacto de
algunos Departamentos como

Informativos, Dirección, Producción,... también de

las delegaciones), “Enderezo” (la dirección postal) y “Programas” (con correo
electrónico y teléfono de ciertos programas informativos y otros programas).
El usuario puede realizar comentarios en casi todos los contenidos del portal,
excepto en los que se encuentran en la sección CRTVG. Para comentar el usuario
debe estar registrado.
Hablando de las opciones de envío de contenido, el usuario no puede enviar
noticias ni vídeos, solamente puede enviar fotografías. No hay ninguna sección
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específica para ello. Dentro de la sección “O tempo” se permite enviar fotografías
que se suben a la galería “Galicia desde a túa cámara”.
Otras opciones analizadas reflejan que la TVG no permite valorar los
contenidos ofertados ni tampoco participación en foros, chats, envío de mensajes a
los programas, interacción en directo a través de la web, ni encuestas. En casos
puntuales activan este módulo para recoger opiniones de los usuarios para, por
ejemplo, recuperar cierto contenido de archivo. Para finalizar, si que se ofrecen
concursos. Tanto en la sección “CRTVG” como en “TVG” aparece el apartado
“Participa” con concursos. El que aparece en “CRTVG” está desfasado ya que es del
mes de abril y el análisis de ha realizado en el mes de julio.
Conclusiones
Respondiendo a los objetivos planteados al principio de este trabajo, se llegan
a las siguientes conclusiones:
Tal y como se plasma en los resultados, las dos televisiones analizadas son
conscientes del nuevo papel del usuario y por eso ofrecen diferentes herramientas
interactivas en sus sitios web.
Las dos televisiones objeto de estudio permiten compartir contenidos a través
de redes sociales y correo electrónico, subscripciones a canales RSS y otros
contenidos como un newsletter en el caso de RTP Açores y TVG que además
permite subscribirse a un boletín a través de Whatsapp o Telegram. Coinciden
también en tener perfiles en las redes sociales Facebook y Twitter. Además, TVG
cuenta con perfil en Youtube e Instagram. Las dos ofrecen contacto con la
Compañía y con algunos de los departamento de la televisión. El último aspecto
donde coinciden las dos entidades es que permiten hacer comentarios en sus
contenidos.
Las diferencias entre RTP Açores y Televisión de Galicia se aprecian en
opciones como la Comunidad Virtual, contacto con programas, necesario registro
para comentar, envío de fotografías y concursos que solamente están disponibles
en el sitio web de la TVG. Pero también RTP Açores cuenta con una opción
interactiva que no figura en las que tiene disponibles el portal de la Televisión de
Galicia como es valorar.
La página web de la TVG ofrece más herramientas interactivas que la del
canal RTP Açores. Mientras que la Televisión de Galicia ofrece 11 de las 22 opciones
analizadas, la televisión regional portuguesa ofrece 7 por lo tanto se puede concluir
que de las dos televisiones analizadas, TVG es la más interactiva.

\\ Atas do #5COBCIBER \\

128

Referencias
Cebrián, M., (1998). Información televisiva: mediaciones, contenidos, expresión y
programación. Madrid, Síntesis.

Cebrián, M., (2004). Modelos de televisión: generalista, temática y convergente con
Internet. Barcelona, Editorial Paidós.
Chan-Olmsted, S. y Ha, L., (2003). Internet Business Models for Broadcasters: How
Television Stations Perceive and Integrate the Internet. Journal of Broadcasting &
Electronic Media. Vol. 47. Issue 4. pp 597-616.
Codina, L., (2009). ¿Web 2.0, Web 3.0 o Web Semántica?: El impacto en los
sistemas de información de la Web”. I Congreso Internacional de Ciberperiodismo y
Web 2.0. Bilbao, 11, 12 y 13 de noviembre. ISBN: 978-84-9860-058-2.

DÍAZ, J., (2010). “Medios de comunicación en Internet: algunas tendencias” en El
profesional

de

la

información.

Vol.

19.

Nº

6:

561-567.

Disponible

en:

http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2010/noviembre/medios_
comunicacion.pdf. Consultado el 03.07.2016.

DAHLGREN, P., (2009). Media and political engagement: citizens, communication and
democracy. New York (Estados Unidos), Cambridge University Press.

FIDLER, R., (1997). Mediamorphosis: Understanding New Media. California (Estados
Unidos), Pine Forge Press.

FRANQUET, R. y Larregola, G., (1999). Comunicar en la era digital. Barcelona,
Sociedad Catalana de Comunicación.
García-Torre, M., (2012). “La nueva página web de la Compañía Radio Televisión de
Galicia: una adaptación a los cambios de la red y a las demandas de los usuarios”,
en Miguel Hernández Communication Journal, 3, páginas 175 a 191. Universidad
Miguel

Hernández,

UMH

(Elche-Alicante).

Consultado

el

18.06.2016

http://mhcj.es/2012/12/06/manuel_garcia/
García-Torre, M., (2015). Utilización de los recursos interactivos de las tres
\\ Atas do #5COBCIBER \\

129

televisiones autonómicas históricas: Televisión de Galicia, Euskal Telebista y
Televisió de Catalunya (Tesis doctoral). Universidade de Santiago de Compostela.
Santiago de Compostela.
Jenkins, H., (2006). Convergence Culture. Where Old and New Media Collide. New
York (Estados Unidos), New York University Press.

JONES, A., (2009). Losing the news: the future of news that feeds democracy. New
York (Estados Unidos), Oxford University Press.
Meso, K. ; Larrondo, A. ; Larrañaga, J. y Agirreazkuenaga, I., (2010). “Participación
de la audiencia en los sitios web de televisión: un estudio de caso de las emisoras
públicas autonómicas en España” en Prisma.com, número 12. Disponible en:
http://revistas.ua.pt/index.php/prismacom/article/view/748.

Consultado

el

18.06.2016.
Micó, J., (2010). “Entretenimiento transversal. Convergencia de contenidos entre la
televisión, internet y los dispositivos móviles” en Trípodos, número 27, pp 107-115.

MARTÍNEZ, L., (2004). “Nuevos contenidos, nuevas rutinas, nuevo lenguaje: la
reconversión del periodista hacia el comunicador digital” en Aguado, J. (coord.). Ecomunicación. Dimensiones sociales y profesionales de la comunicación en los
nuevos entornos tecnológicos. Sevilla, Comunicación Social.

PÉREZ, J., (2000). La televisión ha muerto. La nueva producción audiovisual en la
era de Internet: La tercera revolución industrial. Barcelona, Gedisa.

RIVIÈRE, M., (1998). El segundo poder. Madrid, El País Aguilar.
SALAVERRÍA, R. y NEGREDO, S., (2008). Periodismo Integrado. Convergencia de
medios y reorganización de redacciones. Barcelona, Sol 90 Media.

	
  

	
  

\\ Atas do #5COBCIBER \\

130

	
  

Telejornalismo Expandido: a
produção jornalística
televisiva nas redes sociais
e aplicativos
Edna de Mello Silva
Universidade Federal do Tocantins	
  
prof.ednamello@gmail.com
Liana Vidigal Rocha
Universidade Federal do Tocantins
lividigal@uol.com.br 	
  
Sérgio Ricardo Soares
Universidade Federal do Tocantins/UBI
sergior.soares@uol.com.br

	
  
	
  
Resumo
O ciberespaço e as tecnologias móveis têm causado mudanças na circulação de
informações e na forma de acesso às notícias. A partir do contexto da convergência
apontado por Jenkins (2009), o jornalismo busca cada vez mais a transformação,
se adaptando ou modificando as formas de produção e veiculação da notícia.
Autores como Salaverría (2003; 2008) e Scolari (2013, 2014) tem dedicado seus
estudos a este contexto a partir das discussões da presença da convergência no
jornalismo e na televisão. Os telejornais passaram a reconhecer as redes sociais e
os aplicativos como um espaço privilegiado de interação com os telespectadores,
agora convertidos também em seguidores. Assim, novas estratégias de
comunicação surgem para acompanhar essas mudanças por meio de narrativas
diferenciadas e em plataformas distintas. Este estudo tem a proposta de apresentar
outro momento deste processo, apontando como as emissoras de televisão e os
telejornais brasileiros estão se apropriando das mídias sociais, dos aplicativos e de
suas ferramentas no processo de divulgação e de circulação da notícia, por meio de
narrativas convergentes. Apresenta-se também uma proposta de categorização das
três fases do telejornalismo sob influência do ciberespaço, descrevendo as fases do
telejornalismo transpositivo, do hipermidiático e do expandido, apontando com
maior profundidade as características desta última. Trata-se de uma pesquisa com
abordagem qualitativa, que faz uso dos instrumentos da Análise de Conteúdo
proposta por Bardin (2011). Os resultados iniciais da pesquisa, que já se encontra
em andamento, indicam que o telejornalismo brasileiro está se articulando de
forma diferenciada em cada um dos espaços de visibilidade, fazendo uso das
ferramentas de transmissão ao vivo (Facebook, Periscope e Snapchat) e ampliando
as opções de interação com seu público por meio de aplicativos de troca de
mensagens (Whatsapp).
Palavras-chave: telejornalismo; redes sociais; aplicativos; convergência
Resumen
Ciberespacio y las tecnologías móviles han provocado cambios en la circulación de
la información y la forma de acceder a las noticias. Por el contexto de convergencia
señaló por Jenkins (2009), el periodismo se ha buscado cada vez más la
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transformación, adaptación o modificación de las formas de producción y difusión
de noticias. Autores como Salaverría (2003; 2008) y Scolari (2013, 2014) han
dedicado sus estudios a este respecto de la presencia de convergencia de los
debates en el periodismo y la televisión. Las noticias de televisión comenzó a
reconocer las redes sociales y las aplicaciones como un espacio privilegiado para la
interacción con los espectadores, ahora también se convierten en seguidores. Por lo
tanto, surgen nuevas estrategias de comunicación para acompañar estos cambios a
través de diferentes historias y diferentes plataformas. El propósito de este estudio
es presentar otro punto de este proceso, que muestra cómo los canales de
televisión y las noticias de televisión brasileña están apropiando de las redes
sociales, las aplicaciones y sus herramientas en el proceso de divulgación y difusión
de noticias a través de narrativas convergentes. Se presenta también una
propuesta de categorización de las tres fases del periodismo televisivo bajo la
influencia del ciberespacio, que describe las etapas de transpositivo periodismo
televisivo, el hipermedia y ampliado, que apunta en mayor profundidad las
características de esta última. Esta es una investigación con enfoque cualitativo que
hace uso de las herramientas de análisis de contenido propuesto por Bardin (2011).
Los resultados iniciales de la encuesta, que ya está en curso, indican que el
periodismo de televisión brasileña se articula de manera diferente en cada uno de
los espacios de visibilidad, por lo que el uso de herramientas de transmisión en vivo
(Facebook, periscopio y Snapchat) y la ampliación de la opciones de interacción con
su público a través de aplicaciones de mensajería (WhatsApp).
Palabras clave: periodismo televisivo; redes sociales; aplicaciones móviles;
convergencia.
Abstract
Cyberspace and mobile technologies have caused changes in the circulation of
information and how to access news. From the convergence context pointed out by
Jenkins (2009), journalism has increasingly sought transformation, adapting or
modifying forms of production and broadcasting of news. Authors like Salaverría
(2003; 2008) and Scolari (2013, 2014) have dedicated his studies to this context
from the convergence presence of discussions in journalism and television. The TV
news began to recognize the social networks and applications as a privileged space
for interaction with viewers, now also converted into followers. So new
communication strategies emerge to accompany these changes through different
stories and different platforms. The purpose of this study is to present another
point of this process, pointing to the television stations and Brazilian TV news are
appropriating social media, applications and their tools in the process of disclosure
and news circulation through converging narratives. It presents also a proposal of
categorization of the three phases of television journalism under the influence of
cyberspace, describing the stages of transpositivo television journalism, the
hypermedia and expanded, pointing in greater depth the characteristics of the
latter. This is a research with qualitative approach that makes use of the tools of
content analysis proposed by Bardin (2011). The initial results of the research,
which is already in progress, indicate that the Brazilian television journalism is
articulated differently in each of the visibility of spaces, making use of the live
stream tools (Facebook, Periscope and Snapchat) and expanding interaction options
with your audience through messaging apps (Whatsapp).
Key words: telejournalism; social networks; mobile applications; convergence.
Introdução
O ciberespaço e as tecnologias móveis têm causado mudanças na circulação
de informações e na forma de acesso às notícias. São novas tendências culturais
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que demarcam espaços de confluência, tornando-se influentes na diluição das
fronteiras cada vez fluidas entre o social, o econômico e o político.
Os

estudos

desenvolvidos

no

âmbito

do

projeto

“Reconfigurações

do

ciberespaço no jornalismo televisivo brasileiro” do NEPJOR/UFT/CNPq (Grupo de
Estudos e Pesquisa em Jornalismo e Multimídia da Universidade Federal do
Tocantins) vêm dirigindo sua atenção para as transformações no telejornalismo que
podem trazer indícios da influência da linguagem da internet e da cibercultura.
Desde 2010, temos abordado de forma sistemática as alterações que o jornalismo
televisivo tem apresentado, destacando os aspectos de linguagem, visualidades e
conteúdos (SILVA, 2010; 2011; 2012; 2013; SILVA, ROCHA, 2011; 2013).
Inserido neste projeto, este artigo se propõe a estudar como o telejornalismo
tem se apropriado das ferramentas das redes sociais para divulgação de conteúdos
e interação com seu público. O objetivo deste trabalho é iniciar uma leitura do
fenômeno, com características ensaísticas, na tentativa de traçar caminhos que
possam contribuir para a compreensão do objeto e fornecer elementos que sirvam
de base para pesquisas futuras. Em termos metodológicos, a pesquisa insere-se na
perspectiva da abordagem qualitativa, com utilização das técnicas de Análise de
Conteúdo propostas por Bardin (2011), adaptadas para a análise de telejornais
(SILVA, 2010).
A Convergência no Jornalismo
O norte-americano Henry Jenkins, considerado um dos pesquisadores da
mídia mais influentes da atualidade, propôs o termo “cultura da convergência”.
Para ele, a convergência está relacionada à ideia de que o fluxo de conteúdo é
perpassado através de várias plataformas da mídia, havendo sempre uma
cooperação entre elas:
Talvez num conceito mais amplo, a convergência se refira a uma situação
em que múltiplos sistemas de mídia coexistem e em que o conteúdo passa
por eles fluidamente. Convergência é entendida aqui como um processo
contínuo ou uma série continua de interstícios entre diferentes sistemas de
mídia, não uma relação fixa (JENKINS, 2009, p.377).
No âmbito da comunicação social, o contexto de convergência já é uma
realidade, e com o jornalismo não é diferente. A ascensão da internet como veículo
de comunicação no início da primeira década dos anos 2000 fez com que as
redações jornalísticas sofressem transformações nos modos de produção e
veiculação da notícia, caracterizadas principalmente pela interação entre os meios.
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Esta conjuntura é consequência do que Ramón Salaverría chama de convergência
jornalística:

A convergência jornalística é um processo multidimensional que, facilitada
pela implantação generalizada das tecnologias digitais de telecomunicação,
afeta o âmbito tecnológico, empresarial, profissional e editorial dos meios
de comunicação, propiciando uma integração de ferramentas, espaços,
métodos de trabalho e linguagens anteriormente desagregadas, de forma
que os jornalistas elaborem conteúdos que se distribuam através de
múltiplas plataformas, mediante linguagens próprias de cada uma
(SALAVERRÍA, 2008, p. 404, tradução nossa).
O autor aponta quatro dimensões na convergência jornalística: empresarial,
tecnológica, profissional e comunicativa. A dimensão empresarial está ligada a um
nível mais geral, o das empresas de comunicação. Diz respeito às dinâmicas de
multiplicação dos meios dentro de um grupo de comunicação, além da maneira que
esses meios se coordenam entre si no âmbito econômico e editorial.

Salaverría

(2003) destaca um elemento importante desta dimensão: “o surgimento da
internet como nova plataforma para o jornalismo, que foi obrigado a revisar os
modelos de articulação dos meios dentro dos grupos de comunicação” (p.33,
tradução nossa).
A

segunda

reconfigurações

dimensão
nas

é

a

atividades

tecnológica,
jornalísticas

que

está

ocasionadas

relacionada
pela

com

as

chegada

da

digitalização. Essas mudanças abriram “novos horizontes para o jornalista”
(SALAVERRÍA, 2003, p.33, tradução nossa), devido à proliferação de diferentes
ambientes e suportes de produção e veiculação do conteúdo jornalístico.
A terceira dimensão da convergência jornalística é a profissional, e diz
respeito às mudanças que vêm atingindo os jornalistas como profissionais.
Agora é necessário trabalhar mais rápido (para oferecer avanços
informativos desde a edição online), conhecer novas técnicas de
investigação para o uso em fontes digitais, dominar os códigos, tanto
textuais como audiovisuais para elaboração de conteúdos multimídia. Para
ser um jornalista completo nestas novas circunstâncias, não basta ter uma
boa escrita ou cultura visual (SALAVERRÍA, 2003, p.33, tradução nossa).
Estas consequências fizeram que figuras tradicionais das redações sumissem,
dando espaço a novos tipos de profissionais. O autor destaca a figura do jornalista
multimídia, que é fragmentado com o jornalista multitarefa e o jornalista
multiplataforma. No primeiro caso, o profissional da redação assume múltiplas
atividades, como produção, redação, fotografia, edição, etc. Já o multiplataforma é
quem produz diferentes conteúdos de uma mesma pauta para meios distintos,
ajustando-os para as características de cada um.
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Salaverría (2003) propõe ainda a dimensão comunicativa, que é marcada pela
exigência

dos

requererem

novos

novas

meios,

formas

oriundos
de

principalmente

apresentar

o

do

conteúdo

ambiente

virtual,

informativo.

“As

potencialidades hipertextuais e interativas das redes digitais exigem dos meios de
comunicação um esforço para desenvolver formatos informativos que aproveitem
essas utilidades” (p. 36). A dimensão comunicativa, portanto, é caracterizada pela
expansão de linguagens e ferramentas, além da real convergência informativa
entre os meios.
Já García Áviles (2009), no artigo La comunicación ante la convergencia
digital: algunas fortalezas y debilidades, afirma que as dimensões convergentes
foram ampliadas e se configurariam da seguinte forma: a) Tecnológica; b)
Empresarial; c) Profissional; d) nos Conteúdos; e) dos Usuários (audiências). Com
as três primeiras dimensões explicadas anteriormente, passamos então para as
duas restantes.
Sobre a convergência nos conteúdos, é possível dizer que essa integração
consiste, sobretudo, na reunião de diferentes linguagens e tipos de mídia
jornalística que dariam origem a novos formatos sem fazer a mera transposição do
conteúdo. “Significa explorar a hibridização de gêneros jornalísticos e a linguagem
multimídia para a criação de peças informativas mais inovadoras” (BARBOSA, 2009,
p. 37).
García Áviles (2009, p. 108, tradução nossa) destaca que as “novas
tecnologias facilitam e intensificam esses processos de ‘mistura’ cultural e também
começam a criar novas formas de consumo, produção e apropriação de conteúdos”.
O autor diz ainda que os materiais se tornam cada vez mais personalizados e que
conhecer as preferências dos consumidores possibilita a distribuição customizada
de novos produtos desenvolvidos especialmente para os públicos mais exigentes
ou, como na expressão utilizada por ele, mais sofisticados.
Nesse sentido, surge a convergência das audiências que acontece, sobretudo,
por meio da interatividade. Portanto, esse modelo ressalta “a importância da
participação ativa do público, que deve ser envolvido através dos canais de
interatividade” (BARBOSA, 2009, p. 38, tradução nossa). Esses canais podem ser,
por exemplo, as redes sociais e os aplicativos, na medida em que auxiliam no
alcance e na amplificação do público-alvo. Por outro lado, García Áviles (2009, p.
110), alerta que “a multiplicidade de plataformas tem aumentado a fragmentação
da audiência, que cada vez mais torna-se dispersa e se desdobra em nichos
especializados”.
Essas dimensões ajudam a compreender a convergência jornalística num
contexto muito mais amplo, que não se limita apenas à integração das redações,
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mas sim um fenômeno que atinge toda a conjuntura das mídias. É o caso da
televisão, que, em seu estado atual de transformação, se baseia principalmente na
informatização
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hipertelevisão.
A hipertelevisão está inserida na convergência das mídias, caracterizada,
sobretudo, por uma nova textualidade televisiva. Para explicar seu conceito, Scolari
(2008) destaca a experiência hipertextual, onde uma mídia terá sempre relação
com outras. Sendo assim, desta experiência, pressupõe espectadores acostumados
com a interatividade e as múltiplas plataformas. A hipertelevisão, portanto, é
consequente da multitela: ao mesmo tempo que o telespectador está vendo TV, ele
também consome um conteúdo convergente no celular, computador ou tablet; e da
interação: o público ganha mais espaço do que nunca.
Scolari (2014) afirma que as transformações sofridas pela televisão, dentro da
fase de hipertelevisão, dão-se pela necessidade do meio de se confrontar com sua
própria decadência:
A aparição de novas ferramentas midiáticas – desde os videogames até a
internet – ameaça e corrói o até então indiscutível poder dos meios de
comunicação. O consumo televisivo tradicional (aberto e a cabo) se
mantem estável, porém, é nas novas gerações que seu consumo começa a
cair. É evidente que o consumo midiático dos jovens inclui uma variada
gama de experiências, entre as quais a televisão ocupa uma cifra menor
em relação a gerações anteriores (SCOLARI, 2014, p.158, tradução nossa).
Assim, o autor conclui que a hipertelevisão veio para se apropriar dos novos
meios interativos para sobreviver, “modificando sua retórica para atingir novas
audiências, formadas principalmente por experiências hipertextuais e interativas”
(SCOLARI, 2014, p.158, tradução nossa).
Fases do Telejornalismo pós-Internet: do modelo transpositivo ao modelo
expandido
Tendo como base os estudos desenvolvidos sobre a influência do advento da
internet e da cibercultura no telejornalismo nos últimos cinco anos, podemos propor
a categorização de três estágios/fases que demarcam as mudanças ocorridas no
jornalismo televisivo. São eles:
Fase transpositiva: ocorre quando as emissoras de televisão lançam os portais
na web a partir dos anos 2000 e começam a articular o conteúdo dos programas
jornalísticos em sites, além de oferecer o acesso aos vídeos dos telejornais (na
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íntegra – para assinantes) para os seus espectadores.

Como exemplo, temos o

portal Globo. Com que iniciou suas atividades no dia 26 de março de 2000,
reunindo toda a produção das Organizações Globo num mesmo endereço. A
característica principal desta fase é que os sites dos telejornais hospedados nos
portais funcionam como um repositório dos conteúdos jornalísticos veiculados
anteriormente somente pela televisão. Ainda nesta fase são iniciadas as primeiras
tentativas de interação com o público no ambiente virtual através de chats online
com comentaristas, convidados, repórteres ou apresentadores.
Fase hipermidiática: ocorre quando as emissoras de televisão passam a
transmitir seus telejornais simultaneamente na televisão e na internet, em tempo
real, fazendo uso da convergência entre suportes diferentes com características
complementares ou da disseminação de um mesmo produto em várias plataformas.
A característica marcante deste estágio é o fenômeno da segunda tela, em que o
telespectador pode acompanhar o conteúdo televisivo no ambiente das redes, de
forma complementar. Ainda nesta fase destaca-se o aumento e a otimização dos
espaços para participação do público com o envio de pautas, fotos e vídeos que
passam a integrar os conteúdos dos telejornais.
Fase expandida: ocorre quando os telejornais passam a criar conteúdos,
exclusivos ou não, para outras plataformas, sejam redes sociais ou aplicativos, de
forma a expandir os conteúdos jornalísticos para novos formatos. É o estágio em
que nos encontramos hoje, vivenciado de forma diferenciada por emissoras e
telejornais, mas que tem em comum a característica de contar com o repórter
televisivo ou o apresentador do telejornal fora do seu ambiente nativo, a televisão.
Neste artigo, propomos abordar como o jornalismo de televisão tem feito uso
das redes sociais e dos aplicativos, constituindo o estágio de chamamos de
telejornalismo expandido.
Telejornalismo expandido: os conteúdos nas Redes Sociais
A presença de emissoras de televisão e dos telejornais nas redes sociais tem
sido muito evidenciada nas pesquisas de comunicação. As audiências de televisão
passaram a ocupar esses espaços de forma atuante, seja comentando os
conteúdos, interagindo com apresentadores ou repórteres, ou emitindo sua opinião.
Por outro lado, os telejornais passaram a reconhecer as redes sociais como um
espaço privilegiado de interação com os telespectadores, agora convertidos
também em seguidores.
Neste contexto, as páginas dos telejornais nas redes sociais são um ambiente
rico de aproximação entre os jornalistas e o público do jornal, e têm sido utilizadas
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com conteúdos jornalísticos exclusivos para cada plataforma, entre elas o
Facebook, o Instagram, além de aplicativos como Whatsapp, Snapchat e Periscope.
O Facebook é uma rede social em que os usuários criam seus perfis, podem
adicionar outros usuários como amigos e trocar mensagens, seja por texto, foto ou
vídeo. O usuário pode também comentar as postagens de outros perfis, dar
curtidas (likes) e compartilhar as postagens. Os telejornais têm criado perfis
institucionais de seus programas, atuando principalmente com postagens com fotos
ou vídeo de apresentadores ou com trechos de vídeo de reportagens da edição.
Para o telejornal, o perfil do Facebook funciona também como um importante
termômetro de audiência, pois os “amigos” podem curtir e compartilhar os
conteúdos.
No perfil do Facebook da emissora Record News24, o apresentador Heródoto
Barbeiro faz chamadas para as reportagens que serão destaque do dia no telejornal
Jornal Record News e diariamente faz a transmissão ao vivo da reunião de pauta do
telejornal (edição do dia seguinte), às 16h30.
As chamadas do JR News são transmitidas somente pelo Facebook e
geralmente contam com a cabeça da reportagem, falada de forma mais coloquial
pelo apresentador, seguida pela apresentação da reportagem. A duração da
postagem em vídeo geralmente fica em torno dos 2min e 30 segundos.
As reuniões de pauta do JR News são transmitidas diariamente, ao vivo, pela
rede social Facebook e pelo Periscope (aplicativo ligado ao Twitter que permite
transmissões

ao

vivo).

A

característica

principal

dessa

transmissão

é

a

informalidade. A equipe do telejornal se apresenta ao público e segue com cada
editoria comentando os destaques. Não há preocupação com a qualidade técnica da
imagem, tampouco com a edição do vídeo. As gravações por celular, geralmente
feitas da editora-chefe do jornal e pelo próprio Heródoto (responsável pela
transmissão no Periscope). Geralmente, a duração da transmissão é entre 10 a 15
minutos.
Durante o monitoramento efetuado pela pesquisa de 01 a 30 de junho foram
postados cerca de 210 minutos de vídeo com conteúdos jornalísticos (pautas e
notícias), com a média de 357 visualizações diárias, exclusivamente do JR News. O
canal Record News onde são feitas as transmissões dos conteúdos do JR News
conta hoje com 180.338 pessoas que curtiram seu perfil no Facebook25. Uma
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A Record News é uma rede de televisão aberta, inaugura em setembro de 2007, dedicada
exclusivamente ao telejornalismo, ou seja, é um canal de notícias. O Jornal da Record News
é o telejornal de horário nobre da emissora, lançado em maio de 2010, o jornal é transmitido
ao vivo pela TV e pelo portal R7. No portal, a transmissão é iniciada um pouco antes da
versão na tv e se prolonga com uma apresentação musical.
25

Disponível em: <https://www.facebook.com/recordnews/?fref=ts>. Acesso em 10 jul
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característica marcante deste perfil é que todos os comentários são respondidos
pela equipe, criando uma interação com seu público.

Fig. 1: Heródoto Barbeiro: chamada JR News
Fonte: Facebook (Captura de Tela)

Por sua vez, o Jornal Nacional costuma fazer uso do Facebook para postagem
de fotos dos apresentadores, geralmente na bancada, anunciando que o telejornal
está no ar (Fig.2). Foi identificado também que é feita a postagem dos destaques
do dia por meio do compartilhamento de vídeo postado no site do Jornal Nacional
(g1.com.br/jornalnacional) por volta das 19h30. O efeito de telejornalismo
expandido pode ser visto com maior clareza por meio das postagens com as
notícias que foram destaque no telejornal. A partir das 21h20 são realizadas de 8 a
10 postagens com chamadas para as notícias mais importantes que se prolonga até
às 23 horas (Fig.3). Essas postagens remetem o “amigo” do Facebook para o site
do telejornal onde os vídeos podem ser vistos na íntegra. Os comentários e curtidas
podem ser feitos na própria página do Facebook.
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Fig. 2: Carla Vilhena e Sandra Annenberg do JN
Fonte: Facebook (captura de tela)

Fig. 3: Notícias do JN
Fonte: Facebook (captura de tela)
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No período de observação do perfil do JN no Facebook, verificou-se que a
interação do público é maior quando o conteúdo das fotos se aproxima mais do tom
informal e possui características de meme26. Um exemplo foi a postagem de 15 de
julho de 2015 que trouxe a foto com os apresentadores William Bonner e Renata
Vasconcellos “enforcando” a estagiária (fig.4). A postagem teve 414 mil likes,
6.477 compartilhamentos e 7.800 comentários. A legenda da foto indicava:
“Estagiário sofre... Boa noite! O JN tá no ar!”, também no texto a marca da
informalidade e do humor.

Fig. 4: William Bonner, Renata Vasconcelos “enforcando” a estagiária
Fonte: Facebook (captura de tela)

Há três principais tipos de utilização da página: postagens de reportagens,
chamadas e transmissão ao vivo. As principais reportagens do telejornal são
postadas na íntegra, horas depois da transmissão na TV. As chamadas são feitas
geralmente por um dos apresentadores do telejornal, que, utilizando a câmera
selfie do smartphone, faz um pequeno vídeo curto com uma informação que será
destaque na edição do dia. Além disso, repórteres também fazem chamadas no
local da pauta, informando sobre a matéria que será exibida logo mais na edição. A
página realiza também a transmissão ao vivo simultânea com a edição da TV. Ao
longo do telejornal, em vários momentos os apresentadores interagem com a
audiência, fazendo comentários sobre a presença dos internautas no Facebook e no
horário de intervalo comercial da televisão é possível continuar assistindo ao
telejornal. O perfil conta até o momento com cerca de 7.965.660 curtidas27 no seu
conteúdo.
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27

Meme é uma ideia, um conceito ou uma imagem que se espalha rapidamente pela internet.
Dados obtidos na fanpage do telejornal em 29 de outubro de 2016.
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Já o Jornal da Band foi o pioneiro na TV aberta a utilizar a ferramenta
Facebook Ao Vivo para realizar a transmissão do telejornal, simultaneamente ao da
TV aberta, desde o dia 11 de julho de 2016 (ver figura 5).

Fig. 5: Banner do telejornal divulgando a transmissão ao vivo
Fonte: Facebook (captura de tela)

As apresentadoras do Jornal da Band, Paloma Tocci e Caroline Nogueira
(substituindo Ricardo Boechat no período pesquisado), utilizam também seus perfis
pessoais no Facebook para repercurtir as notícias do telejornal e fazer chamadas
para que os internautas acompanhem a transmissão ao vivo, pela televisão, pelo
portal da emissora ou pelo perfil no Facebook (figuras 6 e 7).

Fig. 6: Paloma Tocci “selfie” em vídeo
Fonte: Facebook (captura de tela)

Fig. 7: Transmissão ao vivo Jornal da Band
Fonte: Facebook (captura de tela)

O Instagram é uma rede social que permite o compartilhamento de fotos
e vídeos com seguidores. É um aplicativo gratuito que possibilita aos usuários curtir
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e comentar as postagens. As emissoras, os telejornais e os apresentadores têm
criado perfis no Instagram principalmente para fazer a postagem de fotos e
compartilhar chamadas de sua programação. Uma estratégia para ampliar o seu
alcance, atingir novos públicos e também se aproximar mais dos seguidores já
conquistados.
Uma atuação diferenciada tem sido a da TV Gazeta do Espírito Santo
(@tvgazetaes) que costuma postar chamadas do telejornal ESTV sobre reportagens
e destaques de cada edição. Algumas postagens são gravadas pelo repórter na rua
e editadas como teaser para chamar os seguidores para assistir ao jornal na TV.
Outras postagens são gravadas pela apresentadora, em tom informal, dizendo
quais serão os destaques da edição. São vídeos em torno de 20 segundos de
duração (figura 8).
O perfil da Rede Globo no Instagram (@redeglobo) compartilha conteúdos
relacionados à sua programação. Com referência aos telejornais, destacam-se as
chamadas gravadas pelo repórter Pedro Bassan, especialista em esportes, que
apresenta pequenos vídeos falando sobre o quadro “Perfis no Jornal Nacional” e da
personalidade que será entrevistada em cada edição. O vídeo costuma ter a
duração de até 20 segundos e o repórter grava sentado e no estúdio (figura 9). No
perfil do Globo Esporte (@globoesportecom), Pedro Bassan também aparece em
vídeos com detalhes de suas reportagens, porém direto do local do acontecimento,
junto ao entrevistado. Já a revista eletrônica Fantástico (@showdavida) além de
publicar fotos dos apresentadores e dos bastidores das notícias, também exibe
pequenos vídeos de chamadas das reportagens. Novamente é possível perceber a
estratégia de amplificação do alcance ao mesmo tempo que oferece mais um canal
para a prática da interatividade.

Fig. 8: Chamada reportagem – ESTV 1ª Edição
Fonte: Instagram (captura de tela)

Fig.9: Chamada de Pedro Bassan – JN
Fonte: Instagram(captura de tela)

Em relação ao Periscope, pode-se afirmar que é um aplicativo para
dispositivos móveis, ligado ao Twitter, que possibilita ao usuário a transmissão ao
vivo (live streaming) para compartilhar vídeos com os usuários. As transmissões
\\ Atas do #5COBCIBER \\

143

podem ser feitas de forma privada (apenas para os seguidores autorizados) ou de
forma pública. Nesse caso, qualquer usuário pode assistir ao vídeo sem necessidade
de ser um seguidor. Durante a transmissão no Periscope, os espectadores podem
fazer comentários (quando autorizado pelo transmissor), que aparecem na tela,
permitindo ao usuário que está transmitindo, interagir com o público.
A jornalista Cristiana Lobo (@cristilobo), do canal por assinatura GloboNews,
é uma das profissionais que mais utiliza a ferramenta. Com cerca de 23, 4 mil
seguidores no Periscope, Cris Lobo faz transmissões diárias sobre os bastidores dos
telejornais e dos programas jornalísticos dos quais participa como comentarista
sobre política. Além disso, momentos antes do início do telejornal diário, costuma
convidar seu público seguidor para assistir ao programa, antecipando os assuntos
que serão tratados. Aqui é possível perceber a estratégia da aproximação com o
público, pois geralmente os vídeos são feitos com uma linguagem informal, sem
roteiro e com os comentários dos participantes aparecendo ao vivo (figura 10).

Fig. 10: Perfil da jornalista no Periscope, a participação do público e a transmissão dos
bastidores
Fonte: Periscope (captura de tela)

Por último, o Snapchat, um aplicativo de mensagens instantâneas que
permite a postagem de fotos e vídeos com a possibilidade de comentários por parte
dos seguidores. Os repórteres do GloboEsporte.com (@globoesportecom) realizam
gravações no formato de videorreportagem, com estética de selfie. Como os vídeos
no Snapchat não duram mais que 10 segundos, o repórter se limita a fazer
pequenas passagens e realizar entrevistas curtas com os participantes do evento
(figura 11).
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Fig. 11: Snap do GloboEsporte.com
Fonte: Snapchat (captura de tela)

O grande atrativo destas postagens é a possibilidade de mostrar lugares onde
a equipe de reportagem tradicional teria dificuldade de produzir coberturas, como
acompanhar a entrada de torcedores no estádio de futebol ou a entrevista com
jogadores que estejam na arquibancada. Ao mesmo tempo que apresenta também
os bastidores e informações inéditas, se aproxima do público jovem, considerado o
maior consumidor e participante desse aplicativo. Destaque, então, para a
estratégia de conquistar novos públicos.
Considerações finais
No cenário atual de convergência, a fase do telejornalismo expandido é um
sinalizador da força e da capacidade de renovação do jornalismo televisivo. No
momento em que as audiências se dividem em múltiplas telas e que as redes
sociais permitem que o espectador tenha uma participação mais ativa, os
telejornais investem em novas plataformas para compartilhar seus conteúdos e
assim ampliar seu alcance, se aproximando e conquistando novos públicos.
A pesquisa cujos resultados iniciais discutimos neste artigo ainda está em
andamento. Da primeira fase de transposição de conteúdo, passando pela fase
hipermidiática ao telejornalismo expandido, foram várias as inovações e adaptações
que as equipes jornalísticas tiveram que empreender, num esforço contínuo de
conservar a tradição de qualidade e credibilidade das notícias.
A característica principal da linguagem nesses novos ambientes é a
informalidade. Imagens tremidas ou fora de foco passam a substituir a estética
\\ Atas do #5COBCIBER \\

145

“produzida” das imagens pré-editadas, assim como repórteres e apresentadores se
adaptam

a

gravar

conteúdos

utilizando

uma

linguagem

mais

informal,

desconstruindo o rigor da bancada. Espera-se que novos desdobramentos desse
momento possam ser discutidos em pesquisas futuras a fim de que sejam
percebidas as transformações sofridas no telejornalismo neste contexto. O que se
pode afirmar é que as mudanças estão em curso, alterando a forma tradicional de
assistir a um telejornal, de comentar seus conteúdos e de produzir notícias.
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Resumo
A internet tem mudado a maneira de as pessoas se comunicarem e obterem
informação. Nos últimos anos, a ascensão das tecnologias mobile permitiram que
os usuários de smartphones recebessem diferentes tipos de conteúdo de uma
maneira mais rápida e condensada. Nesse sentido, os aplicativos ajudam os
usuários a desempenharem diferentes tarefas. O Snapchat, rede social cujas
mensagens desaparecem em 24 horas, aponta para uma nova forma na construção
da notícia e na emissão de conteúdo jornalístico para os meios online. A presente
pesquisa estuda como se constrói o processo narrativo das mídias do canal de
notícias Cable News Network (CNN) veiculadas no aplicativo Snapchat. A
investigação de caráter qualiquantitativo foi delineada pela observação das mídias
apresentadas pela CNN no período de uma semana, em três decupagens em
distintos parâmetros. A primeira, denominada decupagem de postagem, analisou
quesitos e dados gerais sobre as produções de caráter quantitativo. A segunda,
decupagem de representação jornalística, observou as categorias do jornalismo e
as características de valor-notícia das postagens. A terceira, decupagem de
gramática audiovisual, envolveu questões referentes à imagem e ao texto. O
estudo traz algumas características específicas desse formato de mídia que
contribuem para a identificação das novas linguagens que compõem o jornalismo
contemporâneo presente nas mídias sociais: o ciberjornalismo móvel.
Palavras-chave: Snapchat. Ciberjornalismo. Tecnologia mobile. Mídias digitais.
Abstract
The internet has changed the way people communicate and get information. In
recent years, the rise of mobile technologies allowed smartphone users to receive
different types of content faster and condensed way. In this sense, the applications
help users perform different tasks. The Snapchat, social network whose messages
disappear within 24 hours, points to a new way in the construction of news and the
issue of journalistic content for online media. This research studies how to build the
narrative process of the news media channel Cable News Network (CNN)
transmitted on Snapchat application. The quantitative and qualitative character
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research were outlined by observing the media presented by CNN in the period of
one week in three decoupages on different parameters. The first, called decoupage
post, analyzed questions and general information about the quantitative nature of
productions. The second, decoupage journalistic representation, noted the
categories of journalism and the news-value characteristics of the posts. The third,
audiovisual grammar decoupage, involved issues of image and text. The study has
some specific characteristics of this media format that contribute to the
identification of new languages that make up the contemporary journalism present
in social media: mobile online journalism.
Keywords: Snapchat. Online journalism. Mobile technology. Digital media.
Introdução
Observa-se

um

processo

de

ascensão

das

tecnologias

mobile

e

consequentemente uma adaptação dos usuários aos diversos recursos encontrados
no universo infinito da internet. As inovações tecnológicas possibilitaram a criação
de múltiplas redes sociais e o fácil acesso a algumas delas, tais como Facebook,
Instragram e Snapchat.
A rede social Snapchat, objeto de estudo da presente pesquisa, permite
compartilhar mensagens, fotos e vídeos de no máximo 10 segundos (gravados com
o próprio mobile) que, após sua visualização pelos demais usuários, são
autodestruídos, ou seja, não ficam salvos no aparelho do receptor da mensagem.
Segundo dados de maio de 2015, divulgados pelo canal TechTudo do G128, o
Snapchat possui mais de 200 milhões de usuários e nele 9 mil postagens são feitas
por segundo. Dados mais recentes divulgados pelo blog Olhar Digital, do UOL,
afirmam que em março de 2016 aproximadamente 8 bilhões de vídeos e fotos
foram visualizados por dia na rede social, ou seja, 60% dos usuários publica pelo
menos uma foto ou vídeo diariamente.
Outra fonte de informação, o Business Insider (2016), afirma que os
usuários do Snapchat dedicam cerca de 25 a 30 minutos por dia ao aplicativo.
Ainda segundo o estudo, 41% do público é composto por pessoas entre 18 e 34
anos. Em sentido comparativo, esse grupo representava apenas 33% dos usuários
em 2014.
Em janeiro de 2015, o aplicativo Snapchat lançou a ferramenta Discover,
que possibilita ao usuário uma interface para consumo de comunicação e
informação. O aplicativo apostou em conglomerados de comunicação consagrados
no mercado americano para consolidar a ideia, entre eles: Cable News Network
(CNN), Music Television (MTV), People, Cosmopolitan, National Geographic, Daily
Mail e BuzzFeed.
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Seção do portal globo.com com foco específico no conteúdo de tecnologias e novas mídias.
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Diante do exposto, considerou-se relevante investigar como se constrói o processo
narrativo das mídias veiculadas no aplicativo Snapchat. O presente artigo expõe o
resultado desse processo investigativo, cujo objetivo era identificar características
da linguagem imagética e textual apresentadas nas mídias distribuídas nesta rede
social para investigar se ocorreu apropriação de categorias, gêneros e formatos de
outras meios de comunicação. Entende-se, portanto, que a análise imagética e
textual das mídias presentes no Snapchat é um primeiro passo para se
compreender o ciberjornalismo móvel, mas não se pode esgotar nele, visto que se
fazem necessários estudos ideológicos e culturais inseridos nas mensagens.
Na investigação, foi realizada uma análise do processo narrativo em três
etapas:

decupagem

de

narrativa

jornalística,

decupagem

de

postagem

e

decupagem de gramática audiovisual. Para isso, foram realizadas transcrições de
cinco dias consecutivos do canal CNN no aplicativo Snapchat.
Comunicação e mobilidade
Segundo a União Internacional de Telecomunicações (UTI), o número de
celulares em 2015 chegou a 7 bilhões. Em sentido comparativo, o número de
aparelhos nos anos 2000 era quase dez vezes menor, totalizando uma média de
738 milhões.
Com o crescente número de tecnologias mobile, a comunicação e o
jornalismo, mais especificamente, passaram por transformações que permitiram
novas trajetórias de circulação das linguagens que se compõem em espaços fluídos.
Na era da comunicação móvel, para Santaella (2007: 24), texto e imagem já não
são o que costumavam

ser, ou

seja, “fluidificam- -se nas enxurradas e

circunvoluções dos fluxos”.
A possibilidade de consumir notícias em movimento intensifica mudanças de
linguagem no jornalismo, que envolvem inclusive seu poder de propagação. A
acelerada expansão possibilitada pela tecnologia móvel aponta para um fenômeno
relativamente novo no campo comunicacional que ainda exige investigação
empírica, visto que as primeiras experiências noticiosas via dispositivos móveis
estavam relacionadas à replicação de conteúdos veiculados em outros meios.
Para Barsotti e Aguiar (2012), a modernidade exige que o jornalismo
atravesse barreiras impostas pelos novos ideais, tais como a mobilidade. Os
autores complementam afirmando que “a busca pela imediaticidade que se prende
com o novo tipo de linguagem pode ser um reflexo do desejo incessante pelo real,
pelo presente, pelo instantâneo a que assistimos na contemporaneidade” (Barsotti
and Aguiar, 2012: 316).
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A produção de notícias no contexto da mobilidade é um desafio devido à
falta de um molde ou formato pré-estabelecido. A natureza das narrativas e suas
expressões

linguísticas

se

caracterizam

pelo

hibridismo

de

forma

e

pela

instantaneidade multimídia, que se compõe de texto, vídeo, gráficos apresentados
em um layout estrategicamente pensado com foco na usabilidade.
Teixeira (2013) ressalta que a configuração dos produtos audiovisuais para
dispositivos mobile são um assunto profundo e amplo. Ainda segundo o autor, “o
desafio

contemporâneo

é

desenvolver

formas

diferenciadas

de

produção,

gerenciamento e distribuição de conteúdos audiovisuais para dispositivos digitais
emergentes, o que torna a sua análise uma tarefa essencial” (Teixeira, 2013: 259).
Rangel (2009), por sua vez, afirma que as características de texto e layouts para a
tecnologia mobile devem seguir os padrões apresentados pela web, porém,
compreendendo as particularidades de cada plataforma de comunicação.
Os textos e os layouts produzidos para os mobiles sites precisam ter ‘cara
de site’, mas devido às particularidades do celular, relacionadas ao
tamanho e às diferentes tecnologias, as matérias produzidas para este
meio são bem menores. (Rangel, 2009: 12)
Outra característica que é encontrada em dispositivos mobile é a ubiquidade,
ou seja, o compartilhamento simultâneo do mesmo conteúdo em diversos lugares.
Segundo Rangel (2009: 8), o desenvolvimento da comunicação móvel está ligado a
esse conceito, de modo que “fica cada vez mais evidente a intrínseca relação
entre os espaços físicos da cidade e o espaço virtual das redes”.
O Snapchat
O aplicativo Snapchat foi criado em 2011 na Universidade de Stanford pelos
estudantes Bobby Murphy, Evan Spiegel e Rangie Brown. Seu objetivo era viabilizar
aos usuários enviar imagens e vídeos que permaneceriam visíveis apenas entre 1 e
10 segundos para, depois, serem deletados automaticamente.
Segundo dados de 2015 da Social Media Today, 45% dos usuários tem idade
entre 18 e 24 anos. A pesquisa ainda afirmava que um terço da Geração Y29 dos
Estados Unidos que acessa a internet regularmente utiliza o aplicativo.
Em 2015, o Snapchat foi enriquecido com a seção Discover, composta por dezoito
canais de comunicação de portais consagrados no Brasil e nos EUA. Porém, vale
ressaltar que toda a produção de conteúdo ocorre em solo norte-americano e, por
isso, as mídias são apresentadas na língua inglesa.
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Geração que nasceu entre 1980 e meados de 1990.
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Apesar de o Snapchat ter se tornado também um veículo informativo,
entretanto, os estudos recentes sobre o aplicativo, em sua grande maioria,
abordam aspectos psicossociais, como a exposição da imagem, o compartilhamento
de conteúdo pessoal e a propagação de fotos íntimas entre os usuários, ignorando
as questões jornalísticas.
Charteris, Gregory e Masters (2014) definem que os aplicativos modernos de
compartilhamento de fotos e vídeos, como o Snapchat, permitiram que as
informações se tornassem curtas e descartáveis. Ainda, segundo os autores:
Além disso, adolescentes geram os seus próprios códigos de linguagem e
gírias, com o objetivo de mudar o discurso adulto dominante. Interações
de mídias sociais que são contingentes em serem reenviadas em
determinado tempo e espaço permitem uma onipresença da partilha de
imagem que ultrapassa a capacidade de conversas da velha escola como
forma de circular a cultura adolescente. Existe um potencial para essas
novas formas de interação momentâneas serem capturadas e
compartilhadas incessantemente no tempo e no espaço. (Charteris,
Gregory and Masters, 2014: 1, tradução livre)
Darcie e Gobbie (2015) apontam que as relações virtuais modificaram
questões sociais modernas, de modo que a propagação de momentos íntimos com
a ajuda das redes sociais pode ser compreendida como sinônimo de participação
social. As autoras ainda complementam que “a visibilidade virtual é necessária
como uma maneira de afirmar seu próprio ego” (Darcie and Gobbie, 2015: 6).
Muitas celebridades utilizam este aplicativo para aumentar sua visibilidade
em meio ao público. O Snapchat também pode ser usado para promover um
produto ou uma marca por empresas. O banco brasileiro Bradesco, por exemplo,
utilizou a visibilidade da celebridade do Snapchat, Thaynara OG, para promover a
empresa durante as Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016.
As autoras Darcie e Gobbie (2015: 8) também afirmam que o Snapchat é
usado pelos usuários para reforçar a realidade vivida e, nesse contexto, “o
interesse é de tratar mesmo sobre o cotidiano desses personagens e aproximar sua
vida de seu público”.
Observa-se, portanto, que além de sua utilização para o entretenimento, a
versatilidade desta rede social permite a produção e a difusão de diferentes
gêneros jornalísticos que se caracterizam por uma forma inédita de produzir e
consumir conteúdo. Trata-se de uma plataforma de propagação de notícias por
meio de um suporte tecnológico móvel que traz mudanças nos modos do fazer
jornalístico.
As redes sociais como forma de comunicação
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A velocidade da informação nas redes sociais exigiu dos jornalistas agilidade
na produção e divulgação de conteúdo. A autora Recuero (2012) defende que as
redes

sociais

possuem

duas

características

principais:

são

constituídas

da

representação dos atores sociais, ou seja, de um perfil, e são marcadas por
conexões entre esses atores.
Com este avanço, o jornalismo necessitou se adaptar mais uma vez a uma
nova realidade. Notícias exclusivas, perfis em redes sociais e interações foram
algumas das estratégias para a adaptação midiática dos jornais, telejornais e
veículos de comunicação de uma forma geral.
As aplicações que alavancaram o sucesso da Web são também as mais
utilizadas pelos jornalistas no seu dia a dia. Algumas delas, como as redes
sociais e os blogues, alteram profundamente as rotinas de produção
noticiosa, estando hoje perfeitamente integradas na atividade profissional
jornalística, sobretudo em duas fases cruciais no processo de produção
jornalístico: a recolha de informação e a distribuição de notícias.
(Canavilhas, 2010: 3)
Pode-se observar que a utilização das redes sociais para a distribuição de
notícias altera o modo como a mesma é consumida e produzida. O internauta já
não precisa acessar o portal exclusivo do jornal, pois pode se inteirar dos fatos
através de sua timeline em uma sequência de diferentes formatos e gêneros
jornalísticos de múltiplos veículos de informação.
A utilização das redes sociais e das plataformas proporcionadas pela web 2.0
são defendidas por Canavilhas (2010). Para o autor, o jornalista deve utilizar a
expansão de recursos proporcionados pela internet nos mais diversos formatos.
Porém, ressalta-se que a quantidade de informações presentes com o avanço da
internet pode atrapalhar os receptores. Canavilhas (2010: 4) ainda complementa:
“essa disponibilidade espacial tendencialmente infinita acaba por se transformar em
um potencial obstáculo para os leitores, pois a cada segundo são disponibilizadas
milhares de notícias”.
A composição narrativa entre a representação jornalística e a gramática
audiovisual no Snapchat
O conceito de narrativa pode ser compreendido de diversas formas,
dependendo da área de estudo. Na presente pesquisa, entende-se como narrativa
ou processo narrativo a soma entre as várias linguagens que compõem o formato
presente nas mídias do Snapchat, que envolvem a junção entre a representação
jornalística e a gramática audiovisual.
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A representação jornalística foi analisada pelas categorias do jornalismo e
pelas características de valor-notícia. Para a classificação das categorias do
jornalismo no Snapchat, a presente investigação apropriou-se dos conceitos
estabelecidos por Erbolato (1991), que as divide em: informativo, interpretativo,
opinativo e diversional. Essa categorização é estabelecida de acordo com as
características textuais apresentadas nas diferentes formas de representação das
notícias, possibilitadas por cada categoria do jornalismo em diferentes gêneros
audiovisuais.
Marques de Melo e Assis (2016) apresentam classificação semelhante, no
entanto, intitulam como gêneros jornalísticos e acrescentam o gênero utilitário, que
se classifica como o auxílio nas tomadas de decisões cotidianas. Esse gênero
estabelecido pelos autores não está sendo classificado, visto que a análise se refere
a um canal internacional. Esta classificação é utilizada para investigar a ocorrência
de apropriação das categorias ou dos gêneros de outras mídias, ou ainda mediante
a necessidade de uma nova classificação.
Por sua vez, entende-se por gramática audiovisual o conjunto híbrido das
linguagens imagéticas e textuais de uma mídia. A linguagem imagética envolve
imagens em movimento ou estáticas, enquanto a linguagem textual depende do
suporte das palavras orais ou escritas.
Com o avanço das redes sociais e a proliferação de diversos assuntos que
são trazidos à tona pela ágil velocidade da internet, fica cada vez mais complicada
a seleção de notícias e informações relevantes para serem transmitidas ao público.
Para definir essas prioridades, os profissionais da comunicação utilizam critérios
variados de noticiabilidade ou valor-notícia.
Os critérios de noticiabilidade são pré-definidos pelos meios de comunicação
antes de propagar as notícias para a emissão. Segundo Traquina (2005: 94), os
valores-notícia “são compartilhados entre a comunidade jornalística e servem de
‘óculos’ para ver o mundo e para o construir”. Para análise da decupagem de
narrativa, os conceitos de Sousa (2004: 211) influenciaram a presente pesquisa, a
saber:
a) Atualidade: questões referentes às tecnologias de forma geral e de
descobertas em novas pesquisas.
b) Econômica: informações referentes às questões monetárias e políticas
envolvendo aspectos financeiros.
c) Tragédia: questões envolvendo grandes catástrofes naturais e violência
de uma forma geral.
d) Política: informações referentes às questões geopolíticas e políticas em
sua totalidade.
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e) Cultura: expressões culturais de diversas formas, além de questões
envolvendo a religião.
f) Entretenimento:

expressões

esportivas,

questões

envolvendo

a

comunicação e celebridades.
Estes elementos de noticiabilidade foram aplicados na pesquisa empírica de
decupagem de narrativa de gramática audiovisual para identificar os diferentes
critérios adotados na divulgação das notícias, realizada pela CNN, através do
Snapchat.
Observa-se, portanto, que as narrativas audiovisuais apresentadas nesta
rede social tendem ao hibridismo de forma (Machado, 2001) uma vez que as
mídias, desenvolvidas para diferentes plataformas, compõem uma narrativa
audiovisual específica que se classifica por uma narrativa transmídia.
A narrativa transmídia é caracterizada por múltiplos suportes midiáticos
contribuindo, cada um à sua maneira, para um todo. Jenkins (2008) afirma que as
narrativas de cada suporte devem fazer sentido isoladamente, ou seja, várias
plataformas são usadas ao mesmo tempo para descrever uma história ou notícia.
Isto pode ser observado no objeto de estudo deste artigo. O Discover da
CNN é uma expansão do conglomerado midiático deste canal de notícias, que
possui emissoras de televisão, websites, redes socais e produtores sonoros. As
reportagens disponíveis no Discover são uma extensão do que está presente no
momento nas demais plataformas, articulando um discurso comum do veículo de
comunicação.
Alzamora e Tárcia (2012: 24) compreendem a “narrativa transmídia como
uma estrutura que se expande tanto em termos de linguagem (verbais, icônicas,
textuais,

etc)

quanto

de

mídias

(televisão,

rádio,

celular,

internet,

jogos,

quadrinhos, etc”. Essa expansão pode contar também com a presença de interação
entre internautas e meios de comunicação. Vale ressaltar que os usuários são
transmidiáticos, haja vista que utilizam a internet e diversas plataformas como a
televisão, o celular, o rádio e as redes sociais ao mesmo tempo.
Em resumo, a transmídia é a utilização de várias mídias independentes, com
objetivos e mensagens próprias, que podem ser entendidas de forma unilateral,
mas que complementam informações de modos distintos. Para exemplificar, cabe
citar a reportagem sobre o Estado Islâmico veiculada pela CNN através da televisão
e do Discover no Snapchat que apresentou informações diferentes. A reportagem
televisiva, apesar de apresentar o mesmo tema central, continha conteúdos
diferentes dos apresentados através do aplicativo, do rádio, da internet ou de
qualquer outro meio de comunicação.
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Coleta e análise de dados
Com o objetivo de identificar os diferentes formatos de comunicação
presentes no aplicativo Snapchat, foi escolhido o Discover do canal CNN para
realizar uma pesquisa de análise de processo narrativo.
De abordagem qualiquantitativa, a pesquisa foi realizada em um período de
cinco dias consecutivos de postagens do canal CNN no aplicativo Snapchat. Optouse por essa mídia devido a sua importância nacional e internacional no meio
comunicacional.
Para compreender melhor as especificidades de linguagem e formato das
reportagens que compõem as narrativas produzidas no Snapchat, no percurso
metodológico, a pesquisa foi delineada por meio das leituras realizadas no âmbito
desse enquadramento. No total foram realizadas três diferentes decupagens
(transcrições), cada uma delas permite analisar um aspecto diferente da linguagem
e da narrativa presentes nos conteúdos expostos no aplicativo.
Decupagem de postagem
Nessa decupagem foi possível analisar dados gerais sobre as produções:
quantidade de postagens produzida diariamente, padrões de texto e fotografias,
editorias e reportagens audiovisuais presentes nas mídias.
No período analisado, entre 26/08 e 30/08/2016, foi produzido um total de
29 mídias pela CNN no Snapchat. No conjunto, as mídias foram categorizadas em 9
editorias diferentes: Internacional, Esportes, Economia, Polícia, Geral, Tecnologia,
Saúde, Cultura e Política. Em um único caso foram atribuídas duas editorias à
mesma reportagem, provavelmente por haver a abordagem de questões políticas e
gerais paralelamente.
Após a decupagem de todas as mídias percebeu-se que em 44,82% delas
existe o uso de reportagens com estruturas audiovisuais constituídas na televisão,
são elas: OFF (texto do repórter narrado e coberto com imagens), Sonora
(declaração

do

entrevistado)

e

Passagem

(informações

sobre

a

temática

acrescentadas pelo repórter). Em alguns casos, esses recursos audiovisuais
aparecem sozinhos e apresentam uma longa duração. Pode-se citar como exemplo
a quinta reportagem do primeiro dia analisado, que possui um OFF único de
duração de 1’17’’. Esses recursos, quando apresentados isoladamente, muitas
vezes são utilizados para ilustrar algo na reportagem ou expor uma entrevista e
opinião.
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Tabela 1 – Resultado geral da decupagem de postagem

Categorias analisadas

Representatividade

Número de postagens

29

Número de editorias

9

Reportagens com recurso audiovisual

13 (44,82%)

Reportagens sem recurso audiovisual

16 (55,18%)

Fonte: Os autores, 2016.

Ainda, nessa decupagem foi possível identificar quatro tipos diferentes de
reportagens e mídias presentes no canal CNN: parágrafo único, reportagem curta,
reportagem média e reportagem longa.
Tabela 2 – Representação de estilos de reportagens

Parágrafo único

São apresentados uma imagem em movimento e um parágrafo
de, no máximo, 10 linhas com um lead.

Curta

São reportagens de no mínimo 3 e no máximo 9 parágrafos,
com pelo menos uma fotografia e, às vezes, conteúdo
audiovisual.

Média

São reportagens de no mínimo 10 e no máximo 15 parágrafos,
com pelo menos duas fotografias e, às vezes, conteúdo
audiovisual.

Longa

São reportagens de no mínimo 16 parágrafos com a presença
estilística de outros recursos, tais como olho, intertítulos e
listas. São apresentadas mais de duas fotografias e, às vezes,
conteúdo audiovisual.
Fonte: Os autores, 2016.

Em relação aos tipos de mídia, as mídias de parágrafo único aparecem com
maior frequência: 37,93% de todo o conteúdo exposto no canal. A segunda mídia
mais frequente são as curtas, representando 29% do total. As reportagens longas e
curtas aparecem logo em seguida, com 17,24% e 10,34% respectivamente.
Decupagem de representação jornalística
Nesse parâmetro, buscou-se identificar como os jornalistas desenvolvem as
mídias apresentadas e quais são os valores-notícia daquelas presentes na CNN pelo
Snapchat. Foram observadas as categorias jornalísticas opinativa, interpretativa,
informativa ou diversional segundo a definição de Erbolato (1991), Melo (2009) e
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Marques de Melo e Assis (2016), e as características de valor-notícia com base em
Sousa (2004).
Em relação à categoria de jornalismo proposta por Erbolato (1991), a
maioria das mídias foi identificada como informativa, aparecendo em 79,31% das
vezes. O estilo diversional é o segundo mais frequente, com 13,76%. Os outros
dois estilos, opinativo e interpretativo, aparecem quase inexpressivamente nas
mídias expostas, com 6,88% e 3,44% respectivamente. Vale ressaltar que na
reportagem 6 do quarto dia de análise foram empregados os conceitos opinativo e
informativo, pois a mídia apresentava ambos os estilos.
Tabela 3 – Representação das categorias do jornalismo

Categoria do Jornalismo

Presença

Informativa

79,31%

Diversional

13,76%

Opinativo

6,88%

Interpretativo

3,44%

Fonte: Os autores, 2016.

Em relação aos valores-notícia propostos, identificou-se que a categoria
tragédia é a mais presente nas mídias expostas aparecendo em 17 oportunidades.
Além dela, outras categorias como Cultura, Atualidade, Economia, Política e
Entretenimento também apareceram nas mídias do aplicativo da CNN no Snapchat.
Tabela 4 – Representação dos valores-notícia

Valor-notícia

Presença

Tragédia

17

Cultura

1

Atualidade

6

Economia

1

Política

3

Entretenimento

3

Fonte: Os autores, 2016.

Vale ressaltar que, assim como nas categorias de jornalismo, duas
reportagens foram classificadas com dois valores-notícia por envolverem questões
que abrangem mais de uma área.
Decupagem de gramática audiovisual
\\ Atas do #5COBCIBER \\

159

A decupagem de gramática audiovisual auxiliou no entendimento de como a
notícia é apresentada para os receptores, pois se observaram questões referentes à
imagem e ao texto. Neste parâmetro foram pontuadas as linguagens imagéticas e
textuais dos textos analisados.
Todas as mídias apresentadas tiveram uma introdução à reportagem com uma arte
ou imagem em movimento, conforme mostrado na figura 1. A arte ou imagem tem
duração média de som de 10 a 13 segundos e, depois disso, ocorre o acesso ao
conteúdo presente dentro da reportagem, conforme apresenta a figura 2.

Figura 1

Figura 2

Na maioria das mídias ocorreu a presença de parágrafo único com imagem
em movimento, que apresentavam em média um lead entre cinco a nove linhas.
Em geral, são reportagens sobre questões curtas e que não necessitavam de uma
análise midiática mais detalhada, tais como fontes a serem ouvidas, personagens
específicos e catástrofes de grande proporção. As mídias de parágrafo único
também

apresentavam,

muitas

vezes,

curiosidades

ao

invés

de

questões

complexas, como é o caso apresentado nas figuras 3 e 4.
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Figura 3

Figura 4

É possível analisar que a CNN utiliza diversas formas de linguagem
imagética e textual para criar e apresentar suas mídias. Imagens em movimento
com a presença de lead, fotografias, estruturas de reportagem completas com OFF,
Sonora e Passagem. Com isso, observa-se que a multimidialidade constrói um novo
jeito de transmissão de mensagens utilizado no Snapchat pela CNN.
Considerações finais
No percurso de análise das mídias distribuídas pelo canal de comunicação da
CNN pelo Snapchat é possível observar que existe uma nova narrativa presente na
construção imagética e textual das notícias. O ciberjornalismo móvel, portanto, se
caracteriza principalmente pela instantaneidade da informação, multimidialidade e
arte em parágrafo único.
A

nova

linguagem

é

composta

por

uma

forma

híbrida

de

mídias

comunicacionais já existentes, com a presença do parágrafo único e a imagem em
movimento. É importante citar, ainda, que a CNN utiliza mais de um padrão de
distribuição de notícias com variedades de recursos estilísticos.
Conclui-se que as mídias presentes no canal CNN no Snapchat seguem um padrão,
apesar de possuírem formas diferentes de serem apresentadas. Os novos
conteúdos mobile que podem ser seguidos por outras plataformas de divulgação
jornalística móvel apresentados pela CNN são:
•

o parágrafo único com a introdução em arte;

•

a multimidialidade e a condição transmídia de reportagens;

•

a instantaneidade e não presença da característica da memória.
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Ao investigar se a rede analisada se apropriava das categorias ou dos gêneros
de outras mídias, a partir dos dados analisados, compreende-se que é possível
afirmar existir uma nova classificação que, nesse momento, se define pelo
hibridismo das categorias do jornalismo, ou seja, pela presença de mais de uma
característica em uma mesma mídia.
O suporte de mídia não determina o conteúdo, mas contribui para o surgimento
de novos gêneros jornalísticos que revolucionam o modo de difusão da notícia e se
caracteriza por ser mais dinâmico e versátil. Desta forma, é possível afirmar que a
rede social Snapchat traz versatilidade na produção e propagação de diferentes
gêneros jornalísticos, ampliando a possibilidade de desenvolver novas linguagens
que valorizam um layout.
Nesse sentido, é possível afirmar que a utilização das redes sociais como canal
jornalístico produzem também uma mudança comportamental por parte dos seus
receptores que, para ter acesso mais aprofundado às notícias veiculadas, precisam
clicar nos links de redirecionamento. O meio jornalístico procura solucionar as
limitações das redes sociais ao torná-las uma via de divulgação informativa, no
entanto, muitos internautas não leem as notícias na íntegra e optam por
permanecer apenas com o resumo ou a chamada presente nas redes sociais. É
inegável que as redes sociais são facilitadores para o acesso às informações, sendo
relevante a continuidade adaptativa do meio jornalístico à tecnologia móvel.
Deve-se ressaltar que a presente pesquisa abrange apenas um recorte das
mídias apresentadas no Snapchat. Outros canais como People, MTV ou Daily News
não foram abordados, ocasionando uma oportunidade de análise futura e novas
descobertas sobre as mídias distribuídas nesta rede social.
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Resumo
As incursões não profissionais no ciberjornalismo dão destaque a vozes distintas e
podem ter interesse do ponto de vista jornalístico, mas são cem por cento
credíveis? Ou só em ocasiões verdadeiramente excecionais têm valor como notícia?
E nesses casos, são comparáveis ao profissionalismo de um cibermeio rigoroso? As
opiniões têm-se dividido desde o aparecimento dos primeiros blogs até ao
momento atual, em que proliferam vários sites que se intitulam "noticiosos". Se
para uns se trata de uma verdadeira lufada de ar fresco no mediatizado mundo
jornalístico, para outros constitui um ataque direto à profissão (Edo, et. al.,
2010:45). Fernando Zamith (2014:77) questiona se as páginas com “notícias” de
cidadãos comuns enviadas para sites noticiosos tradicionais podem ser
consideradas ciberjornalismo. Mas há quem considere vital o papel dos utilizadores,
particularmente no contributo para um saudável funcionamento do ecossistema dos
media. Juan Varela (2005: 3) é da opinião que os cidadãos apropriaram-se da
informação jornalística através das redes sociais e converteram-se em vigilantes
dos órgãos de comunicação social, como os órgãos de comunicação social são, ou
deveriam ser, vigilantes do poder político. O aparecimento de ferramentas digitais
acessíveis a todos convertem o jornalismo numa conversação (jornalismo 3.0) em
que os cidadãos mais ativos não querem estar ausentes.
Palavras-chave: Jornalismo 3.0, Sociabilização da informação, Jornalismo
participativo
Abstract
The non-professional forays into online journalism feature distinct voices and
may have relevance to journalism, but are they one hundred percent reliable? Or
only in truly exceptional occasions they have value as news? And these cases are
comparable to the professionalism of a rigorous media? Opinions have been divided
since the appearance of the first blogs to today, in proliferating multiple sites that
call themselves "news." If for some it is a real breath of fresh air in mediated
journalistic world, for others is a direct attack on the profession (Edo, et al., 2010:
45). Fernando Zamith (2014:77) asks whether the pages with "news" of ordinary
citizens sent to traditional news sites can be considered online journalism. However
some consider vital the role of users, particularly in contributing to a healthy
functioning media ecosystem. Juan Varela (2005:3) believes that citizens have
appropriated the journalistic information through social networks and converted
into vigilantes of the media, as the media are, or should be, vigilant of the
governments. The emergence of digital tools accessible to all transform journalism
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in conversation (Journalism 3.0) where the most active citizens do not want to be
absent.

A participação da audiência na produção noticiosa
Cada vez mais organizações, instituições e vários tipos de negócio estão a
abraçar a retórica da participação, contudo, tornou-se claro que nem todas as
formas de participação são igualmente significativas ou motivadoras (Jenkins et al.,
2016: 1). Os cidadãos têm hoje acesso a um conjunto de plataformas digitais via
Web que permitem, instantaneamente, a partilha de ideias, a divulgação de
informações, a participação no espaço público ou, simplesmente, o entretenimento.
Na perspetiva de Melissa Wall (2015:807), os blogs e os bloggers amadores
estiveram na base daquilo a que a autora considera como a primeira vaga de
jornalismo cidadão verdadeiramente independente, já que foram pioneiros na
construção de diferentes estilos de narrativas caracterizadas pela rapidez e por uma
subjetividade que, em várias ocasiões, mudaram a versão mainstream dos media
profissionais. Enquanto que alguns publicavam conteúdos originais, a maioria servia
de curador de informação das notícias já publicadas nos media, aquilo a que Bruns
(2009:17) designou por gatewatching - o trabalho de identificar e de enunciar os
conteúdos publicados pelos media e por outras fontes noticiosas, considerados de
maior relevância.
Do ponto de vista de Bruns e Highfield (2012: 9), seja qual for a plataforma
social utilizada para a publicação de conteúdos, uma mistura de profissionais e
amadores tomou conta de um espaço não controlado pelos media tradicionais e que
os autores intitulam de “espaço partilhado de produção noticiosa”. No pensamento
de Melissa Wall (ibidem) tratou-se de um corte radical na forma como os jornalistas
profissionais mantinham a autoridade e o controlo das notícias. Segundo Hermida
(2013:295), este novo quadro conduz a uma co-produção de notícias de forma
colaborativa, aquilo a que Varela (2005: 1) apelida de jornalismo 3.0, isto é, a
sociabilização da informação, no sentido em que os cidadãos possam intervir na
própria mensagem através de uma conversa virtual. Mas os jornalistas não estão
dispostos entregar o poder de publicação facilmente, pelo menos no entendimento
de Melissa Wall (2015: 803), ao considerar que os conteúdos provenientes do
cidadão comum e dos jornalistas profissionais não parecem ser distribuídos de igual
forma, por exemplo, nas redes sociais, uma vez que existe um domínio das
narrativas provenientes dos media nestas plataformas digitais. A investigadora
destaca os acontecimentos associados à Primavera Árabe (a onda revolucionária
caracterizada por manifestações e protestos decorrentes no Médio Oriente e no
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Norte de África a partir de 2010, em que as redes sociais serviram de catapulta
para organizar, comunicar e sensibilizar a população e a comunidade internacional
face à censura existente nesses países), para afirmar que, apesar de se ter
verificado uma avalanche de conteúdos provenientes de cidadãos, via redes sociais,
de locais como o Egito, “os meios de comunicação tradicionais dominaram a
cobertura”. Os jornalistas profissionais “mantiveram o controlo do gatekeeping” e
os cidadãos foram “forçados a gerir as suas próprias histórias” de acordo com as
fontes dos media tradicionais “para ganharem destaque” neste sentido, o conteúdo
publicado

pelos

cidadãos

alcançou

audiências

internacionais

“porque

esteve

alinhado com as expectativas das notícias dos órgãos profissionais” (ibidem).
O caso do “Media Ninja” (Narrativas Independentes, Jornalismo e Ação) criado
em 2011 no Brasil, é bastante sui generis, ao conjugar, em simultâneo, os esforços
de jornalistas profissionais e de cidadãos para a produção de conteúdos noticiosos.
Trata-se de uma rede descentralizada de media (grupo de jornalistas e artistas
brasileiros) associada ao ativismo sociopolítico, que se afirma como alternativa à
imprensa tradicional. O grupo ganhou notoriedade a partir de 2013, na transmissão
dos

protestos

Fora

Temer

nas

ruas

do

Brasil.

O

“Media

Ninja”

recorre

frequentemente à transmissão de vídeo, com recurso às câmaras dos telemóveis,
em tempo real, utilizando várias plataformas da Internet, como o Facebook, o
Twitter, o Instagram, Flickr ou o Tumblr. Pablo Capilé,30 um dos ativistas da rede,
garante que algumas dessas transmissões têm maior audiência que muitos canais
televisivos,

o

que

prova

que

a

informação

“está

a

mudar”.

A

inovação

protagonizada pelo “Media Ninja” reside no modelo de atuação, já que o repórter
assume o ponto de vista dos manifestantes, ao mesmo tempo revestido de um
forte apelo à participação social.
Discussão conceptual: da participação do cidadão ao jornalismo 3.0
Não existe consenso (ainda) sobre a designação correta para definir a
intervenção do cidadão no processo de produção noticioso. Enquanto que o futuro
do termo pode ser incerto, outras designações tornam-se mais frequentes como
jornalismo participativo, jornalismo cidadão ou jornalismo em rede. O ato do
cidadão comum produzir conteúdos que incluem informação (“notícias”) tornou-se
prática comum aceite um pouco por todo o mundo, considerada por muitos como
alternativa, ou simplesmente, como uma prática diária já instalada (Holton, et al.,
2013: 807). No pensamento de Melissa Wall (2015: 808), este fenómeno está de
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Entrevista de Pablo Capilé à TSF/Rádio Notícias a 24 de Outubro de 2016, disponível em
http://www.tsf.pt/cultura/interior/midia-ninja-a-voz-dos-99-5459693.html
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tal maneira “entrelaçado” com o trabalho dos profissionais dos media que é difícil
imaginar o desaparecimento do jornalismo do cidadão - ou qualquer outro termo
que empreguemos para o designar. Dos termos mais usados para descrever esta
prática, jornalismo do cidadão tornou-se, na última década, “a pedra de toque”,
precisamente porque transmite a ideia de que as notícias estão ligadas a um
comportamento cívico positivo, alicerçado na crença de que o jornalismo está
intimamente ligado à democracia.
Contudo, a participação da audiência no jornalismo não é de agora. Já no
século XVIII, em Inglaterra, os jornais deixavam um espaço, no final da terceira
página, tendo em vista os comentários dos leitores, sendo que a quarta página era
deixada propositadamente em branco para que o papel pudesse ser dobrado e
enviado para a redação, como uma simples carta (Wiles, apud Singer, 2011). E se
há previsão que se está a cumprir é a da cada vez maior participação cívica
nalgumas fases da produção noticiosa. Essa participação está a ser fomentada
pelas ferramentas tecnológicas, mas também por empresários menos escrupulosos,
que veem na participação cívica desinteressada uma boa forma de poupar dinheiro
em profissionais, escreve o professor de Estudos dos Media da Universidade de
Amesterdão, Mark Deuze, no seu blog pessoal, intitulado “Media Life”

31

.

De acordo com estudos já realizados sobre a intervenção do cidadão no
processo de produção noticioso, verifica-se a existência de diferentes campos de
atuação entre o utilizadore e os media. O professor e investigador norte americano
John Pavlik,

32

por exemplo, não distingue jornalismo participativo de “jornalismo”

cidadão, pelo que, qualquer intervenção do cidadão no processo de produção
noticioso é considerado jornalismo participativo, que define nestes termos:
“É o jornalismo que envolve e que convida o cidadão, ou o público em
geral, a participar num diálogo, particularmente relevante para uma
comunidade específica, ou para a população em geral, normalmente sobre
um acontecimento da atualidade. É um processo em permanente
atualização e nunca estanque em que o público é co-autor dos conteúdos
noticiosos. É desta forma que as sociedades democráticas podem funcionar
realmente.”
Do nosso ponto de vista, há que distinguir, pelo menos, dois campos de
atuação

no

relacionamento

entre

os

media

e

os

utilizadores:

jornalismo

participativo ou colaborativo e participação cívica ou do cidadão. Entendemos por
jornalismo participativo o trabalho desenvolvido entre um ou vários utilizadores e
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Disponível em http://deuze.blogspot.pt/search?q=Risk+Reduction,+Outsourcing,+and+UGC

Entrevista realizada a John Pavlik na Faculdade de Letras da Universidade do Porto no
âmbito do Congresso Internacional de Ciberjornalismo que decorreu nos dias 4 e 5 de
Dezembro de 2014.
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um ou vários jornalistas profissionais na produção de notícias, em que todos os
conteúdos, sem exceção, são validados pelos profissionais, e publicados num
cibermeio profissional. O jornalismo participativo pode ser também chamado de
jornalismo colaborativo. Relativamente ao termo “jornalismo” cidadão, não nos
parece ser o mais indicado para refletir a publicação autónoma de conteúdos de um
qualquer utilizador, numa qualquer plataforma Web, sem terem sido submetidos às
regras e aos critérios deontológicos da profissão de jornalista. Participação do
cidadão ou participação cívica são as designações que, do nosso ponto de vista,
melhor refletem a realidade e que enquadram este tipo de iniciativas, sempre
louváveis do ponto de vista da liberdade de expressão, mas que não devem ser
rotuladas de jornalismo, pelas razões expostas.
Mas do ponto de vista de Pavlik (ibidem), o jornalismo participativo pode ser
concebido sem jornalistas profissionais, contudo, refere que é “preferível que estes
façam parte do processo de produção noticioso, pela razão de poderem dar melhor
enquadramento ao acontecimento, de o aprofundar, e de encontrar a melhor forma
de o contar”, mas “não é obrigatório” que os jornalistas profissionais “intervenham
no processo”. Perante a questão da credibilidade e da qualidade dos conteúdos
produzidos pelo utilizador, o investigador norte americano está na mesma linha de
pensamento de Dan Gillmor (2004: 136) ao afirmar que “o público poderá ter muito
mais conhecimento sobre determinados acontecimentos do que os jornalistas
profissionais”. Do ponto de vista de Pavlik, a credibilidade do jornalismo
participativo é maior que a do jornalismo tradicional, já que “os conteúdos
produzidos pelo utilizador são muito menos filtrados e editados do que os
conteúdos noticiosos produzidos” pelos profissionais dos media. Pavlik considera
que o trabalho dos jornalistas profissionais “acrescenta grande valor aos conteúdos
que publicam”, mas, por outro lado, o “público percebe que quando se edita
informação altera-se essa mesma informação, ainda por cima quando se atua na
lógica do lucro”. Do ponto de vista de Pavlik, ter acesso a conteúdos não filtrados
“de representações sobre a realidade contribui para o aumento da credibilidade
dessa mesma informação”. John Pavlik admite que os conteúdos produzidos pelo
utilizador nem sempre são trabalhos de qualidade, mas “do lado do jornalismo
tradicional isso também pode acontecer”, por isso Pavlik encara o jornalismo
participativo como um processo “ainda em transformação, de aprendizagem e de
conhecimento entre as partes” (jornalistas e utilizadores) encorajado “pela
interatividade e pelo diálogo sobre o papel dos utilizadores na produção noticiosa”,
e como tal, só tenderá a melhorar no futuro “no sentido de ampliar a integração
entre utilizadores e jornalistas”.
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Dan Gillmor (2004: 119) já tinha lançado o alerta: irrompeu uma nova era no
jornalismo em que todos os cidadãos têm a possibilidade de se assumirem como
fontes e mediadores de informação e não apenas como consumidores, daí
resultando a marginalização dos jornalistas profissionais. Gillmor rotula esta prática
de jornalismo cidadão.
O docente e investigador João Canavilhas

33

discorda do conceito de

jornalismo cidadão de Gillmor. Canavilhas entende que não se pode atribuir a
categoria profissional de jornalista “apenas pelo facto, de estarmos na presença de
alguém que detém um vasto conhecimento sobre uma determinada matéria”, uma
vez que essa pessoa, “não tem um vínculo à carteira profissional de jornalista nem
a um conjunto de regras da profissão”. Não obedecendo a qualquer regra, “esse
cidadão é apenas alguém que juntou um conjunto de informações” e que
“simplesmente as publicou”. Do ponto de vista de Canavilhas (ibidem), isto é o
mesmo que atribuir o estatuto de médico “a alguém que se apresenta no hospital
como tal”, assim como “não faz sentido falar em Direito do cidadão, Arquitetura do
cidadão ou em Medicina do cidadão”. Para o docente universitário para se ser
jornalista “não basta dominar as ferramentas ou dominar o processo, é preciso sêlo, é preciso assumir essa responsabilidade e isso, obviamente, condiciona o
trabalho final”. Os conteúdos produzidos pelos cidadãos “podem eventualmente, ser
considerados artigos de opinião, mas nunca notícias,” acrescenta. Questionado se a
participação do utilizador, contribui ou não para o aumento dos níveis de qualidade
da produção noticiosa, Canavilhas responde afirmativamente, argumentando que
“tudo o que possa contribuir para o aumento do número das fontes, só poderá
melhorar a qualidade do jornalismo, aliás, hoje o problema da instantaneidade é
uma condicionante ao trabalho do jornalista quer publicar o mais rápido possível,
com cada vez menos tempo para confirmar a informação que lhe chega". Se, por
outro lado, “existir um conjunto de pessoas que, voluntariamente, se disponibiliza a
enviar informação às redações e que o jornalista a possa trabalhar devidamente,
obviamente o produto final sairá compensado”, acrescenta. No que se refere ao
termo jornalismo participativo, Canavilhas estabelece alguns parâmetros para que
possa ser considerado como tal. Desde logo prevê a existência “de um espaço para
a participação do cidadão dentro do jornalismo” em que “o lugar do cidadão é o de
fonte de informação”, intervenção essa realizada sem a solicitação do jornalista. Em
suma, Canavilhas (ibidem) define jornalismo participativo como “a participação do
cidadão no processo de produção de notícias, assumindo o papel de fonte,” isto é,
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Entrevista concedida pelo professor e investigador da Universidade da Beira Interior, João
Canavilhas, durante a realização das III Jornadas Obciber, sob o tema “20 anos de
Ciberjornalismo em Portugal”, realizado no pólo de Ciências da Comunicação da Universidade
do Porto, a 4 de dezembro de 2015.
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“de alguém que lê a notícia e que poderá, eventualmente, acrescentar alguma
informação relevante depois de publicada.”
Para Gillmor (2004:110) estamos na presença de um mundo novo em que os
leitores/ouvintes/telespetadores começam a ser parte do processo. Na perspetiva
do autor, todos os repórteres deviam aceitar a ideia de que o público poderá estar
mais bem informado em relação a determinadas matérias, logo, ou se passa a
utilizar as ferramentas do jornalismo cívico ou os jornalistas passarão à história.
Outro dos argumentos defendido pelo autor em prol do jornalismo cívico é a
possibilidade de os cidadãos, enquanto jornalistas, poderem redigir notícias com
pormenores que muitas vezes escapam aos profissionais. Gillmor (ibidem) afirma
que o público está a aprender a maneira de conseguir melhores reportagens,
inclusivamente, a aprender a integrar-se no processo jornalístico, ajudando a
alargar o debate de ideias, e, em certos casos, a fazer melhor trabalho do que os
profissionais, prevendo que alguns praticantes de jornalismo cívico tornar-se-ão
profissionais. No final, “disporemos de mais vozes e de mais opções”, conclui.
(Gillmor, 2004:16)
Questionado

sobre

o

enquadramento

dado

pelos

sites

noticiosos

à

participação do utilizador, João Canavilhas, referindo-se aos comentários publicados
utilizadores relativos às notícias, distingue três níveis de reação adotados pelos
media: o primeiro corresponde aos órgãos de informação que “não se preocupam
minimamente com o que está a ser publicado pelo cidadão”, neste caso particular,
“tranferem toda e qualquer responsabilidade para o utilizador sobre aquilo que
envia para os sites noticiosos”. O segundo, nos casos em que os órgãos de
informação

“assumem

a

gestão

dos

comentários

enviados

pelos

cidadãos,

adjudicando essa tarefa numa pessoa”, e neste caso, “é o próprio site noticioso que
assume o risco de um comentário indecoroso escapar a essa supervisão”,
acarretando obviamente com as devidas consequências. O último refere-se aos
sites noticiosos que “transferem a gestão dos comentários para as redes sociais”,
obrigando apenas “a que o utilizador esteja registado numa delas”. O problema
aqui “é que os sites noticiosos partem do princípio que o perfil do utilizador é
fidedigno, o que nem sempre acontece”, refere o investigador português.
Disso é exemplo o “Jornal de Notícias” que aceita e publica instantaneamente
qualquer comentário, desde que o utilizador esteja registado numa rede social. O
caso do jornal “Público” é diferente, uma vez que, os comentários são submetidos a
aprovação antes de serem publicados. Já o “Correio da Manhã” solicita um registo
do utilizador no site noticioso e adverte que os comentários do site noticioso são da
exclusiva responsabilidade dos seus autores e invoca o “direito de apagar os
comentários abusivos e com linguagem inadequada.” O “Diário de Notícias” prevê
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apenas um registo, numa rede social, para que os utilizadores possam publicar sem
qualquer controlo pelos responsáveis do site noticioso. Já o semanário “Expresso”
solicita um registo prévio no próprio site do jornal, mas escusa-se a qualquer
aprovação prévia. O “Observador” não solicita qualquer registo e, tal como o JN,
basta ao utilizador estar registado numa rede social para que os comentários sejam
publicados instantaneamente. A pergunta que se coloca é saber se os sites
noticiosos estão realmente interessados em incorporar, partilhar, citar conteúdos
dos utilizadores, ou se, por outro lado, existe receio em abalar a qualidade dos
conteúdos produzidos pelos profissionais. Daí Jenkins at al., (2016), equacionarem
os termos da participação de hoje, proporcionada por organizações, instituições e
empresas:

“A maioria dos debates sobre este tema estão focalizados no tipo de
partipação que estabelecemos: Até que ponto a participação ocorre em
circunstâncias controladas pelas corporações, em que a nossa capacidade
de criar e partilhar conteúdo está divorciada da capacidade de participar na
gestão das plataformas que fazem circular conteúdos. Será a participação
sinónimo de exploração quando ocorre em plataformas comerciais, onde
alguém ganha dinheiro com o contributo dos utilizadores, que na maioria
dos casos nem sequer conhece o enquadramento que lhe é dado? (Jenkins,
Ito e Boyd, 2016: 1)”.
Para os defensores da participação do cidadão ou cívica, como Dan Gillmor,
Melissa Wall ou Juan Varela, a construção da notícia deve ser encarada como um
processo faseado em que a intervenção do público é crucial. O objetivo da
participação do cidadão e do jornalismo 3.0 é a ação, a resolução de problemas
apoiada no critério social” (Varela, 2005: 1). Do ponto de vista do investigador
espanhol, a interatividade converte-se num elemento essencial da informação em
que a mensagem não está acabada até que o público se pronuncie, já que o
jornalismo 3.0 é a sociabilização da informação, através de uma conversa virtual
em que os participantes intervêm na própria mensagem.
Questinado sobre a realidade do jornalismo participativo em geral, e se de
facto os jornalistas estão interessados em partilhar o espaço de publicação com o
utilizador, João Canavilhas

34

considera que projetos como Ohmynews na Coreia do

Sul ou o Yo Periodista na Bolívia, que tentaram explorar o jornalismo participativo
produzido pelo cidadão “não correram bem”. Quanto à “informação colocada nos
comentários publicados pelos utilizadores não é tida em consideração, na maioria
dos casos”. Por outro lado, “o cidadão deixou de ter um espaço de intervenção
neste tipo de publicações” e passou “apenas a enviar algumas informações que são
confinadas a um espaço em particular onde coloca a sua opinião”. No fim de contas,
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“as cartas de outrora enviadas pelos leitores” aos vários órgãos de informação
mantêm-se, só que “numa versão mais cibernética”, além do mais, “o utilizador
não está minimamente preocupado” em “constrastar ou em contextualizar essa
informação”, pois esse é o trabalho do jornalista, afirma o docente e investigador
português.
Mas para Varela (2005: 3), os cidadãos ao irromperem no espaço público para
“informar ou comentar informações” relegam para segundo plano a intermediação
dos media ao “entrarem em contacto diretamente com as fontes e com os factos
através de testemunhos diretos e de documentos”. Mais, também se “revelam
contra a autoridade professional” e substituem-na pelo “critério social em rede,”
rejeitando deste modo, “a conceção tradicional de objetividade”, levando a que a
“informação se converta numa conversação”, durante a qual, “a mensagem se
altera ao ser alimentada “por um nível elevado de comunicação interpessoal”. Na
opinião do autor, estamos na presença do Jornalismo 3.0, que define deste modo:
“Jornalismo 3.0 é a sociabilização da informação atualizada, protagonizada
por cidadãos e pelas fontes, comunicando entre si num forum público,
empregando meios digitais que geram um critério social que ultrapassa a
objetividade e a intermediação dos meios tradicionais (Varela, 2005: 3). “
Carr et al., (2014: 452) seguem a mesma linha de raciocínio que Juan Varela.
Depois de realizarem algumas pesquisas sobre as reações do público à participação
do cidadão, depararam-se com audiências que revelaram ceticismo relativamente
às notícias e às políticas mainstream, inclusivamente, a maioria dos inquiridos
afirmou acreditar mais no citizen journalism do que nos media profissionais. Do
ponto de vista de Dan Gillmor (2004: 56), a emergência do cidadão jornalista e da
possibilidade de qualquer um produzir informação “dará voz a pessoas que a não
têm tido”, e desta forma, estão já a mostrar que existem “novas formas de falar e
de aprender”, pelo que poderão ajudar a um renascimento da noção de uma
cidadania verdadeiramente informada, que “para já está ameaçada”. No mesma
linha raciocínio encontra-se o professor de media e jornalismo Jeff Jarvis ao
escrever no seu blog: “O jornalismo será uma coutada do público”

35

.

Na ótica de Juan Varela (2005: 3) o jornalismo cidadão propicia um novo
espaço de comunicação “onde os cidadãos se revoltam contra a comunicação de
massas” e contra a “capacidade de reduzir a agenda pública a uma agenda
institucional, dominada pelos poderes e pelas instituições”, com a agravante,
refere, de que a “verificação da informação não é uma disciplina praticada com
eficiência pelos jornalistas de hoje”, levando “à crise da credibilidade”.
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Disponível em http://buzzmachine.com/
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O professor de jornalismo e crítico dos media, Jay Rosen, escreve no seu
blog pessoal

36

que a participação do cidadão dirige-se ao público como cidadãos

participantes nos assuntos públicos, no sentido de ajudar a comunidade política a
atuar com o objetivo de melhorar o ambiente de discussão pública. Para o professor
norte americano o jornalismo cívico é encarado como uma experiência, um
movimento, um debate e uma aventura. Ao pronunciar-se sobre o jornalismo 3.0,
Rosen (apud Varela, 2005: 6) fala na transferência de poder dos media para as
audiências, em perda da soberania ou de controlo exclusivo dos jornalistas e num
desafio à objetividade jornalística.
Varela (2005: 8) refere que a audiência do jornalismo 3.0 é constituída por
“super utilizadores”, isto é, “cibercidadãos consumidores intensivos de informação”
multimédia e “especilaistas no uso das redes e das ferramentas sociais”, capazes de
“comunicar, agir e liderar comunidades virtuais” para criar opinião e promover a
mobilização social:
“A maioria dos super utilizadores são homens, com menos de 30 anos e
conectam-se à rede por banda larga. São líderes das comunidades virtuais,
exercendo a sua influência como guias e prescritores. Desempenham esse
papel graças à confiança atribuída aos restantes membros de uma
comunidade. A maioria tem o seu próprio blog ou está relacionada com os
media, movimentos sociais e a política. A sua influência extende-se pela
rede devido às ligações e comentários (Varela, 2005: 9).”
Jornalistas e cidadãos: permissões e sentidos proibidos

	
  

	
  
O processo de inclusão do utilizador nos conteúdos noticiosos não é, de todo,

pacífico e a tensão entre “profissionais e participantes” aumenta quando os
participantes assumem um papel relevante “na produção e na circulação de notícias
e de informação” (Carlson et al., 2015:11). Entrevistas realizadas por Henrik
Örnebring (2013: 35) a jornalistas, dão conta de que existe uma forte pressão
destes profissionais para que sejam constantemente definidas e diferenciadas as
notícias provenientes dos profissionais e dos amadores. E, apesar de atribuírem
importância ao trabalho dos utilizadores, erguem constantemente uma muralha à
volta do jornalismo profissional. Entretanto, a negociação entre jornalistas e fontes
de informação, tornou-se também palco de conflitualidade, tavez com maior
expressão no caso WikiLeaks. Carlson et al., (ibidem) referem o caso particular do
New York Times ao colaborar com o site internacional sem fins lucrativos na
pesquisa de informações que conduzissem à revelação de segredos a nível
governamental, em que o jornal norte americano se demarca publicamente, e de
forma inequívoca, do Website, ao referir-se a este como “mais uma fonte sem
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credibilidade”, empurrando, assim, o WikiLeaks “para fora dos limites do jornalismo
profissional”, reafirmando-se como instituição “credível e de confiança”, digno de
“autoridade social” para supervisionar “outras instituições relevantes”. Por outro
lado, os autores concluem que as fronteiras do jornalismo não são estanques, e, o
percurso histórico da profissão demonstra que “as muralhas podem até ser
maleáveis”, como aconteceu com os blogs, antes expulsos do círculo jornalístico e
consideradas plataformas de trabalho de amadores, hoje já são encarados como
uma forma aceitável de disseminação de notícias.
Ao pronunciarem-se sobre a expansão e a retração das fronteiras do jornalismo
ao longo da história, Jane Singer (Carlson et al., 2015: 21) defende que em tempos
de relativa estabilidade dos media, os jornalistas usam normativas standards e
princípios éticos para distinguir entre “bons” e “maus” membros da sua própria
profissão, mas em períodos de instabilidade dos media, os jornalistas recorrem aos
mesmos princípios éticos para diferenciar membros internos e membros externos à
profissão, isto é, “quem é e quem não é jornalista”. Para Weaver et al., (2007:
239) a sobrevivência do jornalismo como ocupação depende inteiramente da sua
credibilidade que é reconhecida pelo comportamento coletivo dos seus praticantes.
Perante este quadro, Singer (Carlson et al., 2015: 22) considera que os jornalistas
do mundo ocidental, particularmente das sociedades democráticas, exercem, de
facto, uma forte pressão interna junto dos seus pares para que a credibilidade seja
um dos bastiões da profissão, inclusivamente, consideram essa pressão legítima,
mais do que as pressões dos governos ou de outra entidade reguladora. Mas, na
opinião de Varela (2005: 4), os cidadãos apropriaram-se da informação jornalística
através das redes sociais e converteram-se em

vigilantes dos órgãos de

comunicação social, tal como os órgãos de comunicação social são, ou deveriam
ser, vigilantes do poder político. Do ponto de vista do jornalista espanhol, o público
não confia na autoridade e na imparcialidade dos media e as suas primeiras vítimas
foram políticos e jornalistas, como é disso exemplo o ataque terrorista a 11 de
Março de 2004 em Madrid, em que os meios tradicionais e a política formal foram,
no entendimento do autor, suplantados pelas novas formas de ativismo cívico em
rede, já que os cidadãos se converteram em fontes informativas alternativas ao
publicar vídeos, fotografias e mensagens na Internet, com as suas versões do
acontecimento fatídico. Na esteira de Varela (ibidem), a crise de credibilidade da
imprensa tradicional, o questionamento da objetividade e o aparecimento de
ferramentas digitais, acessíveis a todos, convertem o jornalismo numa conversação
(jornalismo 3.0) em que os cidadãos mais ativos não querem estar ausentes.
Mas a questão da credibilidade é uma das prerrogativas mais utilizadas pelos
críticos da participação do cidadão. Fernando Zamith (2014: 74) questiona se
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páginas

com

notícias

de

cidadãos

comuns

enviadas

para

sites

noticiosos

tradicionais, com o “Eu Repórter” do Correio da Manhã, ou o “Cidadão Repórter” do
Jornal de Notícias, ainda o “Jornalismo do Cidadão” do Diário de Notícias ou o
“iReport” da CNN e sites como o Digg, o Reddit ou o Do Melhor, dando visibilidade a
conteúdos selecionados por utilizadores, podem ser considerados ciberjornalismo.
Zamith (ibidem) questiona também se portais “agregadores e redifusores” de
notícias, como o PT Jornal, Notícias ao Minuto, Sapo ou Google News são
ciberjornalismo.
Juan Varela (2005: 4), ao justificar o aparecimento e rápida ascenção da
prática da participação do cidadão aponta como causas a má conduta profissional
dos jornalistas ao considerar que “não são capazes de explorar em profundidade” a
notícia, pela razão de que estão condicionados às suas obrigações de edição e de
produção jornalística, bem como pela sua “formação, exploração laboral e pelas
rivalidades

profissionais”,

sacrificando

desta

forma,

“a

informação

pelo

sensacionalismo” que acaba por estímular “o jornalismo de fonte aberta.” Na
perspetiva do autor entramos na era daquilo a que rotula de jornalismo 3.0 que
está muito próximo do ativismo politico e social e, neste novo paradigma de
produção

noticiosa,

existe

uma

linha

muito

ténue

“a

separar

opinião

de

informação”. Varela (ibidem) considera que o jornalismo 3.0 cresce “no número de
vozes e em audiência” em paralelo com o aumento da popularidade dos blogs e das
redes sociais. Os meios personalizados e sociais atingem audiências exponenciais
ultrapassando já “pequenos diários e revistas digitais”. A World Wide Web
converteu-se na World Live Web – uma conversação viva, atrativa, ampla,
destinada principalmente a jovens com educação superior, pois é este o público que
mais foge dos meios tradicionais, conclui.
“O público lançou-se à conquista dos meios. Ninguém quer ser informado e
ficar calado. Muitos são os que querem falar, difundir a sua própria
informação e alguns já o fazem com especial destreza. O jornalismo
profissional sente-se ameaçado e não é para menos.” (Varela, 2005: 5).
O braço de ferro nas redes sociais
Desde maio de 2015 que a rede social Facebook entrou assumidamente no
mercado

dos

media

ao

lançar

a

funcionalidade

Instant

Articles

(artigos

instantâneos) para telefones móveis, com o objetivo de tornar a experiência mais
rápida e interativa. Nove editores de vários órgãos de comunicação social norteamericanos e europeus: The New York Times, National Geographic, BuzzFeed, NBC,
The Atlantic, The Guardian, BBC-News, Spiegel e Bild, de acordo com o jornal
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Público,

37

passam a publicar diretamente conteúdos noticiosos nesta rede social,

com cerca de 1,1 biliões de utilizadores. Com a nova funcionalidade, o utilizador
deixou de abrir notícias em sites externos à rede social, isto é, deixou de aceder
aos sites noticiosos das empresas jornalísticas. Por um lado, os media envolvidos
neste projeto perdem controlo sob os meios de distribuição, mas, por outro, os
artigos podem chegar a um maior número de utilizadores, advoga James Bennet
chefe de redação do The Atlantic. Uma medida que poderá ainda retirar proveitos
no

segmento

da

publicidade,

importante

fatia

de

lucro

das

empresas

de

comunicação social.
Anteriormente,	
   já	
   a agência de notícias Reuters, em 17 de Janeiro de 2012,
estabelecia uma parceria com o YouTube com o objetivo de lançar a Reuters TV

38

.

Tratou-se de um novo canal disponível com 10 formatos jornalísticos onde se
incluem noticiários, hard news, análise e comentários, finanças, política, tecnologia
e reportagens especiais. Também neste caso os media tradicionais deixam de poder
filtrar alguns dos conteúdos provenientes de uma agência noticiosa. A informação
chega ao utilizador sem intermediários. De acordo com a Reuters, a novidade aqui
introduzida, relativamente à informação que a agência já disponibilizava no seu
site, é a adequação da linguagem e da edição para a Web e não apenas a
publicação de conteúdos noticiosos produzidos para a TV convencional. O site
reuters.com recebe em média cerca de 40 milhões de visitantes de todo o mundo
por mês e é o quarto website de notícias mais visitado.
O jornal britânico The Guardian anunciava em 2011 a explosão de canais de
ciência, também no YouTube, dedicados à matemática, astronomia, química, física
e a demonstrações espetaculares. Entre os mais conhecidos destacam-se o
Numberphile, o GrrlScientist e o canal Favourite Scientist. Em 2008 o YouTube
lança o canal Citizen News com a missão de chamar à atenção da comunidade
YouTube para os melhores conteúdos produzidos pelos cidadãos. A rede social já
tinha disponibilizado em 2007 o YouTube Remixer, um site que permite a edição de
conteúdos vídeo a partir do próprio Youtube. Embora tratando-se de uma
feramenta básica, a ideia que subjacente é facilitar o mais possível ao utilizador a
publicação de videos na plataforma, contornando a eventual dificuldade de
aquisição de um qualquer software de edição de video. Ainda em 2007 criou o
YouTube Direct uma ferramenta que permitiu impulsionar a participação do cidadão
devido à capacidade de ligar os sites criados pelos utilizadores à ampla comunidade
do Youtube. Se por um lado esta ferramenta permite ao utilizador personalizar e
37

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

In jornal Público (13/05/2015), disponível em
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exibir videos do Youtube no seu site, por outro, possibilita o aumento da
interatividade no seu site, ao solicitar o envio de videos aos visitantes. Na prática,
esta ferramenta permite ao utilizador entrar diretamente na ampla comunidade do
YouTube e convidar os membros a participarem na sua página eletrónica.
Considerações finais
A crise económica e financeira que as empresas de media atravessam, aliada
à pressão tecnológica depositada nos ciberjornalistas que se vêm obrigados à
multiplicação de tarefas nas redações, permitiu o aparecimento de novos players
(não profissionais) no mercado da informação que querem intervir no processo de
produção de notícias, seja de forma autónoma (participação do cidadão) ou de
forma colaborativa (jornalismo participativo). De forma a vedar o acesso aos não
profissionais, os jornalistas contra-atacam atirando dúvidas à credibilidade dos
trabalhos produzidos no âmbito da participação do cidadão. Alguns desses
trabalhos não alinham com a paisagem mainstream dos media e, alguns casos,
denotam até interesse, do ponto de vista jornalístico. Estudos realizados sobre esta
problemática demonstram que a participação do cidadão é já uma fatia essencial na
recolha e na publicação de conteúdos em todo o mundo. Se não existissem
cidadãos dispostos à produção deste tipo de conteúdos estaríamos sem acesso a
acontecimentos de âmbito local e até global. Os conteúdos dos cidadãos, ainda que
muitas vezes fragmentados e sem contextualização, são nalguns casos poderosos
do ponto de vista informativo. Inclusivamente, alguns destes amadores, já terão
perdido a vida com o objetivo de produzir mero conteúdo do cidadão (Wall, 2015:
797). No caso do jornalismo ativista, a união de esfoços entre profissionais e
cidadãos parece dar resultados, contudo, aparecem isolados no panorama da
cooperação efetiva entre ciberjornalistas e utilizadores.
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Abstract
With the active presence of algorithms as intermediaries between journalism and
the public, the news industry is once again facing challenges that call for a new
type of literacy. This article focuses on the concept of personalized distribution on
the basis of mediation of information and provides a knowledge-base to identify and
discuss key aspects of the inner working of algorithms. This analysis builds on the
economical crisis of the news industry and remaps the revenue and value
discussion for the news industry at the intersection of algorithmic intelligence and
control. In order to capture capture the full range of challenges the news industry
faces, the article combines the reflection of scholars (e.g. Nicholas Carr, Michael
Latzer et al. and Michael A. DeVito) about the potential risks and biases that
emerge from the increased use of algorithms with professional inputs (e.g. Jack
Fuller, Mathew Ingram, Robert H. Giles and John Huey) about the recurrent slow
reaction of the news industry to the emerging technological innovations. This
reasoning is then complemented with a reflection that derives from the potential of
algorithmic literacy. As a result, this papers uncovers new economical challenges
and shifts of responsibility in the news industry at the levels of value, control and
skills.
Keywords: Journalism; Sustainability; Data; Algorithms;
Introduction

The massive explosion of digital-journalism coincided with a shift in the
traditional notion of computer-mediated communication (CMC) (Anderson et al.,
2014). Society has since become accustomed to having a mass medium which is
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free for all (King, 2010) whereupon any user with internet access is able to
consume, create and distribute content via the same hardware. During these last
25 years, the web has been conceptually associated with a tool for collaboration
(Berners-Lee, 1989), an “always-open market” (Gore, 1994: 2), a collective
intelligence enabler (Jenkins, 2006; Surowiecki, 2005; Levy, 1998), and a tool for
sociality (Shirky, 2008). These conceptual metaphors interfere with the concepts of
information and communication and have had a profound impact in every aspect of
news culture (Stewart & Pileggi in Fuller, 2007: 242). Among all stakeholders of the
journalism field there seems to be a consensus that:
a) this is a new era that endangers “the concept of one-way news, be it
printed or broadcast” that had worked so well in the 20th century (Sagan
and Leighton 2010: 119);
b) content, organizations, and business models should not be repurposed
from print to new media (Jarvis in King, 2010: ix);
c) journalism is now less of a product and more of a process and has to
learn to be less declarative and more discursive (Jarvis, 2011a);
d) in this medium the commodity is attention (Fuller, 2010a; 2010b;
2010c);
e) attention is fostered by building a meaningful relationship with the users
(Jarvis, 2011b; 2011c; 2011d; 2011e; 2011f; 2011g);
f) news "reading” has become a much richer experience (Varian, 2013),
and;
g) in order to build new hypotheses about the present and the future of
journalism, time and leeway is needed (Sambrook, 2005; Pisani, 2006;
Rosen, 2006; Gillmor, 2004; Potts, 2007).
This paper builds on these ideas of an evermore complex news ecosystem,
constantly imposing new challenges for the field of journalism. We start by pointing
out that, in trying to figure out how to succeed in this new, untameable medium,
the news industry presents itself as poorly organized and unable to agree upon and
institute fundamental change (Giles, 2010: 32). Accelerated by social, mobile and
real-time technologies, the story of the relationship of digital technologies and
journalism has since been described as either a tale of disruption (Huey et al.,
2013) or as a collision that has cast a shadow of uncertainty as to what future
journalistic practices will be like (Shirky, 2009). Consequently, we also witness how
the collapse of the certainty of sustainability has “scourged journalism with a
poisonous blend of doubt and defiance” (Fuller, 2010c: 3). We then address how
the slow reaction of the news industry to the advances in the characteristics of the
medium has limited the ability of the industry to maximize value and increase
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revenue. While the industry was still trying to adapt to being an always-on process,
having to learn new skills and competencies to produce content by means of a new
language, as well as learning how to interact with a new breed of users, technology
was entering the “age of data ubiquity” (Pitt, 2013). In this age, new players have
emerged that have since carved a leading position in the quest of competing for
attention of users.
These players have introduced the use of algorithms, “a series of steps
undertaken in order to solve a particular problem or accomplish a defined outcome”
(Diakopoulos, 2014: 400). These algorithms “are characterized by a common basic
functionality: they automatically select information elements and assign relevance
to them" (Latzer 2014 et al., 2014: 3). Consequently, algorithms now drive
innovation in the most powerful medium of distribution in human history. In
Understanding Media, McLuhan (1964) foresaw the constraints which a change to a
more effective medium would bring: “Should an alternative source of easy access
to such diverse daily information be found, the press will fold.” (McLuhan, 1964:
207). Jack Fuller (2010a) illicites that McLuhan's oracular apocalyptic scenario did
not happen, but stresses what many have said before: building a future based upon
the same ideals that have supported newspapers for more than 100 years has
proven and will continue to be a bittersweet venture (Fuller, 2010a). Hence, for the
journalism field to outline a sustainable path of evolution, it is imperative to first
develop a clear understanding of how algorithms interfere with the flow of
information. In other words, the first step is to develop some reasoning that leads
to the field of journalism becoming truly literate in today's world (Macbride, 2014).

Sustainability

Whenever an industry suffers a disastrous decline in revenue, the financial
pressure ratchets up. When economic constraints put into question the very
existence of an industry, it is difficult to have the time and clear vision to imagine a
future. This is where journalism finds itself: with journalists from old and new
media rightfully worried about the decline of paying news audiences, downsize of
news staffs and advertising revenue (Mele and Wihbey, 2013). This sense of
urgency has driven the industry to implement more than one economic model in
the pursuit of new strategies: paywall, freemium content, subscription, funding
from foundations, and donations from the audience, to name a few. Some of these
new business model ventures are promising, but the consensus within the industry
is that the majority do not have a track record to demonstrate their ability to
sustain the industry (Giles, 2010). Some models might be working in specific
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scenarios but “the quest for an economic model for journalism, whether commercial
or nonprofit, remains elusive” (ibid.: 37). Hence, although we can say with
certainty that the amount of news has risen exponentially and traditional news
media still supply most them (Jurkowitz, 2014), so far the internet’s threatening
uncertainty has prevented the establishment of a silver-bullet sustainable scenario
for publishers and journalists (Giles, 2010). The paywall - building virtual walls
around access in an effort to try and generate revenue through content - serves as
a good example to highlight the absence of a winning formula.

Content different from revenue
The raising of walls reasoning can be traced back to the past century, as seen
in Iver Petersons’ (1996) article “Commitments, and questions, on electronic
papers”

written for The New York Times. According to the author, the internet

ethos of free goods is one of the main barriers for generating revenue (Peterson,
1996). To this day, within the news industry, it is still common to find professionals
who argue that giving away content for free is not a synonymous of a viable
economic model. Nice try but no: giving away content for free is not a viable
economic model. The brands leaping into the paywall business-model, ground their
arguments in the overwhelming success of the New York Times (NYT) and the Wall
Street Journal (WSJ). When it come to charging for access to content, both brands
are a beacon of success. We argue that this success has less to due do with the
paywall itself and, more to due with the specific characteristics of the brand, the
content and the audience they reach. The NYT and the WSJ are brands that already
attract millions of visits per-day, proving that they are already established brands
on the market. The content of these publications is taylor-made into making them
what they’ve always been, a beacon of good content. They reach a global audience
of mostly business people, government officials, and academics. This audience is
very specific for two reasons: 1) they need to be up to date and, 2) they can afford
to subscribe to more than one source of information (Mutter, 2013).
Unlike the success of newspapers like the NYT, we can now argue that, for
some smaller newspapers bridging revenue ambition with access to content did not
create the intended feedback (Ingram, 2013a; Dyer in Ingram, 2013b). On the
contrary, some brands have since concluded that the paywall is a bad strategy
altogether (Ingram, 2013c), and we are now witnessing a “paywall rollback trend”
(Ingram, 2013a). Hence, the web brought economical constrains the the newspaper
industry but those constraints are not caused by publishers migrating to an
universally open-medium. As Jack Fuller (2010) argues, the struggle to find a
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sustainable model came because the Internet “took away advertising” (Fuller,
2010a: 3).

Revenue different from Value
Selling the access to content has never been newspaper’s main source of
revenue. Even when news were only reachable in a printed medium, selling
newspapers was never the biggest slice of the industry’s income. The biggest slice
of profit always came from selling advertising spots in the printed pages of a
newspaper. More precisely, from selling space for targeted advertising. The
interests of readers in subject matters that relate with their products and services
(e.g. adds in the financial section were different than in the sports section) was
always what compelled advertisers to use newspapers as a means of reaching
potential customers. An argument supporting the influence of targeted advertising
on news industry’s revenue is the fact that news that have very high social value
and tend to attract big audiences (e.g. a bombing here or an earthquake there)
have always had very low commercial value due to the “difficulty of showing
contextually relevant” advertisements (Varian, 2013). The above mentioned
arguments lead us to conclude that the phenomenon of century old institutions
failing to make it into the second decade of the 21st century did not come from the
new medium’s ethos of free access. This misconception of the origin of revenue
allow us to address, during the course of this chapter, what we consider to be a
fundamental discussion concerning the true value of journalism. In the words of
Ingram, “too many newspapers seem to be ignoring the velvet-rope option [value
= reader] and simply throwing up paywalls [content = value] out of desperation"
(Ingram, 2013c).

Value = Attention
In the paywall business model, revenue is linked with access, meaning,
brands content (news) is seen as the source of value. When arguing that revenue is
linked with advertising, value emerges from a different object - the user (ibid.).
Building walls around access to content might not increase the time which paying
users spend on the digital newspaper but it will, for sure, limit the traffic. Limiting
access is the same as decreasing value. This action creates even more constraints
towards increasing revenue. Hence if a publisher wants to increase revenue, he
needs to increase the time a user spends on his platform (Varian, 2013).
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Increasing the time a user spends on any given platform has become a
difficult task due to the overload of information available on the web. In the highly
competitive environment of this ecosystem users are constantly being bombarded
with information coming from multiple sources (ibid.). The glut of information adds
to the sustainability equation precisely because our capacity to storage and
integrate content at any given time is limited (Berka et al., 2007): “the greater the
bombardment, the more that attention comes to play” (Fuller, 2010c: 60). This is
where the basic economic problem news industry is facing lies - an increased
competition for the attention of users (Fuller, 2010c; Carr, 2010).

Attention = Challenge
What we pay attention to results from a combination of top-down and bottomup mechanisms that ends up in filtering the relevant and ignoring the irrelevant
information from the environment (Boksem et al., 2005; Posner and Petersen,
1989). Bottom-up mechanisms concern sensory factors such as the relevance and
salience of the stimulus while top-down mechanisms correspond to cognitive
factors, such as expectations, desires, interests and motivations (Corbetta and
Shulman, 2002). Moreover, according to Mor and Winquist (2002), we can expect
self-focus to vary significantly across situations and contexts, once that the
situations and contexts frame our thoughts, either maximizing or decreasing our
ability to focus (Mor and Winquist, 2002). It has been proven that, while using the
web, alterations occur in our brains. The most prominent type of alterations relate
to attention (Carr, 2010).
The Web environment is changing our brains in a way that such that external
stimuli overcome internal stimuli for controlling attention (Carr, 2010). Due to the
capacity

of

our

brain

to

functionally

and

anatomically

adapt

to

different

environmental demands – called neuroplasticity – some studies have consistently
showed that sustained attention, the capacity to maintain a certain level of
attentional arousal, and top-down control of attention (Kirmizi-Alsan et al., 2006;
Sturm and Willmess, 2000; Posner and Petersen, 1989) tend to be suppressed at
the expense of other cognitive skills. Selective attention, the capacity to respond to
external stimuli, and divided attention, the capacity to attend to more than one
stimulus at a time (Shinn-Cunningham and Ihlefeld, 2004; Posner and Petersen,
1989) are being enhanced. The above mentioned arguments lead us to conclude
that, the information-overload web places a high challenge for users to be driven by
top-down mechanisms. The web “promotes cursory reading, hurried and distracted
thinking, and superficial learning” thus pushing the users to their “native state of
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bottom-up distractedness” (Carr, 2010: 116-18). In sum, the medium changes
users at the same time that it is changing journalistic processes.

Challenge = Change
Journalism and its production routines and conditions have always been
shaped and influenced by technology (Dorr, 2016). If for decades the journalistic
industry made huge profits from selling advertising and was the dominating factor
for constructing a public-sphere, now both activities are under pressure from either
IT (e.g. Microsoft), dot-coms companies (e.g Google) or social media platforms
(e.g. Facebook). All of these have since become intermediaries for both delivering
news and advertisement and have established themselves as market-makers with
huge competitive advantages over the news industry (Latzer et al., 2014: 17). In
competing for user’s attention, new cultural gatekeepers, such as Facebook and
Google (O’Donovan, 2014) and other news aggregators (e.g. Flipboard) have
positioned themselves at the forefront. These platforms introduced new tools and
methods that allow

for a deeper understanding of user’s behaviors. This

understanding is then used to optimize the process of driving user's attention
towards specific content. This optimization is achieved by using algorithms designed
to predict user’s needs and desires. This knowledge about the users is then used to
optimize the process of targeting advertisements. Hence, by valuing users’ behavior
and optimizing attentional driven processes, these platforms are positioning
themselves to increase their revenues. Moreover, none of the above mentioned
platforms develops their own content, a clear sign that in the age of web services,
value truly lies in users, not in content.
With algorithms entering the stage of professional news distribution (Dorr,
2016), it is our reasoning that both editorial structures and journalistic routines are
being forced to change significantly. The next chapter explores how news
distribution and, consequently, consumption is being overrun by this new trend of
algorithms that assign relevance to pieces of information and distribute content in a
personalized manner. In a short span of time personalization is already being used
in a wide range of our daily online activities, influencing "almost all the information
you consume, from news stories, to social media updates, to movies, books, and
television programs” (Macbride, 2014). While this concept might once have had
relevance to only a few data geeks, automated-algorithm distribution now concerns
leaders and services across every sector, and consumers who stand to benefit from
its application (Manlika et al., 2011).
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The imperative of algorithmic literacy for contemporary journalists

During the course of the first chapter we have argued that the field of
journalism has always been challenged due to technological developments. These
technological

developments

are

part

of

a

continuum

of

eras

of

so-called

digitalisation which will continue to unfold in the future. We called attention to the
fact that there have been technological developments and human uses of said
developments in the past and that responses by the field of journalism have been
neither well-informed nor well-timed. As a consequence, most of the responses to
these challenges have not been successful. We explained what went wrong in the
reasoning of how the industry chose to respond. We concluded by pointing out we
are on the cusp of riding the wave of a new tech trend. This new trend of
distribution

empowers

algorithms

with

the

responsibility

of

selecting

how

information flows. Our reasoning is that the industry has still not understood how
algorithms work. The second chapter will be devoted to addressing various aspects
of algorithmic-literacy.

Terminology
One of the core objectives in media industry scholarship is "to develop deeper
understandings of the processes via which media content is produced, consumed,
and interpreted by media audiences" (Blass and Gurevich, 2013: 33). The recent
study of the impact algorithms have on the flow of information, like other new-born
technological innovations, still lacks a coherent and consistent terminology (Garcia
and Calantone, 2002). For this reason it is important to clarify the terminology we
adopt during the course of this chapter. Whenever we address the grand scale
effects of algorithms, we will make use of Latzer et al. (2014) coined concept of
algorithmic-selection. All the algorithmic selection applications identified by the
authors differ in scope and applicability. The concept can relate to either search,
aggregation,

observation/surveillance,

prognostic/forecast,

filtering,

recommendation, scoring, content and, allocation. All of these applications are
based on filtering through data and applying rules about what the world is like
(Latzer et al., 2014: 6). This common link leads us to argue that personalization is
a functionality that any of the above mentioned applications might have. Whenever
discussion the grand scale effects of the increased use of algorithmic selection, we
are also discussing the possible effects of personalization. When addressing the use
of personalization in the context of the journalistic process of distributing news and
shaping public opinion, we will adopt the concept of algorithm-editors. This helps us
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to detach personalization from human-editors (DeVito, 2016). An algorithm is here
seen as an object that is used in both algorithmic-selection applications and
algorithm-editors (C.W. Anderson, 2011). This mean that personalization does not
exist without algorithms. Data is the fuel that runs the engine of algorithms.

Algorithms
We are living in at least three periods that build upon digital data: the
information era, the social era, and the big data era (Bloem et al., 2012: 5).
Although the advent of the three periods was sequential, all are equally important
in terms of their effects on the flow of information. Information, sociality and big
data operate as cogs of the same machine. Our initial efforts are focused on
clarifying how data connects with the problematic of competing for the attention of
users in the age of algorithms.

Tracking Data
As we have come to realize, in the digitally-connected world, what Google
does, the rest of the world mimics. A long time ago, in their search engine Google
started tracking the individual digital footprint of users. This individual footprint is
generated

in

the

interaction

between

people,

machines,

applications

and

combinations of these (ibid.). Google soon realized that in order to drive the
attention of users on the web it was not sufficient to simply track user’s interaction
within their own platform. Google needed as many data sources as possible. Soon,
for every platform involved in this process of tracking digital footprints, it became
critical to have access to other data sources as well: personal data (current
location, home location, age, gender, initial contact date, etc.), as well as the
activity of users in third-party platforms (social media, public information, activity
on other web sites and web pages, etc) (Latzer et.al, 2014; World Economic Forum,
2011; World Economic Forum, 2015). Because a platform has access to all of these
data-sources, suddenly, there is an abundance of individual digital-footprints. We
have become largely accustomed to our era being coined as the “Age of Big Data”
(Lohr, 2012). Notwithstanding, the term "Big Data" is for the most part ambiguous
or ill-‐defined (Boyd and Crawford, 2012). Just because large pools of data can be
captured, communicated, aggregated, and stored, does not imply we are dealing
with big data. Big data is not related to the abundance of data flows and data
sources but rather to the process of analyzing said data (The Boston Consulting
Group, 2016). the opportunities for optimizing the process of competing for the
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attention of users emerges from this data analysis. This is a process too vast, too
complex and too abstract for humans to understand. Only a machine can do it, and
they do it by means of algorithms.

Feedback-loop
After gathering historical data from all the users, a statistical model is then
used to analyze the aggregated data. The statistical model will make predictions
based on this data and suggest an output that will most likely be useful for the
user. Gathering, analysing and predicting is a cyclical process, meaning that the
user’s behavior towards the prediction feeds the initial data sources (the user’s
interaction with the output n serves as the input n+1). This is an ongoing, neverending process of the refinement of the relevance of the output. Refinement implies
that the "quality of selections feed back into future selection processes and thus
their increase quality" (Latzer et al., 2014: 13). In other words, the feedback-loop
tends to become more efficient

and provide better quality of service with the

growing use of a service.
When not in the presence of a feedback-loop, a platform depends on the user
deciding what to search for. In a platform offering feedback, the system
automatically selects relevant information tailored to each specific user. This implies
that personalization is not a passive service, waiting for the users to pull
information, in fact, it is quite the opposite. Personalization engages in pushing
information towards the users. This active characteristic of personalization is the
focus of the following argumentation.

Pushing information
The point of this discussion is not to argue for whether or not the use of
algorithms result in valuable insights for optimization in a broad range of areas. We
assent with the notion that manipulating large and complex datasets offers the
possibilities of identifying previously impossible levels of insights, granularity of
analysis, and relationships between elements in the dataset (Bertot et al., 2012).
When it comes to the specific case of personalization, we agree that it helps users
smoothly navigate the web, while at same time keeping them from drowning in the
information glut. The issue we discuss concerns who is providing this help, how the
users are perceived by this help, who designs this help, how much the users know
about the internal processes that make the help work. This is a line of inquiry that
not only helps the industry to "respond effectively and adapt to the rapidly
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changing technological conditions under which contemporary media industries
operate" (Blass and Gurevich, 2013: 33), but more importantly, helps scholars
grasp how algorithms "are being constructed, and the assumptions, priorities, and
inputs that underlie their construction" (ibid.: 35).

Control
This active process of helping (predicting and pushing relevant information)
can be described as algorithmic intelligence (Anderson, 2011: 536). In the specific
case of algorithm-editors, algorithmic intelligence is important because it changes
the way that journalism and audiences relate. If we take the example of Google's or
Facebook's news feed, it is clear that their algorithmic intelligence does not
"operate directly in parallel with the story selection process at a traditional news
organization" (DeVito, 2016: 2). And still, these feeds play an important role in
“mediating journalists, audiences, newsrooms, and media products” (Anderson,
2011: 530). Mediating a relationship between the public and power structures is in
itself an expression of power. Hence, algorithm-editors can be seen as a new form
of power (ibid.; Diakopoulos, 2014; Latzer et al., 2014; Dorr, 2015).

More

precisely, this control over the flow of information can be addressed as a process of
automated gatefication.
Automated

gatefication

is

based

on

computer-generated

metrics.

This

datafication of the world relies primarily on correlation, meaning the feedback-loop
is not based on “deep comprehension of information” (DeVito, 2016: 4). This is an
important aspect because it establishes that the ability to predict what users
consider to be relevant information is a limited process. Also, this process of
datafication points out the risks of algorithms relating to users in an “aggregated,
big-data kind of way” (Schudson and Katherine Fink, 2012), where users are
considered quantifiable and predictable objects (Anderson, 2011). Thus, automated
gatefication is encouraging the establishment of a non-participatory audience that
feeds on the agenda imposed by the algorithms (Anderson, 2011) and creates
calculated publics (Diakopoulos, 2014).

Biases
If users understood "human-editors' values, and their flaws" (DeVito, 2016:
3), when it comes to algorithmic-editors, there is a “technologically-inflected
promise of mechanical neutrality” (ibid.: 4). This popular understanding of an
unbiased push of information could not be furthest from the truth. Algorithm\\ Atas do #5COBCIBER \\
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editors have biases just as surely as do human-editors. These biases are endemic
to all algorithmic systems, meaning, they have a direct impact on each of the major
functions of these algorithms (ibid.). The first bias that should be addressed
concerns the limitations of technology itself. This limitation is related to the
computing and processing power of the technology structure that supports the
algorithms. But the most relevant bias has nothing to due with technology, but
rather, it is linked to those who create the technology.
An algorithm is a man-made object. The definitions and criteria of the creator
are the backbone that teaches the algorithm how to learn (Diakopoulos, 2014). We
are not just addressing the engineers who build the value-based decisions of the
machine. The deep impact biases have on the algorithm’s output is also related to a
pre-existing bias (DeVito, 2016). This pre-existing bias is associated with an
individual or societal input that inevitably finds its way into all stages of all
algorithmic-selection designs. Hence, this bias is endemic to all algorithm systems
(ibid.), meaning that algorithm-editors have to be considered a process / creation /
object that derives from the individual perspectives and experiences of their
makers. The fact that the biases of the algorithm are not generally recognized is
just the tip of the iceberg. These algorithms operate behind the scenes without the
user being aware of how they influence the selection of the content accessed
(Latzer et al., 2014). The complexity of the value-based decision-making of the
algorithm is covered by an opaque cloth, obfuscating the inner workings and thus
making it difficult to assess the intent of the maker. This inability to grasp the
contours of their power is what drove many scholars to start addressing algorithms
as black boxes (e.g. Anderson, 2011; Diakopoulos 2014).

Risks
As we argued above, algorithms do far more “than simply aggregate
preferences” (Anderson, 2011: 540). They are active players that powerfully shape
users perceptions of the real (Latzer et. al, 2014: 6). Furthermore, algorithms are
man-made and therefore we have to take into account the intent

behind them

(Diakopoulos, 2014: 10). Intent is hard to determine because the inner workings of
an algorithm are usually locked in a black box. As a result of this it can be difficult
to understand how automated gatefication works. All these facts support our initial
reasoning of the urgency for the field of journalism to develop a better
understanding of algorithms. It is not just about understanding how, through the
use of algorithms, the flow of information is happening in a non-neutral, flawed,
biased and, to some extent, gatekeeping manner. It is also about understanding
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what the risks that emerge from the large scale use of opaque, automated
gatefication are interfering with the formation of public opinion.
The power which this automated gatefication holds over the flow of
information might not always be intentionally exerted. In some cases this power
might be incidental. Notwithstanding, whether incidental or intentional, filtering
decisions always exert their power by over-emphasizing or censoring certain
information (Diakopoulos, 2014). Diminishing the variety of information available
implies that the user is labored towards a distortion of the real (Latzer et al., 2014).
This distortion can come in the form of manipulating reality, instigating social
discrimination or silencing those who do not fit the filter. Automated gatefication is
then blatantly liable to create constraints on the freedom of communication and
expression. Going back to the issues discussed in beginning of this chapter, by
having the flow of information evermore controlled by automated gatefication based
on users’ individual footprint, we are also witnessing an increased risk of serious
threats to data protection and privacy. Moreover, by delegating power to
algorithms, as was discussed in the the first chapter, we are creating uncertain
altercation

in

how

our

brain

functions.

For

example,

it

is

unclear

what

transformations and adaptations are occurring in the human brain in this era of
“growing independence of human control” and, consequently, of “growing human
dependence on algorithms” (ibid.).
Final Remarks

This paper identified that the news ecosystem is growing more complex than
ever before. It is our reasoning that a lack of algorithmic literacy not only increases
the economical constrains which the news industry faces. As discussed in the first
chapter, the lack of awareness concerning targeted advertising led to catastrophic
economical constrains for the news industry. Personalization, a process that was
inherited from the target advertisement. Content is being distributed evermore by
technology companies instead of journalists. Furthermore, these tech companies
increasingly delegate important authority to sophisticated algorithms. The purpose
of these algorithm-editors is to assign relevance to specific content in an effort of
steering the attention of users towards their platforms and services. With signs of
another slow reaction towards understanding the new technological trends, the
news industry is allowing concentration of users on non-journalistic platforms. This
exodus of value is crippling revenue opportunities. Moreover, by giving up control
over this process of distribution, the field of journalism is giving up control of their
most important role in society, namely mediating the relationship between power
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structures and citizens. These companies act as intermediaries between citizens
and news but do not incorporate journalistic-values in their processes. While users
are getting accustomed to using these platforms, power and authority on public
opinion formation is now at the hands of companies who do not necessary feel the
need to do anything else but satisfy their shareholders needs and make money.
Their processes of filtering information are opaque and solely based on datafication
of human behavior. Also, the increasing role of algorithms is taking on influential
gatekeeping and agenda-setting functions. This automated gatefication presents us
with several risks, the most relevant being the the possibility of distortions and
manipulations of the real.
If in the past decade, the journalism industry saw the need to add experts to
design content for the web and to perform social media strategies, now the
newsroom is forced to consider adding experts that understand how to perform
data research, mining and experimentation. These experts cannot be asked to
develop a one-size fits-all solution because the web and the user are constantly
changing. To add value, to grasp the attention of users, a great effort is needed in
order to acquire core resources: tech expertise, hardware infrastructure and quality
of data. Only if such steps towards change are taken, will the news industry tap the
full potential that comes with the use of algorithms. It is important to finalize with a
clarification. With the newsroom being, once again, forced to adapt to this
mechanical change, misconceptions might arise. We can see evidence of this in the
discussion of whether or not algorithm-editors will take over the editor's job. It is
not about replacing, but rather, about how machines can free editors to do what
only human editors can do. A human-editor will still decides the standards of one’s
editorial guideline. Also, a human still decides to what type of audience they are
creating the content. This is why it is important to remember that machines were
created to free humans from performing complex mathematical tasks, in order that
they might use their time doing other important things. For example, learning how
to limit their dependence on companies who do not stand for journalistic values.
Without a learning curve, there is no knowledge base to guide journalism in this
era. It is crucial to create this knowledge base within the field of journalism and to
take initial steps towards outlining future research to be conducted.
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Resumo
El diario Publico lanzó en 2011 su sección en Internet P3, un proyecto de
innovación desde su medialab en colaboración con la Universidad do Porto. Se trata
de una plataforma de crowdsourcing para posibilitar que los usuarios registrados
puedan subir sus contribuciones a la edición del medio. Especialmente dirigido a un
público joven, la plataforma recibe entre 600.000 y un millón de visitas mensuales
y se ha convertido en una referencia de innovación periodística en Portugal.
El presente trabajo se plantea como un estudio de contenido sobre la sección
Fotografía dentro de P3.Publico con el objetivo de determinar la periodicidad de las
publicaciones, los formatos empleados, el contenido artístico de sus piezas
periodísticas, las tecnologías empleadas y la repercusión de las publicaciones en
función del número de visitas, comentarios publicados en la web y número de veces
que se han compartido en Facebook.
Los resultados reflejan que las publicaciones están centradas predominantemente
en artistas portugueses y contenido relacionado con Portugal, aunque no
exclusivamente. En general, se observa una gran disparidad en relación a la
respuesta de las piezas por parte de los lectores y esto, en ocasiones, sorprende
por la relación que guardan con las temáticas abordadas. Destaca muy
especialmente el intenso uso que se hace de la red social Instagram por su
utilización para generar contenido de autoría colectiva. En este sentido, P3.Publico
es, sin duda, un excelente modelo de innovación como plataforma pionera en el
periodismo participativo.
Palabras clave: Ciberperiodismo; Medialab; Crowdsourcing; P3.Publico
Abstract
Publico newspaper opened its Internet section P3 in 2011, an innovative
project made by the media lab in collaboration with the University do Porto. It is a
crowdsourcing platform to enable registered users to upload their contributions to
the edition of the media. Particularly focused to young audience, the platform
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receives between 600,000 and one million monthly visits and has become a
benchmark of journalistic innovation in Portugal.
This paper is intended as a preliminary study of content on the Photography
section within P3.Publico in order to determine the frequency of publication, the
formats used, the artistic content of his journalistic pieces, the technologies used
and the impact of publications depending on the number of visits, comments posted
on the web and the number they have shared on Facebook.
The results show that publications are specially focused on Portuguese artists and
content related to Portugal, but not exclusively. Overall, a great disparity is
observed in relation to the response of the pieces by readers and this sometimes
surprised by how they relate to the art field. Specially outstanding is the intensive
use made of the social network Instagram because of its use to generate content of
collective authorship. In this regard, undoubtedly, P3.Publico is an excellent model
innovation as a pioneer platform in participatory journalism.
Keywords: Digital Journalism; Medialab; Crowdsourcing; P3.Publico

INTRODUCCIÓN
La constante evolución de las nuevas tecnologías, la agresiva competencia
por los índices de audiencia y la irrupción de nuevos cibermedios empuja a las
cabeceras a buscar la diferenciación. Con la llegada de Internet las formas de
consumo de información han cambiado y los medios de comunicación deben
evolucionar, tanto en sus estrategias comerciales como en sus formatos y
contenidos narrativos. Esta necesidad de permanecer en constante cambio ha
provocado la creación de departamentos especializados, cuyo objetivo es recoger
las tendencias más innovadoras e introducirlas en los procesos de producción. Estas
unidades especializadas son los llamados medialabs o labs. Los equipos que
conforman estos departamentos están especialmente encargados de implementar
los formatos audiovisuales que surgen continuamente facilitados por las crecientes
posibilidades de la tecnología digital.
Los primeros labs surgieron en los años 90 en los Estados Unidos:
“El laboratorio periodístico más destacado de los años 1990 fue
probablemente el Information Design Lab promovido por el grupo
norteamericano de prensa Knight Ridder en Boulder, Colorado. Aquel
medialab estaba dirigido por Roger Fidler, autor del libro Mediamorphosis
(Fidler, 1997), y lo componían periodistas, diseñadores, tecnólogos e
investigadores” (Salaverría, 2015: 398).
En enero de 2015 existían una treintena de labs en todo el mundo,
concentrados mayoritariamente en 12 países de Estados Unidos y Europa
(Salaverría, 2015: 399). En la actualidad, en Portugal existen 2 medialabs: Diario
de Noticias Media Lab, que funciona desde 2010 con el objetivo de desarrollar la
formación periodística y promocionar el consumo de medios entre jóvenes
(Salaverría, 2015: 400); y P3 del diario Público que, desde 2011 se centra en
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explorar nuevas narrativas, formatos multimedia y periodismo de datos. Entre 2012
y 2013, existió un tercero, el Jornal de Noticias Media Lab, que se basó en las
mismas premisas que el primero.
La mayoría de medialabs creados hasta hoy en todo el mundo estén
adscritos a medios audiovisuales, televisiones públicas nacionales principalmente.
Además, “todos los laboratorios de medios impresos corresponden a diarios de
información general, principalmente de difusión nacional" (Salaverría, 2015: 399).
El soporte digital permite ampliar enormemente las posibilidades de multiplicar los
ángulos, formatos y medios con los que crear un reportaje periodístico, sin
embargo, las ediciones online de la mayoría de los medios no terminan de
aprovechar la potencialidad de la imagen fotográfica en la web (Campbell, 2013).
Muchos

de

estos

formatos

se

encuadran

dentro

del

periodismo

inmersivo

(Domínguez, 2010; Pavlik, 2013) y forman parte del llamado slow journalism, un
periodismo que huye de la rapidez de las hard news y, demandan de un mayor
tiempo de lectura por parte del público.
Otra corriente fundamental dentro del ciberperiodismo actual es la que
busca incrementar la participación de los lectores:
“Ahora se hace bien explícita la preocupación por hacer de los visitantes
algo más que simples lectores, y se les invita ya no sólo a opinar sino
además a participar en la presentación y la elaboración del contenido de los
diarios. Los medios que realizan las actuaciones más decididas en esta línea
se suman así a las tendencias que se extienden por la Red bajo la
denominación web 2.0” (Guallar en Tejedor-Calvo, 2010: 611).
Esto implica no solo el uso de las redes sociales para facilitar la participación
del público, sino implementar herramientas para que sean copartícipes en la
generación de contenidos.
OBJETO DE ESTUDIO Y METODOLOGÍA
El medialab de Publico.pt
El presente estudio se centra en el medialab P3.Publico, perteneciente a
Publico, uno de los diarios generalistas más leídos en Portugal. El diario Publico
salió a los kioscos el 5 de marzo de 1990, en pleno crecimiento económico del país
después de la revolución. El 22 de septiembre de 1995 lanzó su edición digital,
siendo el segundo periódico importante de Portugal en hacerlo. En 2005, añadió el
modelo de suscripción al acceso gratuito online. El 22 de septiembre de 2011 el
diario Público lanzó P3, que según su director, Amilcar Correia, registra entre
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600.000 y 1 millón de visitas mensuales y entre 4 y 6 millones de páginas vistas
(Correia, 2016).
P3 es un sitio de noticias de actualización diaria que agrega publicaciones
desde varias fuentes: el propio medialab, el diario matriz, las webs de la
Universidad de Oporto y también de los propios usuarios. Este proyecto es el
resultado de un consorcio formado por el diario Público y la Universidad de Porto
(Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto y el Instituto de Ingeniería de Sistemas y Computadores,
INESC Porto), que funciona dentro del marco estratégico nacional de referencia
(MENR), cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a
través del Programa Operacional de Factores de Competitividad. Se trata, por
tanto, de un laboratorio de investigación que combina diversas experiencias y áreas
de conocimiento ya que en él trabajan estudiantes, periodistas y profesionales de
diferentes disciplinas tanto en la gestión de la plataforma como en la producción de
contenidos.
El consumo de prensa en Portugal es muy bajo:
"se mantiene, en cuanto a prensa diaria, con muy bajos índices de lectura,
los más modestos proporcionalmente de la Unión Europea. Queda lejos aún
de los cien ejemplares vendidos por cada mil habitantes que la Unesco
considera umbral del desarrollo periodístico y, contabilizando la prensa
deportiva, queda en poco más de la mitad de ese índice (16)" (Godoy,
2000).
En este sentido uno de los objetivos del medialab de Publico es conectar con
el público joven (entre 18 y 35 años), target menos asiduo a la lectura de medios
generalistas:
“Publico está posicionado como un medio de innovación de referencia en
Portugal y es el primer sitio de información generalista que busca atraer un
lector joven y promueve formas de periodismo colaborativo. Está diseñado
para pre-universitarios, estudiantes universitarios y post-universitarios,
urbanos e interesados especialmente en información artística” (Correia,
2016).
Además, mantienen un diseño responsive, adaptado a los dispositivos
móviles, cuyos soportes utilizan habitualmente los jóvenes para acceder a la red.
En Publico.pt hay 12.527 usuarios registrados en la actualidad (octubre 2016). “Se
difunden, mayoritariamente, trabajos de personas que viven en Portugal y también
extranjeros, ya que Londres, Río de Janeiro y Sao Paulo están entre las 10 ciudades
con más lectores registrados” (Correia, 2016). La suscripción permite a P3 conocer
las características sociodemográficas de sus lectores y, por tanto, comprobar si la
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estrategia de difusión es efectiva. A través de la suscripción, cada usuario crea su
espacio privado, que le permite, además de enviar sus contenidos, seleccionar sus
temas preferentes, guardar los artículos favoritos, crear una agenda de contactos
de los usuarios registrados y seguir su actividad.
El objetivo de este estudio se centra en comprobar cómo la innovación
periodística se pone al servicio de la promoción de la cultura a través de una
iniciativa con carácter colaborativo. La selección de contenidos, en última instancia,
la hacen los editores de P3.Publico: “Para seleccionar las publicaciones se siguen
criterios de actualidad, calidad de escritura y calidad estética, así como la
importancia y repercusión para su público objetivo” (Correia, 2016). Por tanto, este
análisis busca detectar qué tipos de formatos y tecnologías se utilizan en el
medialab, identificar la temática y la localización geográfica más frecuentes en sus
autores publicados y el nivel de respuesta que obtiene cada una de las piezas.
Muestra
Se han tomado las ocho últimas piezas publicadas en las seis categorías
incluidas en la sección Fotografía. La toma de datos se cerró el 14 de Octubre de
2016.
Hay que señalar previamente que P3 se estructura en cuatro grandes apartados:
•

Cultura: MP3, Filmes, Palcos, Livros, Exposiçoes, Design, Arquitectura.

•

Actualidade: Sociedade, Educaçao, Desporto, Política, Economía, Ciencia,
Ambiente, Media.

•

Vicios: High-Tech, Guía, Em transito, Espelho, Ecra.

•

Fotografía:

Fotografía,

Video,

Ilustraçao,

Instagram,

Webcomics

y

Videoclipe.
“Esta estructura responde a una investigación previa efectuada sobre su
público objetivo, el cual solicitaba disponer de menús cortos y una organización y
navegación por la web muy sencillas” (Correia, 2016).
Se ha elegido la sección Fotografía porque es la única que incluye formatos
multimedia —el resto se basa en el formato de reportaje formado por imagen y
texto— y se busca analizar nuevos formatos y tecnologías empleadas por el
medialab. Si hay piezas en otras secciones de P3 que incluyen algún elemento
multimedia, entonces se incluyen en el apartado Fotografía correspondiente.
El análisis de las 48 piezas se centra en los siguientes parámetros:
•

Subsección dentro P3 Fotografía donde se incluye la pieza.

•

Fecha de publicación.

•

Autor de la obra publicada.
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•

Nacionalidad del autor de la obra presentada.

•

Disciplina artística de la obra presentada.

•

Formato de la pieza periodística.

•

Tecnología empleada.

•

Repercusión de cada pieza periodística en base a: Número de visitas de
lectores, Número de comentarios en la entrada y Número de "me gusta" en
Facebook.

•
Metodología cuantitativa y cualitativa.
Se ha optado por combinar técnicas cuantitativas y cualitativas, por un lado,
un análisis de contenido, una herramienta considerada básica y esencial desde los
inicios de la investigación de los medios de comunicación y hoy en día sigue siendo
fundamental para revelar tendencias y datos inéditos de valor (Jurado, 2009: 3335). Además, el análisis se complementa cualitativamente con una entrevista al
editor de Nuevos Proyectos de Publico y director del laboratorio de comunicación
P3, Amílcar Correia.
RESULTADOS
Frecuencia de publicaciones
Los resultados muestran que no existe una frecuencia fija en el ritmo de
publicaciones. Especialmente llamativo es el caso de la sección de Webcomic (Fig.
1) puesto que se publicaron entradas con una regularidad mensual durante febrero
y junio de 2013, no hubo publicaciones en 2014 y, hasta la fecha, solo aparece una
más en enero de 2015. Aparentemente es una sección casi abandonada.
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Figura 1: Temporización en la publicación de las piezas del Webcomic. Fuente: Elaboración
propia.

El resto de secciones —Fotografía, Ilustraçao, Instagram, Videoclipe y
Video— han publicado con mayor asiduidad los últimos tres meses (Fig. 2).

Figura 2: Temporización en la publicación de las piezas de Fotografía, Ilustración, Instagram,
Videoclip y Vídeo. Fuente: Elaboración propia.

En el extremo opuesto a Webcomic se sitúa la subsección Fotografía donde
se hay publicaciones diarias o incluso dos: Octubre día 9 (2), día 10 (1), día 12 (2),
día 13 (1), día 14 (2). En un término intermedio están Ilustraçao, Instagram,
Videoclipe y Video que tienen entre 2 y 5 publicaciones al mes. Por tanto, hay una
clara desproporción en el ritmo de publicación en función de las sección.
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Nacionalidad de los autores de las obras objeto de las piezas periodísticas
Los editores de las piezas publicadas en P3 pueden ser: un redactor del
propio medio, el mismo autor de la obra, la entidad que acoge el evento cultural
comentado

o

un

usuario

registrado.

En

este

estudio

se

ha

identificado

concretamente al autor de la obra que se publica o se comenta.
Así, respecto a los creadores, la gran mayoría son portugueses (Fig. 3): 27
piezas del total (56,25%) corresponden a artistas portugueses confirmando el
carácter colaborativo y social que pretende difundir el arte y la cultura nacional.
Hay dos categorías de las cuales el total de obras recogidas son todas de artistas
portugueses, el webcomic y los videoclips musicales.

Figura 3: Nacionalidad del creador. Fuente: Elaboración propia.

El objetivo de hacer un espacio colaborativo tiene su mejor expresión en la
cuenta de Instagram de Público, porque desde ella, a través de un hashtag, se
lanzan convocatorias a participar y los resultados son publicados en P3. Estas
publicaciones colectivas suman el 62,50% (5 piezas) del total de publicaciones en la
categoría Instagram.

Disciplina artística de la obra objeto de la pieza periodística
Dentro de cada una de las seis categorías que incluye la sección de
Fotografía, se han observado las distintas disciplinas artísticas de las obras objeto
de la pieza periodística, puesto que si bien hay categorías muy claras y
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homogéneas, como Webcomic, hay otras categorías que encierran varias disciplinas
artísticas (Fig. 4).

Figura 4: Relación entre las categorías encuadradas en la sección P3 Fotografía, el formato
que emplean y las disciplinas artísticas que recogen (Elaboración propia)

Categorías homogéneas y exclusivas son: Videoclip, que únicamente recoge
videoclips musicales, y la mencionada webcomic. Sin embargo, las categoría
Fotografía e Instagram también son homogénea; pero no exclusivas porque ambas
incluyen piezas de fotografía. De nuevo es interesante comprobar cómo al dedicarle
una subsección propia a Instagram se pretende potenciar esta red social y su
función de herramienta de participación colectiva.
Las categorías Ilustraçao y Video, son las únicas que no son homogéneas, es
decir, recogen varias disciplinas artísticas. En Ilustración, por ejemplo, se han
registrado

4

piezas

sobre

Street

Art,

3

piezas

sobre

ilustración

y

una

correspondiente a un caso de ilustración aplicada a un mural interior. Igualmente
en la categoría de Vídeo, se han recogido: una video-acción realizada por el
colectivo Mídia Ninja sobre el asesinato de un fotógrafo llevado a cabo en Sao
Paulo; el vídeo musical anunciador del festival Zigurfest en Lamego, una pieza
documental sobre la reconstrucción del terremoto sufrido por la ciudad de Amatrice
en Italia filmado con un dron por el cuerpo el Cuerpo de Protección Civil; un vídeo
sobre la obra de arquitectura ganadora del premio internacional WAN Landscape
Award 2016 otorgado al proyecto del estudio Topiaris por su trabajo Parque Linear
Ribeirinho en Póvoa de Santa Iria y, finalmente, 4 videos de procedencia muy
variada que comparten intención creativa desde el lenguaje audiovisual.
Formato y tecnología aplicada en cada pieza periodística
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Los formatos de todas las piezas publicadas en P3.Publico son Galería de
imágenes y Vídeo y ambos formatos se resuelven mediante dos tecnologías para
publicarse en la web las piezas periodísticas: el vídeo incrustado y la galería de
imágenes (Fig. 5). Esta última se emplea con profusión, pues con ella se muestran
cuatro categorías: Fotografía, Ilustraçao, Instagram y Webcomic. La tecnología web
empleada para mostrar las galerías de imágenes es Galleria JS.

Figura 5: Relación entre las categorías encuadradas en la sección P3 Fotografía, el formato
que emplean y la tecnología en que se apoyan. Fuente: Elaboración propia.

Mediante vídeo incrustado se elaboran las piezas de las categorías Videoclip
y Video. Los vídeos proceden de varias plataformas en internet: YouTube es la
predominante, con el 75% de los vídeos, y Vimeo y Facebook, se reparten el resto,
un 12,5% cada una. Es significativa la publicación de vídeos tomados de Facebook,
una plataforma que poco a poco está adquiriendo mayor relevancia como soporte
de vídeo. En concreto, allí están alojadas las piezas antes mencionadas: A violência
do Estado tirou o olho a um fotógrafo e Itália: a destruição que só um drone
consegue mostrar.
Repercusión de cada pieza periodística
P3.Publico

está

en

las

siguientes

redes

sociales:

Facebook,

Twitter,

Instagram, YouTube y Vimeo. Además, permite compartir cada publicación a través
de Facebook, Twitter, Google+ y Pinterest —el usuario también puede compartirlo
por email o suscribirse mediante RSS—. La difusión de los contenidos se canaliza,
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mayoritariamente, a través de las redes sociales: en Instagram cuenta con 60.456
seguidores; en Facebook registra 303.603 fans y en Twitter 19.747 seguidores.
Se ha utilizado únicamente la medición de Facebook porque su botón en la web es
el único que indica las veces que se ha compartido.
De cada pieza periodística se ha medido el grado de repercusión entre su audiencia
en relación a tres parámetros:
•

Números de visitas de cada pieza en la web.

•

Número de comentarios que han publicado los lectores en cada una de ella.

•

Número de veces que se ha compartido en Facebook cada publicación.
Los datos recogidos (Fig. 6) indican que la categoría más visitada por los

usuarios ha sido Webcomic: 120.067 visitas a fecha de 14 de octubre de 2016, a
pesar que desde enero de 2015 no han publicado ningún material nuevo; pero,
lógicamente, este dato debe tomarse con cautela puesto que estas son las que más
tiempo llevan expuestas. Les sigue, con la mitad de las visitas, las categorías de
Fotografía (66.877) y Video (62.887).

Figura 6: Número de Visitas, Número de comentarios en la web y Número de "Me gusta" en
Facebook sobre las 8 publicaciones de cada Categoría P3 Fotografía. Fuente: Elaboración
propia.

Lo más significativo es que hay una categoría que recoge mayores índices de
interacción por parte de los usuarios, muy por encima del resto: Ilustración. Esto
puede ser sorprendente a primera vista puesto que se trata de una categoría
centrada principalmente en el Street Art —una disciplina artística que no pudiera
pensarse tan popular—. La impresión opuesta se produce al comprobar el grado de
repercusión de los videoclips musicales —categoría Videoclip— puesto que se ven,
se comparten y se comentan mucho menos que el resto de categorías.
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Los datos por categorías son datos que suman las 8 piezas recogidas y
pueden dar lugar a apreciaciones erróneas porque las repercusiones de cada pieza
son muy diferentes. Por ello es necesario tener una visión individualizada dentro de
cada sección para observar qué piezas son las que han tenido mayor éxito. Por
ejemplo, el dato de número visitas en la categoría webcomic (Fig. 7) se debe
especialmente a dos piezas que están muy por encima de la media: Zong & Borges:
Junho que corresponde a una serie de cómic satírico de crítica política publicado el
17 de junio de 2013 por su propio autor, el portugués Álvaro Silveira. Además, la
pieza O Panda Duplicado, del dibujante João Nogueira Dias, con un número de
visitas inferior, ha tenido mucha más repercusión: en número de comentarios y
número de veces compartido en Facebook suponen el 50% y el 40% del total.
Ambas piezas han sido las que mayor repercusión han tenido dentro de la categoría
Webcomic.

Figura 7. Repercusión de cada pieza en la subsección Webcomic. Fuente: Elaboración propia.

En la categoría Ilustración el efecto es aún más acusado con la pieza titulada
Amália, Paredes e Zeca, os novos gigantes da Amadora, referente a una muestra
de Street Art de la artista portuguesa Odeith que forma parte del proyecto
Conversas na Rua en la ciudad portuguesa de Amadora. No es la pieza con mayor
número de visitas, sin embargo, tiene el mayor número de comentarios en la web
(23, 76,67% del total de la subsección) y el mayor número de Me gusta en
Facebook (7.998, 63,38% del total). Por tanto, distorsiona la apreciación inicial que
daba el conjunto de la categoría y el Street Art en particular, puesto que el resto de
piezas de esta disciplina artística no han tenido la misma repercusión, como se
puede ver en la Fig. 8.
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Figura 8: Repercusión de cada pieza en la subsecciones Ilustraçao. Fuente: Elaboración
propia.

En la subsección Fotografía ocurre algo parecido con la pieza Elas são
centenárias, belas e enrugadas del fotógrafo italiano Raffaele Montepaonne. Con
apenas un 15% de las visitas totales ha logrado prácticamente la mitad de la
repercusión de la totalidad de la subsección (Fig. 7).

Figura 7: Repercusión de cada pieza en la subsección Fotografía. Fuente: Elaboración propia.

La subsección Instagram ocupa el penúltimo lugar en número de visitas
entre todas las subsecciones y tampoco destaca por su repercusión en comentarios
y número de veces que se ha compartido en Facebook (Fig. 6). Sin embargo,
contiene una pieza que ha logrado especial relevancia: A fotografia dele precipitase sobre as cidades de Mário Teixeira ha provocado 10 comentarios elogiosos, algo
que solo ha superado en el total de la muestra la pieza anteriormente mencionada
de Odeith. La repercusión de cada pieza en el conjunto de Instragram se puede ver
en la Fig. 9.
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Figura 9. Repercusión de cada pieza en la subsección Instagram. Fuente: Elaboración propia.

En las subsección Videoclip las visitas se reparten con bastante regularidad
sobre las 8 piezas recogidas (Fig. 10). Llama la atención que la subsección que
tiene menor número de visitas sea la dedicada a la música. Solo cuatro comentarios
dejados en 3 vídeos y 776 veces compartido en Facebook en total. El vídeo que
más éxito ha tenido por número de veces compartido en Facebook (261, 33,63%
del total de la subsección) ha sido White Haus e a larápia dos hits de White House
(João Vieira).

Figura 10. Repercusión de cada pieza en la subsección Videoclipe. Fuente: Elaboración
propia.

En la subsección de Vídeo, también hay dos piezas que destacan claramente
sobre el resto (Fig. 11). “Ele, ela e uma caravana pelos caminhos de Portugal” un
video sobre la portuguesa Diana Reis y el belga Joey Tuyaerts recorriendo Portugal,
2450 kms en 62 días, enlazando playas para surfear, visto 17.606 veces (28% del
total de la subsección), 5 comentarios (27,78%) y compartido en Facebook 1869
veces (50,51%).
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Figura 11. Repercusión de cada pieza en la subsección Video. Fuente: Elaboración propia.

Todos estos datos son reveladores de los gustos de la audiencia que, sin
duda, sirven a los editores de P3.Publico para tomar decisiones sobre sus
publicaciones. De igual modo, surgen preguntas relacionados con ellos: ¿Fueron los
bajos índices de audiencia los responsables de que se no se mantenga una
regularidad en las publicaciones en la subsección Webcomic o que incluso se haya
detenido? Las piezas de la subsección fotografía con apenas un mes en la web han
alcanzado ya más de la mitad de todas las visitas que han obtenido las piezas de
webcomic que llevan más de 2 años publicadas. También cabe preguntarse, por
ejemplo: ¿el éxito de visitas en fotografía empuja a una publicación constante?.
Sin duda, las mediciones de audiencias y la repercusión editorial exceden el
objetivo de este estudio; pero son un indicio para observar la relación que la
audiencia de la P3.Publico tiene con el medio. Por otra parte, los resultados
obtenidos en este estudio no deben considerarse en ningún caso definitivos puesto
que la muestra (48, 8 piezas por subsección) es demasiado limitada; sin embargo,
son suficientes para obtener una visión global de las características del medialab
P3.Publico.
CONCLUSIONES
El medialab de P3.Publico en su apartado genérico Fotografía difunde
principalmente la cultura y los artistas nacionales mediante una estrategia de
participación ciudadana, es decir, invitando a los suscriptores para que participen
en la generación de contenidos. Además, pone pone su tecnología al servicio de la
comunidad universitaria en su formación. P3 es un excelente ejemplo de
crowdsourcing, es decir, los contenidos son elaborados por los propios autores,
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además de redactores de P3. Cualquier lector, previa suscripción, puede enviar su
texto, imágenes y videos a la redacción de P3 para que sea publicado en la web. A
partir del presente estudio se obtienen algunas conclusiones:
•

La frecuencia en las publicaciones es irregular y depende de las secciones.
Webcomic parece abandonada; Fotografía tiene publicaciones prácticamente
a diario y el resto mucho más espaciadas en el tiempo.

•

Se prioriza la publicación de obras de creadores portugueses; pero no está
cerrada artistas y obras procedentes de otros lugares.

•

No todas subsecciones dentro de la sección Fotografía son homogéneas en
su contenido, en Vídeo e Ilustraciones se mezclan las disciplinas artísticas,
mientras que en el resto son homogéneas. Por tanto, la organización de las
secciones no responde a criterios artísticos y puede ser algo confuso al
principio, debido además a que la forma de presentar los trabajos es
siempre la misma.

•

Las tecnologías que se han empleado para desarrollar las piezas no son
complejas, una galería de imágenes y vídeo incrustado son las dos únicas
empleadas. La galería de imágenes se emplea para todas las subsecciones
excepto Vídeo y Videoclip, sin embargo, no se aprovechan todas las
opciones de la herramienta puesto que no se incluyen pies de foto o títulos
en cada imagen y tampoco se completa la navegación por miniaturas.

•

La repercusión en la audiencia de las piezas publicadas es muy irregular y
hay datos sorprendentes: la música no recibe muchas visitas ni es muy
compartida y, por contra, una pieza de Street Art ha tenido gran éxito.

•

Instagram es una red clave para P3.Publico. Tiene una cuenta propia para
P3, independiente de la cuenta de Publico. Además, la han dedicado una
subsección propia y a través de ella se hacen convocatorias para presentar
obras que posteriormente son publicadas.
Todas estas conclusiones son una puerta abierta a continuar con la

investigación para corroborar las hipótesis planteadas y amplificar el estudio con
otras nuevas; pero, sin lugar a dudas, P3 es un magnífico ejemplo de innovación
lanzado desde su medialab y volcado en la participación de los lectores. Producido
por y para un público joven, P3 es el resultado de una joint venture única entre el
diario Público y la Universidad de Oporto que promociona la cultura a través de las
nuevas tecnologías.
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Resumo
Este trabalho aponta a conceituação da produção de conteúdo informativo para
dispositivos móveis como 'jornalismo em mobilidade' e explica etimologicamente o
termo que passa a considerar a mobilidade digital como tendência presente no
consumo de notícias pela sociedade em rede. Para isso, entende o jornalismo em
mobilidade como um status do jornalismo contemporâneo, podendo sofrer
alterações e ser ressignificado no futuro, mas marca uma situação e conformação
das produções digitais de redações por todo o mundo. Além disso, entende-se
praticamente o conceito como estratégia digital importante para as mesmas. Uma
delas, exemplificada no artigo, é a do NYTimes, nos Estados Unidos. Elementos
como geolocalização, touch screen, interfaces mais simples são algumas das
características que começam a ser levadas em consideração para o newsmaking.
Além disso, marcas da narrativa e do gerenciamento de conteúdo se tornam foco
do debate para a construção de produtos jornalísticos de qualidade.
Palavras-chave: Jornalismo em Mobilidade; Comunicação Digital; Produção de
Conteúdo; Era Móvel
Abstract
This paper points out the concept of informative content production for mobile
devices as 'journalism in mobility' and etymologically explains the term that begins
to consider mobility as digital trend present in news consumption by the network
society. For this, understand journalism in mobility as a status of contemporary
journalism and may change and be reframed in the future, but marks a situation
and conformation of digital productions newsrooms around the world. Furthermore,
it is understood practically important concept as digital strategy for them. One,
exemplified in the article, is the NYTimes in the United States. Elements such as
geolocation, touch screen, simple interfaces are some of the features that are
beginning to be taken into consideration for the newsmaking. Furthermore, marks
the narrative and content management becomes focus of debate for the
construction of journalistic quality products.
Key-words: Jornalism in mobility; Digital Communication; Content Production;
Mobile Era.
Resúmen	
  
	
  
Este trabajo señala el concepto de la producción de contenidos informativos para
dispositivos móviles como "periodismo movilidad" y explica etimológicamente el
término que empieza a considerar la movilidad como tendencia digitales presentes
en el consumo de noticias por la sociedad red. Para ello, entender el periodismo en
la movilidad como un estado del periodismo contemporáneo y puede cambiar y ser
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reformulada en el futuro, sino que marca una situación y la conformación de
procesos de producción redacciones digitales de todo el mundo. Además, se
entiende prácticamente importante concepto como estrategia digital para ellos.
Uno, ejemplificado en el artículo, es el New York Times en los Estados Unidos.
Elementos como la geolocalización, pantalla táctil, interfaces simples son algunas
de las características que están empezando a ser tomado en cuenta para la
elaboración de noticias. Además, marca la narrativa y la gestión de contenidos se
convierte en el centro del debate para la construcción de productos de calidad
periodística.
Palabras-claves: Periodismo en movilidad; Comunication Digital; Producción de
Contenidos; Era Móvel.
O casamento entre mobilidade e jornalismo contemporâneo
Antes de mencionar a comunicação digital e o o status do jornalismo
contemporâneo, é preciso entender que a mobilidade é palavra chave da era
tecnológica em que a sociedade em rede está inserida. Não apenas a mobilidade
urbana, mas o espalhamento que os aparatos móveis tiveram nas últimas duas
décadas ocasionaram o sentimento de pertencimento digital. Logo, para o campo
da comunicação é primordial pensar a mobilidade enquanto conceito sociológico,
antropológico e midiático. Isto porque através destas três dimensões encontramos
o movimento, a tecnologia a favor da mobilidade e a mídia como elemento chave
para difundir um comportamento móvel, um consumo informacional que só
acontece nesta condição.
Condição que vai além do 'bem estar' e acompanha um desenvolvimento
social que tem a mobilidade como uma vantagem da contemporaneidade, apesar
de ser algo que perpassa os processos migratórios, a sensação de liberdade dos
séculos modernos, a revolução industrial e o lançamento de produtos móveis neste
século.
Estas características vão de encontro com a disrupção que o jornalismo vive
na

ambiência

possibilidades

digital.
de

Desde

serem

que

as

ferramentas

tecnologias
midiáticas

ou

móveis

aparecem

propriamente

como

meios

de

comunicação, as marcas jornalísticas precisam decidir estratégias de conteúdo e de
negócios voltadas para este campo. Desta forma, também vamos retomar o
casamento

entre

mobilidade

e

jornalismo

para

mapear

uma

situação

contemporânea desta área: o jornalismo produzido nessas mídias móveis, isto é, o
que será otimizado e encontrado nos tablets e smartphones e não ao contrário
(jornalismo que é produzido com esses dispositivos como ferramentas de trabalho,
o jornalismo móvel).
Tal assimilação da condição de mobilidade no jornalismo também será
tratada do ponto de vista da estratégia e, por isso, vamos definir este conceito
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proveniente do ambiente de gestão e de negócios, e que é pouco analisado quando
se fala de empresas de informação.
Dimensões interpretativas da mobilidade
Falar de mobilidade é falar de um conceito amplo e complexo que têm
muitas

perspectivas

e

dimensões

interpretativas

-

geográfica,

sociológica,

antropológica, tecnológica etc. A mobilidade tem seus vários "sentidos" (SATO,
2015) que retratam

de forma plural importantes significados cotidianos e

comportamentais do indivíduo. A começar pela movimentação espacial ou o
deslocamento entre lugares diferentes que o ser humano faz todo os dias. Essa
sensação de liberdade em 'ir e vir' é um dos sentidos da mobilidade, que nos
remete a noção de deslocamento, esfacelamento de fronteiras e globalização que
se estabelecem em um novo cenário para os indivíduos e que Marc Augé (2010)
classifica como "mobilidade sobremoderna".
Esta noção nos ajuda a compreender do ponto de vista antropológico a
evolução da condição de mobilidade dos "sujeitos transnacionais", que compõem a
sociedade complexa que estamos inseridos. Esta definição se dá pela circulação
crescente das pessoas, que vivem um processo de enfrentamento das noções de
espaço e tempo, que se modificam por causa desta liberdade e fluxo das pessoas
(AUGÉ, 2010). E este processo de movimento de multidões é só um dos sentidos
da mobilidade e que pode ser importado do século 18, quando se inicia um
movimento migratório na Europa. Mas bem antes desta movimentação, a palavra
mobilidade já havia sido relacionada com o movimento dos membros do corpo
humano, por exemplo (SATO, 2015).
A dinâmica do fluxo humano caracteriza diferentes formas de mobilidade
que compõem, por exemplo, o campo de estudos da Sociologia Móvel (URRY,
2010), outra abordagem para entender a condição de mobilidade que perpassou
séculos no desenvolvimento da humanidade. Podemos ainda falar de mobilidade
através das áreas de filosofia, geografia, política-econômica ou mecânica. "A
palavra traz também um sentido de volubilidade, inconstância e falta de
estabilidade. Portanto, possui significados mais amplos do que os conceitos de
locomoção e deslocamento" (SATO, 2015, p.67).
Outro sentido muito coerente com nosso cenário atual é o da mobilidade
como paradigma da sociedade contemporânea, que aparece mais fortemente no
início dos anos 2000 através dos estudos de antropologia e sociologia (GOGGIN et
al., 2015).
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Por isso, percebemos que o avanço da noção epistemológica da mobilidade
se deve, especialmente, às experiências humanas desta condição que são
evidenciadas por meio das áreas de comunicação e tecnologia a partir da década de
1990, quando houve fatos históricos como o surgimento da internet como uma rede
de conexão, além de ferramentas tecnológicas que auxiliavam no bem estar e
deslocamento dos indivíduos.
Para este trabalho, apontamos como uma boa síntese de dimensões
interpretativas da mobilidade a proposta do pesquisador brasileiro André Lemos
(2009) de dividi-la em três tipos: 1) física; 2) informacional-virtual e 3) mobilidade
de pensamento.
As três tipificações formam o que o autor chama de "cultura da mobilidade",
onde a primeira está ligada ao deslocamento espacial; a segunda - e a qual iremos
explorar mais fortemente neste trabalho - ao uso de tecnologias de informação e
comunicação, que não precisam do mundo físico para acessar outras localidades. E
a terceira diz respeito à imaginação humana usada para movimentar-se em seu
mundo interior. E, como interpreta Sato (2015), estas tipificações não se anulam,
mas se complementam no dia-a-dia dos indivíduos, que vivem uma era da
mobilidade, o que metaforicamente Augé exprime:
[...] o que descobrimos, então, é uma paisagem inédita na qual nenhum
dos nossos antecessores na terra jamais viveu, que nenhum dos nossos
antecessores jamais viu. É uma paisagem saída da noite dos tempos, mas
que só existe, em sua forma atual, para nós. É, nesse sentido, uma visão
do tempo "puro". (AUGÉ, 2010, p.68)
Entendemos que a descrição de Augé (2010) remete à experiência humana
da

condição

de

mobilidade

"num

todo

que

privilegia

a

ubiquidade

e

a

instantaneidade" (p.69) de maneira democratizada.
Nesta perspectiva, entendemos a experiência móvel como própria de nossa
era era pós-moderna (BAUMAN, 2001) ou sobremoderna (AUGÉ, 2010) em que a
mobilidade é condição e tendência, ao mesmo tempo, as fronteiras se diluem e dão
lugar à ubiquidade em uma trajetória social que perpassa pelos movimentos
migratórios, pela urbanização e pelo acesso amplificado da população à tecnologia.
Esta era é classificada por Augé (2010) como "era planetária da mobilidade". Com
esta caracterização, ponderamos que vivenciamos uma era da mobilidade, do pósPC, que só é percebida coletivamente por causa da comunicação e dos avanços
tecnológicos.
De um lado, a tecnologia propiciando conectividade e portabilidade através
dos aparelhos e ferramentas móveis criadas nos últimos anos, propiciando "fluxos
enormes de trocas" que ocorre em uma sociedade "conectada e móvel, em
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territórios dinâmicos e efêmeros" (SATO, 2015, p.80). Falando especialmente das
tecnologias móveis sem fio - tablets e smartphones - percebemos uma intrínseca
relação com a comunicação, já que a tecnologia evolui para facilitar o jeito de se
comunicar e informar na mobilidade, que utilizadas em larga escala caracteriza o
que Sato chama de "sociedade em rede móvel", noção oportuna para pensarmos o
público que consome informação na atualidade e, posteriormente, relacionarmos
com a produção jornalística digital.
Tais tecnologias inserem a população em um outro estilo de vida, o móvel, o
que causa impactos na relação de sociabilidade e consumo (SATO, 2015, p. 83),
provocados por um movimento de disseminação e popularização dos aparelhos
móveis, o que também evidencia um processo de transformação dos meios de
comunicação.
De outro lado, a comunicação agrega características à tecnologia que dão
sentido ao consumo e ao uso dela por parte dos indivíduos, como interatividade,
instantaneidade, ubiquidade e simultaneidade (SATO, 2015). As pessoas podem
falar ao telefone, pagar uma conta, acessar email e as redes sociais por meio de
uma única plataforma de fácil manuseio, sem falar nas interfaces intuitivas geradas
pelos avanços da tecnologia.
A evolução técnica dos dispositivos também acontece em seus sistemas
operacionais, que conferem estética às formas de comunicação possíveis na
ambiência móvel, seja por construir uma eficiente usabilidade do produto através
de seu design, ou seja pela capacidade de armazenar diversos artigos entre
mensagens e imagens, que têm ligação direta com memória afetiva, vida pessoal e
profissional do indivíduo. Mais do que uma extensão do corpo, a tecnologia móvel é
uma maneira de expressão viva dele.
Assim, o casamento entre tecnologia e comunicação vêm dar mais conforto
à condição de mobilidade da sociedade e conferir ao celular e ao tablet um status
de mídia digital, os diferenciando dos meios de comunicação de massa e os
colocando

em

evidência

como

tecnologias

de

comunicação

social,

que

se

caracterizam por um fluxo informacional descentralizado, modelo de negócios não
baseado na publicidade tradicional e personalização, que confere maior interação
dos indivíduos (LEMOS, 2007; SATO,2015).
Neste cenário, a troca de informações e acesso a conteúdos diversos são
cada vez mais fluídos e convergentes ao mesmo tempo, por causa da assimilação
dessas tecnologias como meios de comunicação, caracterizando uma paisagem
midiática diferente das já vividas na era dos meios de massa. A atual, se encontra
no desafio de contribuir para o desenvolvimento das experiências móveis
informativas, individuais ou coletivas.
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Por isso, a mobilidade vêm sendo identificada nos últimos cinco anos como
forte tendência digital, onde pesquisas de institutos públicos e de mercado pontuam
a

necessidade

de

pensar

estratégias

para

produtos

móveis

como

fatores

importantes para um negócio de sucesso. E, as empresas de informação
enquadram-se

muito

nesta

necessidade.

Os

dispositivos

móveis,

além

da

portabilidade, auxiliam no acesso mais fácil e rápido a serviços que encontram-se
disponíveis em aplicativos, por exemplo, e esses serão mais vistos por meio dos
aparelhos móveis. A figura 1 evidencia um status atual da distribuição entre a
sociedade e prospectam ainda mais o foco na experiência móvel.

Figura 1: Distribuição de Smartphone para os próximos anos/Fonte: EcommerceMag
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Figura 2: Tráfico de conteúdo em dispositivos móveis nos Estados Unidos, um
parâmetro/Fonte: Ecommerce Mag39

As figuras 1 e 2 são exemplos de como o mercado vai aproveitar esta
disseminação e consumo de informação através dos dispositivos móveis para
engajar, interagir, lucrar, recriar estratégias.
A partir disso, podemos aludir ao casamento mobilidade e jornalismo, que
vem se tornando uma relação mais intrínseca nos últimos cinco anos nos Estados
Unidos, com o NYTimes sendo precursor, e cerca de três no Brasil, com alguns
jornais do eixo Rio de Janeiro - São Paulo. E por que jornalismo em mobilidade? A
fusão destes dois campos geram também uma dimensão interpretativa relacionada
diretamente à produção de conteúdo que será publicado nas plataformas móveis.
Este conteúdo não necessariamente será produzido com dispositivos móveis.
A plataforma é entendida como uma mídia e, neste sentido, aparece como
um outro espaço (nem tão novo) de notícias, que também é pensado para ser
rentável. O jornalismo em mobilidade, então, pode ser a produção de conteúdo
jornalístico

nativo

daquele

espaço

ou

o

que

será

otimizado

e

pensado

multimidiaticamente para as diversas telas.
O termo 'jornalismo em mobilidade' é reforçado e firmado por perceber que
a etimologia e a terminologia fazem grande diferença ne delimitação do que
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Disponível em http://www.ecommercemag.com.br/e-commerce-lucrativo/. Acesso em
maio de 2015
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estamos analisando. Por isso, a mobilidade é interpretada da dimensão midiática e
tecnológica.
Jornalismo em mobilidade
Com a expansão do campo de estudos da mobilidade de diferentes
abordagens teóricas em várias áreas de atuação, entendemos que a comunicação é
um dos fatores mais importantes por transformar a noção de aparelho tecnológico
em potencial mídia digital. Assim, a mídia móvel passa ser a classificação utilizada
graças à apropriação de tais tecnologias pelos meios de comunicação.
Por isso, nesse casamento mobilidade e jornalismo tentamos vislumbrar
uma etimologia e conceito próprios para esta condição do campo - jornalismo em
mobilidade, enquanto status do jornalismo contemporâneo também é tendência
futura por acompanhar as experiências móveis da sociedade.
Dentro deste conjunto de áreas potenciais para as tecnologias móveis, o
jornalismo surge como um subcampo da comunicação inserido dentro das ciências
sociais que assimila a mobilidade como uma condição para prospectar produção
noticiosa que se torne rentável, já que essas mídias móveis trazem à tona a
necessidade de reformulação das estratégias de conteúdo e de vendas, táticas,
posicionamento no mercado digital e até mudanças no modelo de negócios.
No entanto, as empresas jornalísticas em geral enfrentam dificuldades no
processo de produção de conteúdo para dispositivos móveis, encontrando desafios
que dizem respeito à qualidade e ao tipo de conteúdo que será veiculado nesses
pequenos dispositivos portáteis. Otimização e convergência informativa passam a
ser escolhas recorrentes para as marcas que assumem posicionamento digital
móvel e criam seus aplicativos de notícias para manter conteúdo noticioso diário
nestas ambiências de diferentes tamanhos e capacidades.
Os desafios destas organizações informativas começam logo na incorporação
destas tecnologias e em todo o processo de mudança da visão de mercado que a
empresa carrega, já que com os dispositivos móveis é necessário estabelecer
estratégias para que sejam criados e mantidos produtos noticiosos móveis em um
contexto de tempo presente a fim de gerar inovação no futuro. A união entre
jornalismo e mobilidade no segmento de jornalismo em mobilidade, então,
impulsiona uma necessidade do campo de se desprender das amarras do mundo
analógico de tal forma que a empresa opte qual será o foco principal de sua
produção. Este ponto inicial indica o jornalismo em mobilidade como segmento de
produção e também como segmento de rentabilidade à empresa jornalística.
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O jornalismo em mobilidade, então, é uma conceituação dupla firmada para
unir dois pontos de uma empresa de mídia que parecem não se conectar
(CAMARGO, 2015): a linha editorial/produtos e a comercialização dos produtos. No
cenário atual, não é possível manter financeiramente uma empresa através da
publicidade tradicional, que era o foco do setor comercial há alguns anos. É preciso
trabalhar com novos modelos de negócios que vão desde combos informativos com
degustação gratuita por tempo determinado à publicidade nativa e modelos
colaborativos40.
Neste sentido, a conceituação de jornalismo em mobilidade traduz, de certa
forma, a ebulição de ideias que a empresa jornalística vive. Considerando este
conceito como um segmento que parte da dinamicidade e fluidez digitais,
entendemos que propor o jornalismo em mobilidade como uma área de atuação
que os profissionais terão de vislumbrar pode gerar desconfortos dentro da
empresa jornalística que ainda não está adequada à era da mobilidade ou gerar
desafios àquelas que já assumiram ter a área digital como central para pensar
investimentos de capital de risco, criação de produtos jornalísticos e distribuição
dos mesmos com outras ações estratégicas.
Entre os desafios que compõem a proposta do conceito de jornalismo em
mobilidade temos a periodicidade e atualização desses produtos - como podem ser
feitos?; a definição de estratégias de conteúdo e distribuição; a questão da
volatidade temporal e espacial que modifica o acesso ao ambiente móvel e também
a volatidade da audiência nesta condição de mobilidade.
Como perceber um jornalismo em mobilidade de qualidade?
As empresas jornalísticas que atuam no contexto dos produtos móveis
apontam dois caminhos de produção noticiosa - ou através de conteúdo nativo, isto
é, aquele que é pensado e produzido especialmente para os dispositivos móveis, ou
a produção de sites móveis que de adéquam a telas diferentes através de um
processo de otimização de conteúdo. Esta otimização também pode ser realizada
sem site móvel, mas com a criação de produtos móveis que utilizam as notícias do
site ou da versão impressa da empresa, se caso ela for um jornal tradicional. Outra
maneira de trabalhar com jornalismo em mobilidade é através do crossmedia,
quando

a

notícia

é

trabalhada

em

diferentes

plataformas

favorecendo

as

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

40
Esta noção de modelos de negócios colaborativos é citada no trabalho, mas ultrapassa o
objetivo de investigação. Portanto, não trataremos nesta pesquisa a questão de modelos
colaborativos tampouco trataremos tipos de modelos de negócios, e sim avaliaremos o que o
NYTimes apresenta sobre o tema, apontando tendências nos apontamentos conclusivos.
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características específicas de cada uma como potenciais diferenciais das versões em
celular, tablet ou site, por exemplo.
Dentro desta perspectiva, o jornalismo em mobilidade caminha para um
futuro em que os dispositivos móveis serão pensados em primeiro lugar pela
empresa midiática, favorecendo a estratégia mobile first, própria da experiência
móvel da atualidade. Cada vez mais, então, as organizações terão de adequar seus
produtos à mobilidade.
Considerações finais: Como entender o jornalismo em mobilidade?
É o jornalismo digital que é pensado no contexto da mobilidade, pode ser
trabalhado

convergentemente,

mas

tem

suas

especificidades

ligadas

às

características técnicas dos dispositivos - como tamanho da tela, capacidade de
armazenamento, memória de processamento -, sendo uma parte do negócio digital
das empresas, o que implica na comercialização deste segmento, o que confere
mais força a classificá-lo como tal, quase que um subgênero do jornalismo, se
pensarmos o jornalismo digital (ciberjornalismo) como gênero do campo.
Classificamos o jornalismo em mobilidade como um segmento de tendência
forte, onde sairá na frente a empresa que investir e tiver conteúdo próprio e não
somente adaptével aos tamanhos de telas dos dispositivos móveis. A experiência
móvel e de leitura móvel exigirá liberação das amarras e das certezas das
empresas jornalísticas de que o leitor, por exemplo, vai ler uma matéria longa no
seu móvel. Mais do que conteúdo multimídia, interação e usabilidade, o jornalismo
que deverá ser produdiro para esses dispositivos continuará concorrendo com redes
sociais, aplicativos de serviços e agregadores. Não dá para prever se vai ser
rentável ter o próprio app - que confere mais rapidez do que acessar sites móveis
pelo browser -

e talvez seja mais vantajoso manter lugar cativo em aplicativos

mais acessados pelo público como é o caso do facebook ou ainda manter novidades
que atraiam esta audiência. As certezas sobre elas não são estáticas e mudam a
cada segundo.
Com a discussão e apresentação de conceitos neste paper, defende-se o
termo jornalismo em mobilidade para entender esta área específica e desafiadora
da produção de conteúdo digital que é a mobilidade, as ferramentas tecnológicas e
simbólicas que a cercam. Defende-se como uma tendência contemporânea do
campo jornalístico e da produção de conteúdo noticioso, que também passa a ter
rotinas produtivas influenciadas por elementos de mobilidade como geolocalização,
internet sem fio touch screen, push de notificações, vibração, aplicativos, botões
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interativos sob comando de voz, enfim: um verdadeiro ambiente de convergência
tecnológica e midiática.
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Resumo
No cenário contemporâneo, as emissoras de TV utilizam as redes sociais digitais
como forma de ampliar seu conteúdo e conquistar a audiência, inclusive, dos
usuários que não assistem mais televisão. Esta pesquisa visa analisar como os dois
telejornais de maior audiência da Rede Globo, a terceira maior rede de televisão
comercial do mundo, têm utilizado as redes sociais digitais para divulgação de
conteúdo. Foram selecionados o Jornal Nacional (JN) e o Jornal Hoje (JH). Para este
estudo foram analisadas as postagens realizadas no período de 27 de junho a 10 de
julho de 2016. Autores como Bourdieu (1997), Canavilhas (2006), Jenkins (2009) e
Yvana Fechine (2013) fundamentaram a construção teórico-conceitual. Por meio do
estudo foi possível verificar que os posts apresentam a técnica de pirâmide deitada,
sugerida por Canavilhas (2006), e também trazem as características da conhecida
pirâmide invertida. A metodologia contou com a categorização de estratégias e
conteúdos transmídias, de Yvana Fechine (2013), e análise de conteúdo. A
estrutura da webnotícia, sugerida por Canavilhas (2006), também foi aplicada às
postagens realizadas pelo JN e JH. A proposta está ancorada em duas hipóteses: a
primeira que os dois telejornais em questão estão utilizando estratégias de
transmidiação de conteúdo de forma crescente e que se pode observar
características da pirâmide deitada nos posts; e a segunda que o Jornal Nacional e
o Jornal Hoje utilizam as redes sociais digitais, em sua maior parte, como espaço
para reprodução de conteúdo já divulgado na TV, o que não seria exatamente uma
espécie de transmidiação, mas de crossmedia. O estudo mostrou como a terceira
maior TV do mundo está se comportando diante das mudanças ocorridas em
relação à facilidade de difusão e de acesso à informação.
Abstract
In the contemporary scenario, the TV stations are using digital social networks as a
way to expand its content and win the audience, including users who do not watch
television anymore. This research aims to examine how the two TV news programs
that are most watched from Rede Globo, the third largest commercial television
network in the world, have used digital social networks to disseminate content. We
selected Jornal Nacional (JN) and Jornal Hoje (JH). For this study, we analyzed the
posts from June 27 to July 10, 2016. Authors like Bourdieu (1997), Canavilhas
(2006), Jenkins (2009) and Yvana Fechine (2013) are the theoretical and
conceptual base for this analysis. Throughout the study, we were able to verify that
the posts have the lying pyramid technique, suggested by Canavilhas (2006), and
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also bring the characteristics of the already known inverted pyramid. The
methodology included the categorization strategies and transmedia content, Yvana
Fechine (2013), and content analysis. The structure of web news, suggested by
Canavilhas (2006), was also applied to posts held by JN and JH. The proposal is
anchored on two assumptions: the first is that the two TV news programs in
question are using transmedia strategies content increasingly and it's possible to
realize the lying pyramid features in the posts; and the second is that Jornal
Nacional and Jornal Hoje both use digital social networks, for most of the part, as a
space for reproducing content already used on TV, which was not exactly a kind of
transmedia strategy but a crossmedia one. The study showed how the third largest
TV in the world is behaving in the face of changes in relation to the ease of
dissemination and access to information.
Palavras-chave: Jornal Nacional; Jornal Hoje; Rede Globo; Transmidiação;
Webjornalismo.
Webnotícia como estratégia de transmidiação no telejornalismo brasileiro?
Esta pesquisa teve como objetivo investigar a apropriação da proposta de
webnotícia no telejornalismo brasileiro. Tomou-se como objeto de estudo dois
telejornais – Jornal Nacional (JN) e Jornal Hoje (JH) – da emissora de maior
audiência e cobertura no Brasil, a TV Globo. O primeiro (JN) é o telejornal que está
no ar há mais tempo no país, cerca de 49 anos, e possui a maior audiência, mesmo
em tempos de convergência e queda da audiência das emissoras de televisão
abertas. O segundo (JH), em 2016 conseguiu se manter como segundo colocado,
em termos de audiência, e está no ar desde 1971. O corpus contou com as
postagens realizadas no período de 27 de junho a 10 de julho de 2016, na página
do Facebook dos respectivos telejornais.
Partiu-se da hipótese de que os dois telejornais em questão estão utilizando
estratégias de transmidiação de conteúdo de forma crescente e que se pode
observar características da pirâmide deitada nas postagens, o que amplia o
universo informacional da tela da TV para multitelas (tablete, computador e
celular); e, uma segunda hipótese, que o JN e o JH utilizam as redes sociais
digitais, em sua maior parte, como espaço para reprodução de conteúdo já
divulgado na TV, o que não seria exatamente uma espécie de transmidiação, mas
de crossmedia41. Partiu-se da pergunta como os telejornais brasileiros de maior
audiência estão se apropriando das redes sociais digitais, de forma a utilizá-las
como estratégias de transmidiação e também para ampliar o seu conteúdo
informacional da tela da TV para as multitelas? A metodologia contou com pesquisa
bibliográfica e análise de conteúdo, baseado na proposta de Bardin (1977), e

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
41

Crossmedia tem por conceito a utilização de diversos meios para divulgação de uma
mesma história, trata-se da mesma mensagem adaptada a um formato específico para cada
meio, rádio, TV, internet etc. (Renó & Renó; 2013).
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também com a categorização de conteúdos e estratégias de transmidiação, de
Yvana Fechine (2013).
Os fundamentos teóricos e conceituais contaram com autores como Bourdieu
(1997), Canavilhas (2006), Jenkins (2009), Scolari (2013) e Fechine (2013). O
atual cenário midiático de convergência, que de acordo com Jenkins (2009: 29)
refere-se, “ao fluxo de conteúdos através de múltiplas plataformas de mídia, à
cooperação entre múltiplos mercados midiáticos”, coloca uma série de desafios para
mídia dita tradicional, como o rádio, a TV e jornal impresso. Um deles é como
sobreviver, conviver e concorrer com as novas mídias? Para o autor, o paradigma
da convergência “presume que novas e antigas mídias irão interagir de formas cada
vez mais complexas” (JENKINS; 2009: 33). Essa complexidade faz com que
possamos observar uma mídia de massa, como a televisão, alterar o seu modus
operandi e lançar mão de outras possíbilidades de distribuição de conteúdo, como
uma forma até de sobrevivência. Para Jenkins, “a mídia centralizada, dinossáurica,
de um-para-muitos, que rugia e esmagava tudo em que pisava durante o século 20
está muito pouco adaptada ao ambiente tecnológico pós-moderno” (JENKINS;
2009: 40 apud STERLING), e é sobre esse processo de adaptação, que televisão
vem passando, que esta pesquisa lancou seu foco.
No caso específico do telejornal, a narrativa transmitida pelo mesmo já não
é única e nem suficiente para manter o público informado. Além da transmissão
televisiva,

as

redes

sociais

digitais

produzem

e

distribuem

conteúdos

ininterruptamente, e o telejornal teve que se lançar nesse universo, por meio da
narrativa transmídia que, para Jenkins (2009), “refere-se a uma nova estética que
surgiu em resposta à convergência das mídias – uma estética que faz novas
exigências aos consumidores e depende da participação ativa da comunidade do
conhecimento” (JENKINS; 2009: 49).
Com os novos papéis delimitados tanto para a mídia, quanto para os
espectadores, onde uma nova narrativa torna-se uma ferramenta fundamental para
a produção televisiva, Fechine (2013) apresenta algumas imprecissões conceituais
que o termo transmídia contém. De acordo com

a autora, transmídia e

transmidiação “foram adquirindo tamanho grau de generalização que passaram a
se confundir com noções mais amplas de convergências de mídias ou cultura
participativa, que são precondições para a emergência do fenômeno que nos
interessa circunscrever” (FECHINE; 2013: 22). A autora propõe a utilização do
termo transmidiação para qualificar os blogs, perfis em redes sociais, fóruns e
comunidades virtuais. Sobre programas de televisão,
entendemos transmidiação como um modelo de produção orientado pela
distribuição em distintas mídias e plataformas tecnológicas de conteúdos
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associados entre si e cuja articulação está ancorada em estratégias e
práticas interacionais propiciadas pela cultura participativa estimulada pelo
ambiente de convergência (FECHINE; 2013: 26).
Fechine (2013) propõe, na Tabela 1 abaixo, duas categorias mais gerais de
estratégias

transmídias

–

a

propagação

(onde

os

conteúdos

podem

ser

reformatados ou informativos) e a expansão (onde os conteúdos podem ser de
extensão textual ou lúdica). Mesmo se tratando de uma pesquisa realizada com
base na telenovela brasileira, a autora abre o precedente para que a tabela seja
utilizada para conteúdos informativos, como é o caso deste estudo, onde no
próximo tópico serão aplicados ao conteúdo do telejornal.

Tabela 1 - estratégias e conteúdos transmídias

Estratégias

Conteúdos
Antecipação
Conteúdos reformatados

PROPAGAÇÃO

Recuperação
Remixagem

Conteúdos informativos

Contextuais
Promocionais

Conteúdos de extensão
textual

Extensões narrativas

Conteúdos de extensão
lúdica

Extensões vivenciais

EXPANSÃO

Extensões diegéticas

Extensões de marca

Fonte: FECHINE (2013: 35)

Scolari (2013) ressalta que o conceito de croosmedia também aparece entre
os mais populares na comunidade acadêmica e profissional. Segundo o especialista
em meios digitais Jak Boumans, o autor define o termo com base em quatro
critérios:
A produção inclui mais de uma mídia e todos apoiam mutuamente suas
potencialidades específicas; É uma produção integrada; Os conteúdos são
distribuídos e são acessíveis através de uma variedade de dispositivos,
como computadores pessoais, telefones celulares, televisão, etc.; O uso de
mais do que um meio para fornecer suporte às necessidades de um sujeito
/ história / target / mensagem, dependendo do tipo de projeto (SCOLARI;
2013: 25-26).42
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La producición comprende más de um medio y todos se apoyan entre sí a partir de sus
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As aproximações entre transmídia e crossmedia também serão desdobradas
no próximo tópico, onde serão apresentadas as análises propriamente ditas.
Em relação ao conteúdo informativo do telejornal, dois conceitos são
fundamentais para aprofundar a reflexão desta pesquisa. O primeiro é relativo a
proposta da webnotícia de Canavilhas (2006), onde a partir da observação dos
percursos de leitura na web, constatou-se que neste novo ambiente, a pirâmide
invertida poderia ser deitada, possibilitando a adoção de um novo paradigma,
conforme a Figura 1 abaixo:

Figura 1 - Piramide deitada

Fonte: CANAVILHAS (2006: 15)

Segundo Canavilhas (2006), com a pirâmide deitada propõe-se quatro níveis
de leitura, sendo o primeiro a unidade de base “o lead – responderá ao essencial: O
quê, Quando, Quem e Onde. Este texto inicial pode ser a notícia de última hora
que, dependendo dos desenvolvimentos, pode evoluir ou não para um formato mais
elaborado” (CANAVILHAS; 2006: 15). No segundo nível de Explicação, onde se
responde ao Por Quê e ao Como, “completando a informação essencial sobre o
acontecimento”

(CANAVILHAS;

2006:

15).

Outros

dois

níveis

propõem

a

Contextualização e a Exploração. “No Nível da Contextualização é oferecida mais
informação – em formato textual, vídeo, som e infografia animada – sobre cada um
dos W’s. O Nível de Exploração, último, liga a notícia ao arquivo de publicação ou a

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
potencialidades específicas; Es una producción integrada; los contenidos se distribuyen y son
accesibles a través de una gama de dispositivos como ordenadores personales, teléfonos
móviles, televisión, etc. El uso de más de un medio debe servir de soporte a las necesidades
de un tema/historia/objetivo/mensaje, dependiendo del tipo de proyecto.
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arquivos externos” (CANAVILHAS; 2006: 15). Desta forma, quebra-se os limites
físicos e possibilita,
a utilização de um espaço praticamente ilimitado pra dispobilização de
material noticioso, sob os mais variados formatos (multi)mediáticos, abrese a possibilidade de dispobinilização online de todas as informações
anteriormente produzida e armazenada, através de arquivos digitais, com
sistemas sofisticados de indexação e recuperação de infromação.
(CANAVILHAS; 2006: 15 apud Palacios; 2003; 25)
O segundo conceito a ser trabalhado nesta pesquisa para aprofundar a
questão da informação, resgata a ideia desenvolvida por Bourdieu (1997) sobre
uma parte da ação simbólica da televisão, no telejornalismo, que visa atrair a
atenção para fatos que interessam a todo mundo, que o autor denomina como
omnibus. “Os fatos-ônibus são fatos que, como se diz, não devem chocar ninguém,
que não envolvam disputa, que não dividem, que formam consenso, que
interessam a todo mundo, mas de um modo tal que não tocam em nada
importante” (BOURDIEU; 1997: 23).

O JN e a estratégia da webchamada
A análise do Jornal Nacional e Jornal Hoje levou em consideração o período
de 27 de junho a 10 de julho de 2016. Para tanto, utilizou-se como metodologia a
análise de conteúdo. Para Laurence Bardin (1977), o método “tenta compreender
os jogadores ou o ambiente do jogo num momento determinado, com o contributo
das partes observáveis” (1977: 43). No total, foram elencadas 31 postagens do JN
e outras 24 do JH. Primeiramente, será apresentada a análise do Jornal Nacional.
No período observado, nos dias de veiculação do JN, foram publicadas no
Facebook as chamadas43 do telejornal, as mesmas divulgadas na programação da
TV Globo.
Figura 2 - Postagem no Facebook do Jornal Nacional
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A chamada trata-se dos destaques do telejornal, transmitida dentro da programação
normal da emissora, com intuito de despertar o interesse do telespectador para telejornal
(PATERNOSTRO; 1953).
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Fonte: https://www.facebook.com/JornalNacional/videos/1038726582884394/

	
  
	
  
Observa-se que, no que tange à estrutura da webnotícia proposta por
Canavilhas (2006), não se fez uso do espaço disponível para apresentar
informações acerca dos assuntos veiculados na chamada do telejornal. No post, há
apenas um texto que faz referência à matéria principal. Por exemplo, no dia 28 de
junho, conforme Figura 2, a chamada traz informações diversas, no entanto, a
postagem, no Facebook, contempla apenas um tema principal, o seguinte: “duas
explosões deixam ao menos dez mortos e 40 feridos em aeroporto de Istambu”.
O Jornal Nacional, no post acima, não faz uso de hipertextos e a forma
como é postado se aproxima da estrutura da pirâmide invertida, o que contraria a
visão de Canavilhas, “usar a técnica da pirâmide invertida na web é cercear o
webjornalismo de uma das potencialidades mais importantes: a adopção de uma
arquitectura noticiosa aberta e de livre navegação” (CANAVILHAS; 2006: 7).
Quanto à categorização proposta por Yvana Fechine (2013), aproxima-se de
conteúdos reformatados, do tipo antecipação, que são aqueles que fazem com que
os espectadores “alimentem expectativas sobre o que ainda será exibido”
(FECHINE; 2013: 38).
Outra postagem recorrente, de acordo com a Figura 3, é a foto dos
apresentadores na bancada do telejornal, minutos antes do início da edição do dia.

\\ Atas do #5COBCIBER \\

239

Figura 3 - Postagem no Facebook do Jornal Nacional

	
  

Fonte: https://www.facebook.com/JornalNacional/photos/a.
258197667603960.58380.159354314154963/1043176079106111/?type=3

Em relação à categorização de conteúdo de Fechine (2013), pode-se inferir
que os posts utilizam a estratégia de propagação, a categoria conteúdo informativo
e a subcategoria promocionais, que, segundo Fechine, “contribuem para a
construção de um efeito de acesso ‘interno’ à instância de produção, despertando o
interesse e promovendo o produto” (2013: 43).
No penúltimo dia de observação, verificou-se a postagem de cinco notícias
do telejornal, sendo uma delas apresentada na Figura 4.
Figura 4 - Postagem no Facebook do Jornal Nacional

	
  

Fonte: https://www.facebook.com/JornalNacional/photos/a.
258197667603960.58380.159354314154963/1047142265376159/?type=3

As matérias não passaram por nenhuma edição, apenas o conteúdo do
telejornal foi desmembrado e as partes, no caso as reportagens, foram publicadas
na íntegra no Facebook. As postagens caracterizam-se como conteúdo reformatado,
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de recuperação, “como o próprio nome sugere, os conteúdos de recuperação
permitem que o consumidor resgate por meio da internet informações, vídeos ou
outros materiais [...] já exibidos na programação da TV” (FECHINE; 2013: 39).
O conteúdo de recuperação é muito similar a estratégia crossmedia que,
inicialmente, surgiu na área da publicidade e do marketing, com a “possibilidade de
uma mesma campanha, empresa ou produto utilizar simultaneamente diferentes
tipos de mídia: impressa, tv, rádio e internet” (LUSVARGHI; 2007: 2).
Ainda no penúltimo dia de observação, conforme Figura 5, o telejornal
apresenta uma particularidade: além de inserir um link para a previsão do tempo
nacional, a mesma apresentada na televisão, foi postado um hiperlink com
conteúdo adicional, trazendo a previsão do tempo por região. Trata-se de conteúdo
novo, complementar.
Figura 5 - Postagem no Facebook do Jornal Nacional

Fonte: https://www.facebook.com/JornalNacional/photos/a.
258197667603960.58380.159354314154963/1047179018705817/?type=3

Os hiperlinks apresentados vão de encontro com o que Canavilhas (2006)
acredita ser a estrutura da webnotícia.
Nas edições online o espaço é tendencialmente infinito. Podem fazer-se
cortes por razões estilísticas, mas não por questões espaciais. Em lugar de
uma notícia fechada entre as quatro margens de uma página, o jornalista
pode oferecer novos horizontes imediatos de leitura através de ligações
entre pequenos textos e outros elementos multimédia organizados em
camadas de informação (Canavilhas, 2006: 7).
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Em relação à estratégia de transmidiação, o post, pode ser descrito como
conteúdo informativo, de subcategoria contextual, que “oferecem um tipo de
conhecimento adicional” (FECHINE; 2013: 42).
Fechando a análise do JN, o telejornal apresentou outras cinco matérias com
utilização clara de estratégia de transmidiação, sendo uma delas apresentada na
Figura 6.
Figura 6 - Postagem no Facebook do Jornal Nacional

Fonte: https://www.facebook.com/JornalNacional/videos/1038213686269017/

As matérias sofreram edição para publicação específica no Facebook, o que
seria uma espécie de webchamada. Um trecho da reportagem foi utilizado para
convidar o telespectador a conferir a matéria na íntegra na edição do telejornal.
Para isso, foi publicado um vídeo de, no máximo 30 segundos, e o post também
forneceu um link para o conteúdo completo apresentado no JN.
O

material,

pode

ser

considerado

conteúdo

reformatado,

do

tipo

antecipação, que “reúne os conteúdos [...] com o objetivo de estimular, motivar,
despertar interesse dos consumidores sobre a narrativa” (FECHINE; 2013: 38). Já
os hiperlinks apresentados reforçam o conceito de Canavilhas acerca da estrutura
da webnotícia. “Em lugar de uma notícia fechada [...], o jornalista pode oferecer
novos horizontes imediatos de leitura através de ligações entre pequenos textos e
outros elementos multimédia organizados em camadas de informação” (Canavilhas;
2006: 7).
A estratégia do hiperlink no JH
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A estrutura de postagens do Jornal Hoje é muito similar à apresentada pelo
Jornal Nacional. Por ser um jornal exibido na hora do almoço, esperava-se uma
participação mais ativa nas redes sociais, porém, o número de posts foi menor,
foram 24 contra 31 do JN. Durante o período de observação, diferente do Jornal
Nacional, só foi realizado um post com a chamada do telejornal, a mesma
apresentada na TV. Das 24 postagens realizadas, 17 foram matérias replicadas da
televisão, o que representa 70% do total de publicações realizadas no Facebook.
Pode-se destacar que apenas duas postagens trazem conteúdo novo,
complementar ao exibido no telejornal. A primeira traz um vídeo inédito, não usado
na TV, com chamada para a matéria que seria apresentada no telejornal do dia; e a
segunda exibe foto com texto convidando o leitor para conferir um novo quadro que
iniciaria no JH. Os posts encaixam-se em conteúdos reformatados, do tipo
antecipação, onde “são apresentadas informações parciais e imagens das cenas que
ainda não foram exibidas, funcionando, desse modo, como um teaser do capítulo”
(FECHINE; 2013: 38).
A publicação que apresenta a série bebês modernos utiliza, inclusive,
hiperlink com opção de outro conteúdo para quem deseja mais informações. A
postagem traz o que Canavilhas (2006) chamou de pirâmide deitada. Para o autor,
“no webjornalismo, a quantidade (e variedade) de informação disponibilizada é a
variável de referência, com a notícia a desenvolver-se de um nível com menos
informação para sucessivos níveis de informação mais aprofundados e variados
sobre o tema em análise” (CANAVILHAS; 2006: 13).
Figura 7 - Postagem no Facebook do Jornal Hoje
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Fonte: https://www.facebook.com/JornalHoje/photos/a.
162871467112838.39292.150737454992906/1138284466238195/?type=3

Outro tipo de postagem recorrente informa que o jornal está no ar, porém,
percebe-se que não há uma estratégia definida, pois nos 14 dias de análise foram
feitos apenas 4 posts, sendo todos na segunda semana de observação, dois deles
trazem a logo do JH e a informação “no ar” e outros dois a foto do apresentador na
bancada do telejornal, também informando o início da edição do dia.
Figura 8 - Postagem no Facebook do Jornal Hoje

Fonte: https://www.facebook.com/JornalHoje/photos/a.
162871467112838.39292.150737454992906/1140970769302898/?type=3

Pode-se inferir que utilizaram a estratégia de propagação e a subcategoria
promocionais, principalmente, os posts que trazem a foto dos apresentadores.
Segundo Fechine, “permite ao destinatário-consumidor compreender melhor o que
está ‘fora’ do universo diegético [...], revelando e ‘vendendo’ o programa como um
produto de entretenimento” (2013: 42).
De maneira geral, pode-se observar nos dois jornais o omnibus de Bourdieu
(1997), a maior parte das notícias se referem a assuntos policiais, esportivos e
sobre variedades. Esse fato reforça a crítica que o autor faz à TV, que, segundo ele,
insiste em assuntos sem importância, utilizando o tempo raro da televisão “com
nada ou quase nada” (BOURDIEU; 1997: 23). E continua “o princípio da seleção é a
busca do sensacional, do espetacular. A televisão convida à dramatização, no duplo
sentido:

põe

em

cena,

em

imagens,

um

acontecimento

e

exagera-lhe

a

importância, a gravidade, e o caráter dramático, trágico” (BOURDIEU; 1999: 25).
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Considerações finais
O Jornal Nacional e o Jornal Hoje não se apresentam como fontes de
informação 24 horas. As páginas não são utilizadas para trazer notícias de última
hora que serão exibidas posteriormente no telejornal. Nos domingos, por exemplo,
quando não há apresentação do Jornal Nacional e do Jornal Hoje na TV, também
não

foram

feitas

postagens

no

Facebook.

Mostrando,

desta

forma,

uma

proximidade com o conceito de crossmedia, porque se limita a reproduzir o material
exibido na TV.
A participação do JN no Facebook é basicamente relacionada a postagens de
fotos dos apresentadores, sendo divulgado no período da pesquisa uma foto a cada
apresentação do telejornal; a chamadas, sem nenhuma edição da apresentada na
TV; e à replicação de matérias divulgadas no JN. Já o Jornal Hoje teve 17 dos 24
posts referentes a postagens de matérias exibidas na TV.
No período da pesquisa apenas seis matérias do Jornal Nacional sofreram
edição e tiveram conteúdo formatado para publicação específica no Facebook,
enquanto o JH apresentou somente dois posts estrategicamente pensados para
essa rede social. As demais reportagens exibidas foram apenas desmembradas do
conteúdo original do telejornal.
Nessas postagens, ficou caracterizado, basicamente, o uso das estratégias
de propagação, sendo os conteúdos reformatados, do tipo antecipação, que criam
expectativa acerca do que será apresentado; e do tipo recuperação, que permite
que os telespectadores que não conseguiram assistir o telejornal se mantenham
atualizados sobre as principais notíciais.
Os posts também apresentaram conteúdo informativo, de subcategorias
promocionais, “informações de caráter marcadamente extratextual” (FECHINE;
2013: 42), que não tratam exatamente do conteúdo do telejornal; e houve ainda
uma postagem de tipo contextual, trazendo informações novas às exibidas na TV,
no caso da previsão do tempo por região.
Observa-se que, no que tange à estrutura da webnotícia, proposta por
Canavilhas (2006), apenas um post do JH e outro do JN apresentaram uma
estrutura próxima a da pirâmide deitada, trazendo um hiperlink para mais
informações. A maior parte das publicações mais se aproximam da estrutura da
pirâmide invertida, o que para o autor “é cercear o webjornalismo” (CANAVILHAS;
2006: 7). No entanto, cabe realizar uma nova análise em portais de comunicação
na internet, que também atuam no Facebook, de modo a investigar se é possível,
no espaço reduzido das redes sociais, aplicar a estrutura da webnotícia, da pirâmide
deitada.
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Ficou constatado, no período observado, que o JN e o JH não utilizam
estrategicamente o Facebook como espaço para engajamento do público, uma vez
que, na maior parte, trazem conteúdos anteriormente divulgados na TV, sem
edição. Dos 55 posts, no total, apenas 8 apresentam uma edição clara com intuito
de chamar a atenção e envolver o público. Portanto, reforça o que Jenkins (2009)
aponta em seu livro, “a mídia centralizada dinossáurica, de um-para-muitos [...]
está muito pouco adaptada ao ambiente tecnológico pós-moderno” (JENKINS;
2009: 40 apud STERLING).
Finalmente, quanto ao omnibus de Bourdieu (1997) fica claro que as
postagens e o conteúdo de TV, “afastam-se as informações pertinentes que deveria
possuir o cidadão para exercer seus direitos democráticos” (BOURDIEU, 1997: 25).
Dos 55 posts, 30 são notícias e, desse total, 21 são sobre polícia, esporte e
variedades.
A hipótese de pesquisa, inicialmente levantada, de que o telejornalismo vem
ampliando o seu universo informacional da tela da TV para multitelas (tablete,
computador e celular), e se apropriando das redes sociais digitais, como o
Facebook, e também da proposta de webnotícia, confirma-se parcialmente ao se
identificar a webchamada, como um novo conteúdo elaborado para redes sociais
digitais, mesmo que em pequena escala e de forma experimental.
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Resumo
O desenvolvimento do jornalismo e de suas características está diretamente ligado
à evolução tecnológica de dispositivos que alteram suas instâncias de produção,
distribuição e consumo. O exemplo mais recente de evolução e ruptura existentes
neste processo vem dos dispositivos móveis digitais, como smartphones e tablets,
atualmente adotadas por uma grande parte da população mundial tanto para
comunicação interpessoal quanto para o consumo de informação. A partir deste
cenário de mobilidade digital ampliada e reforçada aliada à ubiquidade, o trabalho
propõe o conceito de jornalismo ubíquo (SALAVERRÍA, 2016) para se referir de
forma mais adequada ao momento vivido e também explora possíveis
características deste tipo de jornalismo. Estas características são observadas em
exemplos de aplicativos de jornais brasileiros e internacionais a fim de que se possa
trazer um panorama inicial do conceito de jornalismo ubíquo e suas características.
Palavras-chave: Ubiquidade; dispositivos móveis digitais; jornalismo ubíquo.
Introdução
Os produtos jornalísticos vêm enfrentando uma série de transformações há
pelo menos 20 anos, desde o surgimento da internet e consequente crescimento
das tecnologias digitais de comunicação e informação. Com isso, as tipologias que
buscam identificar diferentes tipos de jornalismo ganham força fazendo surgir
diversas denominações para o jornalismo que é transformado pela rede e pelo
desenvolvimento tecnológico: jornalismo digital, jornalismo online, webjornalismo,
ciberjornalismo, jornalismo móvel, entre outros. Cada denominação carrega consigo
especificidades ligadas ao meio a que se refere e também a características de
produção e consumo. Nos últimos anos, temos visto um fortíssimo crescimento do
que costumamos chamar de jornalismo móvel, aquele produzido com e para
dispositivos como smartphones e tablets. Este crescimento é motivado pelo
aumento na utilização destes artefatos, que já figuram entre as principais fontes de
consumo de informação na atualidade.
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Sendo assim, acreditamos que a dimensão tomada por estes dispositivos na
vida dos consumidores e a sua evolução rápida e constante torna necessária e
visualização do jornalismo para além da mobilidade. Nosso argumento é que
estamos entrando num movimento de ubiquidade do consumo de informação,
fomentado, principalmente, por esse crescimento dos dispositivos móveis, mas
também da internet das coisas. Estes dispositivos em questão alteram não somente
a instância de produção jornalística, mas também as de consumo e distribuição. As
pessoas estão conectadas de forma ubíqua e isto faz com que seja necessária uma
readaptação do jornalismo para o que podemos chamar de consumo de conteúdo
ubíquo. Este movimento torna necessária a visão do jornalismo enquanto ubíquo
para que acompanhe as características deste momento vivido.
Para Salaverría (2016), o jornalismo ubíquo é aquele que estará ao alcance
das pessoas em todo momento e lugar, e se adaptará automaticamente a seus
interesses e necessidades. Partindo deste pressuposto e utilizando como método a
discussão bibliográfica e a observação de aplicativos móveis jornalísticos, este
trabalho aprofunda a proposta de definição de jornalismo ubíquo, apresentada por
Salaverría (2016), e apresenta algumas características que podem ajudar a
construir o conceito.
Temos assim como objetivos: aprofundar o conceito de jornalismo ubíquo
por meio da literatura recente e discutir se a ideia de jornalismo ubíquo é percebida
nas ofertas de conteúdo para o público por meio da observação das práticas em
dispositivos móveis. Trazemos alguns exemplos de veículos brasileiros como Folha
de São Paulo e O Estado de São Paulo e também de veículos internacionais como
The New York Times e The Guardian. Nosso método de observação se dá a partir de
algumas funcionalidades reunidas na discussão teórica feita no trabalho. Desta
forma, conseguimos ter uma visão inicial do quanto o jornalismo ubíquo já faz parte
dos produtos de marcas jornalísticas e do quanto ele ainda pode evoluir.
Contexto
Pensando historicamente, a adoção dos dispositivos móveis digitais possui
números sem precedentes. A Apple, de acordo com dados da empresa, levou quase
25 anos para vender 67 milhões de computadores pessoais. O mesmo índice foi
alcançado em menos de cinco anos com iPads, iPhones e iPods. O rádio demorou
38 anos para alcançar um público consumidor de 50 milhões de pessoas; a
televisão, 13 anos; a Internet, quatro anos; e o primeiro smartphone, dois anos.
Em 2011, tablets e smartphones já ultrapassavam os computadores pessoais em

\\ Atas do #5COBCIBER \\

249

vendas nos Estados Unidos (LEBER, 2012) e em 2016, os smartphones já são a
principal via de acesso à internet em diversos países do mundo, incluindo o Brasil.
A 11ª edição da Pesquisa sobre o uso das tecnologias da informação e
comunicação nos domicílios brasileiros, a TIC Domicílios, realizada pelo Comitê
Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), por meio do Centro Regional de Estudos para
o

Desenvolvimento

da

Sociedade

da

Informação

(Cetic.br),

do

Núcleo

de

Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), publicada em 2016, mostra que o
telefone celular ultrapassou o computador pessoal como dispositivo mais utilizado
para acessar à internet. Conforme os dados, 89% dos brasileiros com 10 anos ou
mais acessaram a rede por este tipo de dispositivo nos três meses anteriores à
pesquisa (os dados foram coletados entre novembro de 2016 e junho de 2016), o
que, em números absolutos, significa que mais de 87 milhões de pessoas
navegaram na internet pelo celular.
De acordo com a TIC Domicílios, 35% dos usuários de internet acessaram a
rede somente pelo telefone celular. Este uso exclusivo do telefone, segundo a
pesquisa, ocorre entre os usuários de classes sociais menos favorecidas e também
entre os moradores da área rural. Na população de classes DE, 28% são usuários
de internet e, dentre eles, 65% usa a rede apenas pelo telefone celular. Além do
celular, a pesquisa também aponta o tablet como principal dispositivo de acesso à
rede nos domicílios da classe DE, indicando que este seria um dispositivo com
possibilidade de compra mais acessível do que o computador pessoal.
O Reuters Institute Digital News Report de 2016 mostra que, dentro da
amostra total da pesquisa – 26 países –, 53% dos usuários utilizam smartphones
como dispositivos de acesso a notícias. De acordo com o relatório, o usuário de
aplicativos no celular é mais interessado em notícias do que o usuário médio da
web, mostrando-se mais instruído e propenso a pagar pelo conteúdo jornalístico
consumido. Ainda segundo a pesquisa, pela manhã, um terço dos usuários prefere
consumir notícias pelo smartphone.
Neste

novo

ambiente

multi-plataforma

no

qual

nos

encontramos,

o

relacionamento das pessoas com as notícias se torna portátil, personalizado e
participativo. As notícias passam a ser “onipresentes” e acessadas em múltiplos
formatos e dispositivos. (PURCELL et al., 2010). A mudança tecnológica é
acompanhada de uma mudança cultural e tem reflexos econômicos, sociais e
políticos. As formas de produção, consumo e distribuição do conteúdo jornalístico
são profundamente alteradas, causando transformações na indústria, trazendo
novos atores para o contexto e abrindo espaço para um consumidor mais ativo.
Mudanças no jornalismo
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O jornalismo costuma ser tipificado por terminologias e conceituações que
se constituem, entre outras coisas, a partir do entendimento do seu suporte
técnico, como nos casos, por exemplo, do jornalismo impresso, telejornalismo e
radiojornalismo. Essas denominações, no entanto, não carregam consigo apenas a
questão do suporte, mas também de um modelo de produção e características
específicas do produto final. Os produtos e empresas jornalísticas vêm enfrentando
uma série de transformações há pelo menos 20 anos, desde o surgimento da
internet comercial e consequentemente do crescimento das tecnologias digitais de
comunicação e informação. Com isso, as tipologias que buscam identificar
diferentes tipos de jornalismo ganham força fazendo surgir diversas denominações
para a produção transformada pela rede e pelo desenvolvimento tecnológico:
jornalismo digital, jornalismo online, webjornalismo, ciberjornalismo, jornalismo
móvel, entre outros. Para diferenciar algumas destas nomenclaturas é importante
que comecemos a partir de preceitos básicos, como a noção de internet e web.
A internet se refere a uma plataforma virtual que une um conglomerado de
redes em escala mundial e permite acesso e troca de inúmeros tipos de dados. A
web (World Wide Web) é somente uma parte da internet e se refere a um ambiente
que fornece informações em hipermídia, representando apenas um dos diversos
serviços oferecidos pela primeira. É por isso que não se pode considerar o
webjornalismo como sinônimo, por exemplo, do jornalismo digital, já que a
primeira denominação implica numa ligação direta com a web, isto é, de conexão e
interação com páginas/interfaces da internet através de navegadores.
O jornalismo digital, por sua vez, estaria ligado a tecnologias mais
abrangentes que o webjornalismo. Em essência, pode-se dizer que o jornalismo
digital é aquele feito com e para as tecnologias digitais. No entanto, esta
configuração e terminologia ainda parece não dar conta de todos os elementos
atuais que afetam e transformam a produção jornalística. Outros pesquisadores
usam a tipologia jornalismo online, o que também limita a conceituação a um
jornalismo feito estritamente com conexão permanente e ativa à internet,
restringindo comunicações off-line e via bluetooth, por exemplo. Em direção a outra
terminologia, pensou-se que o jornalismo para além do online e do webjornalismo
faria parte do mundo virtual não palpável, classificado como ciberespaço. Assim, as
novas formas de produção e distribuição do jornalismo dentro do ciberespaço
levariam à denominação de ciberjornalismo. Dentro dessa noção, Salaverría (2005)
propõe que o ciberjornalismo se constitui como uma “especialidade do jornalismo
que usa o ciberespaço para investigar, produzir e distribuir conteúdo” (p. 21). O
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problema com esta noção aparece quando o próprio termo ciberespaço começa a
ser desconstruído.
O termo ciberespaço foi cunhado por Willian Gibson no livro de ficção
científica “Neuromancer”, de 1984. Na obra, o autor apresenta o conceito para
identificar um “lugar” separado do físico, um outro espaço para a circulação de
informação pela tecnologia eletrônica. Essa noção de ciberespaço enquanto um
“outro lugar” ganhou espaço com a chegada da internet comercial na década de
1990. Santaella (2010:68) fala num crescimento, a partir daí, da “metáfora do
computador como um mundo alternativo, além e divorciado do mundo físico”.
Saltando do princípio da internet comercial para o momento em que
vivemos hoje, com acesso ubíquo e dispositivos móveis digitais popularizados,
autores começam a relativizar a noção de ciberespaço enquanto algo que não seja,
efetivamente, o próprio espaço em que vivemos e damos sentido às nossas vidas.
Thomas (2006:388) afirma que no momento em que chegamos à era da ‘internet
das coisas’ temos atores não-humanos interagindo com usuários humanos, mas
também interagindo entre si, sem nenhuma agência humana como mediadora. Para
ela, então, a pressuposta distinção entre humano e máquina vem se desfazendo
cada vez mais, na medida em que ao realizarmos atividades como enviar um email, trocar dados com um site ou comprar um produto pela rede, “nós
estabelecemos um compromisso entre corpo, tecnologia e natureza, permitindo que
nossos

dados

se

tornem

parte

de

uma

base

de

conhecimento

de

uma

44

organização” .
De acordo com a autora, nossa característica “carnal” não faz com que
fiquemos

de

fora

desta

equação/compromisso,

pelo

contrário,

há

uma

retroalimentação entre os elementos da cadeia. “Nós crescemos acostumados com
o conceito binário de online/off-line, mas infelizmente esse conforto pode estar
prestes a ter um fim. [...] Em breve, não haverá viagens entre o ciberespaço e o
espaço ‘real’ porque não haverá nenhuma fronteira entre eles” (idem ibidem)45.
A não necessidade de sentar em frente a uma tela grande e decidir para
onde “navegar no ciberespaço” é um dos processos que altera o status do conceito.
Os dispositivos

móveis

e

profundamente

integrados,

a

conexão

sendo

que

ubíqua
suas

tornam

o

existências

usuário
ficam

e

a

rede

quase

que

indissociáveis. Shappiro (1998) explica que ao se criticar a noção clássica de
ciberespaço, não se busca diminuir a importância do termo, mas sim ressaltar o
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Tradução da autora, trecho original: “We make a trade-off between body, technology and
nature by allowing our data to become part of that organization’s knowledge base”.
45
Tradução da autora, trecho original: We have grown used to the binary of online/offline,
but unfortunately that comfort may be about to come to an end. […] Soon there will be no
travelling between cyberspace and ‘real’ space, because there will no longer be any borders
between the two.
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tamanho de sua significância, indicando que esse é muito importante para crermos
que está em outro lugar que não aqui. Na medida em que o ciberespaço se funde
ao próprio espaço de vida do ser humano, ele se torna ainda mais significativo e
indispensável. Ao dizer que o ciberespaço está desaparecendo, o autor não quer
dizer que ele some, mas sim que se torna tão intrínseco ao cotidiano que não o
vemos como algo separado das interações que realizamos constantemente com
artefatos e pessoas.
Na medida em que o termo ciberespaço é questionado, outros autores
optam por diferentes conceitos que explicam o espaço atual no qual interagimos.
Souza e Silva (2006) apresenta a ideia de espaços híbridos para indicar aquilo que
surge quando as comunidades online migram para o espaço físico através das
interfaces dos dispositivos móveis. A autora propõe que se amplie o conceito de
interface para uma noção social, que indica uma interface de um dispositivo capaz
de transformar as relações comunicacionais entre os atores e também o espaço no
qual elas ocorrem. Esta seria a interface social do dispositivo móvel, que
transforma a maneira como as pessoas circulam na cidade, trocam informações,
interagem com atores não humanos, constroem relacionamentos amorosos e
consomem conteúdo.
Nesse sentido, os dispositivos móveis criam uma relação mais dinâmica com
a internet em comparação ao computador pessoal, por exemplo, sendo essa relação
construída nas atividades diárias e no contexto espacial momentâneo do usuário.
Toda essa reformulação de interações faz com que não seja possível separar o
espaço físico do digital, criando um espaço híbrido, composto por usuários,
dispositivos móveis, conexões e intercâmbios permanentes.
O conceito de ciberespaço aplicado à internet foi responsável primeiro pela
nossa visão de físico e digital como espaços desconectados, segundo pela
nossa ênfase nos nós da rede em vez de na sua estrutura espacial e,
finalmente, pela visão utópica de um futuro no qual espaços sociais
apareceriam, principalmente, online. Telefones móveis transgridem essa
relação tradicional com a internet porque eles são capazes de incorporar a
internet nos espaços públicos. Em função de que cada mudança na
interface transforma não apenas as relações sociais que essa medeia, mas
também o espaço em que estão incorporadas, a noção de espaços híbridos
encoraja a redefinição de espaços físicos e digitais. Por essa razão, o
conceito de espaços híbridos surge para suprir uma lacuna aberta quando a
internet se tornou móvel e quando comunidades, previamente formadas no
ciberespaço, puderam ser encontradas em espaços (híbridos) urbanos
(SOUZA e SILVA, 2006:273)46.
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Tradução da autora, trecho original: “The concept of cyberspace applied to the Internet
was responsible first for our view of physical and digital as disconnected spaces, second for
our emphasis on the nodes of the network instead of its spatial structure, and finally for the
utopian view of a future in which social spaces would emerge mostly online. Mobile phones
transgress this traditional relationship with the Internet because they are able to embed the
Internet in public spaces. Because every shift of interface transforms not only the social
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Estamos fortalecendo o caráter de nômades digitais na medida em que
podemos navegar por diversos “lugares” sem deixarmos o “lugar” físico que
ocupamos.

Ao

mesmo

tempo,

esses

“dois

lugares”

não

são

distintos

ou

cotidianamente diferenciados, pois a evolução da mobilidade informacional faz com
que o rompimento nas limitações de espaço e tempo se torne corriqueiro para os
sujeitos. O acesso aos dispositivos móveis e à conexão ubíqua permanente são
parte da comunicação cotidiana, criando os espaços híbridos aos quais se refere
Souza e Silva (2006). Esta constituição de espaços híbridos e também todas as
características específicas dos dispositivos móveis fazem com que busquemos uma
caracterização melhor do jornalismo produzido para esses dispositivos e também,
consequentemente, uma proposta de nomenclatura diferente daquela que relaciona
ciberespaço e jornalismo, como ciberjornalismo.
Do jornalismo móvel ao jornalismo ubíquo
A popularização de smartphones e tablets trouxe consigo uma nova
denominação para o jornalismo: móvel, aquele produzido com e para dispositivos
móveis. A importância crescente dada a este novo conceito é motivada pelo
aumento na utilização destes artefatos, que já figuram entre as principais fontes de
consumo de informação. No entanto, utilizarmos apenas móvel para definir a
produção e o consumo de conteúdo dentro dos espaços híbridos é limitante, na
medida em que a mobilidade já existia em outros produtos jornalísticos. No âmbito
dos meios de comunicação, o rádio de pilha e o jornal impresso, por exemplo, eram
móveis, podendo ser levados a diversos lugares para o consumo de informação. No
âmbito da produção, o fazer jornalístico também é móvel quando se usam blocos
de papel e câmeras fotográficas portáteis.
A mudança atual consiste na mobilidade aliada à conexão ubíqua e contínua
do leitor e em todas as transformações que o hibridismo dos espaços gera nas
relações de leitura, interação, produção, distribuição e localização de conteúdo. O
que há de diferente na mobilidade da contemporaneidade é a capacidade de
produção e redistribuição do conteúdo consumido em movimento. Adicionamos
rapidez, unimos diferentes funções num único dispositivo e acrescentamos conexão
à internet, tanto para jornalistas quanto para o público. “Com as novas mídias
móveis digitais, ampliam-se as possibilidades de consumir, produzir e distribuir

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
relationships it mediates but also the spaces in which it is embedded, the notion of hybrid
spaces encourages the redefinition of physical and digital spaces. For this reason, the
concept of hybrid spaces arises to supply a gap opened when the Internet became mobile
and when communities previously formed in cyberspace could be found in urban (hybrid)
spaces.”
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informação, fazendo com que esta se exerça e ganhe força a partir da mobilidade
física” (LEMOS, 2009:30).
Jensen (2013) explica que a mídia e as práticas comunicativas já são móveis
há muito tempo, o diferencial dos telefones celulares e outros artefatos de
tecnologia digital móvel é a possibilidade de construir interações significativas
dentro de uma nova e ampla gama de contextos. Ou seja, é a possibilidade de
interagir aliando espaços físicos e digitais, rompendo as barreiras de tempo e
espaço, ampliando o alcance das ações e fazendo tudo isso em diversos contextos
em conexão ubíqua e permanente.
O que é novo no que chamamos de mídia móvel é a escala e o escopo da
integração da comunicação nas práticas cotidianas em formatos
crescentemente síncronos, localizados e individualizados. O que é o móvel
na comunicação móvel não é apenas o dispositivo em particular, o usuário
individual ou a tecnologia em geral, mas os contextos sociais nos quais
esses componentes se unem em comunicação (JENSEN, 2013:27).
Sendo assim, acreditamos que a dimensão tomada pelos dispositivos de
tecnologia digital móvel na vida dos consumidores e a sua evolução rápida e
constante torna necessária e visualização do jornalismo para além de somente a
mobilidade, tomada em seu conceito tradicional, pois esta já não é mais a mesma
presente no rádio de pilha ou no jornal impresso. Nosso argumento é que estamos
num

movimento

de

ubiquidade

do

consumo

de

informação,

fomentado,

principalmente, por esse crescimento dos dispositivos móveis criadores dos espaços
híbridos de comunicação. Este contexto altera não somente a instância de produção
jornalística, mas também a de consumo e distribuição. As pessoas estão
conectadas de forma ubíqua e isto faz com que seja necessária uma readaptação
do jornalismo para o que podemos chamar de consumo de conteúdo ubíquo. Além
disso, os dispositivos móveis digitais como celulares, smartphones, e-readers e
tablets possuem uma lógica própria de funcionamento diferente daquela que
corresponde, por exemplo, aos computadores pessoais.
Este movimento torna necessária a visão do jornalismo enquanto ubíquo
para que acompanhe as características deste momento vivido. Com isso, optamos
aqui pela adoção do conceito proposto por Salaverría (2016). O autor apresenta o
conceito de jornalismo ubíquo, como sendo “aquele que estará ao alcance das
pessoas em todo momento e lugar, e se adaptará automaticamente a seus
interesses e necessidades”. Para o pesquisador, o jornalismo móvel é uma
antecipação do jornalismo ubíquo, no entanto, esse último ultrapassará as
limitações do anterior, a relação entre conteúdo e usuários não será apenas de
consulta, mas sim personalizada, oferecendo possibilidades precisas aos interesses
e ao contexto pessoal.
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Neste jornalismo onipresente, que se distingue pouco a pouco graças aos
múltiplos sensores e telas que nos rodeiam, a informação sai ao encontro
dos usuários, poupando o esforço de busca-la. Por isso é algo mais do que
um simples jornalismo móvel. Não se trata apenas de o usuário ter consigo
um dispositivo a partir do qual possa consultar periodicamente a
informação; na realidade, o jornalismo ubíquo proporciona uma oferta
informativa personalizada e ininterrupta, que se mostra sem a necessidade
de que cada usuário a solicite, através das telas que sucessivamente
aparecem em seu caminho (em casa, no trabalho, num veículo de
transporte, em um hotel...). [...] Os últimos avanços no âmbito da robótica
e da internet das coisas apontam exatamente nessa direção: tanto o
consumo como a produção de conteúdos jornalísticos se realizará num
sistema interconectado de dispositivos que permitirá uma comunicação
cada vez mais corpórea com a informação – através da voz, dos gestos, do
movimento dos olhos ou, quem sabe, pelo poder da mente –
(SALAVERRÍA, 2016:259,260)47.
Como podemos perceber, o conceito de jornalismo ubíquo proposto pelo
autor é mais amplo e complexo do que vemos aplicado, em geral, nos produtos
jornalísticos existentes até o momento para dispositivos móveis. O próprio autor
problematiza esta questão dizendo que a resposta dos veículos às transformações
possibilitadas pela tecnologia tem sido pequena. Alguns exemplos existentes são
adaptações nos sites para tornarem-se responsivos48, aplicativos criados em
linguagem HTML549 e notificações por push, no entanto, essas possibilidades ainda
estão distantes do potencial completo possibilitado por esses artefatos. “Pode-se
dizer que, mais que elaborar publicações para dispositivos móveis, [as empresas]
tem se contentado com re-empacotar suas publicações web. Esta forma de explorar
a relação entre jornalismo e dispositivos móveis é insuficiente” (p. 258-259)50.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
47

Tradução da autora, trecho original: “En este periodismo omnipresente, que descuella
poco a poco gracias a los múltiples sensores y pantallas que nos rodean, la información sale
al encuentro de los usuarios, ahorrándoles el esfuerzo de buscarla. Por eso es algo más que
un simple periodismo móvil. No se trata apenas de que el usuario porte consigo un
dispositivo desde el que consultar periódicamente la información; en realidad, el periodismo
ubicuo proporciona una oferta informative personalizada e ininterrumpida, que se muestra
sin necesidad de que cada usuario la solicite allá donde esté, a través de las pantallas que
sucesivamente le salen al encuentro (en casa, en el lugar de trabajo, en un vehículo de
transporte, en un hotel…). […] Los multiples avances actuals en el ámbito de la domótica y
en la llamada internet de las cosas apuntan exactamente en esa dirección: tanto el consume
como la producción de contenidos periodísticos se realizará en un sistema interconectado de
dispositivos, que permitirán una comunicación cada vez más corpórea con la información – a
través de la voz, los gestos, el movimiento de los ojos o, quién save, incluso por vía directa
desde la mente –.”
48
Sites responsivos são aqueles que se adaptam a qualquer tamanho de tela.
49
HTML 5 indica a quinta versão da linguagem de programação para web, HTML. Este tipo de
código permite estruturação e apresentação do conteúdo em formatos mais amigáveis e com
possibilidades que antes estavam atreladas a outros tipos de linguagem já em desuso. Sua
vantagem é ser capaz de criar interfaes leves e multimídia.
50
Tradução da autora, trecho original: “És decir, más que elaborar publicaciones para
móbiles, se han contentado com reempaquetar sus publicaciones web. Esta forma de
explorar la relaciona entre periodismo y móbiles resulta, a la vista está, insuficiente”.
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Os espaços híbridos de vivência e os dispositivos móveis contribuem
para despertar no sujeito novos comportamentos de consumo de informação.
Assim, os dispositivos móveis digitais como celulares, smartphones, e-readers
e tablets possuem uma lógica própria de funcionamento diferente daquela que
corresponde, por exemplo, aos computadores pessoais. A materialidade do
dispositivo/objeto/sistema com o qual se está interagindo é determinante para
a compreensão do processo de interação, na medida em que ela engendra
hábitos

de

consumo,

de

ação

corporal,

de

cognição,

além

de

práticas

particulares de uso.
Propriedades contextuais
Conforme explicamos anteriormente, o jornalismo ubíquo surge dentro
de um contexto de mobilidade ampliada para diferentes esferas do consumo e
também

de

ubiquidade

permanente

entre

sujeitos

e

dispositivos. Neste

momento, o contexto da interação é fortemente importante, na medida em que
auxilia na determinação do tipo de conteúdo que se quer consumir e do tipo de
ação que se fará com aquela informação.
Um

dispositivo

móvel

como

o

smartphone,

por

exemplo,

tem

a

particularidade de ser um artefato para o consumo de conteúdos em situações
que,

na

maioria

das

vezes,

envolvem

deslocamento,

entretenimento

momentâneo ou ainda a busca por informações específicas e/ou relacionadas à
localização e, atualmente, em geral, são poucos os produtos jornalísticos que
se utilizam dessas características para oferecer ao público conteúdo mais
personalizado ou geolocalizado. Existe um imediatismo e um geolocalismo no
consumo de informações, na medida em que, por exemplo, se o usuário
enfrenta um problema no trânsito ele recorre ao seu dispositivo móvel para
buscar informações sobre o assunto e também saber qual o melhor caminho
para seguir a partir dali. Além disso, nesses artefatos, os conteúdos são
acessados de forma privada, mas facilmente compartilhados de forma social
através dos mesmos aparelhos, o que significa que os conteúdos precisam ser
pensados dentro da possibilidade de replicação e redistribuição.
Pellanda

(2007)

coloca

que

a

personalização

do

consumo

de

informações é um dos principais aspectos inovadores que surge na mudança do
modelo de mídia massiva para a rede digital móvel. Além disso, outro efeito
visualizado é a potencialização do potencial interativo entre conteúdo, artefato
e usuário. Os dispositivos móveis aparecem definidos nesse ponto como
“computadores hiper-pessoais”, pois, enquanto o desktop era compartilhado
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como um computador familiar, o smartphone é de uso extremamente pessoal e
particular.
As tecnologias digitais desenvolvidas em torno da mobilidade permitem
enriquecer

e

versatilizar

os

conteúdos

oferecendo

experiências

de

uso

diferenciadas e potencializando aspectos do conteúdo digital já existentes,
como a socialização. A integração das redes sociais em mobilidade, adaptandoas a situações de consumo, permite a inclusão eficaz do consumo de conteúdo
na atividade social em tempo real dos usuários, criando uma dimensão
incrementada do que estes fazem com o conteúdo (relacionar, comentar,
reenviar, modificar, recomendar…). Ao mesmo tempo, a capacidade de união
entre

usuário

e

incorporação

de

contexto

na

informação

(temperatura,

movimento, hora etc.) oferece um potencial relevante de adaptação do
conteúdo a necessidades ou preferências definidas (AGUADO, 2013:17).
Como explica Burgos (2013), o ambiente pervasivo faz com que os
conteúdos precisem transitar por interfaces de tablets e celulares, dispositivos
wearables ou vestíveis (como relógios inteligentes ou produtos que estejam
ligados à lógica da Internet das coisas), carros conectados, vitrines, entre
outros. Isso quer dizer que a informação transita em sistemas midiáticos
híbridos que estão sendo utilizados por consumidores mais participativos e
envolvidos no processo de produção, consumo e distribuição.
Esse redesenho demanda novos layouts de interfaces com objetivos de
relacionar: diferentes medidas antropométricas e resoluções de telas;
variados contextos de uso de um mesmo dispositivo; o emprego de
ferramentas de navegação mistas entre os sistemas operacionais e
apps de produtividade, imersão e utilidade; a necessidade de
circulação de dados online e offline em navegadores móveis e
softwares aplicativos, bem como o emprego de restrições para o uso
de linguagens que resultam em alto consumo de baterias, como Ajax e
Javascript (BURGOS, 2013:322).
Sendo assim, apontamos aqui alguns elementos que consideramos
estarem diretamente relacionados ao contexto dos diferentes desenhos dos
dispositivos móveis e do jornalismo ubíquo (SAFFER, 2009; BERTOCCHI, 2014;
RAMOS, 2011).
•

Geolocalização: identificação da localização geográfica do usuário.

•

Navegação

em

camadas:

possibilidade

de

aprofundamento

no

conteúdo de acordo com a vontade e necessidade do usuário.
•

Personalização de conteúdo: definição de quais conteúdos se quer
visualizar.

•

Uso de algoritmos: uso de algoritmos para captar dados do usuário
e a partir disso definir preferências de leitura e consumo.
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São esses aspectos que norteiam a observação inicial proposta por esta
pesquisa. Sendo assim, buscamos observar e analisar os aplicativos para
dispositivos móveis digitais de dois dos principais jornais internacionais, The
New York Times e The Guardian, e de dois dos principais jornais brasileiros,
Folha de S. Paulo e Estado de S. Paulo. A escolha por estes se deu em função
de serem exemplos de grandes publishers do mercado e também por sua
relevância enquanto marca jornalística. As observações para a pesquisa foram
realizadas num dispositivo com sistema operacional Android 5.1.
Todos os aplicativos têm download gratuito, no entanto o NYT, Folha e
Estadão possuem um paywall que limita o acesso às reportagens quando não
se é assinante do jornal. O aplicativo do Guardian permite que sejam lidos
todos os textos de forma gratuita, no entanto quando o usuário toca sobre o
ícone ‘X’ para fechar a publicidade, o app oferece uma assinatura premium na
qual não são exibidos anúncios. O único app a não exibir anúncios externos ao
jornal é o NYT.
Nenhum dos jornais oferece conteúdos geolocalizados, ou qualquer
outro tipo de personalização de consumo com relação à localização do usuário.
Não é possível selecionar notícias a partir do seu geo tagueamento (no caso de
as notícias receberem

etiquetas com

a sua localização, estas não são

manipuláveis pelo usuário), assim como o aplicativo também não captura a
localização para o envio de informações personalizadas e mais próximas.
A navegação em camadas não está presente nos apps do NYT, Folha e
Estadão. Já o Guardian oferece a opção de receber alertas de uma notícia em
específico. Por exemplo, se um evento de relevância ocorreu – como um
atentado terrorista – e seus desdobramentos ainda estão sendo apurados, o
usuário pode optar por seguir aquela história e então recebe alertas toda vez
que um novo texto sobre o tema for publicado. O app oferece também uma
grande quantidade de notícias relacionadas ao mesmo tópico dentro de cada
texto, o que permite, de certa forma, que o usuário aprofunde a leitura de
acordo com a sua vontade. Além disso, o jornal utiliza fortemente a ideia de
hipertextualidade, inserindo hiperlinks em várias partes do texto, direcionando
a páginas relacionadas, muitas vezes, até mesmo externas à publicação. O
Guardian também permite que o usuário siga os repórteres de sua preferência,
assim, o aplicativo envia uma notificação toda vez que o repórter publicar um
novo conteúdo. A funcionalidade é interessante, por exemplo, no caso de
correspondentes estrangeiros, na medida em que o leitor pode decidir seguir o
profissional responsável pela cobertura de uma área do seu interesse.
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No quesito personalização, todos menos a Folha de S. Paulo permitem
que o usuário personalize as telas iniciais, definindo quais editorias deseja ler
ou ver preferencialmente. No entanto, nenhum deles utiliza algoritmos para
capturar informações sobre hábitos de leitura do usuário para posteriormente
utilizar esses dados no envio de notificações ou na hierarquia da apresentação
de conteúdos. O app do Estadão possui erros na hora de oferecer a função de
personalizar a página inicial, deixando esta opção disponível somente quando
alguém acessa o menu de configurações dentro de uma notícia. Além disso,
todos, menos a Folha, permitem que se faça o download de alguns conteúdos
para posterior leitura off-line.
Considerações finais
Este trabalho teve como objetivo voltar-se para a discussão acerca da
adaptação dos aplicativos jornalísticos de grandes jornais ao que constatamos
como características iniciais do jornalismo ubíquo. Para Salaverría (2016), os
dispositivos móveis digitais funcionam como auxiliares na hora de produzir
jornalismo, alterando e transformando as rotinas de produção. No entanto, apesar
de fazerem um uso considerável desses artefatos na esfera da produção, as
empresas ainda pecam nas instâncias de distribuição e consumo, na medida em
que essas extrapolam o limite do dispositivo móvel e envolvem toda a estrutura,
cultura

e

estratégia

da

empresa.

Entre

as

possibilidades

pouco

ou

nada

aproveitadas pelas empresas nesta área, Salaverría (2016) cita como exemplos a
geolocalização,

os

dispositivos

vestíveis,

tradutores

automáticos,

drones,

algoritmos, web semântica e realidade aumentada.
Estes elementos citados pelo autor puderam ser comprovados em nossa
observação inicial. Nenhum dos aplicativos se utiliza de geolocalização, web
semântica ou algoritmos para melhorar a experiência de uso do leitor. Além disso,
com exceção dos aplicativos do NYT e Guardian, os outros dois exemplos brasileiros
possuem grandes erros de apresentação e diagramação das notícias, carregamento
muito lento mesmo com conexão rápida, poucas opções de personalização de
conteúdo ou erro na hora de oferecer estas opções, além de também pouca
diferenciação do que é visível na tela do celular para o que é visível na tela do
computador pessoal.
Percebemos que alguns dos elementos não aproveitados pelos jornais
estão interconectados no sentido de capturarem dados pessoais do leitor e
utilizarem essas informações para entrega diferenciada de conteúdo. Ou seja,
diferentemente do que faz, por exemplo, o Facebook, que captura dados
\\ Atas do #5COBCIBER \\

260

precisos de localização, hábito de leitura e preferências dos usuários, para
definir o que será exibido na linha do tempo da rede social on-line, os jornais
ainda não se valem destes recursos.
Não é nosso objetivo aqui validar se esta postura é certa ou errada. O
que estamos buscando é a descrição e a compreensão de um momento vivido
pela indústria e pelos consumidores. O que se pode dizer é que, até o
momento, conteúdos e formatos existentes nos produtos disponibilizados para
dispositivos móveis digitais são transposições de outras plataformas. Ou seja,
o caminho ainda é trilhado com um comportamento defensivo e cauteloso. Há
pouquíssima experimentação com geolocalização, com uso de algoritmos, com
realidade aumentada, com conexão entre dispositivos baseados em internet
das coisas e até mesmo wearables. Além disso, os formatos da narrativa não
variam. A apresentação do texto é a mesma que vemos no desktop e que, por
sua vez, deriva de um modelo de diagramação vindo do jornal impresso. O que
se pode dizer até aqui é que o caminho para a constituição de formatos e
modelos

apropriados

para

o

jornalismo

ubíquo

ainda

demanda

muita

experimentação e ousadia por parte das empresas e, claro, empatia por parte
dos consumidores de conteúdo.
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Purcell, K.; Rainie, L.; Mitchell, A. (2010) Understanding the participatory news
consumer: how Internet and cell phone users have turned news into a social
experience. Pew Internet & American Life Project.
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bases de dados: uma contribuiç ã o da semiótica da cultura. 146 p. Tese
(Doutorado em Ciências da Comunicação) – Escola de Comunicaç õ es e Artes da
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Resumo
O contexto atual da sociedade em rede proporcionou o ambiente ideal para a
produção de contínua de um grande volume de dados. Se por um lado esse excesso
informacional leva a um maior cuidado em termos de curadoria digital e humana,
por outro desafia empresas de comunicação a desenvolverem novos processos para
minerar, filtrar, visualizar e cruzar bancos de dados. Tal demanda é percebida
inclusive nos veículos jornalísticos, o que resulta em um processo denominado
Jornalismo de Dados. O presente artigo mostra o estado atual do Jornalismo guiado
por dados no Brasil, por meio do estudo de caso de matérias apresentadas em
projetos presentes nos portais O Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo e Nexo. As
análises mostraram que, embora os projetos no país tenham os aspectos
necessários que possam caracterizá-los como narrativas jornalísticas guiadas por
dados, o ambiente digital ainda é pouco explorado em termos de interatividade e
visualização de dados.
Abstract
The current context of the network society provided an ideal environment for the
continuous production of a large volume of data. On one side this informational
excess demands greater concern in terms of digital and human curation, on the
other hand challenges media companies to develop new processes to mine, filter,
view and cross databases. This demand is also in the reality of newsrooms, which
results in a process called data journalism. This article analyzes the current state of
data driven journalism in Brazil, through case study material presented in the
website projects of O Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo and Nexo. The analysis
showed that although the projects in the country have the necessary aspects that
can characterize them as data-driven journalistic narratives, digital environment is
still little explored in terms of interactivity and data visualization.
Palavras-chave: Jornalismo de Dados. Big Data. Dados Abertos. Infográficos.
Narrativas jornalísticas.
Introdução
Em um conto eternizado pelos irmãos Grimm, os personagens João e Maria
adentram a floresta em busca de amoras. Para não se perderem, visto que não
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estão acostumados aos caminhos percorridos, eles vão deixando migalhas pelo
caminho, no intuito de voltar com segurança para casa. Embora o plano não tenha
dado certo, ao final eles acabam conseguindo regressar para seu lar e todos vivem
felizes para sempre.
Atualmente, ao navegar pela world wide web, ao postar em mídias sociais ou
ainda ao fazer compras em lojas virtuais, os usuários acabam por deixar migalhas,
rastros que podem ser seguidos, armazenados e utilizados em diferentes áreas.
Porém, diferentemente dos personagens em questão, poucos são aqueles que
sabem de fato quanta informação estão deixando pelos caminhos percorridos no
ambiente digital. Por outro lado, quem atua com negócios, conhece bem não
apenas os caminhos percorridos, como também como seguir estas migalhas para
compreender o comportamento desses usuários. É o denominado Business
Intelligence, cujo objetivo – de uma maneira bem simplificada – é coletar dados,
transformar em informação e, neste processo, gerar conhecimento para tomadas
de decisão de modo mais assertivo. No entanto, restringir o uso de dados somente
para negócios, seria entender que a aplicação deles é limitada ao lucro e a
determinados tipos de empresas, o que está bem longe de ser verdade. Esse
montante de dados tem sido amplamente utilizado por diferentes áreas da
comunicação, tais como Publicidade e Propaganda, Relações Públicas, Marketing e
Jornalismo, como forma de se aproximar dos usuários, desenvolver personas,
produtos, serviços e disponibilizar informações de maneira mais atraente e de fácil
compreensão. No caso específico do Jornalismo, tal uso de dados envolve a
construção de narrativas, tratamento e visualização dos próprios dados e ainda a
compreensão de como essas novas ferramentas tecnológicas podem auxiliar (ou
ser) as reportagens.
O presente artigo tem como objetivo apresentar o jornalismo de dados no
contexto do mercado jornalístico brasileiro, por meio de embasamento teórico e
estudos de caso de iniciativas locais de veículos que utilizam dados em suas
matérias e/ou reportagens em que os dados são o protagonista dos fatos.
A metodologia de pesquisa adotada foi através de consulta bibliográfica e
palestras com especialistas na área. Entre os autores que auxiliaram na composição
deste artigo estão Angélico (2005), Bradshaw (2011), Corrêa & Bertocchi (2012),
Rosenbaum (2011). Tais autores proveram o embasamento teórico necessário para
a análise dos estudos de caso apresentados no decorrer deste trabalho. O período
selecionado para a pesquisa foram os meses de fevereiro e março de 2016, com
exceção do projeto da Folha de S. Paulo, cuja última publicação data de novembro
de 2012.
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Jornalismo de Dados: conceito
A inclusão digital aliada ao barateamento das tecnologias e à popularização
do acesso à Internet tem contribuído para a maior produção de dados. Tal realidade
já conduz ao primeiro ponto complexo da praxis jornalística no século XXI, que é
encontrar um profissional apto para fazer a curadoria (digital e humana) desses
bancos

de

dados

que

nem

sempre

estão

estruturados.

Soma-se

a

esta

complexidade o fato de os prossumidores serem produtores e consumidores de
conteúdo cada vez mais assíduos, o que contribui para o excesso informacional
presente da sociedade em rede. Ou seja, com a necessidade de prover a sociedade
digital com informações rápidas e em qualquer lugar que os usuários quisessem
(KOLODZY, 2009), as empresas jornalísticas tiveram que rever (ou adaptar) seus
modelos editoriais e de negócios no ambiente online, o que impulsionou o
Jornalismo de Dados.
No entanto, este desafio enfrentado pelo Jornalismo não teve início somente
com o advento dos prosumers. Ele é anterior. Tem início na década de 1970,
quando surgem os primeiros modelos de digitalização nas redações. Conhecido
como Jornalismo de Precisão, a tecnologia naquele período foi vista como um
facilitador do processo jornalístico, no intuito de aperfeiçoar a prática jornalística,
sem

necessariamente

mudar

a

essência

da

profissão.

Tal

conceito

foi

complementado pelo de Reportagem Assistida por Computador (RAC), presente na
década de 1990, a qual consistia basicamente em gráficos que eram utilizados para
a leitura dos dados disponíveis. Ambos, de acordo com Machado (2002),
contribuíram para o atual estágio do jornalismo, no qual a tecnologia atua de
maneira mais incisiva no cotidiano da profissão. Isso porque, a partir dos anos
2000, dois novos elementos passaram a fazer parte do cotidiano das redações, a
saber: a disponibilização de ferramentas gratuitas capazes de analisar diferentes
bases de dados e a adoção de políticas públicas de acesso à informação – inclusive
por meio de leis –através das quais instituições públicas e organizações passaram a
disponibilizar o acesso a seus bancos de dados (Angélico, 2012).
Durante
Journalism

a

(ISOJ),

penúltima
realizada

edição
em

acadêmicos foram entrevistados

51

do

abril

International
de

2015,

Symposium

diferentes

on

Online

profissionais

e

para que os pesquisadores da Escola de

Jornalismo e Comunicação de Massa da Universidade Estadual do Texas, Cindy
Royal e Dale Blasingame, definissem o que é Jornalismo de Dados. Entre as
constatações feitas por Royal e Blasingame (2015) estavam justamente a
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Entrevista disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=i9-oFBAd0Xs>. Acesso
em: 20. Mar. 2016.
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amplitude conceitual que envolve o tema, podendo o Jornalismo de Dados ser
compreendido por meio dos seguintes aspectos: processo (o que inclui a aquisição,
tratamento e visualização de dados), produtos (gráficos, infográficos, tabelas,
mapas e aplicativos), convergência de campos (ou seja, campos importantes para o
desenvolvimento da reportagem, como Ciências Sociais, Estatística, Análise de
Dados, Ciência de Dados e Ciência da Computação), tradicional (parte do princípio
de que o uso de dados no jornalismo não é uma novidade e já faz parte do
cotidiano da profissão), influência externa (o impacto que os usuários e a sociedade
têm na praxis jornalística, de modo a contribuir com seus dados e informações),
habilidades (enfoque educacional que mostra quais são as habilidades necessárias
para estar capacitado para atuar com Jornalismo de Dados) e o modelo híbrido (o
qual geralmente envolve concepções presentes nas esferas de processo, produto e
influência externa).
Tamanha diversidade na maneira de conceituar o uso de dados no
Jornalismo apenas reitera que tal definição não é um consenso e talvez nem deva
ser, tendo em vista a complexidade que envolve a narrativa jornalística baseada
em dados. Tudo depende da maneira como aquele profissional lida com o material
que tem em mãos. Por isso, há tantas formas de se trabalhar o tema. Como afirma
Bradshaw (2012) na obra Data Journalism Handbook, “O que é jornalismo de
dados? Eu poderia responder, simplesmente, que é jornalismo feito com dados. Mas
isso não ajudaria muito”52.
Dessa maneira, Jornalismo de Dados vai além do uso de dados no fazer
jornalístico. Trata-se de saber trabalhar com os dados, de modo que o profissional,
ao fazer a mineração deste material bruto, consiga enxergar e disponibilizar por
meio de uma narrativa e da disponibilização dos próprios dados, a história que tais
números tentam contar. Este artigo utilizará esta versão mais híbrida do conceito,
uma vez que ela atende melhor aos objetivos propostos, ou seja, Jornalismo de
Dados envolve processos, produtos, habilidades e a convergência de diversos
campos do conhecimento de modo a trazer para a sociedade narrativas jornalísticas
de interesse público.
Jornalismo, Big Data e Dados Abertos
Erbolato (1991: 55) define que “a notícia deve ser recente, inédita,
verdadeira, objetiva e de interesse público”, seguindo critérios de noticiabilidade
que estão incutidos nos profissionais desde os primeiros anos de estudo. No
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Tradução da autora: “What is data journalism? I could answer, simply, that it is journalism
done with data. But that doesn’t help much.”
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entanto, o que se percebe é que a tecnologia e o acesso à informação de uma
maneira mais direta (o que significa ter acesso direto à fonte) proporcionaram ao
jornalista encarar os bancos de dados como ricas fontes de informação, de modo a
extrair diferentes narrativas e apresentar novas formas de os usuários (ou leitores)
usufruírem desses dados de forma mais interativa e participativa.
Em resumo, coube ao profissional que atua no Jornalismo de Dados
encontrar, verificar e transformar informações relevantes, ou seja, aquelas que
geram ou agregam conhecimento, disponibilizadas em diferentes vertentes, as
quais compõem do denominado Big Data, a partir de conceitos como curadoria
digital e de gestão da informação e conhecimento.
Todavia, frente ao excesso informacional, a mineração de dados relevantes
por vezes faz com que o processo jornalístico guiado por dados torne-se mais
complicado do que se aparenta. Em 2010, durante um evento da Digital Editors
Network, Paul Bradshaw alertava para dois problemas que surgiam paralelamente à
maior utilização de dados no Jornalismo. O primeiro era o denominado data porn,
ou pornografia informacional em tradução livre, o qual sinaliza a procura constante
por números e infográficos que mais impressionam por sua interatividade ou beleza
dos grafos e gráficos e geram visualizações do que necessariamente ajudam a
compor ou dar embasamento à notícia. O segundo ponto, por sua vez, é o data
churnalism, que significa a utilização de dados descontextualizados ou sem
qualquer critério de validação como base para matérias jornalísticas. Ambos os
casos denotam que a práxis jornalística deve sim utilizar as ferramentas
tecnológicas e de acesso à informação que estão ao seu alcance, mas sem esquecer
os critérios jornalísticos que permeiam a apuração e produção de uma reportagem,
independentemente do meio onde será veiculada.
A crítica apresentada por Bradshaw (2010) tem fundamento. A organização
não governamental BSA divulgou em outubro de 2015 uma pesquisa sobre Big Data
que mostrou que 90% dos dados existentes atualmente no mundo foram criados
nos dois últimos anos e que a tendência nos próximos anos, a cada biênio, os
dados dobrem em quantidade.
No entanto, não é a quantidade que está em questão e, sim, a qualidade. A
falta de capacitação para lidar com tamanho excesso informacional pode levar a
uma

maior

incidência

dos

dois

problemas

apresentados

pelo

jornalista

e

pesquisador Paul Bradshaw. Isso porque a questão do Big Data remete a
tecnologias e técnicas as quais, quando combinadas, auxiliam no trabalho com uma
grande quantidade de dados em diferentes bancos de dados. Tecnologias e técnicas
que nem sempre são do domínio dos profissionais que atuam no Jornalismo.
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Frente

a

este

desafio,

algumas

empresas

jornalísticas

e

entidades

disponibilizaram por meio de textos e manuais procedimentos e plataformas que
podem auxiliar esses profissionais recém-egressos na área a trabalhar e cruzar
grandes volumes de dados. Uma dessas entidades é o Knight Center for Journalism
in the Americas, que desde 2011 tem produzido textos sobre o assunto. Nestes
artigos, os profissionais que trabalham com jornalismo guiado por dados podem
acessar informações sobre ferramentas como o Get the Data53, um fórum em que
os usuários podem consultar como e onde encontrar dados relativos a um
determinado

assunto

ou

problema

(como,

por

exemplo,

como

encontrar

informações de modo a saber a quantidade diária de legumes que as crianças
brasileiras estão comendo por dia); o site Is it Open Data?54, que ajuda a identificar
se as informações presentes em determinada base de dados é aberta; plataformas
como o Google Fusion Tables55 – aplicação de tabelas que permitem inclusive
visualização de dados -, e o Google Public Data56, o qual, de acordo com a empresa
responsável pelo programa tem como objetivo fazer com que grandes conjuntos de
dados sejam fáceis de explorar, visualizar e comunicar.
Há ainda o blog Open Data Cook Book57, do pesquisador e consultor inglês
Tim Davies, que fornece aos usuários guias sobre como encontrar e utilizar dados
abertos, e a iniciativa Data Driven Journalism58, um site com diferentes recursos,
entre cursos, eventos, entrevistas, pesquisas relativos ao tema59.
Além

iniciativas

particulares

e

de

entidades,

empresas

jornalísticas

igualmente apresentaram ações neste sentido. Foi o caso do The Guardian (2013),
que publicou em seu portal um guia60 cujo objetivo era fornecer informações
suficientes para que o usuário se transformasse em um cientista de dados. O
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Plataforma Get The Data. Disponível em: <http://getthedata.org/>. Acesso em: 20 mar.
2016.
54
Plataforma Is It Open Data? Disponível em: < http://www.isitopendata.org/>. Acesso em:
20 mar. 2015.
55
Google Fusion Tables. Disponível em: < https://support.google.com/fusiontables/>.
Acesso em 20 mar. 2016.
56
Google Public Data. Disponível em: < https://www.google.com/publicdata/directory>.
Acesso em: 20 mar. 2016.
57
Open Data CookBook. Disponível em:
<https://web.archive.org/web/20130401033822/http://www.opendatacookbook.net/wiki/>.
Acesso em: 20 mar. 2016.
58
Data Driven Journalism. Disponível em: < http://datadrivenjournalism.net/>. Acesso em:
20 mar. 2016.
59
A maior parte dos recursos apresentados são gratuitos, mas eles não são os únicos
recursos disponíveis. Há outras ferramentas que são relevantes para qualquer cientista de
dados, tais como o Data Hub (coleção de bases de dados públicos); o Codeacademy
(indicado para aqueles que querem aprender códigos); o Dipity (ferramenta que permite
criar linhas de tempo interativas) e também a Spending Stories (plataforma que facilita a
análise de gastos públicos).
60
BRADSHAW, Paul. How to be a data journalist. 2010. Disponível em:
<http://www.theguardian.com/news/datablog/2010/oct/01/data-journalism-how-to-guide>.
Acesso em: 20 mar. 2016.
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projeto foi realizado por Paul Bradshaw, já citado anteriormente e que foi
selecionado com base em suas pesquisas e em seu blog Help Me Investigate61, e na
página é possível verificar conceitos sobre o que é Jornalismo de Dados, indicações
de ferramentas que podem auxiliar nesse processo, bem como exemplos de como o
The Guardian utiliza os dados em suas reportagens por meio de descrições
pormenorizadas.
Em meio a tantas plataformas e explicações sobre como trabalhar com
grandes volumes de dados, um assunto recorrente foi o uso de dados abertos ou
acesso aberto à informação. Ambos compreendem alguns atributos que os
caracterizam como dados e informações disponíveis para utilização, sem restrições
referentes a direitos autorais ou patentes.
Em tempos de transparência das informações e governança institucional,
percebe-se que organizações públicas e privadas têm se pautado no conceito de
dados abertos em suas gestões. Parte desta postura foi impulsionada com a Lei
12.527/11, popularmente conhecida como Lei de Acesso à Informação, que
assegura o acesso a qualquer informação pública. Tal instrumento, ao ser
promulgado, veio imbuído de conceitos como transparência, democracia, controle
social e até gestão compartilhada (Gruman, 2012), sendo uma importante
ferramenta colaborativa para a sociedade e para o Jornalismo, visto que um dos
critérios mais importantes de noticiabilidade é que questão do interesse público.
Além do Brasil, os Estados Unidos, por meio do portal Data.gov62, tem trabalhado
para melhorar sua base de dados abertos por meio de uma coleta mais abrangente.
Neste ensejo de transparência e governança, uma empresa que pode ser
mencionada é a Amazon, que disponibiliza sua base de dados na página Amazon
Public Data Sets63, bem como entidades como o Instituto para o Estudo de Grupos
Violentos64 – o qual possui uma pesquisa em código aberto sobre a violência
transnacional na América Latina –, e o Knight Center, que publicou mapas
interativos sobre leis de acesso à informação na América Latina.
Assim, em meio a tantas fontes de dados e informação, mais do que
ferramentas

tecnológicas,

é

preciso

pensar

em

aspectos

curatoriais

que,

combinados, facilitem a mineração, interpretação e visualização dos dados. De
acordo com Corrêa & Bertocchi (2012: 125), há duas formas de curadoria. A
primeira é que, em meio a tanta informação, “o usuário recorre aos especialistas,

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
61

Help Me Investigate. Disponível em: <http://helpmeinvestigate.com/>. Acesso em: 20
mar. 2016.
62
Data.gov. Disponível em: <www.data.gov>. Acesso em: 20 mar. 2016.
63
Amazon Public Data Sets. Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/public-data-sets/>.
Acesso em: 20 mar. 2016.
64
Instituto para o Estudo de Grupos Violentos. Disponível em: <www.isvg.org>. Acesso em:
20 mar. 2016.
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delegando a eles a tarefa de organizar e dar sentido aos dados”. A segunda, por
sua vez, refere-se aos algoritmos, os quais “serão os grandes experts capazes de
cumprir esta missão, chegando mesmo a substituir a editorialização humana”.
Essas duas formas de curadoria, no entanto, não são excludentes. Elas
podem ser complementares, elucidando aspectos que passariam despercebidos
pelos algoritmos que atualmente são utilizados, enquanto a web semântica não é
uma realidade. Dessa forma, é fundamental que ambas caminhem paralelamente,
uma vez que:
A curadoria humana pura e simples (sem os procedimentos matemáticos)
(...) é mais livre para olhar para o futuro. Um curador de conteúdos é
capaz de agregar novas e inusitadas perspectivas à informação, oferecendo
aos sues usuários a surpresa, o inesperado ou simplesmente aquilo que o
usuário nem imaginaria existir no mundo e sobre o mundo, ampliando seu
próprio entendimento de mundo. (Correa & Bertocchi, 2012:137)
Para compreender como as empresas jornalísticas e os profissionais estão
utilizando o Jornalismo de Dados em seu cotidiano, é preciso verificar algumas
iniciativas vigentes.
Mercado jornalístico brasileiro: desafios e tendências no uso de dados
A entrada do Jornalismo brasileiro no ambiente digital ainda é questionável.
Embora os portais jornalísticos sejam uma realidade há quase 20 anos, eles
apresentam-se de maneira caricata, reproduzindo modelos editoriais e de negócios
vigentes em mídias tradicionais, o que faz com que o espaço virtual não seja
aproveitado

em

termos

de

potencialidade,

interatividade,

usabilidade

e

navegabilidade. Tal constatação foi feita pelas pesquisadoras da Universidade do
Texas em Austin Bachmann e Harlow durante o 12° ISOJ (2011) na palestra
“Opening the Gates: Interactive and Multi-Media Elements of Newspaper Websites
in Latin America”, na qual elas comprovaram por meio de pesquisas que os portais
brasileiros e latino-americanos permanecem em sua maioria reproduzindo formatos
apresentados em publicações impressas, não apenas com relação às práticas
jornalísticas, como também em relação ao design/layout.
Após cinco anos, tais aspectos permanecem, uma vez que, embora as
empresas jornalísticas brasileiras tenham uma preocupação em se manterem
atualizadas

e

seguindo

tendências

internacionais,

elas

não

conseguiram

desenvolver uma linguagem típica para esses novos veículos e tecnologias,
limitando o uso dos recursos proporcionados por esses ambientes digitais (LIMA,
2012). Assim, antes de verificar como o Jornalismo guiado por dados é trabalhado
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no país, é válido analisar algumas iniciativas internacionais merecem destaque por
serem referência no mercado brasileiro.
Para embasar a escolha desses projetos no presente artigo, bem como
análise dos casos que serão apresentados, utiliza-se os conceitos e metodologia de
Rosenbaum (2011) para o tratamento e coleta de dados, de maneira que o usuário
compreenda o que significa aquela matéria. Para extrair o máximo de informação
do que é apresentado, sugere-se o método de proporção, que significa usar termos
como, por exemplo, “a metade do orçamento”, ou “2/3 da população brasileira”. O
autor igualmente menciona técnicas de comparação interna e externa para o
entendimento e aproximação do leitor com o tema abordado na matéria. Outras
formas de conexão com o usuário são a interpretação e contextualização dos
dados, bem como relacionar fatores de forma numérica e dividir os dados em
grupos.
A empresa jornalística The Guardian apoia-se no Datablog65, ambiente no
qual os usuários podem encontrar reportagens e os dados utilizados para produzir
essas reportagens. A matéria “Alcohol and the NHS – five key questions” (Álcool e o
Serviço Nacional de Saúde da Inglaterra – cinco questões-chave, em tradução
livre)66, publicada no dia 22 de janeiro de 2016, mostra como a empresa usa dados
em narrativas jornalísticas. Nela, o objetivo é mostrar o consumo de álcool na
Inglaterra, comparando dados nacionais com o de países vizinhos e as ações da
NHS para reverter este quadro. Para tanto, os profissionais responsáveis tiveram
como fontes de dados a NHS, a Social Care Information Centre (HSCIC – Centro de
Informações de Serviços Sociais, e tradução livre), o Office for National Statistics
(ONS – Escritório de Estatísticas Nacionais, em tradução livre) e a Organization for
Economic Co-operation and Development (OECD – Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Econômico, em tradução livre). Tais entidades proveram as
informações necessárias presentes nos 22 parágrafos, cinco infográficos estáticos e
uma foto que compunham a matéria. Do total de parágrafos, 95,4% possuíam
hiperlinks e/ou dados estatísticos, sendo que 31,8% apresentavam ambos. Além da
preocupação com os dados no decorrer do texto, outros aspectos informativos
foram considerados, tais como o uso de tags (três no total – Alcohol, Health, NHS),
widgets para compartilhamento em mídias sociais (Facebook, Twitter, Pinterest,
LinkedIn, Google+ e e-mail), e dados referentes à própria matéria, como o número
de compartilhamentos (566) e indicação de quando o texto foi postado (2 meses).
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Datablog. Disponível em: <http://www.theguardian.com/data>. Acesso em: 20 mar. 2016
and the NHS – five key questions. The Guardian. Disponível em:
<http://www.theguardian.com/news/datablog/2016/jan/22/alcohol-and-the-nhs-five-keyquestions>. Acesso em: 29 mar. 2016.
66	
  Alcohol
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The Huffington Post não apresenta nenhum projeto específico para mostrar
reportagens guiadas por dados, mas, por outro lado, utiliza o processo de
mineração, filtragem e visualização de dados em variadas matérias presentes em
seu site. A editoria desenvolvida para as eleições presidenciais estadunidenses de
201667 ilustram como o veículo tem utilizado dados na práxis jornalística. Neste
momento, é possível encontrar informações referentes às primárias dos partidos
Republicano e Democrata. De acordo com informações presentes na página, o
objetivo da editoria é mostrar como está a disputa entre os pré-candidatos
republicanos e democratas; prover calendários e outros mecanismos de consulta
sobre as datas das primárias e garantir a cobertura ao vivo das noites em que
ocorrem eleições. Logo no início da página, é possível encontrar botões de
compartilhamento para mídias sociais (Facebook e Twitter), bem como um link por
meio do qual o usuário pode consultar onde e quando ocorrerão as próximas
primárias. Ao clicar nele, o usuário tem acesso a outra página, na qual pode
consultar mapas interativos com dados referentes ao estado onde estão ocorrendo
as primárias, referentes aos candidatos e partidos. Voltando à página inicial, podese também encontrar dois gráficos interativos – um para cada partido – que
simulam uma corrida presidencial (figura 1).

Figura 1 – Infográfico animado elaborado pelo The Huffington Post para as primárias das
eleições 2016 para presidente nos Estados Unidos
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The Huffington Post. Elention 2016. Disponível em:
<http://elections.huffingtonpost.com/2016/primaries>. Acesso em: 26 mar. 2016.
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Os infográficos, além de conterem elementos de animação (figura 2)
também apresentam dados que explicam a posição de cada candidato na disputa e
o caminho que eles percorreram (estado x tempo) para atingir o atual estado de
suas candidaturas. Na página principal da editoria pode-se igualmente encontrar,
abaixo de cada infográfico links para obter mais informações. Ao clicar neste
hiperlink, o usuário tem acesso a um texto explicativo sobre por que a contagem de
votos e a contagem de delegados não são equivalentes, o método utilizado para
definir os delegados e qual foi o método para contagem utilizado pela equipe do
The Huffington Post para os estudos apresentados. Nesta editoria especial é
possível encontrar informações sobre os votos relativos a cada candidato de ambos
os partidos, verificar os dados dos vencedores por estado e por partido, ter acesso
a um calendário com as datas das eleições, um texto sobre quais serão as próximas
etapas das primárias e, por fim, as bases de dados utilizadas no desenvolvimento
do

projeto,

a

saber:

Associated

Press

e

HuffPost

Pollster.

Mesmo

sendo

mencionadas, as bases de dados não estão disponíveis para consulta.

Figura 2 – Por meio do infográfico, os usuários podem acompanhar os detalhes da corrida
presidencial de maneira intuitiva e interativa.

Projetos jornalísticos brasileiros
No Brasil, temos alguns projetos jornalísticos guiados por dados. Eles foram
selecionados por atenderem a maior parte dos aspectos apresentados por
Rosenbaum (2011) e para ilustrar como veículos jornalísticos têm se apropriado de
dados em suas narrativas. Entre os projetos selecionados estão dois de empresas
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jornalísticas tradicionais, Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo, as quais foram
escolhidas por terem sua origem no jornalismo impresso brasileiro e por
apresentarem portais jornalísticos relevantes no mercado. Por fim, foi selecionado o
portal Nexo, que, de maneira semelhante ao The Huffington Post, surgiu no
ambiente digital e tem uma proposta de trabalho guiada essencialmente em dados.
A Folha de S. Paulo tem um projeto específico de Jornalismo guiado por dados.
Trata-se do blog FolhaSPDados, decorrente da parceria entre a empresa jornalística
e o Knight International Fellowships – programa internacional de bolsas para
jornalistas do Centro Internacional para Jornalistas (ICFJ, sigla em inglês). De
acordo com a descrição presente no próprio ambiente digital, o blog
utiliza mapas interativos e infográficos para analisar e visualizar informação
presente nas reportagens e artigos do jornal e do site. O projeto trabalha
com dados abertos disponibilizados por órgãos de governo, universidades e
institutos de pesquisa independentes.68
O projeto foi realizado em 2012 e o responsável pelos textos e análises era o
jornalista Gustavo Faleiros, bolsista do ICFJ na época. Durante aquele ano, o blog
era alimentado constantemente, embora não houvesse uma frequência definida.
Houve semana que em que tinha textos novos todos os dias (mês analisado:
outubro/2012)

e

novembro/2012).

semana
Intitulado

em

que

“Onde

não
está

houve
o

postagem

maior

(mês

número

de

analisado:
mulheres

empregadas?”, o texto traz uma análise dos dados apresentados na reportagem do
jornalista Pedro Soares, sendo que ambos foram publicados na Folha no dia 19 de
dezembro de 2012. O estudo foi selecionado para análise neste trabalho, por ser o
mais recente do blog.
É um texto curto, com cinco parágrafos e três infográficos estáticos. Em três
parágrafos há dados estatísticos, um deles apresenta um link (trata-se do primeiro
parágrafo, cujo hiperlink faz referência à matéria da qual originaram os dados
analisados) e o restante descreve diferenças contidas nos gráficos. Ao final do
estudo, ainda é possível encontrar um último link, por meio do qual o usuário tem a
oportunidade de acessar as fontes originais dois dados do Censo 2010 – Banco de
Dados Agregados (SIDRA) –, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). Embora os três gráficos presentes sejam bem explicativos e de fácil
compreensão, eles são estáticos, o que mostra um mau aproveitamento do
ambiente digital. Se por um lado, tal característica pode ser percebida como um
ponto negativo, por outro os links disponibilizados nos gráficos, garantem ao
usuário tanto interatividade como informações extras. Em cada infográfico havia
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Perfil. FolhaSPDados. Disponível em: <http://folhaspdados.blogfolha.uol.com.br/perfil/>.
Acesso em: 20 mar. 2016.
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três links: ao lado direito, o link continha o nome da ferramenta utilizada para a
produção do gráfico (Datawrapper); do lado esquerdo um hiperlink com a fonte dos
dados (IBGE) e um outro para o download dos dados (figura 3). Outro aspecto
interessante do estudo é que ele apresenta diferentes formas de compartilhamento
nas mídias sociais (Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn e e-mail) e disponibiliza o
número de compartilhamentos feitos (10 compartilhamentos no total).

Figura 3 – O projeto FolhaSPDados durou um ano e baseia-se em jornalismo de dados para
mostrar assuntos de interesse público.

É valido destacar que a Folha de S. Paulo não deixou de utilizar dados em
seu processo jornalístico após o término deste projeto. Em uma editoria específica
em seu portal, referente às manifestações de 2016, os usuários têm acesso a
informações sobre a política nacional, por meio da análise de fatos e gráficos
interativos. Um desses gráficos interativos foi elaborado pela Folha com o auxílio do
Google Maps, o denominado “Mapa das Manifestações”69. Em 29 de março de 2016,
data da análise do site, o mapa em questão mostrava os locais onde ocorreriam as
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Mapa dos Protestos de Domingo 12/04. Folha de S. Paulo. Disponível em: <
http://arte.folha.uol.com.br/poder/2015/04/12/manifestacoes/>. Acesso em: 29 mar. 2016.
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manifestações marcadas para o dia 12 de abril. O mapa é interativo; assim, ao
clicar

nos

pontos

vermelhos

referentes

aos

locais,

era

possível

encontrar

informações como a cidade onde acontecerá a manifestação, o estado, o país, o
horário, o local de encontro e quem estava organizando a manifestação. Nas figuras
4 e 5, é possível verificar como as informações podem ser acessadas. No entanto,
como os pontos que sobrepõem o mapa são muito grandes, há uma certa
dificuldade em clicar em algumas cidades, o que prejudica a usabilidade do mapa.
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Figuras 4a e 4b – Mapa interativo disponibilizado no portal da Folha de S. Paulo mostra as
informações sobre as manifestações previstas para o dia 12 de abril de 2016.

O Estadão Dados, por sua vez, é um projeto baseado em Jornalismo de
Dados

e

que

permanece

atualizado

constantemente.

Segundo

informações

presentes no blog, trata-se de um
núcleo do Estadão especializado em reportagens baseadas em estatísticas
e no desenvolvimento de projetos especiais de visualização de dados e
análises especiais de visualização de dados. Aqui você vai encontrar
gráficos e animações sobre temas do noticiário do dia, além de
cruzamentos de dados e análises especiais feitas pela nossa equipe,
formada por jornalistas e programadores.70
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Sobre. Estadão Dados. Disponível em: < http://blog.estadaodados.com/sobre/>. Acesso
em: 31 mar. 2016.
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No blog, os posts estão separados por seções: Gráfico do dia, Permanentes
(seção para estatísticas atualizadas constantemente) e Séries Especiais (com temas
específicos, como as eleições de 2014). Foi escolhido um texto para a análise da
seção Gráfico do Dia, selecionado e analisado no dia 31 de março de 2016. A seção
Séries Especiais não foi analisada, por conter matérias referentes a eventos
esporádicos de cobertura jornalística.
O texto do Gráfico do Dia intitulado “Dois em cada três brasileiros não
votariam em Lula de jeito nenhum” foi o selecionado por ser o mais recente da
seção até a produção deste artigo. Sob responsabilidade de Rodrigo Burgarelli
(texto) e José Roberto de Toledo (infográficos), o estudo tinha como objetivo
mostrar o atual cenário político brasileiro, por meio de infográficos e poucos
parágrafos, e as chances dos possíveis candidatos para as eleições presidenciais de
2018 no país. Os infográficos interativos foram separados por três intertítulos. O
primeiro deles era o Liderança indesejável, o qual continha um infográfico interativo
(figuras 5a e 5b), um parágrafo de texto com dados estatísticos, explicando sobre
as chances do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no atual cenário político e um
link do tipo leia mais com uma sugestão de texto presente no portal do jornal. O
título do artigo sugerido é O menor cacife de Lula. No entanto, ao clicar no link, o
usuário é redirecionado para a homepage do portal, algo contraindicado caso a
intenção seja fazer com que o leitor permaneça no site. O segundo intertítulo é o
“No outro front” e contém três infográficos, cada um deles referente aos possíveis
candidatos pelo PSDB – Aécio Neves, José Serra e Geraldo Alckmin – e um
parágrafo de análise sobre a atual situação desses políticos. Por fim, vem o
intertítulo “E a terceira via?”, que apresenta dois infográficos – um referente à
Marina Silva (PSB) e outro ao Ciro Gomes (PDT) – e um parágrafo também
explicando o contexto político dos possíveis candidatos. O texto foi publicado no dia
22 de fevereiro de 2012 e é o mais recente da seção que não faz muito sentido,
uma vez que não condiz com o título proposto para a editoria. Outros aspectos
constatados na análise é que o estudo pode ser compartilhado por meio de mídias
sociais (Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, e-mail) e que, ao final da
apresentação, há tags com as palavras-chave do texto (2018, eleições, Ibope, Lula,
postador, potencial). Dois pontos merecem destaque: a fonte utilizada para a
composição dos infográficos e o nome utilizado nos infográficos do ex-presidente
Lula. A fonte mencionada dos dados é o Ibope, cuja pesquisa foi realizada em
fevereiro de 2016. Mas em nenhum outro momento – textos e infográficos –, a
fonte é novamente mencionada, tampouco um hiperlink com acesso aos dados
coletados é disponibilizada, uma vez que a pesquisa é paga. A menção ao expresidente foi feita de maneira diferenciada em relação aos outros possíveis
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candidatos. O jornalista utilizava apenas Lula ou ex-presidente Lula como forma de
referência ao possível candidato. Porém, todos os outros candidatos eram
apresentados por meio de nome e sobrenome, o que não ocorreu com o “petista” e
deixou transparecer antipatia pela pessoa e/ou o partido do ex-presidente (PT).

Figuras 5a e 5b – Os gráficos presentes ilustram o tipo de interação oferecido pelo projeto
Estadão Dados.
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Assim como a Folha, o Estadão não limitou o uso de Jornalismo guiado por
dados apenas neste projeto. É possível encontrar este tipo de narrativa jornalística
em outras partes do portal e em projetos especiais. Uma matéria que apresenta
características que a adequa aos critérios estabelecidos por este artigo como sendo
Jornalismo de Dados é a “Campanha do Estado no dia da mulher repercute no
Twitter”. O contexto da matéria era a repercussão da campanha do Estadão feita
em parceria com a agência FCB para o Dia Internacional das Mulheres deste ano. A
campanha #7minutos1denuncia era baseada em dados da Secretaria de Políticas
para as Mulheres da Presidência da República, os quais mostravam que a cada sete
minutos, uma mulher denunciava algum tipo de violência e consistia em liberar o
perfil do Estadão no Twitter para que, no dia oito de março, as usuárias pudessem
a cada sete minutos faz uma denúncia por meio da mídia social. A matéria foi
selecionada de acordo com os seguintes critérios: ela é recente (foi publicada em
nove de março de 2016), utilizou como metodologia a Análise de Redes Sociais
(ARS) para explicar a campanha e apresentou grafos para ilustrar como os usuários
se comportaram durante a campanha. Ela foi publicada no dia nove de março, às
21h28min, atualizada às 23h06min, e continha um grafo logo no início da matéria
(figura 6), o qual foi elaborado pelo Laboratório de Estudos sobre Imagem e
Cibercultura da Universidade do Espírito Santo (Labic-UFES). Além do grafo, o Prof.
Dr. Fábio Malini, um dos pesquisadores mais atuantes na área de Análise de Redes
Sociais do país e coordenador do Labic, participou por meio de entrevista e explicou
as ações e reações em torno da campanha, bem como o significado em torno do
grafo. Os usuários podiam participar por meio de comentários ou compartilhando a
matéria nas mídias sociais (Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+ e e-mail).
Ademais, o texto apresentou tags referentes ao conteúdo (Twitter, Brasil,
Universidade Federal do Espírito Santo, Dia da Mulher, Marcelo Tas). Este último foi
mencionado nas tags por estar presente no grafo e no texto como um dos tweets
mais representativo segundo a metodologia utilizada pela ARS.
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Figura 6 – Grafo representativo do impacto da campanha desenvolvida por O Estado de S.
Paulo para o dia das mulheres.

O Nexo é um portal recente e, diferentemente dos demais veículos
analisados, foi pensado desde a sua origem para prover conteúdo específico para o
ambiente digital. Surgiu em 2015 com a proposta de ser:
Um jornal digital para quem busca explicações precisas e interpretações
equilibradas sobre os principais fatos do Brasil e do mundo. Nosso
compromisso é oferecer aos leitores informações contextualizadas, com
uma abordagem original. Para o Nexo, apresentar temas relevantes de
forma clara, plural e independente é essencial para qualificar o debate
público. (Nexo, 2015)
Nele, os usuários podem navegar atendendo basicamente dois critérios:
temas e editorias. E, embora seja possível perceber em editorias variadas
narrativas jornalísticas baseadas em dados, algumas delas utilizam mais tais
recursos, a saber: Explicado, Interativo e Gráfico. Para este trabalho, foram
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selecionados os dois textos mais recentes das editorias Gráfico e Interativo. Na
seção Gráfico, foi analisado o texto “Vias mais importantes têm menos nomes de
mulheres”, assinado por Daniel Mariani e Simon Ducroquet, publicado no dia 30 de
março e atualizado no mesmo dia, às 16h40. Ele era composto por um parágrafo e
três infográficos estáticos (figuras 7 e 8). Na página, ainda era possível
compartilhar o conteúdo por meio de mídias sociais (Facebook, Twitter e e-mail).
Ao lado do ícone do e-mail, era havia também um ícone com o símbolo + (mais).
Ao clicar nele, o usuário era apresentado a mais 256 formas de compartilhamento,
as quais incluíam o Reddit e o Tumblr. O único parágrafo tinha duas linhas e
apresentava dados estatísticos que resumiam os três infográficos. A fonte utilizada
para a produção dos infográficos foi a base de dados do Correio e não havia link de
acesso à base. Um dos destaques é a preocupação da equipe em disponibilizar a
metodologia

utilizada

para

a

composição

dos

infográficos.

Neste

caso,

a

metodologia utilizada foi assim descrita:
Para o gráfico foi utilizada a base de logradouros dos Correios de 2014, que
possui dados de 367 cidades no país, incluindo as capitais brasileiras. Após
limpeza das repetições, obtivemos o nome de 884 mil logradouros. Para
determinar se o nome do logradouro se refere a um homem ou a uma
mulher fizemos cruzamentos com um banco de dados de nomes e títulos
organizado por gêneros. Nesse cruzamento, desconsideramos ruas com um
único nome (por exemplo, Rua Augusta) porque em muitos casos essas
ruas poderiam ser confundidas com palavras que não são nomes próprios
(por exemplo: Rua Vitória, Rua Machado, Rua Ferreiro, etc.), também
desconsideramos nomes de santas e santos. (DUCROQUET & MARIANI,
2016)
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Figura 7 – Infográfico compara a proporção de logradouros com nomes femininos e
masculinos.

\\ Atas do #5COBCIBER \\

284

Figura 8 – Nesta imagem é possível verificar os demais gráficos que compõem a pesquisa de
dados sobre logradouros com nomes femininos e masculinos no Brasil.

O texto da editoria Interativo, por sua vez, foi igualmente o último publicado
na seção, no dia 29 de março de 2016 e atualizado no mesmo dia às 15h42.
Intitulado “Seu salário em comparação com o resto do mundo”, o projeto é
assinado por Murilo Roncolato, Simon Ducroquet e Wellington Freitas, e mostra por
meio de textos (três parágrafos, no total) e de uma parte mais participativa,
justamente o que o título sinaliza. Para entender o funcionamento da calculadora
que gerou os infográficos, foi estabelecido como base para o cálculo o valor do
salário mínimo vigente no Brasil a partir de primeiro de janeiro deste ano, a saber:
R$ 880,00. O processo tinha início ao preencher o campo com o seu salário e, logo
após, o usuário deveria digitar o valor do seu salário e clicar no botão “Calcular.”
Feito isso, aparecem três gráficos: o primeiro comparando seu salário em relação
ao salário dos outros brasileiros (figura 9); o segundo mostrava o salário digitado
em comparação ao salário médio mundial (figura 9) e o terceiro, por sua vez,
mostrava dez tipos de produtos ou serviços e quanto você conseguiria comprar
deles utilizando o seu salário como base (figura 10). É válido ressaltar que no
segundo infográfico, embora fosse estático, oferecia uma forma de interação por
meio do campo a ser preenchido “Digite outro país”. Caso o país escolhido estivesse
na base de dados utilizada na calculadora, um novo item era disponibilizado ao final
do gráfico. O último infográfico também apresentava esta forma de interação e
outra exclusiva: o usuário poderia clicar em cada um dos dez tipos de produtos
e/ou serviços apresentados e ver o gráfico referente a eles de maneira
individualizada.
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Figura 9 – Os infográficos 1 e 2 comparam seu salário em relação ao resto do país e do
mundo a partir de dados fornecidos pelo próprio usuário e fontes utilizadas para a narrativa
jornalística.

Figura 10 – O terceiro gráfico mostra o poder de compra do usuário brasileiro em
comparação à população mundial na aquisição de produtos e serviços.
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Em relação à parte textual, os dois primeiros parágrafos explicam como
funciona o projeto e conta com links para o aprofundamento do tema; já o último
parágrafo, na verdade, é uma nota, a qual explica que nem todos os países estão
presentes no cálculo e que, ao digitar o nome de um determinado país, poderia
ocorrer de ele não aparecer na comparação por tal motivo. Neste trabalho, por
exemplo, a Argentina foi testada para ser incluída no processo, mas como ela não
estava presente no banco de dados, não foi possível compará-la ao Brasil (figura
11). As bases de dados utilizadas nesse projeto foram a Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (PNAD-IBGE
2014), o Banco Mundial (fatores de conversão PPP de 2013 para Etiópia, China e
Colômbia; 2014 para as demais), Organização Internacional do Trabalho (OIT),
OECD (2014) e o Numbeo, um banco de dados colaborativo que mostra o custo de
vida em cidades e países. A metodologia não foi explicada neste projeto.

Figura 11 – Interatividade presente nos infográficos permitia que usuários comparassem
seus salários com o de outros países de sua escolha, desde que estes estivessem presentes
na base de dados disponibilizada.

Considerações finais
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No guia que elaborou para o The Guardian, Bradshaw (2010) sinalizou que o
Jornalismo de Dados consistia basicamente em quatro aspectos: encontrar,
interrogar, visualizar e cruzar os dados. Ao se analisar iniciativas internacionais e
brasileiras, percebe-se que o caminho para a realização plena de todos esses
aspectos levará mais alguns anos.
Embora os dados estejam presentes nas narrativas jornalísticas brasileiras,
as constatações feitas por Bachmann e Harlow (2011) há cinco anos permanecem
nos projetos editoriais brasileiros voltados para o ambiente online. Poucos são os
veículos que investem um jornalismo guiado por dados mais dinâmico, interativo de
maneira mais intensa e constante, como uma regra e não como uma exceção. Os
projetos da Folha de S. Paulo e de O Estado de S. Paulo mostram parte desta
realidade. Apresentam-se na forma de projetos paralelos (blogs) ou em abordagens
especiais sobre um determinado assunto. Outros veículos, como O Globo e o Zero
Hora, também possuem boas narrativas jornalísticas baseadas em dados, mas que
da mesma maneira são pontos isolados dentro de uma trajetória jornalística
presente há décadas no Brasil.
Obviamente que para toda regra há a sua exceção. É o caso do Nexo, que,
por ser um projeto mais recente, vem para trazer um novo olhar à práxis
jornalística. Parte desta explicação se deve ao conservadorismo presente nas
empresas jornalísticas mais tradicionais, referente aos seus modelos editoriais e de
negócios. Por outro lado, um fato que deve igualmente ser levado em consideração
é o atual estado do mercado jornalístico brasileiro. Com redações mais enxutas no
passar dos anos, há menos espaço para a produção de matérias densas, que
requerem uma apuração mais demorada ou que necessitam de capacidades
técnicas que nem todo o jornalista possui. O Jornalismo de Dados esbarra,
portanto, nessas duas limitações. No Estadão Dados, por exemplo, deixa-se claro
na seção “Sobre” do blog que jornalistas e programadores trabalham juntos para
uma melhor disponibilização e visualização dos textos e gráficos, o que acaba
refletindo na publicação de infográficos consideravelmente interativos.
Para suprir parte desta carência por profissionais dentro das redações, as
empresas

jornalísticas

acabam

terceirizando

este

trabalho

de

mineração,

tratamento, visualização e cruzamento de dados. Assim, esse processo é feito por
equipes internas trabalhando em

parcerias com

plataformas comerciais ou

agências, tais como Seekr, Scup, W3Haus, ou por grupos de pesquisa, como o
MidiaARS, a Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas
(DAPP-FGV) e Labic. Este último, por exemplo, atuou em conjunto com o Estadão
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nas eleições presidenciais de 2014, na análise de redes sociais. Infelizmente, o
projeto não se encontra mais disponível para consulta.
Independentemente do caminho escolhido, as empresas conseguem fazer
projetos com Jornalismo de Dados, mas estão aquém das possibilidades vigentes,
tendo em vista o volume cada vez maior de dados disponíveis. Ademais, os
aspectos metodológicos permanecem igualmente ocultos em muitos textos, o que
acaba interferindo na credibilidade dos gráficos e textos apresentados. Ou seja, o
Jornalismo guiado por dados no Brasil já é uma realidade, mas ainda tem muito a
ser trabalhada do ponto de vista da infraestrutura das empresas, capacitação dos
profissionais e abordagem dos temas.
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Resumo
O objetivo deste estudo é investigar como se estabelecem as interações entre o
público e os jornais digitais, em narrativas audiovisuais jornalísticas, transmitidas
em vídeo ao vivo, por meio de aplicações digitais e na web em redes sociais na
internet. O uso de customizações da notícia, a partir do sistema de notificações ou
push de transmissões ao vivo (live streaming) de entrevistas, debates e
acontecimentos diretos das redações dos jornais digitais é o que nos interessa
neste estudo. O estudo foi realizado em dois jornais diários digitais, Gazeta do Povo
(Brasil) e El País Brasil (Espanha), com extensões na rede social Facebook, que
disponibilizam transmissões instantâneas em vídeo ao vivo aos ciberleitores
multiplataforma.
Palavras-chave: noticias ao vivo; telejornalismo on-line; redes sociais on-line.
Introdução
A notícia em vídeo ao vivo sempre foi utilizada em TV no formato de
breaking news71, acontecimentos importantes, polêmicos e de grande repercussão
do cotidiano, na programação ou nos horários dos telejornais. Com a união da
telefonia móvel e a internet, esta relação se reconfigurou com o uso das redes
sociais online. A lógica de transmissões diretas trata-se de uma operação que
permite a produção, a transmissão e a recepção da informação de modo
simultâneo. Para os profissionais de comunicação, tudo o que é levado ao ar

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

71
São as notícias de última hora transmitidas na televisão ou no rádio, interrompendo a
programação normal. Breaking news são duas palavras inglesas que traduzidas para o
português são "ruptura" e "novo". Breaking news são aquela notícias extraordinárias que
interrompem a programação normal dos canais de televisão e do rádio. Breaking news são
notícias importantes de acontecimentos geralmente imprevistos, que não podem esperar até
o horário normal dos jornais e são informadas no momento do acontecimento,
interrompendo a programação diária dos meios de comunicação. Muitas vezes as
informações são transmitidas com a cobertura ao vivo diretamente do local onde aconteceu
o fato que gerou a noticia. Geralmente são informações de grande interesse para todos os
ouvintes, telespectadores e ciberleitores.

\\ Atas do #5COBCIBER \\

292

através de um procedimento operacional como esse é, sem distinção, chamado de
“ao vivo” (FECHINE, 2008).
Se a emergência das redações jornalísticas em disponibilizar o audiovisual
ao vivo não é uma novidade, a importância crescente que eles assumem num
cenário de permanente inovação tecnológica ganha uma enorme relevância. A
influência destas transmissões no consumo diário de informação aparece em novos
formatos, com novas narrativas e, em alguns casos, com uma nova organização
hipertextual diferente do habitual. Com o avanço tecnológico, os jornais digitais
puderam explorar a multimidialidade oferecendo muito mais que texto ao usuário.
A convergência multimídia deve ter o seu espaço na mente dos próprios jornalistas
nas redações cada vez mais unificadas entre o impresso, a televisão e o online. A
participação dos leitores na vida dos jornais e das redações é um assunto quase tão
antigo como a existência do jornalismo. Porém, o conteúdo e a forma das notícias,
na contemporaneidade, estão a tornar-se cada vez mais centrados na audiência
(BOCZKOWSKI, 2004) e na multimidialidade da informação. O pesquisador
espanhol Javier Diaz Noci (2002) define o conceito de multimidialidade como “a
integração, em uma mesma unidade discursiva, de informação de vários tipos:
texto, imagens (fixas ou em movimento), sons e, inclusive, bases de dados ou
programas executáveis”.
Para (QUADROS; QUADROS JR; MASIP, 2010), o aumento de consumo de
vídeos na internet tem transformado muitas formas de fazer webjornalismo.
Primeiro, são utilizados vídeos de terceiros ou parte da produção televisiva de um
mesmo grupo empresarial formado por diferentes meios de comunicação. Depois,
os jornais digitais se utilizam de uma linguagem audiovisual, que explora
características da multimidialidade, em estúdios próprios e que passam a reproduzir
linguagens televisivas e radiofônicas no jornalismo audiovisual digital. Uma
apropriação de linguagens do cinema e documentários para TV criando uma
sublinguagem audiovisual na web.
Com isso, torna-se necessário investigar as características utilizadas na
mediação da notícia, com o intuito de analisar o engajamento da participação do
ciberleitor72, por meio de notificações na web (e-mail ou push em redes sociais) ou
em apps em smartphones e tablets, criando assim novas possibilidades de consumo
personalizado e customizado de notícias em vídeo ao vivo ou on demand. No caso

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

72
De acordo com Hélder Bastos (2015), é importante que os jornalistas saibam que o perfil,
necessidades e as exigências dos leitores online são diferentes dos leitores dos jornais
impressos. Os leitores on line não só procuram satisfazer as suas necessidades tradicionais
como exigem outro tipo de serviços mais diversificados tais como: conjunto de serviços
interativos, compras, chats de discussão. Estes leitores pretendem ainda serviços úteis e
imediatos. Os ciberleitores são cada vez mais exigentes e exigem informação atualizada
permanentemente. O ciberleitor mostra-se pouco predisposto a longas leituras, preferindo
notícias curtas, concisas que permitam informar de forma imediata.
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da distribuição, as mudanças foram intensas, principalmente nos sistemas pull e
push (FIDALGO e CANAVILHAS, 2009). O primeiro refere-se à procura do conteúdo
por parte do consumidor e o segundo retrata um processo inverso, ou seja, o
conteúdo a procurar o próprio consumidor.
No modelo tradicional de transmissão, o valor do conteúdo era criado
somente pelo jornal ou pelo canal de televisão. Atualmente, muito do valor advém
da criação de uma infraestrutura voltada à participação dos cidadãos e a criação de
comunidades de confiança (redes sociais na internet) (BASTOS, 2010). A linguagem
e os formatos da notícia possuem características do jornalismo tradicional
(enquadramentos, iluminação, técnicas de entrevista e reportagem), mas aliadas
ao ciberjornalismo desenvolvem um produto nativo nas redes sociais, que muda a
forma de fazer e consumir notícia. Neste contexto, Juan Varela (2007), propõe a
ideia de “jornalismo 3.0”, um tipo de jornalismo em rede mais socializado, onde as
pessoas são incorporadas na forma de conversações e que supera o “jornalismo
1.0”, baseado na transferência de conteúdos tradicionais para a internet, e o 2.0,
caracterizado pela criação de conteúdos ad hoc, tendo em conta todas as
possibilidades multimídia.
A participação dos ciberleitores no jornalismo audiovisual instantâneo
O dispositivo móvel torna-se a primeira tela de consumo, em momentos que
a televisão ou o rádio prevaleceram na posição de detentores de transmissão de
acontecimentos ao vivo. O Facebook é uma das redes sociais utilizadas pelos
portais de notícias, porém não é apenas nessa plataforma que existe engajamento
digital do usuário. Contudo, o nosso estudo se deteve a sua observação devido ao
número de seguidores e as possibilidades de interação online em transmissões de
vídeos ao vivo por portais de notícias em smartphones. Nesse contexto, sites de
redes sociais são espaços da web que permitem a articulação de conexões através
de perfis de identificação única que interagem através de fluxos de conteúdos
fornecidos por suas conexões no site (ELLISON; BOYD, 2007).
Atualmente, a predominância do conteúdo textual nos sites (VAN DER
WURFF; LAUF, 2006), está se alterando. Vemos um encaminhamento cada vez
maior das atenções dos utilizadores voltados ao consumo de informação audiovisual
digital. “O público que participa no processo jornalístico é mais exigente que os
consumidores passivos das notícias. Mas poderá sentir-se detentor de poder para
fazer a diferença. Por conseguinte, sente que partilha do investimento no resultado
final”. (BOWMAN & WILLIS citados por GILMOR, 2005, p. 130). Podemos
denominar esta atitude de um jornalismo participativo (BOWMAN &WILLIS, 2003),
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que seria o ato do cidadão, ou grupos de cidadãos, desempenharem um papel ativo
no processo de disseminação de notícias e informação. Contudo, o objetivo nesta
participação é que a audiência faça parte da discussão da notícia em uma cultura
informativa de intercâmbio mais agregativa, complexa do que deliberativa ou
consensual (DEUZE, 2006). Um dos aparatos tecnológicos observados para
visualização deste acontecimento é, em especial, o telefone móvel que, de mero
dispositivo de telecomunicações, transformou-se com a evolução da telefonia, em
aparelhos multifuncionais como os conhecemos e que se transformaram em
extensões do corpo.
Sob a regência dos estudos das Materialidades da Comunicação (ERTHAL,
2007), pesquisas sobre as novas tecnologias e suas relações de afetividade com o
corpo humano ganharam novas dinâmicas. O corpo deixou de ser apenas o
“suporte para a comunicação” da tradição hermenêutica e tornou-se agente - afeta
e é afetado em sua materialidade pela tecnologia. Nenhum outro objeto do nosso
cotidiano passa tanto tempo conosco ou tem com o seu proprietário a mesma
proximidade

que

o

telefone

celular

(CANAVILHAS,

2012).

Este

dispositivo

transformou-se numa espécie de sexto sentido que ao olfato, audição, visão, tato e
paladar, juntam uma sensação de segurança resultante de o dispositivo colocar a
nossa geografia de amizades à distância de uma chamada telefônica.
Segundo dados da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), o Brasil
contava em março de 2016 com 257,8 milhões de celulares e densidade de 125,42
cel/100 hab. O mês de março de 2016 apresentou adições líquidas negativas de
252 mil celulares. O pré-pago apresentou adições líquidas negativas de 316 mil. No
pós-pago as adições líquidas foram de 64 mil. A difusão do telefone celular por todo
o mundo ocorreu simultaneamente com uma profunda transformação do aparelho,
das tecnologias e dos usos a ele associados.
Conforme nos conta (CANAVILHAS; FIDALGO, 2013), os primeiros telefones
móveis pesavam vários quilos, pelo que, na realidade, eram telefones de carro. A
sua função era também muito simples: serviam para fazer e receber chamadas, tal
como os telefones normais da rede fixa, cuja configuração copiava. Os primeiros
não tinham qualquer visor ou tela. As teclas eram os únicos elementos de interação
e serviam apenas para marcar os números. Eram iguais aos telefones fixos, apenas
libertos dos fios. Como estamos hoje longe de tal configuração, passada pouco mais
de uma década. Com a introdução de uma tela no celular, novos usos são
acrescentados. Foi essa tela que foi evoluindo, aumentando de tamanho, de
resolução gráfica e passando de monocromática a policromática.
Com o aperfeiçoamento do visor, os usos foram aumentando, passando a
incluir, além de obrigatória agenda de contatos, relógio, despertador, calculador e
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depois jogos. A comunicação por SMS, em celulares digitais de segunda geração,
começou a enviar e receber curtas mensagens. A comunicação por celular passou a
ser feita não apenas por voz, mas também escrita. Atualmente, os celulares
evoluíram para ser um tudo em um (CANAVILHAS; FIDALGO, 2013): i) dispositivos
de comunicação, de voz e de escrita; ii) dispositivos de produtividade que
substituíram os PDAs ao terem também funções de livro, de endereços, agenda,
calculadora, bloco de notas, relógio e despertador, máquina fotográfica e gravador
de voz; iii) dispositivos de lazer, com jogos e audição de música, ora como
pequenos receptores de rádio, FM, ora como leitores de mp3. O telefone celular
transformou-se em um objeto imprescindível no dia a dia, de tal ordem que não se
sai de casa sem ele.
O casamento do celular com a internet fez convergir para uma única
máquina os sistemas de controle de todos os meios de comunicação, tornando os
sistemas de produção (rede telefônica ou de cabos) meros periféricos dessas
máquinas. Mas a internet, que se desdobra, por exemplo, em voz sobre IP
(telefonia pela web) e, em vídeo de alta qualidade sobre IP, tende a ser também o
instrumento de divulgação das informações (CANAVILHAS; FIDALGO, 2013). É
neste

momento

que

o

nosso

problema

de

pesquisa

se

constrói

com

a

instantaneidade da notícia em vídeo transmitida em pequenas telas. O problema de
investigação estabelece-se com o seguinte questionamento: “Como se configuram
as notícias em vídeo ao vivo, a partir de notificações com os usuários em redes
sociais online, por meio de aplicações digitais em smartphones enviadas por
redações convergentes?”.
O smartphone é utilizado de forma mais recorrente para o acesso à internet.
No contexto indoor73 é o dispositivo mais usado enquanto se vê televisão
(multiscreening), ou seja em segunda tela. Já no contexto outdoor, torna-se com o
uso da tecnologia 3G e Wifi, a primeira tela. Os serviços de streaming têm vindo a
ganhar terreno nos mercados internacionais, promovendo, não só a difusão e
consumo de produtos jornalísticos. Este fato tem agitado o setor, promovendo
acesos debates sobre o desaparecimento da televisão como a conhecemos, assim
como o possível decréscimo das subscrições dos pacotes de televisão (BURNAY;
RIBEIRO, 2016). O presente estudo identifica, igualmente, que os meios de
comunicação hoje ditos tradicionais – imprensa, rádio e televisão – continuam a ser
relevantes no dia a dia dos brasileiros e representam uma percentagem muito
significativa da dieta midiática, mas em processo de constante reconfiguração
quanto ao seu formato de distribuição, a partir das novas mídias digitais.
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Indoor significa aqui em utilização nos interiores das residências ou estabelecimentos
comerciais.
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Narrativas, convergência e interatividade digital do audiovisual
No

sentido

das

estruturas

de

produção

audiovisual,

no

cenário

contemporâneo, é possível observar o surgimento de uma nova produção narrativa
no campo jornalístico digital como, por exemplo, o audiovisual interativo. Em
relação com os processos transformadores da mídia. Assim, podemos começar a
traçar um panorama comunicacional em que as “estratégias narrativas mudaram e
observamos as implicações culturais mais abrangentes deste deslocamento”
(MITTELL, 2012: 32). Torna-se possível a observação de uma nova interface na
mídia e na comunicação audiovisual (interativo-tecnológica), especialmente nas
redações jornalísticas online com a produção de narrativas audiovisuais para o
ciberespaço. Pois, “a crescente digitalização dos produtos e dos processos
midiáticos provoca mudanças significativas no jornalismo” (CANAVILHAS; LUNA;
SATUF; TORRES, 2014: 86), bem como na produção da cultura audiovisual.
Assim, compreende-se que há constantes transformações ocorrendo com a
produção jornalística audiovisual, que modificam a rotina das redações jornalísticas
e dos profissionais no âmbito e das práticas de produção de narrativas audiovisuais.
E, que remodelam as relações entre os profissionais, a partir do conceito de
tecnoatores (CANAVILHAS; LUNA; SATUF; TORRES, 2014), que colaboram para o
desenvolvimento deste novo produto (jornalistas, designers e programadores), que
desenvolve uma linguagem e formato específicos para o meio digital.
Assim, nos é permitido à reflexão para compreender as suas relações nas
interfaces e operações, seus efeitos práticos e teóricos (MANOVICH, 2013) nessa
cultura do audiovisual tecnológico. Uma vez, que tais profissionais, hoje, participam
de um modelo cooperativo de produção da informação audiovisual. Deste modo, as
“transformações nas rotinas de produção (...) como reflexo de mudanças
socioeconômicas e inovações tecnológicas na contemporaneidade (ADGHIRNI;
PEREIRA, 2011), refletem um novo ambiente para a reflexão e compreensão da
produção audiovisual para a internet.
Metodologia de Pesquisa
A seguir são apresentados os dados empíricos das fanpages dos jornais:
Gazeta do Povo e El País. Ainda que a pesquisa esteja delimitada a apenas esses
dois jornais, os resultados encontrados dialogam com a teoria desenvolvida sobre
jornalismo digital, a convergência e a interatividade, o que permitiu refletir sobre
algumas tendências do webjornalismo audiovisual. Partiremos da necessidade de
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entendimento desses acontecimentos que implicam na mudança do circuito de
visibilidade da notícia, a partir do qual os sujeitos da comunicação, jornalistas e
público, se constituem.
O delineamento da pesquisa se deu com a quantificação de transmissões de
notícias em vídeo no formato de entrevistas, stand-ups

74

e debates ao vivo com

pesquisa de observação no período de março e abril de 2016. Inicialmente
identificamos quatro subformatos mais constantes: coberturas de acontecimentos
(imagens e sons), entrevistas (sem a imagem do repórter, apenas a fala do
entrevistado), entrevistas com o repórter que fez a reportagem mesclada com falas
do entrevistado e debates.
As imprensas brasileira e estrangeira realizavam no período da pesquisa de
observação, a cobertura jornalística do processo de impedimento do mandato da
presidente brasileira eleita Dilma Rousseff, em 2014. Esta pesquisa se ateve ao
acompanhamento da periodicidade, engajamento do ciberleitor (interatividade),
multidimialidade e as caraterísticas desse acontecimento importante para o Brasil,
por meio da Rede Social Facebook, para compreensão dos processos de mediação
da notícia “ao vivo” direto das redações convergentes em coberturas jornalísticas.
Segundo Gil, (1999, p.72), o estudo de caso busca dar conta em
profundidade de “um, ou de poucos objetos, de maneira a permitir o seu
conhecimento amplo e detalhado”. Seguindo essa orientação, a pesquisa seguiu
três etapas: 1) Descrição das informações contidas no objeto de estudo,
acompanhado de análise do modo de reprodução jornalístico contido no mesmo; 2)
Delimitação do objeto; 3) Elaboração do material de análise, revisão do material
coletado e análise particular da delimitação do objeto. Foi seguida a seguinte
categoria de análise para observação sistemática do objeto de estudo: 1)
frequência e dia de postagens; 2) frequência de compartilhamentos, comentários e
“curtidas”; 3) interações diretas com o vídeo ao vivo; 4) modelo de postagens; 5)
interações dos próprios usuários.
Gazeta do Povo
A Gazeta do Povo foi criada em 1919 e desde 1962 pertence às famílias
Cunha Pereira e Lemanski. Atualmente, é o jornal de maior circulação do Paraná e
faz parte do grupo Rede Paranaense de Comunicação (RPC). A média de
exemplares vendidos, em junho de 2009, foi de 52.352, de acordo com os dados do
Instituto Verificador de Circulação (IVC). A estreia na web foi em agosto de 1995,
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Boletim ou Stand-up: gravação em que apenas o repórter aparece dizendo as informações
de forma resumida.
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logo após o lançamento do site do Jornal do Brasil (QUADROS; QUADROS JR.;
MASIP, 2009).
Em 1995, o Jornal adere à renovação tecnológica na redação, com a
aquisição de computadores mais modernos com acesso a internet. A partir desta
mudança, a comercialização do jornal começa a aumentar em todo o Brasil. Hoje,
são 140 jornalistas que trabalham na redação da Gazeta do Povo, que é o jornal de
maior circulação do Paraná e faz parte do grupo Rede Paranaense de Comunicação
(RPC). Segundo os dados do Instituto Verificador de Circulação (IVC), a média de
exemplares vendidos por mês alcança a faixa de 60 000 exemplares. O conteúdo
na internet é adaptado para computador e dispositivos móveis. Com sede em
Curitiba – cidade que possui 1.851.215 de habitantes segundo estimativa do IBGE
(2009) –, as redações das versões impressa e digital atualmente ocupam um
mesmo espaço físico.
De acordo com os dados do IVC para a web, em setembro de 2009 a Gazeta
do Povo registrou mais de 25 milhões de page views (25.101.681), com mais de
um milhão de usuários únicos (1.309.838). As redações das versões impressa e
digital do Jornal ocupam o mesmo espaço e transmutam entre si todas as áreas do
jornalismo (rádio, impresso, TV e internet).

Em novembro de 2015, a Gazeta

mudou sua forma de publicar na web. A principal característica obtida foi o uso de
audiovisual jornalístico feito exclusivamente para o Facebook. Antes, os vídeos
eram colocados no portal oficial, website, e “linkados” para a rede social, porém,
agora tudo é colocado diretamente na fanpage do jornal.
Jornal El País (Espanha)
O

Jornal

País é

um jornal diário espanhol fundado

em 1976,

sediado

em Madri, produz diferentes versões com conteúdos em galego, catalão e euskera,
para cada uma das regiões autônomas (Comunidades) do país, das quais a mais
recente a ser criada é a da Galiza. No período de transição para a democracia, após
o fim do Franquismo. É propriedade do Grupo PRISA. Contando com uma média de
457.000 exemplares diários, o El País é um diário de grande circulação, com a
maior tiragem da Espanha.
Em 26 de novembro de 2013, foi lançada uma versão mais alinhada à
esquerda do El País em português. O site tem publicação própria e traduções da
versão original. Segundo a direção editorial, "o crescimento excessivo de acesso ao
site espanhol por parte do público brasileiro, motivou a criação de uma versão em
português",

versão

junho de 2005 o El

que

é

País abriu
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basicamente deixando assinantes o acesso a conteúdos multimídia e periódicos. Em
2015, o El País completou dois anos de atividades com uma sucursal no Brasil.

Dados e resultados da pesquisa

Imagem 01 – Transmissão ao vivo do setor de áudio e vídeo

Fonte: www.facebook.com/gazetadopovo/
Imagem 2 – Transmissão ao vivo do setor de áudio e vídeo

Fonte: www.facebook.com/elpaisbrasil/

Em março, o El País Brasil não teve nenhum vídeo ao vivo com a temática
do “impeachment”. Em abril, houve 04, nos dias 15, 15 e 17.

A tabela a seguir

mostra o engajamento digital do ciberleitor com as transmissões online dos vídeos
gerados direto de entrevistas e debates sobre o tema: impeachment na redação do
jornal.
Quadro 01: engajamento digital na fanpage do jornal El País no Facebook.
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El País Brasil
Curtidas
Compartilhamentos
Comentários
Visualizações
TOTAL:

Meses de Março e Abril
1 672
329
1004
21 593
23 594
Fonte: Própria autoria.

Quadro 02: engajamento digital na fanpage do jornal Gazeta do Povo no Facebook.

Gazeta do Povo
Curtidas
Compartilhamentos
Comentários
Visualizações
TOTAL:

Meses de Março e Abril
4 529
1 127
8 591
176 768
191 015
Fonte: Própria autoria.

A Gazeta do Povo teve vídeos tanto em março quanto em abril. Datas: 11,
13, 18, 24 e 29 de Março; 11, 12, 13 e 17 de Abril. Ao todo são 11 vídeos sobre a
temática. Conclui-se que, o Jornal Gazeta do Povo possui um desenvolvimento
tecnológico superior ao jornal El País, em transmissões ao vivo em vídeo. Além
disso, demonstra que os aspectos de multimidialidade estão sendo mais bem
explorados. A tabela mostrou o engajamento digital do ciberleitor com as
transmissões online dos vídeos gerados direto de entrevistas e debates sobre o
tema impeachment.
O nosso processo reflexivo de análise metodológica dos jornais digitais
(Gazeta do Povo e El País) teve também contou com a investigação das cinco
dimensões da definição de convergência jornalística75 realizada por pesquisadores
espanhóis, no âmbito do projeto “Convergência Digital em los Medios de
Comunicación em España (2006 – 2009), financiado pelo Ministerio de Educación y
Ciencia e citados no texto “Convergência jornalística em curso: as iniciativas para
integração de redações no Brasil” da pesquisadora Suzana Barbosa (2013). As
quatro dimensões originalmente propostas no documento teórico-conceitual do
projeto

(García

Áviles; Salaverría; Masip, 2007)

–

Tecnologias; Empresas;

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

75
A convergência jornalística é um processo multidimensional que, facilitado pela
implantação generalizada das tecnologias digitais de telecomunicação, afeta os âmbitos
tecnológico, empresarial, profissional e editorial dos meios de comunicação, propiciando uma
integração de ferramentas, espaços, métodos de trabalho e linguagens anteriormente
desagregados, de forma que os jornalistas elaboram conteúdos que sejam distribuídos a
cada uma delas (García Áviles; Salaverría; Masip, 2007, 2008).
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Profissionais e Editorial/Conteúdos se somaram às dimensões de Meios e Audiências
– (Sádaba et al.,2008, p.17), resultando, assim, nas áreas de abrangência da
convergência jornalística nas redações:
1) Tecnológica se refere à infraestrutura técnica (computadores, servidores,
câmeras, gravadores, softwares inteligentes, sistemas de gestão de
conteúdos) para garantir a produção (redação integrada), a difusão
cross-media e a recepção;
2) Empresarial diz respeito aos próprios grupos, sejam multinacionais,
nacionais, regionais, locais, e às alianças, fusões, absorções ou novas
empresas que resultem dessas fusões;
3) Profissional ocorre quando em uma redação unificada ou em redações
independentes de distintos meios trabalhando em cooperação se
elaboram conteúdos e produtos para mais de um meio, adaptados de
acordo com as linguagens específicas de casa um, e se realiza a
distribuição para distintas plataformas;
4) Editorial/Conteúdos significa explorar a hibridização de gêneros
jornalísticos e a linguagem multimídia para a criação de peças
informativas mais inovadoras. Produto nativo para diversos meios – cada
um possui sua linguagem e características específicas;
5) Meios e Audiência é incluída para enfatizar a importância ativa do
público, que deve ser envolvido através dos canais de interatividade.

Quadro 3: Dimensões da convergência do jornal digital El País Brasil

El País Brasil
Tecnológica
Empresarial
Profissional
Editorial/Conteúdos

Redação integrada
Internacional
Redação unificada
Produto multimídia

Meios e Audiência
Interatividade
Fonte: elaboração própria.
Quadro 4: Dimensões da convergência do jornal digital Gazeta do Povo
Gazeta do Povo
Tecnológica
Empresarial
Profissional
Editorial/Conteúdos

Redação integrada
Regional
Redação unificada
Produto multimídia

Meios e Audiência

Interatividade
Fonte: elaboração própria.

A estratégia de convergência na Gazeta do Povo e no El País Brasil abrange
ambos os jornais digitais, com redações integradas (impresso e digital), unificação
dos profissionais (jornalistas, designer e programadores), produção multimídia com
a distribuição em multiplataforma, sistema de publicação adaptado para a realidade
web e de dispositivos móveis e a preocupação com opções de interatividade,
incentivando a participação do público como produtor de informação, bem como
comentaristas em todas as matérias e nas transmissões “ao vivo” em redes sociais
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on-line. O material enviado pelos leitores-usuários da web (textos, fotos e vídeos)
também pode ser aproveitado no impresso.
Quanto à produção multimídia nas publicações do jornal Gazeta do Povo foi
percebido que é feito o uso de linguagens e meios híbridos. Os vídeos dentro da
redação são os mais publicados do que em gravações externas. Isso mostra uma
quebra no modelo de produção jornalístico feito até então, que valorizava as
coberturas externas dos acontecimentos. O comentário e entrevistas na redação
foram os formatos jornalísticos mais utilizados por ambos os jornais. Os links para
o site oficial aparecem em todas as postagens. Esse modelo de publicação é
chamado de micronavegação, ou seja, quando ocorre uma forma circular de leitura
dentro do espaço da rede social ao mesmo tempo em que se acessa o link do site.
A macronavegação seria o efeito ao contrário, quando os hiperlinks nos levam para
fora da plataforma.
As imagens ao vivo da redação reproduzem um modelo de linguagem
híbrida de radiojornalismo, telejornalismo e webjornalismo. Como a maioria dos
jornalistas nas redações unificadas não possuem experiência em TV, acabam por
criar a própria linguagem audiovisual na web: enquadramentos mais fechados,
texto mais descritivo, locução e postura do repórter sem a impostação do
telejornalismo tradicional. Não se identificou também um modelo característico de
linguagem de entrevista específica do meio digital. Os jornalistas se utilizam de
enquadramentos em espaços para entrevistas e debates similares a estúdios de
rádio (microfones, mesa e mesa de áudio) e de televisão, com cadeiras e
microfones de lapela e mão.
O Jornal Gazeta do Povo adota o modelo multiplataforma em sua Redação
desde 2012, quando passou a trabalhar com equipes integradas – deixando de
existir núcleos individualizados de impresso e digital. Apesar disso, os sistemas de
publicação de conteúdos atuavam de forma separada tanto na plataforma impressa
como digital. Em fevereiro de 2016, com a implantação do Méthode76, essa
realidade mudou e o processo de publicação multimídia passou a ser integrado.
Já o El País limita-se a anunciar a notícia e o link que leva a notícia à web
site do jornal. O número reduzido de postagens e até a ausência em alguns dias
também acaba não trazendo movimentação para a página. Isso também pode ser
maléfico para a audiência mediada pelo computador. A redação do El País foi
desenvolvida para um modelo de integração, desde a fundação há dois anos. Uma
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A grande vantagem do Méthode é a visão do todo, é ter o acesso a tudo que foi, está e
será planejado, produzido e publicado, independentemente da plataforma, conforme nos
explicou, por e-mail, a chefe de redação do Jornal Gazeta do Povo, Audrey Possebom. O
sistema possui uma estrutura que integra todas as operações para publicação multimeios.
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mesa central onde se sentam os editores executivos faz a ligação às áreas
temáticas. No topo de cada seção, estão os editores logo seguidos dos jornalistas.
Na redação são poucos jornalistas. E muito mudou desde que o online passou a ser
uma parte ativa das redações, ou seja, antes o jornalista passava o dia à volta de
uma só notícia e dividia o seu tempo no contato com as fontes, redação e
publicação.
O engajamento, envolvimento dos seguidores das redes sociais com os
perfis institucionais, do Jornal Gazeta do Povo em comparação com El País é maior.
Os números são distantes em centenas. O primeiro tem uma política de publicação
diária muito mais que o segundo. Esse caráter de alimentação da rede é o que traz
a possibilidade da interação e do retorno do internauta através da audiência. O
engajamento digital do ciberleitor traz o like como principal fonte de contato online
no Facebook para ambos os jornais online. Isto mostra que há um avanço de uso
da rede por parte do Jornal Gazeta do Povo e que o El País está ainda evoluindo na
plataforma em

transmissões ao vivo, por meio de vídeos. A métrica ou

engajamento de um jornal é importante para a manutenção do conteúdo online. Os
meios de comunicação atualizam os ciberleitores que se tornaram mais exigentes e
conectados. Essa convergência para uma segunda tela traz uma preocupação maior
de produção de conteúdo audiovisual para as redes. A internet mudou os princípios
de transmissão da notícia e trouxe uma abertura maior quanto à participação do
público.
Considerações Finais
As redes sociais trouxeram maior interatividade entre jornais digitais e seus
ciberleitores. Com alta velocidade de disseminação da noticias, as redes sociais
foram apropriadas pelos veículos jornalísticos a fim de aumentar a fonte
exponencial de reportagens e notícias e também a sua audiência. Essa nova
combinação

entre

audiovisual

noticioso

e

público

é

entendida,

como

uma

pressuposição de criação de um modelo de base tradicional que estimula a criação
de novos canais de transmissão entre produtor e receptor, que também funcionam
em sentido inverso, dos receptores aos produtores.
O caráter de notícias ao vivo direto das redações, antes característico dos
modelos tradicionais de comunicação se alterou, por meio de transmissões de
vídeos via redes sociais on-line das redações jornalísticas. A inserção desse modelo
no Facebook trouxe mais possibilidades de produção de conteúdo nativo e contato
com o ciberleitor. Através dessa transmissão, foi possível integrar as mídias
jornalísticas. Esse é mais um fator de convergência digital, em que o caráter do
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agora disponível no rádio e na televisão é disponível no sistema on-line. A
instantaneidade somada ao “vídeo ao vivo” implantou na internet uma possibilidade
em aumentar o poder de integração digital das redações aos seus públicos.
As

interações

geradas

por

comentários,

curtidas,

compartilhamentos

realizados trouxeram o caráter impessoal nas relações mediadas pela tela de
dispositivos

móveis

desenvolvimento

e

de

de

computadores

plataformas

digitais

com

o

voltados

conteúdo
para

noticiosos.

comunicação

O

social

instaurou novos modelos de rotinas, linguagens e narrativas jornalísticas. O fazer
jornalismo teve que adaptar suas linguagens aos hábitos dos consumidores de
notícias na internet na Era Digital. Mas se a web proporcionou mudanças tão
drásticas e importantes no fazer jornalístico, ela também tem se mostrado
relevante à vida dos usuários, a partir do crescimento no número de telefones
celulares e a popularização de acessos à internet. Essa onda de abrangência da web
potencializou a participação dos ciberleitores no núcleo central da produção da
notícia: as redações jornalísticas, cada vez mais convergentes, multimídias,
integradas e abertas às inovações tecnológicas em prol da audiência.
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Resumo
Ao longo do século XX, o jornalismo consolidou-se como a narrativa produzida por
profissionais especializados, cujo fruto do trabalho, a notícia, era construída na
perspectiva de que os processos democráticos e de conquista da cidadania se
viabilizassem (FÍGARO, 2013). No final do século XX e o início do XXI, um conjunto
de forças econômicas, reguladoras e culturais, somadas a mudanças tecnológicas
convergiram provocando uma enorme transformação no jornalismo e
consequentemente nas atribuições do jornalista. O funcionamento das redações
mudou, os vínculos empregatícios se precarizaram, aumentaram as exigências de
atualização constante para o uso de ferramentas digitais, algumas funções
desapareceram, enquanto outras surgiram no cenário jornalístico. Com a maior
possibilidade de interatividade, a partir da Web 2.0, os jornalistas também foram
desafiados a reinventar-se como profissionais ante a necessidade de respostas para
uma audiência que dialoga com os veículos. Diante desse quadro, algumas
empresas jornalísticas incorporam a seus quadros novos perfis profissionais, a
exemplo do editor de mídias sociais e do community manager. O objetivo do artigo
é refletir sobre essas novas funções que reúnem atribuições do campo jornalístico e
do marketing, mudando a rotina jornalística e levando a questionamentos
importantes sobre quais são os valores que norteiam os jornalistas nos processos
de seleção, apuração e edição pós redes sociais. Na relação com a audiência
surgem muitos desafios para o profissional, para as empresas de comunicação e
para os cursos de jornalismo envolvidos em muitas reflexões sobre o fazer-ser
jornalista. Há que ser considerada, nessa relação, a questão ética e a necessidade
de atenção para que não haja nem um comprometimento da agenda pública, nem
um embaçamento do limite entre jornalismo e publicidade. Este trabalho é fruto de
uma pesquisa, de cunho etnográfico, realizada no Diario de Pernambuco, mais
antigo jornal em circulação da América Latina, e no espanhol La Vanguardia.
Palavras-chave: Jornalismo; Jornalista; Diario de Pernambuco; La Vanguardia;
Audiência
Abstract: Throughout the twentieth century, journalism has established itself as
the narrative produced by specialized professionals, whose final result, the news,
was built on the view that democratic and citizenship achievement processes
become feasible (FÍGARO, 2013). In the late twentieth century and early twentyfirst, some economic, regulatory and cultural forces, together with technological
changes, converged, causing a huge transformation in journalism and,
consequently, in the duties of journalists. The functioning of newsrooms has
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changed, employment relationships have been casualized, requirements for
continuous updating in the use of digital tools have increased, some functions have
disappeared, while others have emerged in the journalistic scene. With the
increased possibility of interactivity, from the Web 2.0, journalists were challenged
to reinvent themselves as professionals in face of the need for answers to an
audience that interacts with vehicles. Given this situation, some news organizations
incorporate new professional profiles to their staff, such as the social media editor
and the community manager. The objective of this article is to think about these
new functions that meet attributions from both journalism and marketing fields,
changing journalistic routines and leading to important questions about the values
that govern journalists in news selection, verification and editing processes after
the advent of social networks. Many challenges arise for the professional, media
companies and journalism courses in the relationship with audience, as they are
involved in many thoughts on the doing-being a journalist. It must be considered,
in this relationship, the ethical issue and the need for attention so that there are
not commitments of the public agenda neither blurrings of the boundary between
journalism and advertising. This work is the result of a research, in an ethnographic
perspective, carried out in the Diario de Pernambuco, the oldest newspaper in
circulation in Latin America, and in the Spanish La Vanguardia.
Keywords: Journalism; Journalist; Diario de Pernambuco; La Vanguardia;
Audience
Introdução
Ao longo do século XX, o jornalismo consolidou-se como a narrativa
produzida por profissionais especializados, cujo fruto do trabalho, a notícia, era
construída na perspectiva de que os processos democráticos e de conquista da
cidadania se viabilizassem (FÍGARO, 2013).

No final do século XX e o início do

XXI, um conjunto de forças econômicas, reguladoras e culturais, somadas a
mudanças tecnológicas convergiram provocando uma enorme transformação no
jornalismo e consequentemente nas atribuições do jornalista. O funcionamento das
redações mudou, os vínculos empregatícios se precarizaram, aumentaram as
exigências de atualização constante para o uso de ferramentas digitais, algumas
funções desapareceram, enquanto outras surgiram no cenário jornalístico.
Com a maior possibilidade de interatividade, a partir da Web 2.0, os
jornalistas também foram desafiados a reinventar-se como profissionais ante a
necessidade de respostas para uma audiência que dialoga com os veículos. Diante
desse quadro, algumas empresas jornalísticas incorporam a seus quadros novos
perfis profissionais, a exemplo do editor de mídias sociais e do community
manager.
O objetivo do artigo é refletir sobre essas novas funções que reúnem
atribuições do campo jornalístico e do marketing, mudando a rotina jornalística e
levando a questionamentos importantes sobre quais são os valores que norteiam os
jornalistas nos processos de seleção, apuração e edição pós redes sociais.
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O trabalho é fruto de uma pesquisa realizada nas redações do Diario de
Pernambuco(DP), mais antigo jornal em circulação da América Latina, que fica
sediado

no

Recife

(Brasil),

e

do

La

Vanguardia

(LV),

que

funciona

em

objetos

o

Barcelona(Espanha).
A pesquisa de campo
Para

realizar

a

pesquisa

escolhemos

como

diariodepernambuco.com, versão digital do Diario de Pernambuco (DP), sediado no
Recife, Nordeste brasileiro e o lavanguardia.com (LV), edição digital do diário La
Vanguardia de Barcelona(Espanha).
O diariodepernambuco.com é a versão digital do Diario de Pernambuco(DP),
jornal

fundado em 1825, como um diário de anúncios, no Recife, por Antonino

Falcão. Na década de 30, o jornal foi incorporado pelos Diários Associados, de Assis
Chateaubriand. Nos anos 2000, o jornal deixou a região central do Recife e foi para
a zona Norte da cidade,

reunindo, em um só espaço físico, todos os veículos do

grupo(rádio, TV, jornal impresso e Internet).
O lavanguardia.com é a edição digital do diário La Vanguardia, um dos mais
importantes jornais de Barcelona. O meio online, que oferece informação em tempo
real, 24 horas por dia, integra o grupo espanhol Godó, que detém, desde 1881, a
propriedade do diário impresso La Vanguardia, além de outros meios de
comunicação. A versão digital do La Vanguardia foi lançada em 1995.
Os dois jornais foram pioneiros em suas cidades na abertura de espaços
ditos participativos, e na criação de novas editorias, como a de Mídias Sociais (DP)
e a de Redes Sociais (LV), com o objetivo de envolver a audiência na construção da
notícia.
A escolha de uma abordagem etnográfica para a realização da pesquisa de
campo, na forma de uma observação participante, possibilitou reunir e obter
sistematicamente os dados e as informações sobre as rotinas de produção que
acontecem nos media.
Seguindo Casetti & Chio(1999), que entendem ser necessário o analista
observar a realidade ao vivo, para não correr o risco de ter dados contaminados por
mediações, permanecemos pelo período de duas semanas, em cada uma das
redações. No La Vanguardia o período de observação na redação foi de quatro a 13
de fevereiro de 2013, enquanto na redação do Diario de Pernambuco, a
permanência foi de 24 de outubro a 1º de novembro de 2013. Procuramos
compreender como os veículos de referência incorporam os conteúdos advindos da
audiência à sua produção.
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Além da entrada no “campo” para observar o dia a dia na redação,
realizamos também 11 entrevistas em profundidade com a editora executiva do
diariodepernambuco.com, Paula Losada; o subdiretor do lavanguardia.com, Enric
Sierra; o editor de Participação do La Vanguardia, Tony Rubies; a editora do
Cidadão Repórter – Diario de Pernambuco, Carolina Santos; o editor de Mídias
Sociais do Diario de Pernambuco, Fred Figuerôa; a community manager do La
Vanguardia, Patrícia Ventura; além de repórteres de ambos os jornais.
Entendíamos que a abertura de canais ditos colaborativos ou participativos,
bem como a utilização do material produzido pela audiência, em alguns momentos
como complementar ao trabalho da redação, não esgotavam a relação audiênciajornalismo. Tínhamos como hipótese de pesquisa que a mudança na produção da
notícia surge a partir das novas relações que os veículos passam a estabelecer com
a audiência, mediada pelas redes sociais (Twitter e Facebook). 	
  

	
  
O editor de Mídias Sociais no Diario de Pernambuco
Seguindo uma tendência mundial de relacionamento com a audiência para
além dos espaços de Cartas à Redação ou dos artigos de opinião, o Diario de
Pernambuco colocou no ar, em 2007, um Fórum denominado Cidadão Repórter, no
qual as pessoas, desde que cadastradas, podiam discutir temas sobre cidadania,
transporte, trânsito, cultura, saúde, segurança pública, entre outros, com espaço
ainda para publicação de fotos e vídeos feitos pela audiência.
O Cidadão Repórter dava início, ainda de uma forma tímida, a uma relação
mais interativa entre a audiência e o Diario de Pernambuco, mas foi a criação da
editoria de Mídias Sociais que inaugurou uma nova rotina produtiva no centenário
jornal, que passou a buscar estratégias diversas para envolver a audiência.
Com uma nova rotina de trabalho, os jornalistas defrontaram-se, desde a
última década do século XX, com pelo menos duas novas exigências: gerenciar os
espaços colaborativos abertos pelos veículos de referência, e dialogar com uma
audiência que é capaz de interferir na produção da notícia.
No Diario de Pernambuco, os profissionais tiveram que se reinventar diante
das novas exigências que, além de tecnológica, midiática e temática, são também
relacionais. São funções que deixam de existir e outras que surgem, como o editor
de Mídias Sociais, que para Berghella (2009: 01):
Sería la persona que se ocupa de transmitir las virtudes y posibilidades que
brindan las herramientas sociales de la web dentro de la redacción
periodística. Básicamente trabajará en la alfabetización de las herramientas
entre los periodistas y editores, pero además planificará estrategias de uso
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de estas aplicaciones para mejorar la comunicación e interacción entre los
usuarios y el medio.
O editor de Mídias Digitais foi incorporado ao quadro do Diario de
Pernambuco em 2013, para coordenar uma nova editoria composta por sete
jornalistas. Sua função era: “(...) pelo menos, 60% de divulgação de nosso produto
(a notícia) e 40% de captação de notícia no Facebook”(FIGUEIRÔA, 2013:
INFORMAÇÃO VERBAL).
Muito mais do que divulgar as notícias produzidas pelo Diario de Pernambuco,
a nova editoria adota o seguinte procedimento com relação aos questionamentos
vindos da audiência: “pode ter alguma pergunta e a gente tenta responder ao
máximo. Por exemplo, o trânsito. A gente liga para a Companhia de Trânsito e
Transporte Urbano do Recife(CTTU) e tenta responder ao máximo às observações e
os comentários... (SOUZA, 2013: INFORMAÇÃO VERBAL).
Dentre as muitas estratégias de relacionamento entre a audiência e o Diario
de Pernambuco, uma delas é usar as redes sociais para perguntar: “(...) acontece
da gente perguntar: está acontecendo isso, vocês estão sabendo? Tem alguma foto
pra

mandar

pra

gente?

(...)

Se

alguém

pergunta

alguma

coisa

a

gente

responde”(SOUZA, 2013: INFORMAÇÃO VERBAL).
As atividades dos jornalistas que integram a editoria começam cedo e seguem
até a meia-noite. Uma rotina de escutar, identificar tendências e descobrir os temas
que são de interesse da audiência. Uma das jornalistas que integra a editoria, Kézia
Souza explica que ao escrever um post sua equipe tem em mente que é preciso:
escolher o que vai atingir muita gente, ou coisas que interessam muito. O
que hoje está batendo muito é política. A campanha eleitoral está batendo
muito forte, mas fazemos posts sobre emprego, concurso público que
muita gente se interessa, além de notícias dos times de futebol daqui
(SOUZA, 2013: INFORMAÇÃO VERBAL).
Essa manifestação explícita do que interessa à audiência possibilita que a
redação saiba melhor em que temas “apostar”. Fred Figuerôa (2013, INFORMAÇÃO
VERBAL) explica que o Diario de Pernambuco, por exemplo, “passou a dar muito
mais cobertura do noticiário a questões de adoção, de violência contra animal, de
coisas relacionadas a animais, por conta das redes sociais”. Ele explica que esses
temas são garantia de “audiência boa” e, ainda por cima, são bons para a imagem
do jornal.
O Diario de Pernambuco, como outras empresas que estão nas redes sociais,
tem por objetivo conseguir o maior percentual de “engajamento” da audiência. O
“engajamento” é quantificado pelo número total de “curtidas” e o “falando sobre
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isso”, que representa quantas pessoas estão interagindo com a página naquele
momento (dados disponíveis no próprio Facebook). Na busca por um maior
“engajamento” é importante movimentar os “amigos” do Facebook. Encontrar
estratégias para que eles “curtam”, “compartilhem” e “comentem” o post. No Diario
de Pernambuco, a editoria de Mídias Sociais utiliza algumas “fórmulas” para engajar
a audiência:
Às vezes, a gente bola umas perguntas. Por exemplo, o que eu botei aqui
(simulado com 180 questões do Enem). Aí eu boto: teste de vestibular,
responda as questões. As pessoas foram compartilhando, um marcando
outro amigo que gostou do post. Mas a gente tenta não dar todas as
informações, porque se não eles não vão acessar o Diario de
Pernambuco...(SOUZA, 2013: INFORMAÇÃO VERBAL).

	
  
As redes sociais funcionam para o veículo também como um termômetro do
que:
as pessoas estão comentando, do que as pessoas estão falando hoje que a
gente não tem material ainda. Então, tem esses dois lados: (...) pegar um
material do impresso e ir para as redes sociais, ou então, sei lá, vai ter
uma mobilização, aquilo está na rede, mas a gente não tem material,
então a gente vai atrás, olha está bombando isso aqui... (...) Se você está
vendo que tem um assunto que está incomodando as pessoas, que está
emocionando as pessoas, lógico que tem que estar destacado, até mesmo
sendo manchete. É um retorno para a gente fantástico, um feedback
imediato (LOSADA, 2013, INFORMAÇÃO VERBAL).
Abreu(2002: 35) chama a atenção para o fato de que “são a competitividade
entre os vários tipos de mídia e a disputa pelo mercado as responsáveis pelo
comportamento dos jornalistas na atualidade”. E nessa disputa pelo mercado, “o
jornalismo está perdendo espaço dentro das empresas para as áreas comerciais, de
marketing e de distribuição”(ABREU, 2002:32). Ou seja, a pauta jornalística e o
enquadramento da notícia submetem-se às demandas desenhadas pelo setor
comercial da empresa(FÍGARO, 2013).
Além da força exercida pelos setores de comerciais e de marketing, alguns
conteúdos são incorporados às edições diárias, pela força com que as opiniões da
audiência se movimentam nas redes:
Nas redes têm muita porcaria, mas tem muita coisa interessante. Então
você não pode desprezar e nem ter preconceito. Por exemplo, se tem lá a
cantora Anita não sei o que lá... Mas se tem um movimento de um grupo
que curte Anita, a gente tem que avaliar isso, colocar um especialista de
cultura, dizendo que isso é um fenômeno assim e assado. A gente tem que
tirar nossos preconceitos. Se as pessoas tão ouvindo, tão gostando, a
gente tem que ver o que está acontecendo. Que fenômeno é esse? Vamos
mostrar o que é, com crítica e com elogio. Eu acho que a gente tem que se
livrar dos preconceitos. Nas redes sociais eu acho que os jornalistas não
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estão mais nessa de dizer “ah, está nas redes, mas eu não vou dar ”. Acho
que como a redação é jovem, está todo mundo acompanhando (LOSADA,
2013, INFORMAÇÃO VERBAL).
Essa velocidade informativa das redes sociais, que facilita a propagação das
histórias, tem sido decisiva na escolha dos veículos de referência do que será ou
não transformado em notícia. A editora executiva do diariodepernambuco.com
(2013, INFORMAÇÃO VERBAL) fala desse movimento que surge nas redes e chega
às páginas do jornal:
Às vezes você está na página de fulaninho, ai vê ele falando de um
assunto, ou sei lá, um show que seja, aí entra na página de outros e estão
falando também. Você conclui que aí tem um movimento nessa história.
Então vamos ver o que está acontecendo. Existe esse movimento. Você
não está ali passivo, olhando... Não tem essa procura que não é
intencionada. Como a gente está ligado na notícia... Por exemplo, aquela
notícia sobre a Ponte d’Uchoa77, ninguém esperava que tivesse aquela
repercussão nas redes.
O olhar para as redes sociais e o reflexo na produção da notícia: a
estratégia do lavanguardia.com
No La Vanguardia, o espaço dado à audiência é maior que no Diario de
Pernambuco, havendo duas formas de envolvimento da audiência. Uma que
aparece explicitamente na página do diário barcelonês, e outra, que é feita sem que
a audiência perceba. A editoria de Participação é o lado visível da relação entre a
audiência e o La Vanguardia. Nela, a audiência é convidada e tem espaço, no
veículo de comunicação, para oferecer olhares sobre a realidade, manifestados em
diversos formatos textuais (crônicas, cartas, opiniões, relatos pessoais, blogs,
fotos, desenhos, vídeos); além de trazer informações sobre acontecimentos na
região e no País onde mora, apontar erros, ou complementar, com mais
informações, a notícia. Isso sem falar em outras formas de envolvimento, como
respostas a sondagens, sugestão de temas, que podem ser transformados em
notícias e comentários.
A segunda forma de envolvimento do La Vanguardia, não publicizada, é feita
por meio de estratégias pensadas para atrair para o jornal a audiência que está nas
redes sociais. O manual intitulado “Decálogo del prescriptor en las redes sociales Manual para captarlos y relacionarse con ellos”, produzido pela empresa, é um dos
indicadores de que a relação veículo-audiência não é amadora. Com orientações
para os jornalistas, que vão desde “como ganhar a confiança do prescriptor” até a
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http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/vidaurbana/2013/10/28/interna_vidaurbana,470520/carro-capota-atinge-ponte-d-uchoa-ecomplica-transito-na-rui-barbosa.shtml
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“sugestão” de que os jornalistas analisem que horas e dias a audiência está mais
ativa nas redes para que tenham a certeza de que a mensagem está chegando, o
manual evidencia que o trato com a audiência é pautado por relações comerciais. A
própria expressão “captarlos” já dá pistas do tipo de relação proposta. Se o manual
orienta todos os jornalistas para que saibam como o jornal quer que a audiência
seja tratada, na redação, um novo perfil profissional vem modificando os modos de
relacionamento entre o veículo e sua audiência.	
  

	
  
O community manager entre o marketingo e o jornalismo
Palacios (2003) ressalta que diferente de “(...) um tempo –

não muito

distante – em que se aprendia um ofício para toda vida. (...) hoje exercer um ofício
é

(re)inventá-lo

incessantemente,

interpretando

continuidades,

buscando

potencializações, vislumbrando e propondo rupturas”.
(Re)inventar a profissão é um dos muitos desafios por que tem passado o
jornalismo, sobretudo após a experiência de incorporar as redes sociais ao trabalho
diário. Estar nas redes, hoje, mais de que uma simples conversação requer uma
profissionalização,

e

empresas

de

comunicação,

como

o

La

Vanguardia,

incorporaram aos seus quadros a função do community manager, um profissional
que reúne habilidades de distintas áreas do saber, como informática e marketing,
que são somadas a sua experiência como jornalista.
Para Martínez (2010:84-85), que define esse novo profissional a partir de
uma perspectiva publicitária, o community manager surge nos Estados Unidos
como:
encargado de escuchar a la comunidad online, relacionarse con ella en
nombre de la empresa, hacer llegar a su compañía lo que se dice de ella en
el mundo digital para identificar amenazas u oportunidades e integrar estos
aspectos en las estrategias de negocio de la empresa. (…) todo ello con
inmediatez y transparencia, utilizando un lenguaje cercano y ofreciendo
contenidos relevantes.
A presença do community manager nas redações é recente. Mais comum era
vê-lo em grandes empresas como, por exemplo, Nike e Ford, traçando estratégias
em busca de fidelização dos consumidores e do aumento da reputação da empresa,
no intuito de aumentar as vendas. As funções do community manager na redação
se aproximam muito do trabalho que realizam em empresas, como as citadas
anteriormente, com a diferença de que, ao invés de carros ou tênis, trabalham com
notícias. 	
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No La Vanguardia, que tem uma editoria de Redes Sociais desde 2010, o
trabalho do community manager é feito no sentido de integrar a participação da
audiência a própria informação do jornalista.
Umas das atribuições da community manager é trazer para o ciberdiário, em
primeira mão, o que as agências ou as pessoas comuns estão discutindo nas redes
sociais. Para que a informação seja veiculada da forma mais rápido possível, a
jornalista trabalha integrada com a seção “Última Hora”:
Para municiar “Últimas horas”, nos inteiramos mais rápido pelo Twitter do
que pelos sistemas tradicionais que as agências usam para transmitir a
informação. Porque as agências, muitas vezes, soltam a informação,
primeiro no Twitter, para só depois disponibilizar a notícia da maneira
tradicional para as redações (VENTURA, 2013:INFORMAÇÃO VERBAL).
No Twitter, além das agências, a community manager está atenta à voz da
audiência nas ruas e ao que pode gerar notícias. Foi dessa forma que ela trouxe
para a redação a informação de um aviso de bomba numa escola de Barcelona.
Enquanto a redação buscava as fontes oficiais, a community manager do La
Vanguardia interagia em busca de informações:
(...) pergunto ao follower: “tens mais detalhes”? E ele me responde que
fecharam a área... Então faço um tuíte para todo mundo, dizendo: estás na
zona da ESADE, então manda-nos um testemunho ou fotos para o
@infolvlocal. Começaram a chegar uma quantidade de testemunhos de
gente que dizia: estão evacuando, olhe essa foto... Quando olhamos as
fotos vimos carros de polícia. Então, publicamos a primeira foto que veio
do Twitter. Publicamos a notícia com pouquíssima informação, com
confirmação da evacuação pela polícia e sem a posição da ESADE, mas
evidentemente estava acontecendo algo (VENTURA, 2013: INFORMAÇÃO
VERBAL).
Com a Internet, os veículos de comunicação de referência têm buscado
também diferentes formas de distribuição da notícia: por e-mail, publicando o
conteúdo em RSS ou, como destaca COBO (2012:191), “promovendo os conteúdos
nas redes sociais e em comunidades de interesse”.
Esta última tarefa tem ganhado tanta importância no La Vanguardia, que
além de todas as ações já mencionadas anteriormente para envolver a audiência, o
community manager ainda tem como atribuição montar estratégias de distribuição
de conteúdos que promovam a “viralização” de algumas notícias produzidas pelo
jornal.
“Viralizar” é um termo conhecido da publicidade, e é utilizado para explicar a
ação de transmitir um conteúdo, nos mais diversos formatos (vídeos, jogos,
textos...), que faça referência direta ou indireta à marca patrocinadora, atingindo a
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maior audiência possível através de um grande número de canais. No entanto, a
peça publicitária não basta só atingir, deve estimular a audiência a compartilhar
espontaneamente o conteúdo, geralmente vídeo. A força de propagação é
fundamental para que a ação seja exitosa. Quanto mais pessoas forem envolvidas
num menor espaço de tempo, maior a “epidemia”, porque o que buscam as
empresas promotoras dos “virais” é um maior engajamento com o tema.
A community manager do La Vanguardia está incorporando ao jornalismo o
que entendemos por “marketing viral das notícias”. Assim como na publicidade, no
jornalismo estão sendo promovidas estratégias para “viralizar” a notícia. A
community manager diz que a responsabilidade de escolher os temas para a
“viralização” é dela, não é uma orientação da empresa. A escolha é feita a partir de
notícias que:
Possam gerar uma opinião e que esta opinião possa trazer algo a um novo
produto informativo. É necessário ser um tema que as pessoas tenham
interesse de opinar, porque há coisas que as pessoas não se interessam.
Também se faz necessário que o tema esteja de acordo com o contexto
que estamos vivendo (VENTURA, 2013:INFORMAÇÃO VERBAL).
Assim como faz a publicidade, o “marketing viral das notícias” leva em
conta, dentre outras coisas, se o conteúdo é de interesse para uma determinada
audiência, se atinge pessoas de referência que contribuem para reverberar o
assunto (formadoras de opinião), em que rede social o conteúdo deve ser
trabalhado e em que horário.

A community manager enfatiza, ainda, que, para

produzir o efeito “viral”, ela tenta sempre destacar “temas positivos, que as
pessoas queiram falar, compartilhar e que provoquem uma conversação para, a
partir das muitas opiniões, o jornal criar outro produto” (VENTURA, 2013:
INFORMAÇÃO VERBAL).
Com esse movimento, a community manager do La Vanguardia acredita que
consegue “que o leitor se implique, ou seja, o leitor vendo que o jornal está
incorporando sua opinião, sente-se mais satisfeito por sua experiência participativa”
(VENTURA, 2013: INFORMAÇÃO VERBAL). Dessa forma, sendo escutado, “ele
difunde a notícia para seus amigos e isso gera uma“viralização”. O leitor também
pode recomendar o La Vanguardia e, quando faz isso, diz: “o La Vanguardia me
escutou” (VENTURA, 2013: INFORMAÇÃO VERBAL).
Cobo

(2012:192)

observa

que,

nessas

estratégias

para

uma

maior

distribuição de seus conteúdos, os veículos de referência têm em mente que “se a
audiência redistribui nosso conteúdo, compartilhando-o entre seus contatos,
triunfamos: será o reconhecimento do valor que há em nossos conteúdos”.
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Com o envolvimento da audiência, o “jornal acaba atraindo mais atenção e,
portanto, consegue mais seguidores, em teoria, porque consegue o efeito
recomendação” (VENTURA, 2013:INFORMAÇÃO VERBAL). Então, para a community
manager, melhora-se a relação com os seguidores do jornal, ao mesmo tempo em
que se cria uma imagem nas redes sociais de um lugar para conversa e
compartilhamentos entre a audiência, e não só um espaço de divulgação do jornal.
A community manager não esconde que o La Vanguardia está nas redes
“para conversar e ao mesmo tempo conseguir seus objetivos: aumentar a
comunidade e trazer mais pessoas para o jornal” (VENTURA, 2013: INFORMAÇÃO
VERBAL). 	
  

	
  
Considerações finais
O jornalismo mudou e, consequentemente, a forma como ele se faz. Assim,
para um determinado acontecimento ser transformado em notícia, não basta seguir
a fórmula e contentar-se em responder apenas algumas questões básicas dos
antigos manuais jornalísticos (CASERO & MARZAL, 2011).
Uma

mudança

importante,

que

observamos

na

pesquisa,

é

que

se

anteriormente, na produção da notícia, o jornalista presumia uma audiência, hoje,
as empresas se baseiam também no que se comenta em redes sociais para
construir a notícia. O que leva o jornalista a incorporar as redes sociais à sua rotina
profissional, com um constante monitoramento e observação desses espaços
conversacionais.
Com a Web 2.0 e sua possibilidade de maior interatividade da audiência, os
jornalistas também foram desafiados a reinventar-se como profissionais diante da
necessidade de resposta para essa audiência que dialoga com os veículos.
Nos dois veículos pesquisados essa intensificação da relação com a audiência
fez surgir novas funções assumidas por jornalistas que precisam lidar com uma
interatividade e uma reflexividade inédita na história.
Para atrair e fidelizar essa audiência, os veículos de referência incorporam
estratégias de marketing à prática jornalística, esquecendo questões éticas
importantes. São mudanças nas rotinas de captação, produção e de distribuição da
notícia e na forma como os jornalistas desempenham sua atividade.
Nessa relação com a audiência ainda são muitas questões que surgem como
desafios para o profissional, para as empresas e para as escolas de jornalismo,
envolvidos

em

muitas

reflexões

sobre

o

fazer-ser

jornalista.

Há

que

ser

considerada, nessa relação, a questão ética e a necessidade de atenção para que
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não haja nem um comprometimento da agenda pública, nem um embaçamento do
limite entre jornalismo e publicidade.
Como bem ressalta Fígaro (2013:14), “dessas questões derivam outras em
relação ao tipo de jornalismo que o cidadão deseja e daí qual o engajamento
profissional necessário. Está em jogo em que tipo de democracia quer-se construir,
pois o direito à informação é o alicerce de uma sociedade democrática”.
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Resumo
El ciberperiodismo encuentra en la no ficción interactiva uno de los ámbitos más
interesantes para su desarrollo innovador. Las narrativas digitales en forma de
documental o reportaje aportan a los medios de comunicación un punto de
diferenciación y enriquecimiento a su oferta informativa en un contexto marcado
por la convergencia en la red, los nuevos hábitos de consumo y el impacto de los
dispositivos móviles79. En esta comunicación se explora el reportaje multimedia en
medios de comunicación internacionales junto a un análisis más profundo de tres
propuestas internacionales: España, Portugal y Reino Unido. El formato destaca por
un buen desarrollo de la hipertextualidad y el protagonismo de la multimedialidad,
especialmente con contenido audiovisual, frente a una interactividad limitada.
Palabras clave:reportaje multimedia, no ficción interactiva, narrativas digitales,
ciberperiodismo
Abstract
Cyberjournalism finds in interactive nonfiction one of the most interesting fields for
its innovative development. Digital narratives like documental or feature bring to
media a differentiating and enriching attribute for information in a context
conditioned by the convergence in the network, new media consumption habits and
the impact of mobile devices. In this communication,	
   the multimedia feature is
explored in international media with a deeper analysis of three international
proposals: Spain, Portugal and the United Kingdom. The format stands out due to a
good development of hypertext and the role of multimedia, particularly audiovisual
content, in comparison with limited interactivity.
Keywords:multimedia
feature,
interactive
nonfiction,
digital
narratives,
cyberjournalism
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La convergencia y el avance de las tecnologías de Internet permiten el
acceso y la producción de piezas más complejas, que despliegan su contenido a
través de la hipertextualidad, la integración multimedial y la interactividad. El
diseño de la interfaz, la ruptura de la linealidad y la participación se erigen como
principales características de las formas de no ficción interactiva. La inmersión y la
personalización de la experiencia son los estados más avanzados, llegando a
identificarse ejemplos de gamificación y creación colaborativa en los últimos años.
El reportaje multimedia, objeto de estudio en esta comunicación, aumenta
progresivamente su presencia en los cibermedios, con ejemplos destacables desde
el exitoso Snow Fall: The Avalanche at Tunnel Creek, de The New York Times y
premiado con el Pulitzer en 2013. Los medios de comunicación anglosajones
cuentan con una producción significativa en este campo, como The New York
Times, The Washington Post, The Wall Street Journal o The Guardian. Sin embargo,
es una práctica cada vez más extendida a través de numerosos medios en el
mundo que exploran la adaptación y evolución del reportaje como género
periodístico interpretativo, más allá del volcado de contenido al sitio web.
En este estudio se elabora una exploración del reportaje multimedia en
medios internacionales, galardones periodísticos y bases de datos especializadas
durante el periodo abarcado de julio de 2015 a julio de 2016, dando continuidad a
la muestra elaborada un año antes. Además de la exploración internacional, se
realiza un análisis de tres propuestas en medios procedentes de diferentes países:
España, Portugal y Reino Unido. Dicha selección se somete a un análisis de
contenido

atendiendo

al

desarrollo

de

hipertextualidad,

multimedialidad

e

interactividad.
La transformación del reportaje en el medio interactivo y su impacto en el
ciberperiodismo son cuestiones de interés para el estudio de la no ficción interactiva
y las múltiples formas que se identifican tras la convergencia digital. Por el
momento existe una cierta indefinición del género, al tiempo que se implementan
nuevas formas como la realidad virtual o los newsgames. Uno de los principales
intereses de este objeto de estudio se debe a que las narrativas digitales reflejan la
evolución de la red y, específicamente, la no ficción interactiva presenta un vínculo
fuerte con el periodismo, actividad fundamental para la sociedad que se enfrenta al
reto de afirmarse en Internet.
Marco teórico
Ante el escenario actual de convergencia (Jenkins, 2006), los cambios
producidos en los medios y los ambientes sitúan las bases de un nuevo ecosistema
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mediático (Canavilhas, 2011, 2015), afectado por la irrupción de Internet y los
dispositivos móviles, entre otros factores. La “sociedad red” (Castells, 2001) se
constituye desde las redes de comunicación de Internet y, en su expansión, alcanza
a todos los niveles. Los medios hacen frente a nuevos retos como la formación de
periodistas multiplataforma y multimedia, la integración de los usuarios en los
medios y la postproducción de contenidos digitales (Canavilhas, 2015).
El cibermedio, entendido como “aquel emisor de contenidos que tiene
voluntad de mediación entre hechos y público, utiliza fundamentalmente criterios y
técnicas periodísticas, usa el lenguaje multimedia, es interactivo e hipertextual, se
actualiza y se publica en la red internet” (López, Limia, Isasi, Pereira, Gago y Calvo,
2005: 40), desarrolla los géneros periodísticos adaptándolos o generando nuevas
formas híbridas. En este contexto, el conjunto de medios inicialmente reducido se
extiende a numerosos emisores de distinta naturaleza, superando la clasificación
tradicional –prensa escrita, radio y televisión–.
Los géneros ciberperiodísticos han sido caracterizados por diferentes autores
(Díaz Noci y Salaverría, 2003; López, 2003; Salaverría, 2005; Larrondo, 2008,
2009), con la relevante incorporación de la hipertextualidad y la multimedialidad en
su desarrollo. Se identifican dos tipos de multimedialidad: por yuxtaposición y por
integración, según su presentación y la constitución de una “unidad comunicativa”
(Salaverría, 2005). Sin embargo, la interactividad es la cuestión más singular:
“resulta

incontestable

que

es

la

interactividad

–y

su

inherente

dimensión

participativa– el rasgo definitorio de la convergencia digital” (López y Pereira,
2010). De acuerdo con Deuze (2003), se identifican tres tipos de interactividad:
navigational interactivity –botones y menús de navegación-; functional interactivity
–permite la comunicación con otros usuarios–; adaptive interactivity –la acción del
usuario tiene consecuencia sobre el contenido–. Para Rost (2006), la interactividad
puede

ser

selectiva

o

participativa

y

productiva,

también

denominada

“comunicativa” (2014).
Ante este desarrollo de la interactividad, que afecta a diversos campos de la
comunicación, y la diversidad de formas que se identifican en los últimos años, con
fronteras cada vez más difusas entre ellas, es interesante la propuesta de un
concepto más global. La no ficción interactiva es un “macro género” (Gifreu, 2015)
que abarca las formas basadas en lo real utilizando los recursos de los medios
digitales –hipertextualidad, multimedialidad e interactividad– con el propósito de
transmitir un conocimiento y una imagen veraz de dicho encuadre, que el usuario
construye en una narrativa abierta a la inmersión y la experiencia personal. La no
ficción interactiva integra el documental interactivo, el reportaje multimedia, los
newsgames, las experiencias de realidad virtual no ficcionales y otras formas
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híbridas y derivadas, y con diferentes grados de desarrollo, que mantienen el
campo en permanente transformación y crecimiento.
El documental interactivo nace en el encuentro de la cinematografía
documental y el medio interactivo, para representar la realidad en un relato con
“mecanismos propios de los documentales convencionales –las modalidades de
representación–, y otros nuevos, que llamaremos modalidades de navegación e
interacción” (Gifreu, 2013). La interactividad supone una nueva relación autortexto-usuario y hace que la web sea el soporte principal de estas obras, también
denominadas documental web, webdoc, documental transmedia o i-doc. Un
reciente trabajo del MIT Open Documentary Lab, dirigido por William Uricchio
(2015), señala la convergencia del periodismo con el documental interactivo,
apuntando hacia el usuario, la apertura de la obra y la colaboración, entre otras
cuestiones.
El

reportaje,

como

“género

informativo-interpretativo

fruto

de

una

investigación profunda” (Larrondo, 2015), se caracteriza en los cibermedios por su
carácter multimedia, la ruptura de la secuencialidad o la interactividad (López,
2003). En esta comunicación optamos por la denominación “reportaje multimedia”
(Salaverría, 2005), con un sentido más abierto, si bien otros autores han trabajado
con conceptos como “especial multimedia o hipermedia” (Domínguez, 2013;
Larrondo, 2015) o “reportaje digital” (Palau, 2007). Conceptos como el de especial
multimedia en los estudios de Domínguez (2013) aglutinan formas también
próximas al documental interactivo y los newsgames; sin embargo, en esta
comunicación consideramos exclusivamente la adaptación del reportaje en el medio
digital aun reconociendo que en la no ficción interactiva se integran dichas
diversificaciones. Con el fin de conocer la clasificación y caracterización a grandes
rasgos del reportaje, se incorpora en la Tabla 1 un extracto de la propuesta de
Larrondo (2015) para los géneros interpretativos y dialógicos.
Tabla 1. Rasgos distintivos de los géneros interpretativos: reportaje.

Breve o de actualidad
Géneros
interpretativos:
reportaje

Profundo
o especial

Reportaje
hipermedia o
especial
hipermedia
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Presencia de
hipertextualidad y/o
hipermedialidad

Presencia de
interactividad
selectiva

Ausencia de
multimedialidad

Presencia fuerte de
hipertextualidad y/o
hipermedialidad

Presencia de
interactividad
selectiva

Ausencia de
multimedialidad
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Reportaje
multimedia o
especial
multimedia

Presencia de
hipertextualidad y/o
hipermedialidad

Presencia de
interactividad
selectiva

Presencia fuerte de
multimedialidad

Nota: adaptación de “Rasgos distintivos de los géneros interpretativos y dialógicos”
(Larrondo, 2015).

Otra cuestión relevante para el desarrollo de las narrativas digitales en los
medios es la creación de labs, entre los que existe una orientación hacia “la
innovación en lenguajes y a la ideación de formatos multimedia” (Salaverría, 2015).
En estos espacios se unen profesionales multidisciplinares para la creación de
productos singulares y experimentales que abren nuevos caminos en los medios:
hacia la exploración de nuevas narrativas, el periodismo de datos o la aplicación de
tecnologías como la realidad virtual. En definitiva, se trata de un vivero de
propuestas que suponen un paso al frente en la adaptación al nuevo medio en la
red.
El papel del reportaje en los cibermedios es una cuestión analizada con
anterioridad por los autores (Vázquez-Herrero y López-García, 2015), atendiendo al
ámbito internacional y al periodo comprendido entre enero de 2014 y julio de 2015,
donde se observó la predominancia de reportaje multimedia junto a un grupo
minoritario de reportajes interactivos –aquellos que desarrollan con mayor fuerza la
interactividad–. Además, fue identificada una producción heterogénea, procedente
principalmente de los países anglosajones y con diversos grados de desarrollo,
destacando la multimedialidad y el diseño de los productos.
Metodología
En esta comunicación se ha centrado el foco de interés sobre el desarrollo del
reportaje en los cibermedios durante el último año. Con el fin de realizar una
exploración global y, a su vez, abarcar el contexto más cercano, se plantean dos
niveles en la investigación, que se corresponden con los siguientes objetivos:
1. Conocer el desarrollo del reportaje multimedia en el ámbito internacional
durante el último año, con atención a los medios de comunicación que apuestan
por estas narrativas y las temáticas en las que son empleadas.
2. Explorar la producción de reportaje multimedia en tres países europeos:
España, Portugal y Reino Unido, durante el último año.
En primer lugar, se ha elaborado una relación de 45 productos procedentes de
medios internacionales, con reconocimiento en los principales galardones y
publicados entre julio de 2015 y julio de 2016. Esta muestra, clasificada por país,
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medio de comunicación y temática, ha sido construida en base a los premios de
referencia en periodismo digital y diseño informativo: Online News Association,
Society for News Design, European News Award, European Press Prize, One World
Media, World Press Photo, Pulitzer, DART, Ortega y Gasset, Rey de España Agencia EFE y Gabriel García Márquez.
En segundo lugar, la exploración del reportaje multimedia en España, Portugal y
Reino Unido da lugar a una muestra de 49 productos, publicados entre julio de
2015 y julio de 2016, que nos permite conocer los medios que apuestan por estas
narrativas en dichos países. Con el objetivo de identificar las características
principales de sus reportajes, se ha realizado un análisis de contenido de un
producto de cada país –en base a los reconocimientos recibidos–. En España, se ha
seleccionado La república de la basura electrónica (El País, julio de 2015); en
Portugal, Vamos voar? (Publico, noviembre de 2015); y en Reino Unido, Mekong: A
River Rising (The Guardian, noviembre de 2015).
El análisis de contenido atiende a las principales características de los géneros
ciberperiodísticos: hipertextualidad, multimedia e interactividad. Para la definición
de los ítems a analizar (Tabla 2) se han empleado las propuestas de Ainara
Larrondo (2010) y Eva Domínguez (2013), junto al modelo aplicado anteriormente
por los autores (Vázquez-Herrero y López-García, 2015).
Tabla 2. Resumen de los parámetros de análisis (Elaboración propia)

Hipertextualidad

Modo de
navegación

Se analiza la presencia de menú y el modo de
navegación a través del contenido.

Estructura y
fragmentación del
contenido

Se identifica la estructura del producto, la división en
elementos de información independientes, los niveles de
profundidad e itinerarios.

Enlaces

Se analizan los hipervínculos según modo de
exploración, destino, finalidad, contenido enlazado y
morfología (Larrondo, 2010).

Texto
Fotografía
Vídeo
Multimedialidad

Gráficos
Mapas

Se estudia la presencia, su protagonismo, la integración
multimedial y la función que cumple cada elemento en el
conjunto.

Audio
Medios del usuario
Interfaz
Interactividad

Inmersión
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Interactividad
selectiva

Se observa la presencia de mecanismos de acción del
usuario para la toma de decisiones y el control del
entorno.

Interactividad
participativa

Se estudia la presencia de recursos para la participación
del usuario (comentarios, personalización, contacto,
redes sociales, etc.)

Identificación del tipo de producción –propia, ajena o en colaboración–, los
perfiles profesionales específicos y la ubicación y denominación de estos
productos en el medio.

Producción

Resultados
El reportaje multimedia, como género ciberperiodístico, cuenta con una
presencia relevante en los medios internacionales. La muestra de 45 productos,
publicados entre julio de 2015 y julio de 2016, a partir de los principales galardones
de periodismo digital y diseño de la información permite extraer cuáles son los
medios

que

presentan

una

producción

significativa. En

dicha

relación, los

productores que presentan dos o más reportajes referenciados son: Al Jazeera,
Associated Press, BBC, National Geographic, Tampa Bay Times, The Baltimore Sun,
The Guardian y The New York Times. A primera vista, es notable la procedencia
anglosajona y la diversidad de la naturaleza de los cibermedios que han
desarrollado

estos

productos:

prensa

escrita,

televisión,

radio,

agencias

e

instituciones. Debido a que los premios se otorgan habitualmente a las obras del
año anterior a su convocatoria, el 88,89% de la muestra se corresponde con
reportajes del año 2015.
La exploración de los reconocimientos considerados para la elaboración de la
relación de productos es interesante para la descripción de un concepto híbrido y
cambiante, sin embargo, se identifica un factor que impide concluir con exactitud
sobre la procedencia de la producción mayoritaria del formato. Los eventos que
premian al uso de multimedia, la innovación periodística online, las narrativas
digitales informativas o el diseño pueden dividirse geográficamente, a grandes
rasgos, en dos grupos: con base en los Estados Unidos o con base en un país
europeo. Aplicando una relación entre el país de origen del medio que publica el
reportaje con el país de origen del evento, obtenemos que en 30 casos ambos
coinciden (66,67%); este dato es especialmente significativo si atendemos a los
galardones otorgados por instituciones estadounidenses, pues el 92,30% de los
productos premiados fueron publicados por medios del mismo país. Aplicando la
relación entre continentes, el 75,56% de los productos recibieron el galardón en un
evento del mismo continente –norteamericano o europeo–.
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Junto a la mayoritaria procedencia de los Estados Unidos, cabe destacar la
aportación de Reino Unido y otros países como Alemania o los nórdicos Suecia,
Noruega y Finlandia. En la relación llama la atención también la aportación de Al
Jazeera, de origen catarí pero con proyección internacional. Otro caso particular por
su origen es E-Waste Republic –o La república de la basura electrónica en español–,
un reportaje realizado por Jacopo Ottaviani en el Centro Europeo de Periodismo,

4%
4%

4%

9%

36%

9%

11%
22%
Conflicto / Violencia

Medio ambiente

Emigración

Sociedad (otros)

Salud

Industria

Pobreza

Política

que ha sido publicado por diferentes medios como El País, Al Jazeera, Spiegel e
Internazionale.
Respecto a la temática en esta muestra, aunque es diversa, un 36% de los
reportajes tratan cuestiones relacionadas con conflictos y violencia, seguido del
22% que se ocupan de la problemática medioambiental. Otros temas que abarcan
van desde la emigración, con especial atención a las historias de refugiados, hasta
la salud.

Gráfico 1. Muestra de reportajes premiados clasificados por temática principal.
Nota: elaboración propia.

En cuanto a las características que reflejan estos ejemplos, encontramos un
desarrollo importante de la multimedialidad, integrando diferentes elementos como
texto, vídeo, fotografía, gráficos o mapas. Existen casos como Buying Democracy
(Newsy, 2015) que se centran en el vídeo como medio principal, otros lo hacen
sobre la fotografía como Desperate Crossing (The New York Times, 2015) o Rain
Forest Was Here (National Public Radio, 2015).
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También

se

identifican

estructuras

menos

convencionales

como

la

navegación por testimonios en The Other Disappeared (Associated Press, 2015) o
en The County (The Guardian, 2015) a modo de base de datos. En otros casos, el
reportaje integra gráficos interactivos para visualización de datos como sucede en
2050 Demographics (Wall Street Journal, 2015), experiencias de realidad virtual en
The Displaced (The New York Times, 2015) o contenidos simulados y gamificados
en Two Billion Miles (4 Channel, 2015), Undercurrent (University of North Carolina,
2016) y Shocking Force (The Baltimore Sun, 2016).
A

continuación,

nos

centramos

en

el

estudio

de

tres

propuestas

internacionales: España, Portugal y Reino Unido. Para ello, realizamos una revisión
del reportaje multimedia en cada uno de los países y, posteriormente, analizamos
los tres ejemplos seleccionados por su reconocimiento: La república de la basura
electrónica (El País, 2015), Vamos voar? (Publico, 2015) y Mekong: A River Rising
(The Guardian, 2015).
España
En el panorama español indexamos 18 ejemplos de reportaje multimedia en
el periodo definido, procedente de cibermedios como El Confidencial (38,89%),
eldiario.es (16,67%), El Mundo (11,11%), La Vanguardia (11,11%), El País
(11,11%), El Español (5,56%) y RTVE (5,56%), estos dos últimos con un solo
representante en la relación. Cabe destacar que los medios con más productos
identificados son nativos digitales sin versión en papel.
Respecto a la temática, las cuestiones más tratadas son el medio ambiente y
sus temas anexos, así como la política. Desde El Confidencial se apostó por la
innovación narrativa para la información sobre los Panama Papers, mientras que
eldiario.es y La Vanguardia la aplicaron para memorar el quinto aniversario de las
manifestaciones del 15-M en España. Los temas sociales, los refugiados y la cultura
son también aspectos tratados a través del reportaje multimedia, gracias a su
despliegue audiovisual, artístico e integrador de múltiples medios.
Destaca el carácter visual en los reportajes de El Confidencial, como El
Chernóbil español (2016) y Vida y muerte de una lata de refrescos (2016), con alta
presencia de fotografía o vídeo. En este mismo medio identificamos la importancia
de mostrar lo que hay detrás de una investigación como la de las filtraciones de
“los papeles de Panamá”, cuestión que desarrollan en el reportaje PanamaPapers,
cómo se gestó la mayor filtración del periodismo (2016). Sobre la misma temática,
y con estilo de juego, proponen Panama Papers: juega a crear tu sociedad offshore
con la complicidad de un banco (2016). En esta exploración se han localizado
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también productos enfocados en los datos, como 800.000 (El Español, 2015) y
Víctimas olvidadas (eldiario.es, 2015) y otros que destacan por su interfaz
estéticamente elaborada y llamativa, como Refugiados en España: en el limbo del
asilo (RTVE, 2016). La combinación de características y los distintos grados de
desarrollo plantean una oferta variada en forma, temática y propuesta en el caso
español; y en referencia a la muestra, debemos citar la contribución de los
laboratorios de innovación –El Confidencial Lab, Lab RTVE– y la experimentación
con la realidad virtual –El País, en el reportaje Vidas contaminadas (2016)–.
La república de la basura electrónica – El País
Un reportaje multimedia realizado por Jacopo Ottaviani, junto al fotógrafo y
diseñador Isacco Chiaf, para el Centro Europeo de Periodismo, financiado por la
Fundación Bill y Melinda Gates. Fue publicado en julio de 2015 por diferentes
medios como El País, Al Jazeera, Spiegel e Internazionale. Para El País se trata de
un “especial” que ubican en la sección Planeta Futuro del medio. Esta pieza sobre el
medio ambiente y las consecuencias de la industrialización, fue finalista del
European Press Prize Innovation Award en su edición 2016.
La navegación por scroll vertical es sencilla y no dispone de menú, aunque el
contenido se segmenta adecuadamente en cuatro bloques temáticos en una
estructura lineal. Cuenta con un buen desarrollo de la hipertextualidad, motivado
por la cantidad de enlaces (19) que permiten profundizar e incluso obtener los
datos originales que dan lugar a los gráficos. La mayoría de los enlaces se dirigen
hacia sitios web externos (13), entre los cuales se encuentran contenidos
informativos (7), participativos o dialógicos (4) e interpretativos (2). En cuanto a la
morfología de los hipervínculos externos, los enlaces apuntan a sitios web (11) o
texto y documentos de texto (2).
El nivel de multimedialidad es bueno, combinando texto, imagen fija y en
movimiento, gráficos y un mapa. El contenido textual tiene una extensión de 2221
palabras, que dispone a una columna en el centro de la pantalla, si bien, la
integración con el resto de elementos es media, pues se presenta de forma
intercalada sin lograr una experiencia integral de todos los elementos. El reportaje
presenta fotografías a ancho completo (5) con una función complementaria y vídeo
al ancho de la columna (4) que aporta testimonios, con una duración media de tres
minutos. Los gráficos (4) aportan datos de forma visual, al tiempo que permiten
cierto control de selección y la descarga o visualización del dataset.
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Respecto a la interactividad, podemos clasificarla como baja, permitiendo
una escasa interactividad selectiva y participativa restringida al contacto con el
autor y compartir el contenido en redes sociales.
Figura 1. La república de la basura electrónica.

Nota: captura de pantalla.

Portugal
La selección lusa cuenta con 13 reportajes multimedia publicados, en el
marco temporal delimitado, por los siguientes medios: Jornal de Noticias (46,15%),
Publico (23,08%), SIC Noticias (15,38%), Expresso (7,69%) y Rádio Renascença
(7,69%), los dos últimos con un único ejemplo. En cuanto a los temas que abarcan
los medios a través del reportaje, se encuentran los sociales, los culturales y los
deportivos; salvo dos casos, de ámbito nacional.
El reportaje multimedia en Portugal presenta una caracterización más
tradicional, con amplio desarrollo de la multimedialidad. En los ejemplos de Jornal
de Noticias hay una apuesta firme por la fotografía, dispuesta a todo el ancho de la
pantalla; mientras que el vídeo cuenta con protagonismo total en los reportajes de
SIC Noticias –incluyendo funciones interactivas de ampliación de la información–,
así como en Os livros e os vinhos lado a lado (Jornal de Noticias, 2016), A história
de Vítor Baptista (Expresso, 2016) y A mesquita prometida (Rádio Renascença,
2016). La fragmentación del contenido permite que el usuario tome decisiones
sobre aquello que prefiere ver en A vida nos extremos (Jornal de Noticias, 2016),
Racismo en português (Publico, 2015) y O caminho é a vida (Jornal de Noticias,
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2016), este último un buen ejemplo de integración multimedial y navegación por
scroll vertical guiada a través de un mapa.
Dentro de la relación de productos portugueses, los reportajes de Publico 40
restaurantes que não pode perder de Norte a Sul de Portugal (2015) y Vamos voar?
(2015) fueron merecedores del premio de excelencia del año 2015 de la Society for
News Design, como seleccionados en las categorías de reportaje y uso de
multimedia, respectivamente.
Vamos voar? – Publico
Este reportaje multimedia fue publicado por el diario Publico en noviembre
de 2015 y presenta la experiencia de un viaje en globo aerostático. Realizado por
Vera Moutinho, coordinadora de multimedia de Publico, y Dinis Correia, coordinador
de diseño digital, el reportaje fue merecedor del premio de excelencia de la Society
for News Design por el uso de multimedia en la edición 2015. Para Publico, el
formato es denominado “especial multimedia” y se ubica en el directorio
“multimedia” del sitio web.
El hipertexto permite en este caso la navegación a través del contenido
fragmentado en nueve bloques representados en un mapa sintético. La estructura,
lineal, se navega con facilidad por scroll vertical y con efecto parallax. Los enlaces
presentes en la pieza (19), además de su función estructural, dan acceso también a
otros “especiales multimedia” (2), al portal del medio (1), a la función de compartir
en redes sociales (3) y al contacto con los autores (2).
En el aspecto multimedia, el protagonismo lo llevan los doce vídeos que
ofrecen una vista panorámica desde el globo que protagoniza el reportaje. Se ven
complementados por breves textos (314 palabras en total) situados en la esquina
inferior derecha. Los vídeos, a pantalla completa, concentran la atención y
despliegan el potencial audiovisual del formato. La interactividad es baja,
caracterizada por la selectividad en el contenido; la inmersión se ve reforzada por
la ocupación del punto de vista correspondiente al globo aerostático, que apoya la
sensación del observador desde el propio globo. En cuanto a la participación, se
reduce a la posibilidad de compartir el contenido en redes sociales y el contacto con
los autores.
Figura 2. Vamos voar?
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Nota: captura de pantalla.

Reino Unido
La muestra tomada en el último año correspondiente al Reino Unido cuenta
con 15 ejemplos de reportaje multimedia que han sido publicados por la BBC
(55,56%), The Guardian (33,33%), The Telegraph (5,56%) y 4 Channel (5,56%),
estos dos últimos medios con una sola representación. La temática de los
reportajes seleccionados es variada, principalmente tratan temas sociales junto a
cuestiones relacionadas con la ciencia, el medio ambiente y los deportes; y en su
mayoría se trata de información de ámbito internacional.
Observamos un desarrollo amplio de la multimedialidad, destacando en
Mekong: A River Rising (The Guardian, 2015) y Body on the Moor (BBC, 2016),
donde se integran fotografía y vídeo a lo largo de todo el reportaje. En lo referente
a la BBC, se identifica el uso habitual de la herramienta Shorthand que facilita la
producción de estas narrativas dando lugar a resultados muy similares entre sí en
cuanto a estructura y diseño. Es un recurso también utilizado por The Guardian y
The Telegraph puntualmente.
Como

singularidades

dentro

de

la

muestra,

debemos

destacar

la

interactividad selectiva y la navegación temporal de Innovation Never Sleeps (The
Guardian, 2015), así como la gamificación en Two Billion Miles (4 Channel, 2015)
para representar los diferentes caminos que puede tomar un refugiado.
Mekong: A River Rising (The Guardian, 2015) fue ganador del One World Media
Award 2015, mientras que Two Billion Miles (4 Channel, 2015), Life in a town called
Mongo (BBC, 2015) y What does it mean to be a good girl? (BBC, 2015) fueron
finalistas del mismo certamen. Street Dance Storytelling (The Guardian, 2015)
recibió el premio de excelencia de la Society for News Design.
Mekong: A River Rising
Un reportaje sobre el impacto del cambio climático sobre el río Mekong,
publicado por The Guardian en noviembre de 2015, escrito por John Vidal, dirigido
y producido por Lindsay Poulton. La pieza fue galardonada con el primer premio
One World Media - Digital Media de la Society for News Design en el año 2015. The
Guardian no aplica una denominación específica a este formato, que se encuentra
en este caso en la sección “environment” del diario.
La navegación es sencilla, lineal, y el avance por scroll vertical a través de
seis capítulos. Presenta seis hipervínculos que permiten profundizar en la
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información (2), acceder a sitios web relacionados (2) y compartir en redes sociales
(2); sin embargo, no cuenta con enlaces estucturales ni menú.
Figura 2. Mekong: A River Rising.

Nota: captura de pantalla.

El punto fuerte de este reportaje se encuentra en el uso de multimedia sobre
una interfaz que combina texto, fotografía, vídeo y mapas. El texto se extiende a
3854 palabras en una columna alineada a la izquierda con una integración media
con el resto de elementos. La fotografía se dispone a ancho máximo, dos tercios o
en composición de varias imágenes, lo que aporta dinamismo a la presentación. El
reportaje incluye quince vídeos con una duración media de 71 segundos, con el
ancho de la columna y centrados. De ellos, seis funcionan como encabezados de
bloque y los otros nueve aportan testimonios y amplían la información. En cuanto a
los mapas, incluye seis que sirven para localizar y representar datos. La
combinación entre los diferentes elementos dispuestos en el reportaje aporta
variedad en forma y contenido y permite una aproximación más profunda. La
interactividad, muy baja, se reduce a la opción de compartir a través de las redes
sociales, al no contar con mecanismos de navegación alternativa, inmersión o
participación activa.
Conclusiones
El ciberperiodismo, los medios y los géneros permanecen en cambio y
adaptación a las posibilidades que ofrece la red y las necesidades que demandan
los usuarios. El potencial multimedia de los productos en red y la necesidad de
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diferenciación en un ecosistema mediático cada vez más híbrido invitan a apostar
por

propuestas

narrativas

como

el

reportaje

multimedia

o

el

documental

interactivo. Estas formas, dentro de la no ficción interactiva, despliegan unas
características difíciles de abordar por los medios analógicos.
El reportaje multimedia se caracteriza por la adaptación del género
periodístico interpretativo por excelencia a un entorno de límites más difusos: el
medio digital y, principalmente, Internet. El desarrollo hipertextual permite la
fragmentación del contenido y la navegación bajo criterios que se alejan,
progresivamente, de una lectura lineal y cerrada a un solo documento. La
posibilidad de enlazar otros documentos que extienden la información de un
aspecto concreto o dar acceso a los datos brutos que han sido interpretados por el
periodista, abren nuevas formas de consumir la información.
Frente

a

la

interactividad,

limitada

tanto

en

lo

selectivo

como

lo

participativo, la combinación de diferentes elementos es la cuestión de mayor
desarrollo, pues los medios, independientemente de su naturaleza, integran texto,
fotografía, vídeo, gráficos y mapas. El uso de vídeo es común para acercar al lector
a la realidad a través de testimonios o con una función más descriptiva del
contexto; junto a las fotografías de gran tamaño, conforma uno de los recursos
más explotados. El carácter visual del reportaje multimedia es, por tanto, uno de
los signos de identidad. Sin embargo, existen casos que apuestan en mayor medida
por la visualización de datos sobre gráficos o la implementación de mapas. El texto,
todavía con un peso importante, se reduce considerablemente en algunos ejemplos.
De acuerdo con la muestra obtenida, se identifican productos en numerosos países,
especialmente en Estados Unidos y los estados europeos; sin embargo, cabe
considerar que se observa una relación entre el país donde se publica y donde se
concede el galardón, cuestión que limita la interpretación de resultados sobre
producción según país de origen.
La heterogeneidad es un rasgo común en este formato, producido por
medios de diferente naturaleza –prensa escrita, radio, televisión, agencias y
organizaciones–. Las exigencias en materia de tiempo, en perfiles profesionales
multidisciplinares y en actualización técnica son factores que pueden afectar a la
producción; en su lugar, existen medios que optan por el uso de un diseño base o
herramientas de edición que facilitan el proceso.
En el análisis por países, destaca la apuesta de El Confidencial y eldiario.es
en España; Jornal de Noticias e Publico en Portugal; e BBC e The Guardian en Reino
Unido. El desarrollo de nuevas narrativas digitales, entre ellas el reportaje
multimedia, se relaciona en algunos casos –El Confidencial, eldiario.es, The
Guardian– con la actividad de los laboratorios de innovación.
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En referencia al estudio realizado un año antes (Vázquez-Herrero y LópezGarcía, 2015), el reportaje interactivo –aquel que desarrolla la interactividad y se
aproxima a la retórica inmersiva– presenta todavía un desarrollo menor, en
comparación con el reportaje multimedia, más extendido en los medios. La
interactividad participativa, que ya consideramos limitada en el estudio anterior, se
mantiene restringida a los mecanismos convencionales. Si bien es cierto que la
caracterización se mantiene estable, se identifica una mayor diversidad de medios
que publican reportajes multimedia.
La experimentación en la no ficción interactiva se constituye como una fase
esencial para su consolidación y el asentamiento de estas formas en los
cibermedios. Será relevante seguir la evolución de estas propuestas en un contexto
en cambio, la hibridación con el juego y las tecnologías de realidad virtual, así como
la perspectiva del usuario.
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Resumo
Essa comunicação aborda a ideia da midiatização em torno da questão do
feminismo no Brasil, potencializada pelas redes sociais digitais e pelo
ciberjornalismo, e de que forma isso pode ter possibilitado a associação da cantora
de funk MC Carol com o movimento feminista. A midiatização se consolida na
sociedade contemporânea ao significar e ressignificar qualquer que seja o ato ou o
fato tratado e seus interlocutores. A mídia, nesse contexto, se relaciona com a
rotina de outras instituições e organizações, moldando as interações sociais e
culturais. O movimento feminista tem na Internet um campo vasto para articulação
e debates, e a partir do momento em que é midiatizado, passará a obedecer a
lógica da mídia e se ressignificar. Por meio da ferramenta Google Trends, foi
possível verificar que as buscas no site do Google pela palavra “feminismo” no
Brasil vêm crescendo e tiveram um pico em junho de 2016. Em paralelo a isso, a
cantora de funk brasileira Carolina de Oliveira Lourenço, mais conhecida como MC
Carol, lançou em 2014 a música “Meu Namorado É Maior Otário”, com uma letra
que busca estimular o poder feminino. A canção passou a ser comentada nas redes
sociais digitais e a cantora, que possui uma carreira desde 2011, foi alçada a uma
possível representante do movimento feminista. Essa imagem construída dentro da
Web também foi reforçada pelos jornalistas nas reportagens e entrevistas com a
MC Carol. A pesquisa, portanto, vai quantificar o quanto as reportagens publicadas
sobre a cantora em meios de comunicação on-line e os comentários no Twitter
ajudaram na construção da ideia da MC Carol como feminista. Acredita-se que a
cantora é um produto da midiatização, imagem fortalecida nesse cenário no qual
diferentes formas do feminismo vêm ganhando espaço na Internet, por meio das
redes sociais, blogs e sites de notícias.
Palavras-chave: midiatização, Internet, feminismo, MC Carol
Abstract
Starting from mediatization of society and culture, this study aims to understand
the association between MC Carol – a funk singer from Brazil – with the feminist
movement. Through the Google Trends tool, we identify that the searches on the
Google website for the word "feminism" in Brazil begins to grow in March 2015 and
has it peak in June 2016. This can show that the feminist movement in Brazil is
going through a mediatization process. In parallel to this, Carolina Oliveira
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Lourenço, or just MC Carol, released in 2014 the song "Meu Namorado é Maior
Otário" ("My Boyfriend Sucks") with a letter that promote female empowerment.
The song started to be commented on digital social networks and journalism sites.
With this song, the funk singer, who has a career since 2011, began to be
portrayed as a representative of the feminist movement. Therefore, the research
will quantify how much the news reports about the singer on websites and how
many comments on Twitter helped build the idea of MC Carol as a feminist public
figure. We believe that the funk singer is a product of media who owned visibility in
a scenario that different forms of feminism are becoming more popular on the
Internet, through social networks, blogs and news sites.
Keywords: mediatization, Internet, feminism, MC Carol
Introdução
Esse trabalho visa entender o processo de midiatização do feminismo no
Brasil a partir da de um estudo de caso baseado na cantora de funk brasileira MC
Carol e sua relação com o ciberespaço. A artista Carolina de Oliveira Lourenço foi
alçada ao posto de feminista e alcança grande audiência por cantar músicas que
tratam de temáticas do poder feminino. Esta pesquisa propõe compreender atores
e ações que contribuíram para esta significação estabelecida no universo das redes
no período de dois anos: 2014 a 2016, ocasião em que o tema e causas feministas
também obtiveram grande espaço de debate nos sítios digitais e na sociedade
como um todo.
Neste processo, foram estudadas a participação do ciberjornalismo na
potencialização dessa imagem da cantora e também percebido o comportamento
dos usuários do Twitter brasileiro como forma de associação e colaboração no
processo de midiatização. Por este conceito, entende-se que a sociedade, por meio
de suas instituições e organizações, estabelece interrelações semânticas que
constroem e reconstroem significados potencializados pelos meios eletrônicos.
(HJARVARD, 2014a).
No Brasil, a temática feminista vem ganhando maior espaço nas mídias,
principalmente nas digitais – seja em redes sociais ou em portais de notícias. As
ferramentas digitais contribuem para a articulação de debates sobre o feminismo,
possibilitando interações sociais e criando um processo de ressignificação do
movimento. O ciberjornalismo e as redes sociais digitais são apenas alguns dos
instrumentos que intensificaram a midiatização da sociedade. Este estudo irá
trabalhar com esses dois instrumentos para entender as relações entre a
midiatização do feminismo no Brasil e a ascensão da cantora de funk MC Carol
como representante desse movimento. Por mídia entende-se meios de comunicação
que afetam os indivíduos. Para Hjarvard (2014a: 16), a mídia é uma instituição
semi-independente que ao mesmo tempo é parte integrante de outras instituições,
dualidade esta que estabelece o modo como “devem os meios de comunicação ser
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utilizados e percebidos pelos emissores e receptores, afetando, dessa forma, as
relações entre as pessoas”.
Este trabalho está dividido em três partes: na primeira estruturou-se a
conceituação de midiatização, atuação do jornalismo na Internet e a apresentação
de dados sobre acesso à web e às redes sociais digitais no Brasil e também como o
movimento feminista utiliza dessas redes para sua articulação. Numa segunda
parte, estabelece relação sobre a cantora MC Carol, que teve sua carreira iniciada
em 2011 e o feminismo. Em seguida, apresenta-se os resultados da pesquisa que
visa quantificar a contribuição do jornalismo on-line para a formação de uma ideia
da cantora como feminista e quantificar também as postagens no Twitter para,
então, entender a relação dessa imagem com o processo de midiatização do
feminismo no Brasil.
Midiatização, ciberjornalismo e redes sociais digitais
Decorrente da industrialização da sociedade, a midiatização é um conceito,
conforme explica Gomes (2015), usado para entender o processo de expansão dos
meios de comunicação na transformação da cultura, da sociedade e das diferentes
práticas sociais. Ou seja, a mídia cria dinâmicas de significação e ressignificação,
que incidem nas relações sociais e na circulação de mensagens. “A mídia se
apropria de conteúdos e os trabalha por meio dos processos de significação e
socioculturais” (GOMES, 2015: 52).
Hjarvard (2014b: 16) diz que o objetivo dos estudos de midiatização é
entender como a mídia influencia o imaginário, as relações e as interações
humanas uma vez que atingiu “certo grau de autodeterminação e autoridade,
obrigando tais instituições, em maior ou menor medida, a submeter-se à sua
lógica”. A mídia, portanto, passa a exercer uma certa dominação sobre outras
instituições sociais (como a família, política ou religião) e faz a intermediação das
relações sociais. O autor (2014b: 25) ressalta que “a midiatização não concerne à
colonização definitiva pela mídia de outros campos, mas diz respeito, ao invés
disso, à crescente interdependência da interação entre mídia, cultura e sociedade”.
Trata-se de um processo de mão dupla, ou seja, onde a mídia transforma e é
transformada. Essa transformação é de longa duração e leva em consideração o
contexto histórico e geográfico para institucionalizar padrões de interações e
relações sociais.
Além

disso,

a

tecnologização

da

sociedade

foi

importante

para

o

estabelecimento da midiatização, uma vez que esse processo só é possível em
sociedades altamente industrializadas e conectadas digitalmente. Fausto Neto
\\ Atas do #5COBCIBER \\

341

(2008: 92) ressalta que a midiatização resulta da convergência de fatores sóciotecnológicos, especialmente os decorrentes das últimas três décadas, e na
constatação que “a constituição e o funcionamento da sociedade – de suas práticas,
lógicas e esquemas de codificação – estão atravessados e permeados por
pressupostos e lógicas do que se denominaria a cultura da mídia”.
Quando fala sobre o jornalismo, Hjarvard (2014b: 22) cita o livro “Opinião
Pública”, de Walter Lippman, para citar como a imprensa possui o poder de mudar
as representações das nossas mentes, uma vez que as representações são
baseadas em estereótipos. O autor reconhece a importância dos estudos de
Lippman naquele tempo, mas chama atenção que hoje já não podem ser
considerados por não se encaixar com o ambiente contemporâneo de mídia.	
  

	
  
As mídias não se situam e são dirigidas dentro de contextos políticos
nacionais na mesma intensidade que antes, mas, devido à globalização e
comercialização, estão disponíveis ao longo de fronteiras nacionais e
culturais e cada vez mais sob o controle de conglomerados de comunicação
globais. Além disso, a comunicação de massa tem sido complementada por
uma variedade de mídias interativas, permitindo a todos não apenas
receber, mas também se engajar ativamente em diversas formas de
comunicação com alcance potencialmente global. Como resultado, várias
formas de mídia foram integradas nas práticas da vida cotidiana, do local
de trabalho até a família. (HJARVARD, 2014b: 23)
O jornalismo, como instrumento da midiatização, passa por esse processo de
globalização e possibilita ao leitor um engajamento ativo. Dentro da Internet, o
jornalismo possui as características de multimeios, interatividade e hipertexto, que
segundo Bastos (2005) cria uma narrativa personalizável para possibilitar ao leitor
uma visão mais contextualizada da história. Nesse sentido, o ciberjornalismo adota
uma narrativa que entra na lógica da mídia e contribui para as relações
institucionais,

formalizando

ressignificações.

“A

nova

ideias

e

narrativa

estereótipos,
introduz

e

criando

simultaneamente

processos

de

factores

de

complexidade e abrangência, que passam pela escolha alargada de elementos,
delineamento e estruturação, hipertextualização e consideração de opções de
interactividade”

(BASTOS,

2005:

13).

Sobre

o

engajamento,

gerado

pela

possibilidade de interatividade com o leitor, Bastos (2012: 288) afirma que a
determinação de valores-notícias no ciberjornalismo passou a ser reavaliada com a
entrada de novos atores nos processos de produção, “desde entidades e empresas
não jornalísticas a cidadãos, agora produtores, disseminadores e comentadores de
informação”. A audiência, conforme cita o autor, “têm a capacidade de, sobretudo
através das redes sociais, empolar determinadas notícias, obrigando, por vezes, os
ciberjornalistas a uma mudança de atitude em relação à valorização noticiosa das
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mesmas” (ibidem). As redes sociais potencializam a circulação de conteúdo, assim
como influenciam na produção desse material.
As redes sociais digitais, desta forma, possuem uma relevância estratégica
para os órgãos de comunicação nos dias de hoje. Uma pesquisa da agência
eMarketer80 coloca o Brasil como principal usuário das redes na América Latina com
86,5 milhões de usuários ativos em 2015, com previsão de encerrar o ano de 2016
com 93,2 milhões de usuários que acessam pelo menos uma rede social uma vez
ao mês. Em 2014, o Facebook ainda era a principal rede social digital usada no
Brasil, seguida do YouTube, Instagram, Twitter e LinkedIn – conforme pesquisa da
E.Life81 divulgada em setembro de 2015. Já um levantamento do IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística)82 mostra que a inclusão digital no Brasil está
sendo possível pela disseminação do uso de celular com Internet. Em 2014, 29,6
milhões de domicílios acessavam a Web pelo smartphone e 28,2 milhões por um
computador, enquanto no ano anterior esse número era de 16,8 milhões e 27,6
milhões, respectivamente. No total, 54,9% dos domicílios brasileiros tinham acesso
à Internet em 2014. São, portanto, números significativos para os órgãos de
comunicação e trazem elementos importantes para a análise do movimento das
redes no processo da midiatização.
Feminismo e MC Carol
Adichie (2015) cita, na obra “Sejamos Todos Feministas”, que a definição do
dicionário para a palavra feminista é aquela pessoa que acredita na igualdade
social, política e econômica entre os sexos. Para a autora, feminista “é o homem ou
a mulher que diz: 'sim, existe um problema de gênero ainda hoje e temos que
resolvê-lo, temos que melhorar'” (2015: 256). Com a possibilidade desta discussão
ser

levada

para

o

universo

das

redes

sob

este

dinâmico

mecanismo

de

comunicação, o que aparece diante do recorte da pesquisa são inúmeras opiniões,
muitas vezes difusas.
Diferente da década de 1990, quando o movimento ainda utilizava panfletos
ou fanzines para a propagação dos ideais feministas, o uso da Internet e das redes
sociais possibilita que o conteúdo circule por mais pessoas e, principalmente, que o
leitor desse conteúdo interaja e debata as ideias apresentadas. Ferreira (2013)
argumenta, ao descrever o movimento da Marcha das Vadias no Brasil, que a web-

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

80
Pesquisa disponível em: <http://canaltech.com.br/noticia/redes-sociais/brasil-e-opais-que-mais-usa-redes-sociais-na-america-latina-70313/>. Acesso em 24 de setembro de
2016.
81
Pesquisa disponível em: <https://pt.slideshare.net/secret/BXWSF0YxOhas8X>.
Acesso em 24 de setembro de 2016.
82
Pesquisa disponível em:
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/acessoainternet2014/default.shtm>.
Acesso em 24 de setembro de 2016.
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militância nas mídias virtuais é importante para a incitação de debates feministas e
viabilização de publicações alternativas sobre o feminismo. A Internet, portanto,
tem se mostrado um espaço para as mulheres criarem e compartilharem símbolos
para combater o senso comum sobre o comportamento e sexualidade femininos.
A Internet, especialmente as redes sociais, possibilitou uma forma mais
rápida e dinâmica de intercâmbio de ideias entre diferentes concepções de
feminismos e, principalmente, se consolidou como um veículo de diálogo
com amplos setores da sociedade sobre as diversas pautas dos feminismos
contemporâneos (FERREIRA, 2013: 34).
O movimento feminista apresenta indícios de exposição na mídia brasileira
especialmente a partir de março de 2015 conforme mostra a ferramenta Google
Trends, que levanta o histórico de busca por termos no Google:

Figura 1: Imagem capturada em 24 de setembro de 2016 mostra o histórico de buscas pelo
termo feminismo no Google Brasil.

Na imagem acima pode-se ver o histórico de buscas no Brasil da palavra
“feminismo” no site do Google. O primeiro grande pico se dá em outubro de 2015,
para depois voltar a crescer em março de 2016 e, por fim, ter seu maior índice de
buscas em junho de 2016. Exemplos recentes que podem explicar esse crescimento
nas buscas são: projetos que visam mudar a legislação sobre o aborto no Brasil, o
debate sobre o movimento feminista no Exame Nacional do Ensino Médio de 2015,
protestos que lutam contra o machismo e, até mesmo, debates sobre a cultura do
estupro. Ferreira (2013: 37) escreve que, na Internet, existe um esforço para
mostrar que o feminismo é elemento que atua nas relações sociais, bem para
realizar um deslocamento da imagem construída pelos meios de comunicação
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tradicionais sobre a mulher feminista. “Mais do que lutar por direitos e igualdades
para as mulheres, questiona as práticas sociais e culturais que constrói e reforçam
essas desigualdades. Daí, por exemplo, a difusão da luta contra o racismo, a
homofobia e a violência de classe serem também fortemente representadas como
pautas do feminismo”.
Neste contexto de aumento na disseminação das ideias do feminismo, surge
a MC Carol, nome artístico de Carolina de Oliveira Lourenço. A cantora de funk de
22 anos, nascida no Morro do Preventório, em Niterói (RJ), no Brasil, começou sua
carreira em 2011, mas somente em 2014 foi associada com o movimento feminista
e com a luta contra o racismo por cantar sobre essas temáticas. Em “Meu
Namorado é Maior Otário”, música que alavancou sua audiência, ela canta em como
ela exerce uma dominação sobre o namorado, o mandando lavar suas “calcinhas” e
também como resolver possíveis problemas do relacionamento de forma a impor a
questão do gênero. Este trecho da música exemplifica: “Se tu não tá gostando /
então dorme no portão / porque eu vou pro baile / vou pra minha curtição”.
Em entrevistas, a MC Carol admite que nunca tinha ouvido falar em
feminismo, mas afirmou que passou a abraçar a causa logo que entendeu o
significado do movimento. Obesa, ela não se encaixa nos padrões de beleza da
sociedade, o que pode ser considerada uma hipótese possível por ser tornar uma
espécie de símbolo para alguns. Com o aumento da discussão sobre o feminismo na
mídia, MC Carol pôde ocupar espaços que talvez não teria a oportunidade de alçar.
Foi uma série de eventos: participou do reality show Lucky Ladies, exibido em 2015
pelo canal a cabo Fox Life, fez uma participação especial no show da cantora Karol
Conka no Lollapalooza Brasil de 2016, foi citada no Twitter do DJ internacional
Diplo, e sua agenda de shows passou a abranger diversas regiões do País. O
primeiro disco da cantora ainda não foi lançado e em julho de 2016 ela divulgou a
música “Delação Premiada” - na qual denuncia a repressão policial brasileira com os
negros e pobres. Toda essa exposição fez com que ela ficasse ainda mais conhecida
por pessoas de fora do Morro do Preventório.
Ainda usando a ferramenta do Google Trends, buscou-se a palavra MC Carol
para entender a relevância da cantora na web brasileira. O maior pico de buscas no
site Google para o termo “MC Carol” se deu em dezembro de 2011 – foi quando a
cantora iniciou a carreira e participou dos programas “Caldeirão do Huck” e
“Esquenta”, exibidos na Rede Globo de Televisão. Em seguida, o termo volta a ter
um pico de buscas em julho de 2015 (quando ela participou do reality show),
março de 2016 (quando ela se apresentou no festival Lollapalooza Brasil) e julho de
2016 (quando lançou a música “Delação Premiada”). Conforme aponta o gráfico:
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Figura 2: Imagem capturada em 24 de setembro de 2016 mostra o histórico de buscas pelo
termo MC Carol no Google Brasil.

Nas redes sociais digitais, a MC Carol mantém perfil no Facebook, com
270.716 curtidas, no Instagram, com 98.200 seguidores, e no Twitter, com 139 mil
seguidores. A atualização dessas redes é frequente, principalmente com a
publicação dos próximos shows da cantora. No entanto, MC Carol também utiliza
esses espaços, especialmente o Facebook, para fazer posicionamentos que ajudam
a reforçar essa imagem de mulher feminista.	
  

Figura 3: postagem feita no Facebook oficial da cantora em 26 de agosto de 2016 trata da
representação, em uma delegacia policial do Rio de Janeiro, de comentários ofensivos feitos
para MC Carol em redes sociais digitais. Disponível em:
<https://www.facebook.com/mccaroldeniteroioficial/posts/1263653780368877>. 	
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É importante ressaltar que o Google Trends é uma ferramenta que monitora
as buscas no Google. Ele não indica que houve um acréscimo no material publicado
na Internet, mas sim o comportamento dos usuários em relação àquela temática.
Pode-se concluir, então, que o Google Trends é um indicador do processo de
midiatização, uma vez que mostra o interesse e desinteresse sobre certos temas na
Web.
Relações: MC Carol, feminismo e o ciberespaço
Os critérios para refinar a busca sobre a cantora MC Carol, nos resultados
indexados pelos Google, permitiram o recorte pelas reportagens on-line. Desta
forma, a busca foi realizada utilizando as palavras “MC Carol” + “feminismo” e a
partir daí selecionou-se apenas as matérias jornalísticas e opinativas sobre a
cantora de funk no Brasil, totalizando 75 materiais encontrados – a pesquisa levou
em consideração as reportagens publicadas até o dia 30 de setembro de 2016. O
material encontrado foi categorizado por data de postagem e o tipo de site: jornal
(para sites de empresas de comunicação), blogs (para sites que não estão ligados a
empresas de comunicação) e portais colaborativos (sites que possibilitam a
postagem de usuários que não necessariamente são jornalistas). Em um primeiro
gráfico é possível demonstrar de forma geral o montante deste material capturado:
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Figura 4: Gráfico indica a porcentagem de material publicado em cada categoria: 47,30%
(ou 35 postagens) em sites de jornais, 43,24% (ou 32 postagens) em blogs e 9,46% (ou 7
materiais) em portais colaborativos.

É interessante notar que a MC Carol foi assunto de pautas tanto em portais
noticiosos de empresas de comunicação tradicionais, como em blogs de música,
comportamento e diários online e até mesmo em sites de ONGs (Organizações Não
Governamentais). 	
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Figura 5: Gráfico indica os anos de postagens dos materiais jornalísticos que relacionam
feminismo e MC Carol. Em 2014 uma reportagem foi publicada, em 2015, 17, e em 2016,
foram 56 materiais.

Neste gráfico pode-se observar a crescente na publicação de reportagens
que associam a MC Carol com o feminismo. Apesar de ela ter iniciado sua carreira
em 2011, somente em 2014 matérias jornalísticas começam a tratar a funkeira
brasileira como uma representante feminista, e foi justamente nesse ano em que
ela lançou a música “Meu Namorado é Maior Otário”. Já em 2015 ela participou do
reality show Lucky Ladies, então sua evidência na mídia foi maior, fazendo com que
MC Carol fosse entrevistada e pudesse apresentar sua história. No entanto, foi em
2016 que as publicações associam a cantora com o movimento feminista. Boa parte
das matérias jornalísticas desse ano trata do lançamento da música “Delação
Premiada”, onde a relação de MC Carol com o feminismo já é dada como certa.	
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Figura 6: Separou-se o conteúdo jornalístico em reportagens que criam um debate
sobre a MC Carol ser feminista daquelas que somente referenciam a cantora como
representante do movimento.

Figura 7: reportagem publicada no site “Brasil de Fato” em 2015 é um dos exemplos de
reportagens que estimulam um debate sobre a cantora MC Carol ser representante do
movimento feminista. Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/node/32693/>.

Figura 8: reportagem publicada no site do jornal “O Fluminense” em 2016 é um dos
exemplos de material que já referenciam a cantora brasileira como feminista. Disponível em:
<http://www.ofluminense.com.br/pt-br/cultura/mc-carol-em-debate-na-uff>.

\\ Atas do #5COBCIBER \\

350

É interessante notar como a partir de 2016 a MC Carol já é tratada como
feminista, enquanto em 2014 e 2015 a maior parte do conteúdo ainda tenta criar
essa associação. Nesses dois anos a maior parte do material publicado online são
entrevistas com a cantora, abordando assuntos diversos, mas focando a questão
feminista de sua vida, ou então análises do porque MC Carol deve ser vista como
uma representante do movimento. Já em 2016, as reportagens tratam de shows ou
palestras que ela fez, ou então sobre novidades de sua carreira. São poucos os
materiais que ainda tentam promover o debate: a associação da funkeira brasileira
com o feminismo já está sendo real.
Após a busca pelas matérias jornalísticas em sites, blogs e portais
colaborativos, fez-se um levantamento no Twitter com as palavras “MC Carol” +
“feminismo” para mensurar o quanto os usuários dessa rede social digital realizam
essa associação entre a cantora e o movimento feminista. A busca foi feita apenas
entre 2014 a 2016, anos em que foi possível perceber o ciberjornalismo já tratando
dessa associação, para poder verificar como os usuários enxergaram essa relação.	
  

Figura 9: Gráfico indica a postagem de usuários no Twitter com os termos “MC Carol” e
“feminismo” no mesmo texto. Durante todo o ano de 2014 foram 5 tweets, nos doze meses
de 2015 foram 68 postagens, e entre 01 de janeiro a 30 de setembro de 2016 foram
postados 108 mensagens com os dois termos.
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Figura 10: Exemplos de publicações no Twitter de usuários que utilizam os termos MC Carol
e feminismo na mesma postagem.	
  

	
  
Assim como foi observado com o material jornalístico, no Twitter também há
uma maior associação da MC Carol com o movimento feminista, a partir de 2016. É
interessante perceber que existe um movimento simultâneo entre os usuários de
redes sociais digitais e do ciberjornalismo no processo de associação entre a
cantora MC Carol e o movimento feminista. Tanto no levantamento do Twitter
quanto dos materiais jornalísticos é possível constatar que a construção de uma
imagem feminista da funkeira passa a ser mais evidente a partir de 2016,
coincidentemente quando o feminismo passou a ser mais buscado no Google no
Brasil.
Considerações finais
Baseado nos dados do Google Trends e respaldado nos pensamentos de
Ferreira (2013), pode-se afirmar que o feminismo está muito mais presente nas
discussões, pelo menos dentro da Web do Brasil, e que esse processo de
midiatização faz com que essa temática passe por um processo de ressignificação –
e talvez por isso o movimento feminista passou a lutar por causas que vão além
daquela definição do dicionário e, como Adichie (2015) e Ferreira (2013)
ressaltaram, defender uma resolução para os problemas e práticas sociais que
causam a desigualdade de gêneros.
A midiatização do feminismo nas redes possibilitou que a temática fosse
discutida por um maior número de pessoas no Brasil. Assim como os autores
trazidos no início desse trabalho ressaltam, não é possível afirmar que as relações
sociais são totalmente influenciadas e ressignificadas pela mídia, mas que o
contrário também ocorre. O feminismo, então, passou por esse processo de
ressignificação no Brasil e ganhou espaço nas mídias, especialmente as digitais.
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Diante dos dados apresentados, percebe-se que o ciberjornalismo e as
postagens nas redes sociais digitais possibilitaram a construção da imagem da
cantora brasileira MC Carol como uma representante feminista. É interessante notar
que os dois objetos apresentaram dados similares, mostrando que existe um
processo de midiatização nas redes que possibilitou essa relação da cantora com o
movimento feminista.
Ela iniciou sua carreira em 2011 e participou de programas televisivos da
rede aberta nesse mesmo ano, mas como suas músicas não tratavam de temáticas
do feminismo, essa relação não podia ser feita. Essa associação só começou após o
lançamento da “Meu Namorado é Maior Otário”, em 2014, e foi ficando mais
evidente em 2016. A música “Delação Premiada” não trata exatamente de uma
temática feminista, mas sim sobre a repressão policial no Brasil aos negros e
pobres. Porém, como Ferreira (2013) ressaltou em sua pesquisa, atualmente o
feminismo é associado a outras pautas, como o questionamento de práticas sociais
que reforçam as desigualdades. A cantora MC Carol nasceu em uma favela, é negra
e relata em entrevistas jornalísticas ter vivido nesse contexto, reforçando ainda
mais a associação dela com o feminismo.
A contribuição do ciberjornalismo na construção dessa imagem feminista fica
perceptível quando parte das reportagens publicadas em sites abriu espaço para
debates e análises. Assim, o jornalista parece fornecer subsídios para que o leitor
pense sobre essa questão e faça ou não essa associação. E essa relação é
demonstrada quando é analisada a quantidade de postagens no Twitter sobre o
assunto. Mas novamente é preciso ressaltar que assim como o ciberjornalismo
influencia o usuário da Internet, esse mesmo usuário também influencia a pauta do
jornalista. Essa pesquisa não teve como objetivo tentar identificar de onde surgiu
essa associação da MC Carol com o feminismo, mas sim quantificar se essa relação
foi percebida pelo ciberjornalismo e nas redes sociais digitais e consequentemente
verificar se um processo de midiatização foi estabelecido.
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Resumo
O presente artigo objetiva discutir o papel do jornalista diante da relação entre
jornalismo e redes sociais na sociedade contemporânea, imersa em espaço
midiatizado de mídias digitais e interativas, em que empresas como o Facebook e o
Google têm feito uso da web, bases de dados e mobilidade para produção e
consumo de notícias. Para tanto, problematiza o Instant Articles do Facebook,
funcionalidade dentro do seu aplicativo para smartphones com sistemas iOS e
Android que possibilita aos editores criarem conteúdos (artigos) mais rápidos e
interativos e publicá-los diretamente no feed sem a necessidade de o usuário clicar
em um link que o leve ao site de origem. Propomos como aporte teórico a teoria da
midiatização, sob a justificativa de que o jornalismo enquanto instituição é
reconfigurado pelas mídias digitais e interativas, e por entendermos que o processo
de midiatização da sociedade e a cultura da convergência afetam mutuamente as
práticas jornalísticas contemporâneas. As discussões contemplam o cenário
complexo em que se inserem os fenômenos comunicacionais na contemporaneidade
marcados pelo digital e pelo jornalismo para/em dispositivos móveis. Consideramos
que a relação entre mídias sociais e jornalismo na contemporaneidade reconfigura
modelos de produção, circulação, recirculação, distribuição e consumo de conteúdo
jornalístico e, consequentemente, o papel profissional ciberjornalista 3.0 no
chamado jornalismo pós-industrial.
Palavras-chave: Mídias sociais. Ciberjornalismo. Ciberjornalista. Facebook. Instant
Articles.	
  	
  	
  
Abstract
This article aims to discuss the role of the journalist on the relation between
journalism and social media in contemporary society, immersed in mediatized
space of digital and interactive media, in which companies like Facebook and
Google have made use of the web, databases and mobility for production and
consumption of news. Therefore, discusses the Instant Articles of Facebook,
functionality into the application for smartphones with iOS and Android systems
that enables publishers to create content (articles) faster and more interactive and
publish them directly to feed without requiring the user clicks a link that leads to
the site of origin. We propose as theoretical support the theory of mediatization,
using the justification that journalism as an institution is reconfigured by digital
and interactive media, and understanding that the mediatization of society and
the culture and convergence mutually affect contemporary journalistic practices.
Discussions include the complex scenario in which they operate the communication
phenomena in contemporary society marked by digital and the journalism for / on
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mobile devices. We believe that the relation between social media and journalism
in contemporary reconfigures production models, circulation, circulation,
distribution and consumption of news content and, consequently, the professional
role of cyberjournalist 3.0 on the post-industrial journalism.
Keywords: Social media. Cyberjournalism. Cyberjournalist. Facebook. Instant
Articles.
Introdução
As tecnologias digitais de informação e comunicação (TICs) têm provocado
alterações nas experiências e representações da organização social contemporânea,
bem como originado novas formas de socialização e uma lógica diferenciada de
produção e recepção de informações, inclusive jornalísticas (Castells, 2003, 2007;
Saad, 2003; Lemos, 2004). As mídias digitais são parte ativa nas relações sociais e
culturais contemporâneas, seja no nível do poder político global ou no das relações
humanas individuais ao passo que “testemunhamos uma mudança paradigmática
na comunicação mediada” (Hjarvard, 2015: 51).
Empresas como o Facebook, o Youtube, o Storify e o Google são exemplos
de como o cenário da comunicação contemporânea tem se alterado, inclusive em
relação ao jornalismo, através de diferentes experiências que envolvem o uso de
bases de dados, aplicativos e algoritmos a partir da web 3.0 para produção e
consumo de informações. Com a maior oferta de veículos e plataformas de
informação, a oferta de conteúdo aumentou e se fragmentou, ou seja, o controle
absoluto de produção e distribuição não pertence mais somente às organizações
jornalísticas. O público também mudou, passando a experimentar um conteúdo
projetado para ampla circulação e distribuição em multiplataformas – nas quais se
inserem

em

larga

escala

os

dispositivos

móveis,

especialmente

tablets

e

smartphones – com uma variedade de processos de recirculação e novos modos de
consumo. Há uma nova forma de interação entre públicos, produtores, canais e
conteúdo (Jenkins, 2014).
A discussão neste artigo está centrada no crescente uso de mídias sociais e
agregadores, entre os anos de 2015 e 2016, como principais fontes de notícias em
diferentes países e no aumento contínuo do acesso a notícias através de
dispositivos móveis, especialmente smartphones83. Em janeiro de 2015, o Snapchat
lançou o Discover. No mesmo ano o Google lançou o Digital News Initiative em
abril, o Google News Lab em junho e o Google Accelerated Mobile Pages em
outubro. Paralelo a isso, o Facebook lançou o Instant Articles, a Apple lançou o
agregador de notícias Apple News e o Twitter lançou o Moments, em maio,
setembro e outubro respectivamente. Atualmente, estas aplicações continuam se
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Dados dos Reuters Institute Digital News
http://bit.ly/2dM0lag. Acesso em: 15 ago. 2016.	
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desenvolvendo, transformando mídias sociais em “editores” e “publicadores” de
conteúdo. Nesse ínterim, plataformas de mídias sociais como Snapchat, Google,
Facebook, Twitter e Apple criaram um ambiente para o chamado “conteúdo
distribuído”.
Convém destacar que o Facebook, o Twitter, o Google e o Youtube, por
exemplo, não são produtores de conteúdo, contudo, são plataformas de busca e
distribuição que atualmente concentram grande parte da atenção dos usuários e
das verbas publicitárias de todo o planeta. Na tradicional comunicação de massa os
emissores possuíam o controle do conteúdo da mensagem, mas no caso dos meios
de comunicação digitais e interativos, como as mídias sociais, tanto o emissor
quanto o receptor podem influenciar o conteúdo da comunicação (Hjarvard, 2014).
A atenção concentra-se nas plataformas de distribuição e interação e não mais nas
plataformas integradas de produção e distribuição. É, portanto, coerente afirmar
que as plataformas de mídias sociais influenciam os processos e configurações do
conteúdo jornalístico na atualidade.
Considerando que as mídias móveis são propulsoras de um novo ciclo de
inovação no jornalismo digital (Barbosa, 2013), propomos refletir sobre o atual
contexto das mídias digitais – a relação entre mídias sociais, inclusive redes sociais
como o Facebook, e jornalismo e as possíveis reconfigurações no jornalismo.
Contemplamos, portanto, o cenário complexo em que se inserem os fenômenos
comunicacionais na contemporaneidade marcados pelo digital e pela mobilidade
sendo relevante o seu desenvolvimento neste momento de reconfiguração de
práticas sociais.
Nesse sentido, este artigo objetiva discutir o papel do jornalista diante da
relação entre jornalismo e redes sociais na sociedade contemporânea, imersa em
espaço midiatizado de mídias digitais e interativas, em que empresas como o
Facebook e o Google têm feito uso da web, bases de dados e mobilidade para
produção e consumo de notícias. Para tanto, problematiza o Instant Articles do
Facebook, funcionalidade dentro do seu aplicativo para smartphones com sistemas
iOS e Android que possibilita aos editores criarem conteúdos (artigos) mais rápidos
e interativos e publicá-los diretamente no feed sem a necessidade de o usuário
clicar em um link que o leve ao site de origem.
Jornalismo, redes sociais e o Instant Articles do Facebook

	
  
A contemporaneidade digital (Saad, 2015), o atual processo de convergência
e, consequentemente, a distribuição de conteúdo em multiplataformas, implicam
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uma série de mudanças nas práticas de sociabilidade, formas de percepção da

mente humana e condições econômicas, políticas, institucionais e culturais.
De acordo com o Digital News Report 201684, do Reuters Institute, 51% dos
pesquisados usam mídias sociais para acessar notícias toda semana. O Facebook,
de acordo com a pesquisa, é a principal rede para encontrar, consumir e
compartilhar notícias e 53% dos usuários usam smartphones para este fim
semanalmente. A pesquisa aponta, em linhas gerais, evidências sobre o papel
central que tem sido desempenhado pelos smartphones e um aumento acentuado
no uso de redes sociais, portais e aplicativos móveis para encontrar, compartilhar e
discutir notícias.
O relatório The State of News Media 20168586 traz dados condizentes. É
interessante pontuar que em 2010 o relatório Understanding the Participatory News
Consumer87 do Pew Researcher Center preconizava que no então ambiente de
mídia multiplataforma a relação das pessoas com a notícia estava se tornando
portátil, personalizada e participativa. Paralelo a isso, em menos de uma década o
investimento publicitário cresceu 20%, voltado principalmente para dispositivos
móveis. No entanto, convém destacar que estes investimentos não são destinados
prioritariamente para veículos jornalísticos, mas para cinco grandes empresas:
Google, Facebook, Yahoo, Microsoft e Twitter88.
Na medida em que atualmente empresas como Google e Facebook
controlam

boa

parte

da

verba

publicitária

do

planeta,

o

jornalismo

terá

provavelmente mais poder concentrado nas plataformas de distribuição que nos
próprios veículos. Estabelece-se, portanto, uma relação que altera práticas em
virtude de uma nova realidade: se seguir o formato praticado nos últimos cinquenta
anos, o jornalismo não conseguirá sobreviver, pois as condições técnicas, materiais,
o modo de produção, as crenças e comportamentos sustentados pela lógica
industrial já não se aplicam ao século XXI (Anderson, Bell & Shirky, 2013)89.
Nesse sentido, a internet (e a internet móvel) criou uma crise econômica
para a indústria jornalística uma vez que as receitas de publicidade são cada vez
mais investidas em outras mídias e não reinvestidas nos veículos jornalísticos na
mesma proporção de antes (Picard, 2008). As mídias sociais fizeram com que
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Disponível em: http://bit.ly/1UT82DM. Acesso em: 13 jun. 2016.
Disponível em: http://pewrsr.ch/1XX8GHI. Acesso em: 20 jun. 2016.
86
Disponível em: http://www.digitalnewsreport.es/. Acesso em: 22 jun. 2016
87
Disponível em: http://pewrsr.ch/1jmTytw. Acesso em: 10 ago. 2015.
88
Disponível em: http://pewrsr.ch/1XX8GHI e http://bit.ly/1Q5QuZh. Acesso em: 18 jun.
2016.
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O referido formato inclui tanto a produção física do veículo jornalístico em qualquer forma
quanto a da informação em si devido à importância crescente das bases de dados, da
interação com múltiplas fontes e com o próprio público. A ultrapassada lógica industrial a
que se referem os autores é o tradicional modelo de negócios do jornalismo baseado na
venda de anúncios.
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surgisse uma nova categoria de anúncio publicitário de contato mais eficaz com a
audiência e que acaba não entrando no subsídio do conteúdo jornalístico – “o
estoque disponível de anúncios passou a ser em função do (ilimitado) interesse das
pessoas umas nas outras, e não da capacidade do veículo de comunicação de criar
conteúdo ou manter a audiência” (Anderson, Bell & Shirky, 2013:35).
O

estudo

Digital News in

a Distributed

Environment90 da Columbia

Journalism School, realizado em junho deste ano, revela que as redações estão
cada vez mais postando conteúdo jornalístico diretamente nas plataformas sociais,
mas ainda perdidas em relação às “recompensas” desta relação – no geral, alguns
editores estão focados em aproveitar oportunidades, enquanto outros têm se
sentido enfraquecidos. Ou seja, o declínio da mídia impressa, o crescimento do uso
de smartphones e mídias sociais para consumo e plataformas de notícias,
respectivamente, e o aumento dos bloqueadores de anúncios (ou ad blockers)
estão mudando o modo como obtemos notícias.
Em maio de 2015 o Facebook, maior site de rede social do mundo com 1,59
bilhão de usuários91, lançou o Instant Articles, que propõe-se a ser uma maneira
otimizada para publicar e distribuir notícias no Facebook e suporta distribuição de
conteúdo automatizada usando padrões como HTML e RSS. A aplicação também
oferece aos editores novas ferramentas para apresentar os artigos, incluindo mapas
interativos, fotografias em alta resolução com possibilidade de aumentar o zoom e
ver de ângulos diferentes.
Desde março deste ano a ferramenta está disponível para todos os veículos
de publicação, inclusive para blogs WordPress através de um plugin gratuito open
source da Automattic (uma empresa da família do WordPress.com VIP)92. Apesar
das poucas mudanças estruturais desde a sua criação, atualmente o Instant Articles
continua com forte adesão por parte dos jornais de todo o mundo, como apontam
trechos do Digital News Report 201693 e da pesquisa Digital News in a Distributed
Environment94.
O estudo da aplicação Instant Articles envolve questões acerca da produção,
publicação e direcionamento de conteúdo jornalístico – com consequente submissão
aos termos de uso e lógicas de algoritmos próprios das plataformas – audiência,
personalização, publicidade e a possível instauração de um novo modelo de
negócios em um ecossistema midiático alterado por estas práticas (Canavilhas,

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

90
Resultados preliminares do novo projeto de pesquisa realizado pelo Tow Center for Digital
Journalism, que objetiva examinar a relação entre plataformas sociais e editores de
conteúdo. Disponível em: http://towcenter.org/digital-news-in-a-distributed-environment/.
Acesso em: 17 jul. 2016.
91
Dados disponíveis em: http://glo.bo/1RJz5En. Acesso em: 12 mai. 2016.
92
Dados disponíveis em: http://bit.ly/2dFFx2w. Acesso em: 04 set. 2016.
93
Disponível em: http://www.digitalnewsreport.org/survey/. Acesso em: 12 jun. 2016.
94
Disponível em: http://bit.ly/29EiPEZ. Acesso em: 12 jun. 2016.
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2010).

Todas

estas

questões,

evidentemente,

modificam

o

trabalho

do

ciberjornalistas, que terá que adaptar às mudanças e reconfigurações da instituição
jornalística.
O ciberjornalista 3.0 e as mídias digitais interativas em um sociedade
midiatizada

	
  
O estudo da relação entre jornalismo e mídias sociais contempla a crescente
influência das mídias digitais e interativas nas relações sociais e culturais
contemporâneas, o que aponta para a ascensão de uma sociedade midiatizada ou
“em midiatização”. Se nos anos 1990 e início dos ano 2000 o conceito de mediação
era uma referência quase obrigatória nas pesquisas em Comunicação no Brasil,
atualmente conceitos como o de midiatização ganham destaque, sobretudo em
pesquisas com interesse nas relações entre mídia, comunicação e sociedade
(Grohmann & Mauro, 2015).
Em uma relação com os estudos de mediação de Martín-Barbero (1997),
Hjarvard (2015: 53) explica que estes podem fornecer importantes informações
sobre a influência da mídia nas práticas comunicativas ao considerarem o uso de
um meio para comunicação e interação, mas uma vez que a mediação não altera
por si só a relação entre mídia, cultura e sociedade, é preciso redirecionar a
atenção para os estudos de midiatização a fim de compreender como aquelas estão
mutuamente envolvidas no processo de mudança. O caráter de mudança do termo
midiatização é, portanto, um dos fatores que o diferencia do conceito de mediação
(Hepp, 2014; Couldry & Hepp, 2013).
A teoria da midiatização figura como alicerce para o entendimento das
reconfigurações de práticas jornalísticas em mídias sociais no sentido de que no
contexto das mídias digitais a teoria fornece evidências de um processo muito mais
pronunciado e complexo (Hjarvard, 2015). Corroboramos com Sodré (2007:17) ao
afirmar que “a midiatização não nos diz o que é a comunicação e, no entanto, ela é
o

objeto

por

excelência

de

um

pensamento

da

comunicação

social

na

contemporaneidade”.
As transformações institucionais, segundo Hjarvard (2014), abrangem a
integração dos meios de comunicação, principalmente dos meios digitais, ao mundo
cotidiano de outras instituições, como o jornalismo, na qual os usuários também
passam a produzir conteúdo midiático. “O serviço prestado pelos novos meios de
comunicação consiste, especialmente, em produzir relações sociais entre as
pessoas, e os usuários são cada vez mais estimulados a gerar conteúdos por si
próprios” (Hjarvard, 2014: 50, grifos do autor). O desenvolvimento das TICs e da
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comunicação em rede altera, portanto, a então lógica dominante dos meios de
comunicação, orientados fundamentalmente pelo interesse público.
Franciscato (2003) aponta pelo menos duas relações que orientam a
instituição jornalística95 e que podem nortear nossa discussão no contexto
contemporâneo: as que se estabelecem em ambientes internos e externos à
organização, tais como rotinização, burocratização, hierarquização e finalidades
reconhecidas

e

legitimadas

socialmente,

respectivamente;

e

as

relações

econômicas, voltadas ao caráter industrial, no qual o jornalismo atende as
demandas de mercado através da produção de um produto específico, a notícia. A
instituição jornalística (e estes processos) tem se reconfigurado em virtude dos
meios de comunicação digitais como a internet e os dispositivos móveis e, mais
recentemente, das chamadas mídias digitais interativas, como as mídias sociais.
Nesse processo, “as instituições sociais e culturais e os modos de interação são
alterados

em

consequência

do

crescimento

da

influência

dos

meios

de

comunicação” (Hjarvard, 2014: 39).
O crescimento das mídias sociais como uma plataforma jornalística está
mudando o modo como os leitores entendem o que é notícia e como ela é
produzida e, além disso, os padrões e cultura em torno do consumo de notícias.
Consequentemente, o papel do jornalista também é reconfigurado. Neste artigo
concebemos que a cultura da convergência e o processo de midiatização da
sociedade afetam mutuamente as práticas jornalísticas. Jenkins (2009), em uma
abordagem da convergência a partir de transformações técnicas, mercadológicas,
culturais e sociais, explica que as formas de produzir e consumir os meios de
comunicação estão em um processo contínuo de transformação.
Barbosa

(2013)

caracteriza

o

cenário

atual

como

marcado

pela

horizontalidade nos fluxos de produção, edição e distribuição, circulação e
recirculação dos conteúdos, o que resulta num continuum multimídia de cariz
dinâmico. A autora identifica uma quinta geração de desenvolvimento para o
jornalismo nas redes digitais, que tem as mídias móveis como propulsoras de um
novo ciclo de inovação. De acordo com Scolari (2016: 183), “um novo meio de
comunicação entrou no ecossistema de mídia, um meio com os seus próprios
modelos de negócios, gramática, práticas de produção e dinâmicas de consumo”. A
comunicação

móvel,

nesse

sentido,

representa

uma

nova

instância

de

reconfigurações para as práticas processuais e conteúdos jornalísticos.
Observamos que as ações empreendidas através de aplicações como o
Instant Articles, influenciam além da distribuição de notícias, mas o seu formato,
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Esta discussão é desenvolvida em Conde (2014) e amparada por autores como Tuchman
(1978), Franciscato (2003), Gomes (2004) e Schudson (2010).
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seleção e consumo. De acordo com Machado e Palacios (2010), o jornalismo
assume a configuração de um processo que, esquematicamente, consta de quatro
etapas, essenciais para a organização de modelos de produção de conteúdos
jornalísticos em sociedades complexas: 1) apuração; 2) produção; 3) circulação e
4) consumo de informações. Incluímos aqui a etapa de recirculação por considerar
que, de acordo com Singer (2013), a internet reconfigurou a relação dos usuários
com os sites jornalísticos ao permitir aos leitores compartilhar impressões e
comentários sobre as notícias, agindo como secondary gatekeepers, o que
verificamos também nas plataformas de mídias sociais.
Sites de redes sociais como o Facebook são resultado da apropriação de
ferramenta de interação mediada por computador pelos atores sociais e se
diferenciam pela forma como permitem a visibilidade e articulação da rede e dos
laços entre seus participantes (RECUERO, 2008). A capacidade de concentrar a
audiência e permitir a interação entre indivíduos e organizações através da
possibilidade de compartilhamentos e comentários, por exemplo, potencializa o
processo de circulação da notícia (MACHADO, 2008; THORN, PFEIL, 1987; ZAGO,
2012) que pode, ainda, ser replicada por usuários interconectados, levando a um
espalhamento de informações e conferindo visibilidade às notícias (JENKINS; FORD;
GREEN, 2013). O conteúdo, ao ser replicado, pode vir a ser acessado por uma
gama maior de usuários e potencialmente encadear novas redes de difusão do
mesmo material.
O controle da circulação de conteúdos fora do poder das organizações, a
distribuição multiplataforma e o uso de redes sociais para circulação e recirculação
revela, ainda, uma mídia “espalhável” com alterações no modo de pensar
produtores, audiências, produtos e lógicas de consumo – o conteúdo se espalha por
diversos canais e chega a vários indivíduos (Jenkins, Ford & Green, 2014).
Atualmente os conteúdos midiáticos circulam de múltiplas formas, tanto de cima
para baixo (fluxo convencional) quanto de baixo para cima (novos fluxos
participativos decorrentes de redes sociais, por exemplo) (Dalmonte, 2014) e se
espalham tanto por ação da mídia como dos usuários. Nesse contexto, a
propagabilidade “se refere aos recursos técnicos que tornam mais fácil a circulação
de algum tipo de conteúdo em comparação com outros” (Jenkins, Ford & Green,
2014: 26). De acordo com Jenkins (2016: 213), “convergência e conexão são o que
impulsiona a mídia agora”.
O

Facebook

baseia-se

em

algoritmos

curadores

que

decidem

qual

informação será disponibilizada. O algoritmo ordena elementos (dados do usuário)
por critério de importância (definido pela própria empresa) (Saad & Bertocchi,
2012). Discussão recorrente, no cenário da web 3.0 tem-se posto em questão o
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trabalho do ciberjornalista: os algoritmos substituirão a editorialização humana? E
em se tratando de plataformas de distribuição não jornalísticas como o Facebook,
como

isso

se

dará?

Quem

ou

que

fatores

determinarão

os

critérios

de

noticiabilidade das informações distribuídas por empresas jornalísticas via Instant
Articles?

No cenário da comunicação digital, a rigor, o algoritmo trabalha com a
missão de expurgar informações indesejáveis, oferecendo apenas o que o
usuário julgaria eventualmente o mais relevante para si, conforme um
modelo de negócio definido ou de acesso às informações também
previamente determinado pelo proprietário do algoritmo (Saad & Bertocchi,
2012:130).
No processo de distribuição observamos uma mudança de um sistema pull,
em que o consumidor procura notícias, para um sistema push, em que as notícias
vão até os consumidores. A distribuição evolui do local para o global, avançando
para o glocal (Canavilhas, 2016). Os processos de distribuição e circulação de
conteúdo em mídias sociais abrangem, ainda, a questão da seleção de notícias e
ação dos algoritmos para personalizar notícias, a submissão aos termos de uso das
plataformas de publicação e a distribuição de conteúdos. O aumento do conteúdo
distribuído96 e da seleção de notícias pelos algoritmos é um dos principais tópicos
de discussão sobre a mídia na atualidade e envolve diretamente o trabalho do
ciberjornalista.
Considerando que atualmente grande parte da audiência concentra-se no
Facebook, a publicação direta de notícias no feed poderia constituir uma “ameaça”
ainda maior ao tráfego de leitores nos sites dos veículos, concentrando-o na rede
social. A alternativa dada pelo próprio Facebook é de que o Instant Articles vai
auxiliar a medição de tráfego a partir de grandes empresas como a Adobe Analytics
(antiga Omniture), Google Analytics e ComScore, e que os editores poderão obter
dados de audiência para depois vender grandes campanhas publicitárias, de modo
que os editores continuarão a "obter crédito em tráfego"97.
Neste cenário, acreditamos que o domínio do “big data”, dependente
fundamentalmente

de

desenvolvimento

tecnológico,

parece

não

ser

um

investimento dos jornais. Em contrapartida, empresas como o Facebook e o Google
se diferenciam exatamente neste ponto e estão largos passos à frente em relação
ao conhecimento do público (através do domínio e utilização de dados) e,
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De acordo com o Word Press Trends (WPT) 2016, o conteúdo distribuído é uma das
“turbulências” recentes mais significativas para a indústria de notícias.
97
Dados de uma declaração de Michael Reckhow, gerente de produto Instant
Articles/Facebook. Disponível em: http://www.theguardian.com/media/2015/may/13/bbcnews-guardian-facebook-instant-articles Acesso em 20 jul. 2015.
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consequentemente, a investidas em conteúdo e publicidade. Ou seja, no caso dos
veículos publicadores em Instant Articles, o Facebook deterá estes dados
Qualquer empresa de Internet que domine a tecnologia da navegação,
ofertando buscadores, navegadores, redes sociais, produtos, serviços em geral ou
mesmo acesso à Internet, de uma forma ou de outra, vai conhecer muito mais
sobre os consumidores de um site de notícias do que o próprio site de notícias.
Porque,

em

geral,

os

sites

de

notícias

investem

pouco,

ou

nada,

neste

conhecimento (Costa, 2014).
Considerações Finais
As pesquisas apresentadas mostram que passamos (ou estamos passando)
de um consumo de informações estático para móvel. A popularização do uso dos
dispositivos móveis, especialmente tablets e smartphones para acesso a notícias
revela a mobilidade como divisora de águas no campo da comunicação e do
jornalismo. O uso de mídias sociais para conteúdo jornalístico, nesse sentido, faz
parte de um processo orientado não apenas pela tecnologia, mas pelas relações
sociais e culturais que se constroem em seu entorno, seja entre emissores e
receptores, mídias sociais e organizações jornalísticas. Nem mesmo o modelo inicial
do jornalismo digital é o mesmo.
Nesse cenário, o jornalismo precisa recompor estratégias de conteúdos e
negócios, reconfigurando processos. Certamente o papel do ciberjornalista se
modifica e é cada vez mais necessário repensar o posicionamento do jornalista e
das empresas informativas neste contexto.
No caso do Instant Articles do Facebook, questões como a curadoria de
informações a partir do algoritmo da rede social, uso de bases de dados pelas
plataformas de distribuição e pelas empresas jornalísticas e a requisição cada vez
maior de jornalistas multitarefas, capazes de operarem em diferentes vertentes da
produção de informação, figuram como pontos relevantes para reflexão e
discussão. De acordo com Canavilhas (2015), o algoritmo vai ajudar na medida em
que conhece o padrão de consumo das pessoas, mas o papel do jornalista não se
esvai neste cenário. Jornalistas e algoritmos devem trabalhar juntos. Cada vez mais
é preciso apresentar um conteúdo contextualizado, rico e globalizado para o
público.
Neste artigo buscamos refletir sobre como a crescente relação entre
jornalismo e mídias sociais na contemporaneidade, incluindo redes sociais como o
Facebook, tem alterado processos e práticas jornalísticas, reconfigurando a própria
instituição, moldada por processos de rotinização, burocratização, hierarquização e
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finalidades reconhecidas e legitimadas socialmente, respectivamente, e relações
econômicas, voltadas ao caráter industrial da notícia (Franciscato, 2003).
Concluímos

que

as

empresas

jornalísticas

e,

consequentemente,

os

ciberjornalistas contemporâneos precisam compreender a internet móvel, seu
contexto e suas tendências. Neste ambiente, é importante que as empresas
jornalísticas, assim como as plataformas de mídias sociais têm feito, dominem
tecnologias de navegação e de dados a fim de conhecer seu público. O que se tem
percebido é que os sites de notícias pouco investem neste conhecimento.
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Abstract
Outstanding challenges in Journalism are centred on business models, changing
audience’s practices, declining audiences, of print sales and the access to media by
its homepage, mobile first acclaimed strategies, the ever-changing algorithm
parameters of Social Media that directly affect the access and distribution of media
content, the increase relevance of personalization in content and channel
distribution (mobile applications, podcasts, messages, newsletters, etc.) (Doctor,
2016; Hazard Owen, 2016; Lichterman, 2016); the inherent and outstanding
differences between broadcast, print, mobile, online and social media ecologies,
ambient and technological environments (Wang, 2016); the urgent need to recover
core values of journalism like ethics, quality, credibility and transparency, in
relation also to start-ups, crowdsourcing and entrepreneurial successful initiatives;
the notion of ‘news as a product’ (Bilton, 2016); and the balance between adblocking, native and sponsored advertising and content.
Thus, essential individual traits, skills and mind-set, the future of journalism is
foreseen in the form of professionals who (alone or in collaboration) are able to
monetise content in innovative ways, connect to its publics in interactive new
formats, grasps opportunities and respond to (and shape), its environment (Briggs,
2012). Then, the abilities needed are: Produce on multiple platforms, understand
the economics, build your brand, master match (filter, organize), clean and copy
(curate), learn basic coding, know your audience and engage on social media
(Albeanu, 2015; García, 2015b; Gourarie, 2015; Harding, 2015; Kramer, 2015;
Klein, 2015; Levin, 2015; Parker, 2015; Peer, 2015; Powers, 2015; Rajan, 2015;
Stern, 2015; Sterns, 2015).
In the Media Life (Deuze, 2012), the Design Thinking approach would capture the
specific aspects and features related to the interface design and the creation of
content, genres, formats and models; the affective and rational considerations and
descriptions of the media as artefacts, activities and arrangements as well as the
user behaviour between actions and affordances, animations and performances
(Serrano Tellería, 2016).
Keywords: Cyberjournalism, Design Thinking, Online Journalism
Opportunities and Challenges
Media ecologies and its ambient and technological environments on mobile
and online devices and platforms have experienced a deep evolution and an
ongoing transformation concerning core aspects of its own characteristics and
structures. Moreover, they are framed in Bauman’s liquid society where a relevant
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gap has been detected between user technology appropriation and useful
management (The Onlife Manifesto, H2020; Offcom 2015 Report; Rosenstiel,
Ivancin, Loker, et al. 2015; CISCO 2015).
Focusing on journalism, outstanding challenges are centred on business
models, changing audience’s practices, declining audiences, increasing access by
mobile devices and social media, users losing credibility about mainstream media
and the poor working conditions of journalist. In this fragile ecosystem, new forms
and models have appeared and that differ in fundamental ways from the traditional
ones (Russell, 2007; Deuze, 2008; Witschge, 2012; Phillips, Witschge, 2012;
Mitchell, 2015; Newman, Levy, Nielsen, 2015; Jarvis, 2015; Barthel, Shearer,
Gottfried, et al, 2015; Ciobanu, 2015a; ASNE 2015; Facebook IQ, 2015; Global
Editors Network 2015).
Main differences concerned the process of production and consumption and
the structure of the organizations, moving from newsrooms’ staff to freelancers.
Within newsrooms, a vicious circle between the quality of the content and the
precariousness of work conditions may be alerted as well as a gap between useful
profits of technology in the mind-sets of the staff (García, 2015a).
Due to this environment, to add economic and professional crisis in the news
organizations (budget cuts, reorganizations and considerable downsizing); an
emerging model is described by the term ‘entrepreneurial journalism’ (Anderson,
2014). It has captured academic attention, even defined as “saviour” of journalism,
because

of

its

initiatives

concerning

alternative

funding

sources,

audience

engagement and news genres, formats and distribution models.
However, research has focused on the traits of individual journalists and not
enough on the structural issues underlying production processes the arbitrariness
often involved in the process (Görling, Rehn, 2008).
Thus, essential individual traits, skills and mind-set, the future of journalism
is foreseen in the form of professionals who (alone or in collaboration) are able to
monetise content in innovative ways, connect to its publics in interactive new
formats, grasps opportunities and respond to (and shape), its environment (Briggs,
2012). A close relationship has been stablished between crowdsourcing and
micropayment models with an effective communication about the reasons to
support journalism (costs, impact of a story), the creation of a community, its
coach and guidance (Radcliffe, 2015; Mediatwits #169, 2015) as well as to promote
its own expertise for an active citizenship participation (Jarvis, 2014)98. It is related
to media digital literacy in an enrichment and interactive two-way feedback.
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“Crowdfunding Journalism Success Tips”. URL [throughcracks.com].
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This interactive two-way feedback may promote the additional value of
enabling media literacy among their users both encouraging them to participate
(culture: find solutions, feel them part of an entity-community), learn from them
(actions, animations, performances) and guide/teach them (how to).
It has been pointed out the relevance of design (information architecture,
hypertext,

interactivity,

multimediality,

usability);

visual

content

(images,

infographics, video); mobile applications, big data and content curation strategies
as well as chats, messages and podcasts (personalized ones) to encourage
consumption (Papamdrea, 2014; Bourque, 2015; Hare, 2015a; Lichterman, 2015;
Truong, 2015)99; hypermedia approach with new formats and distribution models in
relation to successful entrepreneurial initiatives (Bajak, 2015; Hare, 2015b; Hare,
2015c; Ciobanu, 2015b; DeRienzo, 2015)100 (which seems to be more linked to new
founding sources rather than the advertising traditional one) as well as to the few
‘transmedia journalism’ examples found101; how local news (Akpeji, 2015; Napoli,
Stonbely, McCollough, et al., 2015) engage its audience-user and its relevance for
improving the dialogue with media at different levels (Sun, 2015).
In this sense, few academic literatures may be found specialized on the
interface design and hyper/multi/transmedia-platform content for mobile and online
journalism (Serrano Tellería, 2010a) when a relevant gap has been identified
between those with the media literacy skills needed and those who lack of. Also,
the ethics of adds, data privacy, design, crowdsourcing, native advertising, online
sources, sponsored content, profile and targeting news readers require a deeper
analysis (García de Torres, E; Edo, C; Yezers’ka et al. 2015; Lecheler, Kruikemeier,
2015)102.
Relevant differences have been observed as well between mobile and online
media ecologies, ambient and technological environments (Carvalheiro, Serrano,
2015)

103

where the content and data flow at various interactions’ levels, rhythms

(‘spreadable’ vs. ‘viral’; Jenkins, Ford, Green, 2013); layers (Palacios, 2015)104;
visible and invisible audiences (Rheingold, 2012; Boyd, 2014), dimensions and
grades (Brake, 2014; Hermida, 2014).
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*Reference to engagingnewsproject.org *Reference to Nielsen Report 2014.
For example: URL [http://www.winnipegfreepress.com/city-beautiful]
101
For example, Half The Sky Movement: Book, film, video games, social media, etc.
URL [http://www.halftheskymovement.org]
102
2015. “Native advertising & sponsored content: Research on audience, ethics,
effectiveness”. In: Journalistsresource.org, Harvard Kennedy School's Shorenstein Center
and the Carnegie-Knight. August 19.
103
Garcia,
M
(Newspaper
Designer,
expert
recognized
worldwide):
URL
[http://garciamedia.com] / Montgomery, R (Mobile video-storytelling expert, media
consultant): URL [http://www.robbmontgomery.com]
104
Palacios, Marcos (2014) in “Jornalismo e Dispositivos Móveis 2014, Congresso
Internacional.
Universidade
da
Beira
Interior,
PT”.
URL
[https://www.youtube.com/watch?v=AT2flt8qiio].
100
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Then, the abilities needed are: Produce on multiple platforms, understand
the economics, build your brand, master match (filter, organize), clean and copy
(curate), learn basic coding, know your audience and engage on social media
(Albeanu, 2015; García, 2015b; Gourarie, 2015; Harding, 2015; Kramer, 2015;
Klein, 2015; Levin, 2015; Parker, 2015; Peer, 2015; Powers, 2015; Rajan, 2015;
Stern, 2015; Sterns, 2015). Thus, it is considered a requirement to delve into the
design of these interfaces that facilitate the production, consumption and
management of data and content.

The Design Thinking Approach
Mainstream media and journalists have dominated the monopoly of
publishing information (Hansen, 2012) and decided the ‘news of the day’ (Nerone,
2013). In the digital, mobile and online age, traditional journalistic actors are losing
it while new players appeared challenging the definition of journalism and/or the
practice of journalistic production. Therefore, the focus on the newsrooms and
traditional media as location of analysis and the dominant ways of theorising and
studying journalistic production (Anderson, 2011; Wahl Jorgensen, 2009) is
insufficient and needs to be reconsidered (Deuze, Witschge, 2015). Pilot studies
conducted for ‘entrepreneurial journalism (Witschge, 2014; Witschge, Deuze, 2014)
suggest that “journalistic entrepreneuring is a messy, paradoxical process that is
based on affective as well ‘rational’ considerations”.
In this sense, media is described as artefacts, activities and arrangements
(Deuze, 2012) and the user behaviour between actions and affordances, animations
and performances (Serrano Tellería, 2016). The increasing access to media by
mobile devices and social media point critical features like Architecture of Intimacy
(Turkle, 2011), Disclosure (Marichal, 2012) or Exposure (Serrano Tellería, 2014)
designed for social media (The Desire for More, Facebook - Grosser, 2014) and for
the mobile user interface (Serrano Tellería, 2014) in which social media profiles are
the very tools for shaping identities (Van Dijck, 2013) –dataism (Van Dijck, 2014);
quantified self (Walker Rettberg, 2014); algorithmic self (Pasquale, 2015) and with
the digital identity, part of the mobile and online content (Serrano Tellería, 2015b).
Thus, academics reflections underline the urgent need to promote an ethics code of
its interface design to protect the user.
In this Liquid Communication (Serrano Tellería, 2015a), affective feedback
(to fulfil the affordances) and engagement (membership, a worth time contribution)
as well as the level of digital literacy and collective intelligence facilitated are
closely related to the interface design that promotes for better or worse all of them
(artefacts, activities and arrangements; actions, affordances, animations, and
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performances). ‘Emotional attachment’ by mobile devices should be underlined as
well.
From the perspective of media as a system of organizations: multimedia and
multiplatform, it ought to be highlighted the relevance of introducing a ‘start-up’
mind-set within newsrooms (Staps, 2015).
Therefore, this essay proposes to employ a multi-methodological design of
research and a Design Thinking practice theory approach employing content
analysis, interviews and surveys. It defines journalism as practice, using practice
theory (Bräuchler, Postill, 2010; Couldry, 2012) to provide an extensive scope of
emerging practices.
By adapting Design Thinking approach (Ignatius, 2015; Kolko, 2015) to the
journalism field; this essay aims to introduce a new way of examining content,
genres, formats, models and its interface design that allow to capture the affective,
paradoxical and spontaneous features of the emerging initiatives and the digital,
mobile and online ecosystems as well.
Remembering Flusser’s Homo Ludens (Flusser, 1988) “for the first time,
technologies are simulating the nervous system”. The Design Thinking approach
allows capturing the holistic experience of the user experience because it employs
the principles of design both to the physical process as well as to the way of
thinking to solve extraordinarily and persisting difficult challenges in a system of
organizations. In the Media Life (Deuze, 2012), Design Thinking would capture the
specific aspects and features related to the interface design and the creation of
content, genres, formats and models; the affective and rational considerations and
descriptions of the media as artefacts, activities and arrangements as well as the
user behaviour between actions and affordances, animations and performances.
This novelty introduction (Ellis, 2015)105 is expected to make considerable
advancements because it includes the parameters of design in the journalistic
practices and, in the media as a system of organizations due to its messy and
paradoxical process. Thus, it also introduces another step forward in the analyses of
content in the journalism studies field.
Therefore, concrete proposed actions would consist on: content analysis of
forms, genres, narratives, models and its interface design (a selection of pieces by
its

recognized

relevance106),

interviews

and

longitudinal

surveys

to

designers/journalist and to general audience-users. Consequently, the Design
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Awarded by Knight Foundation, BA Journalism & Design: Design Thinking approach
(started 2014). Ellis, J. (2015). Building a j-school from scratch: How The New School aims
to bring journalism and design together. NiemanLab, August 31.
106
Awards by Society of News design, ONA, Global Editors Network, International
Federation of Journalist, etc. As well as a selection of pieces form ‘entrepreneurial’, ‘startups’ and ‘transmedia’ journalism initiatives worldwide.
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Thinking

approach

would

introduce

specific

questions

and

parameters

of

observation that would delve into information architecture, hypertext, interactivity,
multimedia/platform and usability.
With regard to the specific method, it will be based on an experimental
approach. The research design is configured through the creation of an online
platform that will cover the elaboration, implementation, testing and monitoring of
the innovative online projects to be undertaken. Originality and innovative aspects
of the programme focus on the ongoing integration of all stages within the same
project platform as a way of achieving multi diverse feedbacks from the whole
process. This experimental method is not only and advantage but also a
requirement since the absence of examples and need of experimentation with
users.
Apart from integrating a network of academics and professionals as well as
the public engagement and the audience-prosumer in the process through the
platform, the methodology will include specific control groups which will be held
after the implementation of the innovative projects in the online platform
(academics,

students,

professionals

and

general

public,

promoting

and

interdisciplinary and intersectional transfer of knowledge).
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Resumo
Com o advento das sociedades em rede, as transformações sociais, económicas e
políticas se intensificaram, principalmente pelas inovações tecnológicas que
passaram a permear todas as esferas sociais. O jornalismo não fica de fora deste
fenómeno. A atual era da informação é baseada na tecnologia, pois funciona numa
lógica de redes, numa lógica dinâmica e ao mesmo tempo complexa. O presente
artigo tem a intenção de refletir sobre como o jornalismo, produzido para as
plataformas digitais, se encontra em meio à complexidade da sociedade
informacional. A partir das abordagens trazidas pelos paradigmas da Complexidade
e do Informacionalismo, procura-se descobrir, por meio da revisão de literatura do
tema, quais as novas práticas jornalísticas online estão sendo utilizadas. A
metodologia é a de pesquisa bibliográfica.
Palavras-chave: Ciberjornalismo; Complexidade; Informacionalismo; Jornalismo;
Sociedade em rede.
Abstract
With the advent of network societies, the social, economic and political changes
have been intensified, mainly by technological innovations, which now permeate all
spheres of society. Journalism is not left out of this phenomenon. The current age
of information is as technology-based, works in a logical network, a dynamic logic
and complex at the same time. This article intends to reflect on how journalism
produced for digital platforms, is in the midst of the complexity of the information
society. From the approaches introduced by the paradigms of complexity and
Informationalism, here it is looking to discover through the theme of the literature
review, which new journalistic practices in the field of online journalism, are being
used.
The
methodology
used
was
the
bibliographical
research.
Keywords: Cyberjournalism; Complexity; Informationalism; Journalism; Network
society.
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Introdução
Com

o

advento

das

sociedades

informacionais,

a

globalização

da

comunicação atinge níveis de transmissão de dados nunca antes verificados,
impulsionada principalmente pelo desenvolvimento das tecnologias da informação e
comunicação (TICs). O aperfeiçoamento dos computadores e o surgimento da
internet no final do século XX foram marcos para esse processo. As transformações
advindas acontecem em todos os campos, como a economia, a cultura e a
política.

Configura-se, assim, o que Manuel Castells (1999) conceitua por

sociedade em rede, ou, sociedade informacional, baseada no paradigma do
Informacionalismo. Tal conceito será melhor discutido adiante.
O jornalismo não fica de fora deste fenómeno de transformações sociais, já
que contribui para a globalização, na medida em que aproxima as pessoas e os
lugares através de suas representações e produções noticiosas. Entretanto,
também tem de lidar com a complexidade inerente a esta nova sociedade, já que
muitos de seus preceitos e práticas precisaram se adequar face às novas
tecnologias. Profundamente inspirada em uma conceção cartesiana de transmissão
da informação, o jornalismo sofre com a incapacidade de produzir relatos que
abarquem a complexidade das questões que envolvem um determinado facto. A
atual era da informação é complexa por natureza, pois baseada na tecnologia,
funciona numa lógica de redes, numa lógica dinâmica.
Nesse sentido, o presente artigo tem a intenção de refletir sobre como o
jornalismo, produzido para as plataformas digitais, se encontra em meio à
complexidade da sociedade informacional. É importante observar, por meio de
revisão de literatura, se este jornalismo enfatiza casualidades lineares ou as
expande a limites ainda não explorados. É um jornalismo que busca reunir o
simples e complexo, ou reitera a imparcialidade do repórter? Não há a intenção de
se apresentar soluções ou definições para qual deva ser o caminho do jornalismo,
mas sim, refletir, a partir da literatura corrente, qual o estado das práticas
jornalísticas nesta atual conjuntura da sociedade da informação. Dentre os vários
conceitos utilizados para se referir ao jornalismo praticado nas plataformas digitais,
optou-se neste artigo pelo conceito de ciberjornalismo. É neste contexto que se
pretende refletir sobre o ambiente deste novo tipo de jornalismo e quais as suas
principais características. A metodologia utilizada foi a de pesquisa bibliográfica,
com revisão de literatura do tema em fontes de informação convencionais e
eletrônicas.
No intuito de organizar as reflexões propostas, este presente artigo está
dividido em partes. Primeiro se tratará do paradigma da Complexidade e o
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jornalismo,

no

contexto

da

sociedade

da

informação

e

do

paradigma

do

Informacionalismo. Posteriormente, será discutido alguns conceitos correntes
utilizados na literatura das ciências da comunicação para classificar o jornalismo
praticado

nas

plataformas

digitais

e

o

porquê

da

delimitação

do

termo

ciberjornalismo. Por fim, serão traçadas considerações sobre as novas práticas
jornalísticas exercidas por meio do ciberjornalismo e como isto está a reconfigurar
o papel do jornalista e sua relação com o público-leitor, bem como deste com a
notícia. Ao fim, as considerações finais e as referências bibliográficas.
Sociedade da Informação: Jornalismo e Complexidade
Na transição para o século XXI dentre os muitos acontecimentos históricos
relevantes, vivenciou-se a emergência global de uma nova estrutura social: a
sociedade da informação, também chamada de pós-industrial, ou sociedade em
rede, segundo conceitua Castells (1999). Seguindo o pensamento do autor, tal
configuração resulta da combinação de dois factores que passam a atuar
simultaneamente sobre as sociedades nas últimas décadas do século XX: a
revolução das tecnologias da informação e comunicação, a partir dos anos 70, e a
reestruturação do capitalismo, a partir dos anos 80. Ambos os fenómenos são de
âmbito mundial e atingiram, com diferentes intensidades, todos os países, apesar
de suas características singulares. Neste contexto, observou-se o surgimento de um
novo paradigma, no qual a sociedade globalizada está inserida: o paradigma do
informacionalismo. Para Castells, este paradigma é o:
Princípio organizador da sociedade em rede possibilitado pelas TICs ou
princípio de estruturação de um mundo completamente diferente daquele
que herdamos a partir das revoluções industriais e francesas”. [...]
Informacionalismo- paradigma tecnológico que constitui a base
material do início das sociedades do século XXI, absorve o industrialismo
que por sua vez é associado à revolução industrial. (apud Santos, 2013,
grifos do autor)
Este novo paradigma surgiu a partir da revolução da tecnologia da
informação como base material de uma nova sociedade. Castells (2000) destaca
que neste paradigma, a geração de riqueza, o exercício do poder e a criação de
códigos culturais passaram a depender da capacidade tecnológica das sociedades e
dos indivíduos, sendo a tecnologia da informação o elemento principal dessa
capacidade. O conceito de rede, tão debatido pelo autor, é apresentado, neste
contexto, como um “conjunto de nós interconectados” e mais: “[...] são sistemas
de televisão, estúdios de entretenimento, meios de computação gráfica, equipes
para cobertura jornalística e equipamentos móveis gerando, transmitindo e
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recebendo sinais na rede global da nova mídia no âmago da expressão cultural e da
opinião pública, na era da informação” (Castells, 2000: 498).
A tecnologia da informação tornou-se ferramenta indispensável para o
delineamento
preponderante

dos
de

processos
redes

de

reestruturação

transforma

todos

os

socioeconômica.
domínios

da

Essa

vida

lógica

social

e

econômica. A globalização, no sentido de ampliação de fronteiras, forneceu as
bases necessárias para que a sociedade da informação se constituísse, na medida
em que favoreceu ruturas sociais e ampliou o alcance da informação à nível global.
É imprescindível perceber que na conjuntura do paradigma do informacionalismo, a
informação passa a ser o elemento principal. As tecnologias são para agir sobre a
informação e não apenas informação para agir sobre a tecnologia. Na sociedade
industrial, a tecnologia era o foco central e agora, na pós-industrial, a informação
passa ser o elemento mais importante, processo esse que se iniciou já a partir do
final do século XIX. A tecnologia passa a ser percebida como um meio. É
importante destacar, que se trabalha o termo informação neste artigo, a partir do
conceito de Silva (2002), como um “conjunto estruturado de representações
mentais e emocionais codificadas (…) e modeladas com/pela interacção social,
passíveis de serem registadas num qualquer suporte material e, portanto,
comunicadas de forma assíncrona e multi-direccionada” (apud Ramos, 2014).
Tal mudança de valoração da informação, se comparamos as fases industrial
e pós-industrial, mostra que a ciência e as teorias vigentes evoluem motivados por
novas descobertas, anseios e necessidades, trazendo novas conjunturas, assim,
novos paradigmas. De acordo com Kuhn (1989), um paradigma apresenta os
fundamentos sobre os quais a comunidade científica desenvolve suas atividades.
Nesse sentido, um paradigma representa algo como um guia a ser usado pelos
cientistas na exploração dos fenómenos investigados. Um ponto importante
destacado por Kuhn é que enquanto o guia paradigmático estiver se mostrando
eficaz e não surgirem anomalias no ajuste empírico da teoria, ele se mantém
válido. Porém, quando os problemas se multiplicam, é a hora de se considerar a
troca de todo o paradigma. Fato que se se comprovou com a chegada do
paradigma do Informacionalismo, na fase pós-industrial, a fim de se atender à
própria complexidade da nova sociedade da informação. O próprio paradigma da
Complexidade, exaustivamente discutido por Edgar Morin, traz como uma das
premissas básicas que a complexidade se opõe à simplificação, propondo, assim
uma nova forma de pensar, em alternativa aos três pilares, já abalados, da ciência
clássica: a razão, a separabilidade e a ordem.
Acredita-se que é possível realizar um diálogo entre o paradigma da
complexidade e do informacionalismo, na medida em que se reconhece que este
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último funciona numa lógica de redes, numa lógica dinâmica e ao mesmo tempo
complexa. Assim, acredita-se que o discurso de Castells se aproxima do
pensamento de Morin, com o paradigma da complexidade. Para Morin (2000), o
universo, e também a sociedade, não é apenas a soma das unidades isoladas, e
sim uma “complexa teia de relações em constante interação”. Dessa forma, para se
compreender a complexidade, é necessário um estado de espírito onde se encare a
sociedade a viver um momento do incerto, na qual a certeza não é absoluta, onde
não há uma lei única ou ordem absoluta. Nesse sentido, não é possível a aplicação
de um modelo linear para se entender a forma como a sociedade atual se organiza.
Em meio a toda complexidade da sociedade da informação, o jornalismo
continua a operar o papel de mediação social, por meio da representação de uma
realidade expressa em suas produções jornalísticas. Entretanto, se faz necessário
observar que o jornalismo está baseado em padrões cartesianos da ciência clássica.
Mesmo já no atual paradigma do informacionalismo, ainda é possível observar nos
veículos jornalísticos dos grandes media, e presentes nas plataformas digitais, uma
retificação de padrões reducionistas de abordagem do cotidiano. De acordo com
Mozzini (2011), a atividade jornalística, em meio à supervalorização da razão, não
poderia estar imune aos efeitos provocados pela visão fragmentalista da ciência.
Para a autora, o jornalismo sofre com a incapacidade de produzir notícias que
apresentem a complexidade das questões que envolvem determinado fato.
Isto se deve à conhecida credibilidade jornalística, tão comum nos manuais
de redação do Modelo Ocidental de jornalismo. Tal credibilidade ainda recorre aos
padrões positivistas de verdade e objetividade para conquistar a atenção e o
respeito do público. Desde a escolha dos trajes e da aparência dos apresentadores
de programas jornalísticos à veiculação de notícias que, nos diversos meios de
comunicação, passam a impressão de contemplar a totalidade do presente, cada
detalhe parece ser calculado para que o público acredite intelectualmente, e em
sentimento, no que está sendo noticiado. É importante destacar que o objetivo do
método positivista é a investigação das leis gerais que regem os fenómenos
naturais e sociais, no intuito de tornar o homem capaz de prevê-los e atuar sobre a
realidade.
Foi ainda no século XX, no contexto das duas grandes guerras mundiais, que
os estudos científicos da comunicação foram impulsionados. Havia necessidade de
se estudar os efeitos e influência da propaganda. Neste sentido, sob a influência do
paradigma da precisão, surge nos Estados Unidos, na década de 30, o modelo de
comunicação de Lasswell, complementando o modelo aristotélico – comunicador,
mensagem e receptor. O modelo de Lasswell foi amplamente utilizado nas análises
políticas sobre influência social. Já o modelo de Shanonn e Weaver, de 1947, criado
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para explicar a comunicação entre máquinas, teve seu uso adaptado à comunicação
humana. Também coerente com a proposta aristotélica, foi bastante criticado por
seus autores serem engenheiros.
Assim, percebe-se que a tentativa de enquadrar a comunicação em uma
esfera técnica e científica foi e continua sendo recorrente. Como exemplo disso,
pode-se citar a proposta da ‘Ciência Jornalística’, de Otto Groth (apud Medina,
1988), a qual demanda que a informação jornalística está regida por leis que dizem
respeito às relações funcionais existentes entre periodicidade, universalidade,
atualidade e difusão, consideradas como características intrínsecas a jornais,
revistas e folhetos. Faz-se importante colocar o conceito, pelo qual entende-se o
termo comunicação neste artigo. Baseia-se no conceito apontado por Ramos
(2014). Para ele, a comunicação (perspectiva da comunicação humana) é um
“processo intersubjectivo de troca de informação entre agentes que partilham um
conjunto de signos e de regras semióticas (sintácticas, pragmáticas e semânticas)
tendo por objectivo a construção de sentido” (Ramos, 2014, grifos do autor).
Encarando a produção diária da notícia a partir de critérios científicos, o
jornalismo assume a roupagem da objetividade e qualifica sua produção a partir de
princípios como factualidade, atualidade, veracidade, interesse por parte do público
e clareza (Medina, 1988). Para se alcançar a dita ‘verdade’, a partir da credibilidade
do método científico, a imparcialidade é assumida como essencial à prática do
jornalismo, que deixa de se basear em opiniões e sensações, que podem conduzir
ao erro, bem como são também contaminadas por crenças e ideias acumuladas ao
longo do tempo. Barros (2007) destaca algumas das particularidades que o
jornalismo apresenta:
[...] apropriando-se de princípios da racionalidade moderna, também o
Jornalismo (enquanto teoria e prática) desenvolveu um discurso
desencantado, incompatível com as falas normais da vida. Também o
Jornalismo reduziu o rigor ao rigor matemático (basta observar a
importância dos números nas reportagens) e promoveu a especialização.
Neste último caso, é notória a aquisição de linguagens especializadas pelo
jornalista e a multiplicação de cadernos de jornais direcionados a públicos
segmentados (Barros, 2007:03)
Na análise da produção jornalística, não se pode deixar de considerar a
rotina. Nas redações, o tempo e a demanda por produção parecem pressionar os
profissionais envolvidos, tornando como prioridade a cobertura desconexa e
supostamente

objetiva

de

determinadas

versões

dos

fatos.

Ao

analisar

o

funcionamento de uma redação jornalística, a socióloga norte-americana Gaye
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Tuchman (1999) aponta que procedimentos como a apresentação de diversas
versões da mesma realidade; a posse de provas suplementares para fundamentar
um fato; a utilização de aspas para indicar que não é o repórter que está afirmando
uma versão dos acontecimentos; o modelo da pirâmide invertida (onde o mais
importante vem primeiro); e a separação entre opinião e fato, através de espaços
exclusivos para as manifestações opinativas, não significa que os jornalistas
alcançaram a dita objetividade. Dessa forma, Tuchman acredita que estes
procedimentos reproduzem erroneamente a noção de que “os fatos falam por si’,
pois há de se considerar que todo o trabalho jornalístico é limitado pela política
editorial de uma determinada organização.
Para Medina (1990), o fazer jornalístico, ao amparar-se em técnicas, que
vão além do factual, opera um empobrecimento simbólico, na medida em que
continua a reiterar o padrão positivista da informação. Na mesma perspectiva,
Barros (2007) acredita que retirar a sensibilidade do jornalista é algo sem sentido
tendo em vista que “o bom repórter não é exatamente aquele com melhor faro? E o
que é o faro jornalístico senão uma aguda capacidade intuitiva? ” (Barros, 2007,
p.03). Dessa forma, a autora assinala que o jornalista deve investigar a realidade
com todo o seu corpo e todos os seus sentidos, não restringindo esta experiência à
visão e à audição como usualmente acontece. Este novo posicionamento diante do
cotidiano permite que tanto a racionalidade argumentativa, quanto a emoção e o
afeto façam parte do processo de trabalho jornalístico, pois “ao contrário do que se
possa imaginar, incorporar a emoção e a sensibilidade ao fazer jornalístico não
significa sair por aí impondo verdades. Ser sensível é saber ouvir; compreender,
mais do que explicar” (Barros, 2007: 03).
A ideia de Barros corrobora com a proposta de Morin, no paradigma da
Complexidade. Ao permitir ao jornalista quebrar a rígida ordem positivista e aderir
à emoção, assumindo assim a subjetividade inerente ao ser, a produção jornalística
torna-se mais complexa, mais próxima do atual contexto da sociedade da
informação. Porém, a emoção já está presente nas produções jornalísticas, sob a
roupagem de práticas sensacionalistas. É interessante notar o quanto de não-razão
o jornalismo utiliza com o apelo cada vez maior às emoções, sensacionalismos,
tragédias e bizarro. O interesse humano pelo grotesco e o método cartesiano
jornalístico não são tão excludentes ou contraditórios quanto se imagina, ainda que
o sensacionalismo - enquanto forma e conteúdo – nos media constitua um longo
parêntese cheio de variáveis. A respeito desta discussão, Mozzini acrescenta: “A
pergunta a ser feita é: quem tem coragem de assumir a parcialidade em meio a
uma sociedade que se esconde do caos e do subjetivo, onde a educação continua a
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seguir o modelo francês do século XVI e, desta forma, praticamente não se renova,
perpetuando o modelo do aluno ‘sentado, quieto e decorador?” (Mozzini, 2011:13).
Contudo, por mais que a objetividade jornalística tenha sua validade, muitas
vezes é insuficiente frente à demanda social por comunicação, contextualização e
humanização.

Assim,

o

pensamento

complexo

é

um

ingrediente

que,

se

acrescentado, pode dar à receita um gosto menos técnico e mais aprofundado, na
medida em que se serve também da sensibilidade e da subjetividade do repórter. O
jornalismo deve cumprir seu papel de mediador social, mas com o cuidado de que
este trabalho possa construir teias e redes de sentido frente à crescente
fragmentação do conhecimento, da vida e do próprio homem. Capra (2004)
apresenta uma solução: unir a prática do fazer jornalístico às ideias do paradigma
da complexidade de Morin. Na medida em que isto acontece, se dá uma reforma do
pensamento, algo necessário para que se possa compreender a realidade na qual
as sociedades atuais vivem. Capra ainda afirma:
Uma vez que tenhamos conseguido reformar os veículos de comunicação
de massa, poderemos então decidir o que precisa ser comunicado e como
usar eficazmente esses veículos para construir nosso futuro. Isso significa
que também os jornalistas deverão mudar, e seu modo de pensar,
fragmentário, deverá tornar-se holístico, desenvolvendo uma nova ética
profissional baseada na consciência social e ecológica. Em vez de se
concentrar em apresentações sensacionalistas de acontecimentos
aberrantes, violentos e destrutivos, repórteres e editores terão que analisar
os padrões sociais e culturais complexos que formam o contexto desses
acontecimentos, assim como noticiar atividades pacíficas, construtivas e
integrativas que ocorrem em nossa cultura (Capra, 2004: 400)
Contudo, se os meios de comunicação se propõem a comunicar é necessário
que seja realizado um esforço para além do informativo. Nesse processo, não vestir
a máscara da tão propagada objetividade jornalística é o início de um processo de
não-hierarquização entre sujeito (o jornalista) e objeto (os acontecimentos e fontes
em pauta). Seguindo nesta direção, não há uma verdade a ser extraída dos fatos
ou do entrevistado, mas sim um ponto de vista que busca retratar o cotidiano por
meio de uma relação em que as subjetividades de entrevistador, entrevistado e
público possam convergir na formação de uma interação social criadora, na qual as
partes constituintes desta relação saem modificadas pelo vivido (Medina, 2002).
Nesse sentido, a teoria da complexidade é também uma balizadora da discussão
sobre a fragmentação jornalística. Tendo em vista que o pensamento complexo é,
segundo Morin (2003), um desafio antes de uma resposta, ele comporta a
imperfeição e a incerteza na medida em que tem necessariamente como princípios
a distinção, a conjunção e a implicação. Entretanto, complexidade não deve ser
confundida com completude, na medida em que “a consciência da complexidade
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faz-nos compreender que não poderemos nunca escapar à incerteza e que não
poderemos nunca ter um saber total” (Morin, 2003: 100). Na busca por um
pensamento o menos mutilador possível, o autor propõe a complexidade não como
sinônimo de complicação, mas sim como a união de processos de simplificação com
outros como o da comunicação.
Com o intuito de reformular suas produções e práticas, o que não quer dizer
mais fácil ou de menor responsabilidade, é necessário que o jornalismo se atrele de
forma participativa ao senso comum, entendendo este como o menor denominador
comum daquilo que um grupo ou povo acredita coletivamente, o que o destina a
uma vocação solidarista e transclassista (Santos, 1995). Para tal, o fazer
jornalístico deve ouvir o senso comum não somente em situações que apresentem
depoimentos previsíveis e perpetuados, mas penetrando tanto na simplicidade
quanto na complexidade deste, a fim de costurar sentidos ainda não visitados,
revisar conceitos estigmatizados e reforçar questões que são remanescentes. Ainda
para Morin (2000), o homem precisa ser encarado de forma abrangente,
considerando-se os seus aspectos bio-psíquico-social.
Entretanto, novas práticas jornalísticas, possibilitadas pelas plataformas
digitais, como o ciberjornalismo, já apresentam mudanças significativas na forma
de produção de uma notícia, bem como na relação jornalismo-leitor. Tais mudanças
foram propiciadas não só pelas novas tecnologias da informação e comunicação,
mas também pela mudança de postura do público, que no contexto da sociedade da
informação, passa a lidar de uma forma diferente com a informação. A seguir, se
discutirá, brevemente, sobre as novas terminologias utilizadas para classificar o
jornalismo nas plataformas digitais, bem como, as novas práticas e o que isso vem
a acrescentar na reformulação necessária para o jornalismo, a partir do contexto do
paradigma da Complexidade.
Ciberjornalismo, por um conceito
A massificação do acesso à internet nas últimas décadas do século XX
permitiu o surgimento de novas práticas de produção jornalística. Novas práticas
não só na forma, conteúdo, como também na relação com o público. As novas
tecnologias permitiram o surgimento de um jornalismo voltado para as plataformas
digitais. Porém, foi possível perceber durante a revisão de literatura do tema, que
há uma certa profusão de termos para conceituar esse novo momento do
jornalismo.
Antes de tratar dos termos sobre o jornalismo para as plataformas digitais, é
importante esclarecer o que se percebe por digital. O surgimento do computador e
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posteriormente da internet permitiram a transmissão de informação de forma
instantânea, permitindo assim uma comunicação em rede nunca antes tão ágil.
Assiste-se à passagem do analógico para o digital.

Joaquim Vieira (2007:166)

explica que “toda a forma de representação da realidade que tende a recorrer a
processos baseados em escalas de continuidade designa-se como analógica”. Por
sua vez, o meio digital “assenta numa base de descontinuidade, de saltos de uns
valores para outros”.
O digital também apresenta algumas outras características que o tornam
singular, em comparação com o meio analógico. Shum (2009: 132-133) apresenta
algumas

delas:

a

conversão,

a

predominância

do

carácter

simbólico,

a

independência em relação ao meio de transporte, a maior durabilidade do suporte,
a maior volatilidade da informação, a reprodutibilidade sem perda de qualidade, a
ausência

de

predominantes

aura
do

e

maior

meio

facilidade

digital

de

manipulação.

provocaram

uma

Tais

mudança

características
de

paradigma

comunicativo, agora dominado pelas novas tecnologias, pelas novas formas de
divulgar informação de carácter jornalístico, passando da massificação para a
individualização. McQuail (2003: 30), se referindo à internet, considera que esta
deva ser entendida como um meio por si própria, na medida em que é uma
tecnologia baseada no computador, que tem um carácter flexível, híbrido e não
especializado e que promove ainda um potencial interativo. E é este caráter
interativo da internet que propiciou algumas das novas práticas observadas no
jornalismo em plataformas digitais. Esta linha de pensamento remete aos estudos
de Marshall Mcluhan, quando trabalhou a influência dos meios de comunicação na
sociedade. Para ele, os meios os meios de comunicação são tão ou mais
importantes do que os conteúdos que eles veiculam”, ou seja, “o meio é a
mensagem” (apud Sousa, 2006: 226).
Mesmo já com mais de duas décadas de existência, o jornalismo produzido
para a internet ainda levanta algumas questões relativamente à denominação mais
correta a ser utilizada no que diz respeito à sua designação. Jornalismo eletrónico,
jornalismo na internet, jornalismo em rede, jornalismo multimédia, jornalismo
digital, jornalismo online, ciberjornalismo e webjornalismo são algumas das
expressões encontradas nos estudos sobre o tema. De acordo com Murad (1999),
"de certa forma, o conceito de jornalismo encontra-se relacionado com o suporte
técnico e com o meio que permite a difusão das notícias”.

Já para Santos (2013),

a designação de jornalismo eletrônico começou por ser utilizada em Portugal por
Hélder Bastos, mas acabou por deixar de se utilizar, uma vez que a expressão
poderia ser identicamente aplicada à rádio ou à televisão e, assim, não estabelecer
quaisquer diferenças entre os meios de se “fazer jornalismo”. Para tanto, é
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importante esclarecer o que se entende por ciberjornalismo, termo definido para
guiar as reflexões propostas neste artigo, bem como, sua diferenciação de alguns
outros termos recorrentes na literatura do tema.
É importante observar, a partir das ideias de Mcluhan, que cada meio de
comunicação social introduziu rotinas, práticas e linguagens. O jornalismo escrito,
radiofónico e o televisivo utilizam linguagens adaptadas às características do
respectivo meio. Canavilhas (2001) aponta que com o aparecimento da internet
verificou-se uma rápida migração dos mass media existentes para o novo meio sem
que, no entanto, se tenha verificado qualquer alteração na linguagem. Essa mera
transposição do jornalismo impresso, radiofónico e televisivo para a internet, é o
que o autor classifica por jornalismo online. Segundo Zamith (2011), essas
primeiras

presenças

do

jornalismo

na

internet

também

são

chamadas

de

shovelware, que é a mesma coisa que jornalismo online para Canavilhas. Díaz Noci
e Salaverría afirmam que “o texto digital deve ser produzido originariamente para o
meio eletrônico e não deve em nenhum caso constituir uma mera transposição do
meio impresso para o digital” (Díaz Noci e Salaverría, 2003: 22).
Canavilhas (2001) acrescenta que ao alargar esta sistematização a todos os
meios de comunicação, pode-se restringir o processo a duas fases fundamentais:
jornalismo online e webjornalismo/ciberjornalismo, sendo esses dois últimos termos
representativos do mesmo processo. O jornalismo digital pode ser muito mais do
que o atual jornalismo online. Com base na convergência entre texto, som e
imagem em movimento, o webjornalismo/ciberjornalismo pode explorar todas as
potencialidades que a internet oferece, oferecendo um produto completamente
novo: a webnotícia (Canavilhas, 2001). Nesse formato, a webnotícia passa a ser
produzida com recurso a uma linguagem constituída por palavras, sons, vídeos,
infografias e hiperligações, tudo combinado para que o utilizador possa escolher o
seu

próprio

percurso

de

leitura.

Zamith

(2008)

acredita

que

o

termo

ciberjornalismo está mais próximo do que Canavilhas discute. Para Zamith, os
ciberjornais recorrem muito mais à hipertextualidade (utilização de hiperligações
nos artigos), aos recursos multimédia (imagem, som e vídeo) e à interatividade.
Além dos fatores mencionados, a publicação online não está limitada a qualquer
periodicidade e a instantaneidade tem um papel fundamental na proliferação das
notícias.
Para Salaverría (2005), o ciberjornalismo é a “especialidade do jornalismo que
emprega o ciberespaço para investigar, produzir e, sobretudo, difundir conteúdos
jornalísticos” (Salaverría, 2005a: 21). Zamith (2011) afirma que, após algumas
hesitações iniciais, hoje é assumido consensualmente que as características
distintivas da internet justificam a existência de um novo tipo de jornalismo. No
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mesmo raciocínio, Manuel López (2004, p.176) acrescenta: “falar de produção
jornalística na internet é falar de ciberjornalismo”. O autor recorre à raiz
etimológica do termo ciberjornalismo, afirmando:
A cibernética é a ciência que estuda a comunicação e o controlo nos
animais e nas máquinas. Todo o processo se baseia na retroalimentação e
retroação (feedback), o que permite superar erros ou carências” (Ibid.).
Também se fala de jornalismo eletrónico, jornalismo multimédia,
jornalismo digital, na rede ou on-line. Quiçá o melhor seria falar de
produção jornalística continuada (PJC) (Ibid., p.177)
Neste ponto, pode-se relacionar a ideia acima mencionada com o paradigma
da complexidade de Edgar Morin, que também trabalha com a ideia de retroação
nas sociedades. Um dos pontos discutidos por Morin, na ideia da retroação, afirma
que toda explicitação, ao invés de ser reducionista/simplificadora, deve passar por
um jogo retroativo/recursivo que se torna, assim, gerador de saber. Ainda para
Manuel López (2004), “o ciberjornalismo significa continuidade, face à periodicidade
da imprensa, rádio e TV. Também significa integralidade, transtemporalidade,
interatividade, versatilidade e multiplicidade”. Esta característica do ciberjornalismo
também aproxima a prática jornalística do paradigma da complexidade, quando
torna a notícia mais contextualizada.
E é nesta acepção que se trabalha neste artigo a produção jornalística
voltada para as plataformas digitais. A seguir, uma breve discussão sobre algumas
das principais características desta nova prática jornalística. Dentre elas, destaca-se
a interatividade, como um importante diferencial na relação jornalismo-público.
Novas práticas no Ciberjornalismo
Conforme visto anteriormente, o ciberjornalismo já iniciou a sua trajetória a
partir de práticas peculiares. O grande desafio feito ao ciberjornalismo é a procura
de uma linguagem mais próxima que imponha às produções uma notícia mais
adaptada às exigências de um público cada vez mais participativo. Para tanto,
dispõe de diversos recursos. Segundo Canavilhas (2001), as possibilidades
múltimedia, hipertextual, Interativo e de Personalização e memória são as
principais características do ciberjornalismo. Segundo Pavlik (2001), a internet se
destaca por ser um meio com novas e também capacidades de outros media. “A
Internet não só abarca todas as capacidades dos velhos media (texto, imagens,
gráficos, animação, áudio, vídeo, distribuição em tempo real) como oferece um
largo espectro de novas capacidades, incluindo a interatividade, acesso on-demand,
controlo por parte do utilizador e personalização” (Pavlik, 2001: 03).
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Sobre as principais características do ciberjornalismo, o carácter multimédia,
se configura pela possibilidade de integrar infografias, vídeos e sons. Assim, o
ciberjornalismo implica conhecimentos também técnicos nos campos do tratamento
de imagem, animação vectorial, edição de vídeo/som e html. Agora, o jornalista
não está limitado só ao campo do conteúdo, mas precisa, sobretudo, também de
uma

linguagem

técnica

capaz

de

lhe

permitir

desenhar

a

notícia

final. Aparentemente, a integração de elementos multimédia na notícia obriga a
uma leitura não-linear. A respeito do caráter Hipertextual e Interativo destacado
por

Canavilhas

notícia.

(2001),

este

promove

uma

nova

forma

de

redação

da

Neste sentido, a técnica positivista da pirâmide invertida, base do

jornalismo impresso, dá lugar à uma estrutura mais aberta. A notícia é construída
em blocos de informações organizados em diferentes modelos, sejam lineares ou
complexos.
O elemento base da notícia é um primeiro nível, no qual os utilizadores
iniciam o seu percurso de leitura, este deve ser um parágrafo ou uma infografia,
que responda de forma simplificada ao Quem, Onde, O quê, e Quando. A partir
deste elemento, que deverá incluir links, a notícia evolui de forma livre para o
Como e o Porquê, com o utilizador a escolher o seu percurso de leitura. No fundo, a
produção da notícia deverá ter como base um guião muito semelhante ao de um
jogo, prevendo todas as possibilidades de leitura. "A possibilidade de uma leitura
multilinear, transformando os dados espaciais e temporais da produção e da
exploração da informação, (...) [permite] saltar de um documento a outro e fazer
tanto a leitura linear clássica como um percurso individual" (Murad, 1999).
A antiga relação leitor-jornal, antes por cartas e definidas por longa espera
para uma possível publicação foi trocada por uma interação imediata. Essa
interação seria aquilo que Bordewijk e Van Kaam (1986 apud Salaverría, 2005,
p.34-35)

designam

como

“interatividade

conversacional”,

em

oposição

às“interatividade de transmissão” (unidirecional; permite apenas ativar ou cancelar
uma “emissão”). Percebe-se, na prática, que as notícias online têm virado uma
espécie de fórum, onde leitores e jornalistas debatem sobre o tema no espaço
destinado aos comentários. “A interação com os leitores torna-se parte integrante
da notícia, à medida que esta evolui”, afirmam Kovach e Rosenstiel (2004: 24),
sublinhando que, ao fazerem correções ou darem outras contribuições, seja por emails enviados às redações ou aos próprios jornalistas, “os leitores esperam ver
assinalados os novos factos por eles revelados” (Ibid., p.23). Seeley Brown (apud
Zamith, 2011) sugere que o novo jornalista já não decide o que o público deve
saber. Ajuda-o, antes, a ordenar as informações: “Numa era em que qualquer
pessoa pode ser repórter ou comentador na Web, passamos a dispor de um
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jornalismo bidirecional”. Zamith (2011) ainda acredita que o jornalista se
transforma em ‘líder de um fórum’ ou em mediador, deixando de ser simplesmente
um professor ou conferencista. Os leitores transformam-se não em consumidores,
mas em ‘prossumidores’, uma forma híbrida de produtor e consumidor. Bardoel e
Deuze consideram que a notícia online possui a capacidade de fazer com que o
leitor/utilizador se sinta parte do processo” (apud Palacios et al.,2002: 04).
Canavilhas acrescenta:
A notícia deve ser encarada como o princípio de algo e não um fim em si
própria. Deve funcionar apenas como o ‘tiro de partida’ para uma discussão
com os leitores. Para além da introdução de diferentes pontos de vista
enriquecer a notícia, um maior número de comentários corresponde a um
maior número de visitas [...] (Canavilhas, 2001: 03)
Outras

duas

características

ligadas

ao

jornalismo

na

web

são

a

personalização e memória, que serão o resultado da integração do sistema de
edição numa base de dados. No ciberjornalismo, há a necessidade de classificar as
notícias, enquanto unidades de significação jornalística (Canavilhas, 2001). A
personalização é conseguida através do registo do utilizador numa determinada
publicação ou através da instalação de cookies no browser do leitor. Neste caso,
trata-se de um processo meramente informático, no qual o jornalista não tem
intervenção. Já a memória é uma questão fundamental, considerando que na web,
o espaço que a notícia ocupa não é um bem escasso.
A possibilidade de ligar uma nova notícia aos seus antecedentes permite o
enriquecimento do jornalismo, graças à contextualização dos fenómenos. Assim, a
notícia e o seu texto tornam-se complexos, na medida em que são cada vez mais
contextualizados. Canavilhas (2001) considera que esta nova forma, de se fazer um
jornalismo mais informado, contraria a tendência atual de um jornalismo de
estados de alma e, assim, poderá contribuir de forma decisiva para a recuperação
do prestígio que a atividade tem vindo a perder. Não se pode deixar de se
considerar outra importante característica do ciberjornalismo, que é não ter uma
periodicidade definida. Agora, a atualização é constante e os destaques e as
notícias

estão

em

constante

construção.

periodicidade, as notícias também não.

Se

os

acontecimentos

não

têm

“Por estar online, o webjornal está

acessível à escala global, a utilizadores de diferentes fusos horários e, portanto,
não se justifica acorrentar a cadência noticiosa ao ciclo biológico das pessoas que o
utilizam” (Canavilhas, 2001: 07).
Considerações Finais
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A partir das reflexões realizadas ao longo do artigo pode-se perceber que na
sociedade pós-industrial, ou sociedade informacional, a informação passa ser o
elemento e produto mais importante e a tecnologia um meio. A informação
apresenta-se, assim, como indispensável à evolução humana e social. Compreendese que nessas sociedades a autonomia das escolhas de decisão está diretamente
ligada com a capacidade individual ou coletiva de interação com os media. A
respeito do jornalismo, considera-se que a produção diária da notícia ainda é feita
com base em critérios científicos. Isto se dá devido à “objetividade jornalística”.
Percebe-se, cada vez mais, que o modelo cartesiano da objetividade é discutível na
medida em que se mostra insuficiente frente à complexidade do mundo e das
relações humanas, frente à necessidade de passar a uma cosmovisão.
Desta forma, a partir do pensamento complexo, os pilares fundantes da
atividade jornalística tais como a imparcialidade, a objetividade e a busca pela
verdade podem ser questionados, não com o intuito de que sejam substituídos pelo
paradigma da complexidade, tendo em vista que esta não se propõe a suprimir o
que já existe, mas sim deixar claro a insuficiência do modelo noticiarista que
predomina nos media, o qual tem maior visibilidade perante o público. Assim,
conclui-se que o pensamento complexo é um ingrediente que, se acrescentado,
pode dar à notícia um caráter menos técnico e mais aprofundado, na medida em
que se serve também da sensibilidade e da subjetividade do repórter. Acredita-se
que os jornalistas também poderão mudar o seu modo de pensar fragmentário,
tornando-o holístico e, assim, desenvolvendo uma nova ética profissional baseada
na consciência social e ecológica. Como postula Edgar Morin, é preciso uma reforma
do pensamento. Este novo posicionamento diante do cotidiano permite que tanto a
racionalidade argumentativa quanto a emoção e o afeto façam parte do trabalho
jornalístico.
A respeito das novas práticas jornalísticas, refletiu-se que as tecnologias da
comunicação e informação, nas plataformas digitais, permitiram o surgimento do
um

novo

meio

de

produzir

e

difundir

a

informação:

o

webjornalismo/ciberjornalismo. Convém destacar que este não é o mesmo que
jornalismo online ou shovelware, os quais correspondem a uma mera transposição
de práticas e produções de outros meios (impresso, radiofónico e televisivo) para
as plataformas digitais.

Conclui-se também que os critérios da objetividade

jornalística não desapareceram por completo no ciberjornalismo, até porque a
estrutura da pirâmide invertida (mesmo que reformulada) e outros critérios
objetivos ainda são utilizados. Contudo, o ciberjornalismo inova com suas
potencialidades e novas práticas, entre elas, na relação com o público.
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Com base na convergência entre texto, som e imagem em movimento, o
ciberjornalismo pode explorar todas as potencialidades que a internet oferece. As
produções noticiosas passam a ser produzidas com recurso a uma linguagem
constituída por palavras, sons, vídeos, infografias e hiperligações, tudo combinado
para que o utilizador possa escolher o seu próprio percurso de leitura, que passa a
ser multilinear. O caráter multimédia, hipertextual, interativo e de personalização e
memória permitem ao ciberjornalismo produções mais contextualizadas e próximas
da complexidade própria da atual sociedade da informação. Conclui-se também que
além dos fatores mencionados, a publicação online não está limitada a qualquer
periodicidade e a instantaneidade e tem um papel fundamental na proliferação das
notícias.
Sobre a questão da Interatividade, há de se considerar a possibilidade de
interação direta com o jornalista, seja para comentar ou acrescentar informações
ao relato jornalístico. Isto é um diferencial para o ciberjornalismo. Percebe-se, na
prática, que as notícias online têm virado uma espécie de fórum, onde leitores e
jornalistas debatem sobre o tema, bem como se auxiliam com novas informações
para a notícia publicada. Conclui-se, ainda, que o novo jornalista já não decide o
que o público deve saber. Ajuda-o, antes, a ordenar as informações.
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Resumen
La innovación, la introducción de novedades que aportan valor ante un cambio o
una necesidad, constituye la principal garantía para la supervivencia de los
proyectos periodísticos en un contexto marcado por una constante transformación.
Este proceso, ni mucho menos nuevo, ha ido adquiriendo protagonismo en el sector
gracias a las iniciativas desarrolladas en los márgenes de la industria, la influencia
de las empresas tecnológicas y los apéndices adheridos a los medios en forma de
laboratorios.
Resulta esencial, por lo tanto, conocer la visión de las propias redacciones sobre
este proceso que afecta a los productos, los procesos y los servicios a través del
uso de habilidades técnicas y creativas. Por eso, esta investigación profundiza en
cómo la innovación se percibe, se fomenta y se gestiona en los proyectos
periodísticos más innovadores en España. Para ello, se realizaron 20 entrevistas
semiestructuradas a responsables de distintas áreas de un total de 14 medios
considerados innovadores. Los cuestionarios, compuestos por 12 preguntas
abiertas, se centran tanto en las acciones llevadas a cabo en sus medios como a su
perspectiva sobre la situación general del sector.
Esta investigación confirma que el análisis de la perspectiva profesional ofrece
valiosas aportaciones sobre la conceptualización y la práctica de la innovación en
periodismo, su proceso de implementación en las redacciones y las principales
consecuencias que suponen para aquellos medios que tratan de innovar. Los
hallazgos obtenidos ponen de manifiesto el alcance de las innovaciones como motor
del cambio en la industria mediática en las áreas estudiadas (producción,
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distribución, organización y comercialización) y muestran la importancia de
implementar procesos y modelos de innovación en las redacciones.
Palabras clave: Innovación, periodismo, medios de comunicación, medios
digitales, producción periodística
Abstract
Innovation, the introduction of new products that add value given a change or a
necessity, is the main guarantee for the survival of journalistic projects in a context
characterized by constant transformation. This process, far from new, has gained
prominence in the sector due to the initiatives developed in the margins of the
industry, the influence of technology companies and appendices attached to the
media as laboratories.
It is essential, therefore, to know the vision of their own newsrooms on this process
which affects products, processes and services through the use of technical and
creative skills. Therefore, this research explores how innovation is perceived, it is
promoted and it is managed in the most innovative journalism projects in Spain. To
do this, 20 semi-structured interviews to different editor of 14 innovative media
innovative were performed. The questionnaires, composed of 12 open-ended
questions, focus both on actions carried out in its means and its perspective on the
overall situation of the sector.
This research confirms that the analysis of the professional perspective provides
valuable insights on the conceptualization and practice of innovation in journalism,
its implementation process in newsrooms and the major consequences for those
that are trying to innovate. The findings show the extent of innovation as an engine
of change in the media industry in the areas studied (production, distribution,
organization and marketing) and highlight the importance of implementing
processes and models of innovation in newsrooms.
Keywords: Innovation, journalism, media, digital media, media production
Introducción
La innovación, entendida como la capacidad para reaccionar ante un cambio
o resolver una necesidad con la introducción de alguna novedad que aporte valor
(García-Avilés et al., 2016), constituye la principal garantía para la supervivencia
de los proyectos periodísticos en un contexto marcado por la inestabilidad y la
transformación constante. Este proceso, ni mucho menos nuevo, ha ido adquiriendo
protagonismo en el sector gracias a las iniciativas desarrolladas en los márgenes de
la industria, a la influencia de las empresas tecnológicas y a los apéndices
adheridos a los medios en forma de laboratorios (De Lara et al., 2015).
En el contexto actual, los medios necesitan actuar de manera estratégica
para mejorar la producción, así como sus modelos de negocio y las estructuras
organizativas (Westlund y Lewis, 2014: 11). Por lo tanto, deben desarrollar
estrategias que respondan a los cambios perturbadores en la industria, tal como se
indica en el Informe de Innovación publicada por The New York Times (2014: 1),
que establece como objetivo "fomentar la innovación para ampliar el alcance y el
impacto en un momento en que la tecnología, el comportamiento del usuario y
nuestros competidores están evolucionando más rápidamente que nunca”.
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En los últimos años, la investigación sobre la innovación periodística ha
cubierto una gran variedad de perspectivas: la gestión (Dal Zotto & van
Kranenburg, 2008; Küng, 2008; Baumann, 2013), las nuevas tecnologías y
servicios (Spyridou et al, 2013; Dogruel, 2013), los cambios en los procesos de
producción (Dogruel, 2014; Westlund y Krumsvik, 2014), la interacción con las
audiencias sociales (Bruns, 2014), los nuevos modelos de negocio (Carvajal et al,
2012;. Bruno y Nielsen, 2012) y la cultura de las redacciones (Weiss y Domingo,
2010; García Avilés et al, 2016).
En la mayor parte de los casos, la innovación se considera un proceso que
combina el descubrimiento de una oportunidad, el bosquejo de una idea para
aprovecharla y su aplicación para lograr resultados (Anthony, 2012: 17). Por otra
parte, la innovación no se limita sólo a un producto en particular, la tecnología o el
contenido; más bien, puede estar basada en una nueva combinación de ideas
preexistentes, procesos o recursos (Storsul y Krumsvik, 2013).
Los innovadores se convierten en agentes de cambio, que se espera que
sean expertos en la identificación de las necesidades de la audiencia o la empresa y
la búsqueda de nuevas formas de satisfacerlas. La innovación de los medios
requiere una gestión sólida, que integra a las personas y los recursos en los
procesos de cambio (García-Avilés, 2012), la incorporación de "mutaciones" en
áreas

relacionadas

con

la

tecnología,

la

comunicación

y

la

organización

(Boczkowski, 2004: 11). Trabajos como el de Steensen (2009) han demostrado
cómo la cultura del trabajo, el liderazgo en la gestión, las herramientas tecnológicas
y las iniciativas periodistas individuales conforman el nivel de innovación.
Entre los estudios sobre este fenómeno en el periodismo, algunos de los más
relevantes se centran en las áreas de innovación. Schumpeter (1934), uno de los
primeros autores

en analizar de forma autónoma este concepto, estableció cinco

categorías universales de innovación: a) nuevos productos introducidos en el
mercado;

b)

nuevos

métodos

de

producción;

c)

nuevas

fuentes

de

aprovisionamiento de la oferta; d) descubrimiento de nuevos mercados de
explotación; e) nuevas formas de organizar el negocio. A partir de esta taxonomía,
se han desarrollado diversas alternativas. Siapera (2012: 132) apunta tres niveles
de análisis: las organizaciones, los contenidos y el público. Finalmente, Ranaivoson,
Farchy y Gansemer (2013: 38-39) formulan una tipología de ítems de innovación
basada en el proceso y el producto. Además, introducen la posibilidad de distinguir
entre los precursores y los seguidores de cada una de las innovaciones. En el
Ranking de innovación periodística (De Lara et al., 2015), el principal sustento
teórico de esta investigación, estas áreas se resumen en cuatro: el producto o la
producción, la distribución, la organización y la comercialización.
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Esta investigación surge con el convencimiento de que estas áreas se deben
analizar, sobre todo, desde el punto de vista de los profesionales. Porque la
innovación periodística no siempre aparece reflejada en los datos cuantitativos
(Lowrey, 2011; Bleyen et al, 2014). Weiss y Domingo (2010: 3) ven la necesidad
de un mayor

trabajo de campo porque "los actores, las dinámicas y los factores

que intervienen en los procesos reconocen la naturaleza cambiante del periodismo
más que nunca" (Weiss y Domingo, 2010: 3). En esta línea, Bleyen et al. (2014)
llaman la atención sobre la falta de trabajos empíricos sobre innovación dentro de
la industria de los medios.
Resulta esencial, por lo tanto, conocer la visión de las propias redacciones
sobre este proceso que afecta a los productos, los procesos y los servicios a través
del uso de habilidades técnicas y creativas.
Metodología
Para

llevar

a

cabo

esta

investigación,

se

realizaron

20

entrevistas

semiestructuradas a responsables de distintas áreas de un total de 14 medios: 7
incluidos en el citado Ranking de innovación (De Lara et al., 2015) y otros 7 que
destacan en este ámbito y que, en la mayor parte de los casos, surgieron después
de la publicación de esta clasificación. Todos ellos fueron seleccionados debido a su
compromiso con la innovación, discernido a través de la lectura de informes de
mercado, búsquedas en Internet y el conocimiento del mercado.
En la selección de esta muestra de conveniencia, se ha intentado reflejar una gama
de medios de comunicación con diferentes orígenes y características (medios
digitales, medios con matriz impresa y audiovisual y laboratorios de innovación).
Los cuestionarios, compuestos por 12 preguntas abiertas, se centran tanto en las
acciones llevadas a cabo en sus medios como a su perspectiva sobre la situación
general del sector.
El estudio de la perspectiva profesional sobre la innovación en periodismo
complementa la investigación cuantitativa, pues arroja luz sobre los impulsores de
los cambios en los medios y los procesos que desembocan en la difusión de las
innovaciones. La perspectiva profesional discutida aquí combina la importancia de
las acciones individuales y las iniciativas colectivas en los procesos de innovación.
Dado que las prácticas periodísticas se plasman en el desarrollo de los productos, la
distribución de contenidos y en la interacción con los usuarios, se trata de un
acercamiento necesario para comprender el alcance de las innovaciones y su
trayectoria de gestación. Esta investigación, por lo tanto, se basa en una
metodología cualitativa que permite explorar en profundidad aspectos detectados
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inicialmente mediante metodologías cuantitativas en aquellas áreas donde se lleva
a cabo la innovación (Habann, 2008).
Para ello, esta investigación se plantea con dos objetivos esenciales:
1. Conocer cómo los periodistas definen el concepto de innovación.
2. Descubrir los patrones y los casos relevantes en las principales áreas de
innovación periodística.
La

mayor

parte

de

los

hallazgos

de

este

estudio

difícilmente

puedan

generalizarse. Sin embargo, los entrevistados seleccionados proporcionan una
visión amplia de las tendencias generales y los casos más destacados en la
innovación periodística de los medios españoles.
Resultados
El concepto de innovación
La mayoría de los entrevistados ofrecen definiciones un tanto genéricas
sobre el concepto de innovación. Muchos lo equiparan con “lo nuevo” o enfatizan la
idea de “ofrecer algo distinto a lo ya existente”. También recalcan la importancia de
“experimentar”, del proceso de “ensayo y error” que conduce a innovar en un
medio. Según los entrevistados, la innovación se desarrolla principalmente en cinco
ámbitos. El más destacado es el de los contenidos y narrativas (12 menciones),
seguido por el de los usuarios y audiencias (9), las herramientas y tecnologías (7),
la organización del medio (4) y finalmente, los modelos de negocio (3).
El fundador del nativo digital El Desmarque que “la innovación parte de la
idea de que tenemos que ser distintos a toda costa. Es un método de supervivencia
a largo plazo y de mejora y dotación de valores a la propia marca”. El directorde
redes sociales de El Confidencial considera que innovar es “hacer cosas que los
demás no hacen o hacer lo que hacen los demás pero de forma totalmente
distinta”. La responsable de nuevas narrativas de El Mundo apunta que “un medio
es

innovador

cuando

dedica

una

parte

importante

de

sus

recursos

a

la

experimentación, a ensayar y a producir nuevas narrativas”.
Las percepciones de trabajadores y directivos en las redacciones subrayan la
importancia de la iniciativa individual de los “agentes del cambio”, junto con la
eficacia del liderazgo y la puesta en marcha de equipos interdisciplinares
(integrados por periodistas y técnicos) que implementan productos y servicios. De
este modo, según algunos entrevistados, los medios más innovadores fomentan
una interacción entre los distintos departamentos y secciones, así como flujos de
trabajo flexibles que favorecen la difusión de una cultura innovadora en la
organización informativa.
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Como destaca un editor de El Confidencial, “la innovación debe ser algo transversal
en toda la empresa, donde todos se involucren y se implique el máximo número de
personas del escalafón”. Algunos entrevistados consideran que se trata de un
proceso que la mayor parte de las veces surge desde la dirección, pero que debería
implementarse “de abajo arriba”, es decir, que naciera desde la base de los
profesionales de la redacción.
La innovación periodística entendida como proceso asume numerosos
factores estructurales y pragmáticos, derivados del trabajo de los profesionales, de
sus inputs y aportaciones en diferentes áreas de la actividad productiva. En los
departamentos de innovación creados por algunos medios, periodistas, técnicos y
desarrolladores trabajan conjuntamente en la implementación de proyectos, lo que
incrementa las sinergias, la comunicación y la aplicación de nuevas ideas de forma
colaborativa. Aquellos periodistas que trabajan en un entorno donde se fomenta la
innovación

(a

través

del

design

thinking,

el

lanzamiento

de

proyectos

interdisciplinares y la experimentación) se muestran más dispuestos a arriesgar.
La innovación surge de la práctica y se deriva de las circunstancias y del
contexto facilitado por los directivos mediante estructuras flexibles. Algunos
entrevistados consideran que la innovación implica la capacidad para responder a
las oportunidades y amenazas del mercado, y así “lograr anticiparse a los
competidores,

identificar

oportunidades

y

arriesgar”.

Existe

un

consenso

generalizado entre los entrevistados en que, para que un proyecto sea innovador,
debe tener éxito; es decir, tiene que suponer una mejora para el medio en términos
de audiencia, prestigio, ingresos o cuota de mercado.
Los principales obstáculos que afrontan los periodistas a la hora de innovar
son la escasez de inversión, la ausencia de liderazgo o la falta de una estrategia
clara que planifique e impulse logros concretos. Un periodista de un nativo digital
subraya que la innovación se da solo “en casos aislados, no como una política
integral de la dirección”, y que a menudo “es una actividad de relaciones públicas
que se vende para promocionar el medio”.
Existe una generalizada falta de innovación en las redacciones porque “los
directivos son reacios al cambio y les cuesta transformar las estructuras o las
prácticas informativas que se han consolidado durante años”, afirma el director de
una consultora de medios. La mayor parte de los directivos interactúa con grupos
reducidos de similar nivel en la organización empresarial, y apenas tienen contacto
con otros ámbitos de la redacción, por lo que tienden a aferrarse a los modelos
establecidos y se resisten a los cambios.
Para identificar oportunidades en las que innovar, algunos medios se centran
en el liderazgo en los productos, en la competencia organizativa o en las relaciones
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con los usuarios. En el fondo, el principio es el mismo: si una empresa informativa
comprende que su trabajo consiste en satisfacer las necesidades de sus usuarios, y
que estos consumen contenidos, usan herramientas y contratan servicios que les
resultan útiles y beneficiosos, entonces pueden descubrir oportunidades para
innovar en cualquier área.
Experimentar con una amplia variedad de distintas ideas es crucial en los
proyectos de innovación. Si los profesionales experimentan con frecuencia, está
claro que muchos conceptos nuevos fracasarán. Pero esos fracasos en los primeros
pasos son deseables porque permiten que los equipos eliminen pronto las opciones
que no funcionan y se focalicen en las alternativas más viables. Es el principio del
“fail early, fail often” que algunos medios han asumido en su estrategia de
desarrollo.
Varios directivos avalan la necesidad de identificar y promover el talento
innovador para mejorar sus productos, servicios y resultados; al mismo tiempo,
advierten

que,

con

los

actuales

presupuestos,

apenas

pueden

invertir

en

innovación. En la medida en que los managers comprenden la naturaleza de la
innovación y los beneficios que reporta, y fomentan los departamentos de I+D
(Investigación y Desarrollo), las empresas de comunicación podrán progresar en el
mercado.
Sobre todo, la innovación en periodismo consiste en trabajo más que en
genialidad. Requiere conocimiento, determinación y pasión. Las innovaciones
empiezan poco a poco, sin grandiosidad. Pueden plantear una forma creativa de
comunicarse con los usuarios, establecer una nueva vía de ingresos o desarrollar
una aplicación que resuelve un problema detectado. De hecho, nadie puede
predecir si acabarán funcionando hasta que no se aplican en la práctica.
Innovación en el producto
El usuario se encuentra en el centro de gran parte de las innovaciones
centradas en el producto. La clave casi siempre radica en mostrar la información de
manera que al receptor le resulte más sencillo consumirla. El fundador de Vis-à-Vis,
una revista interactiva para iPad, explica que tratan siempre de “ofrecer el
contenido de la mejor forma que se pueda contar” y de “jugar con todas las
posibilidades interactivas que dan los dispositivos móviles”.
La tecnología resulta a menudo esencial. En el Lab de RTVE, se plantean que
todos los proyectos tengan un 30% de tecnología innovadora, que nunca hayan
usado antes, como por ejemplo nuevos lenguajes de programación. Además de
utilizar herramientas gratuitas, desarrollan otras que sean útiles en la redacción.
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Los medios están fijándose en otras industrias, como las de los videojuegos, que
están un paso por delante en cuestiones como la fidelización de los usuarios. Se
trata de aplicar al ámbito periodístico mecánicas propias de la gamificación y
adaptarlas a los dispositivos móviles. Apester, por ejemplo, es una herramienta que
permite crear encuestas y test de personalidad con contenidos diferentes y
efectivos.
El diseño de aplicaciones para dispositivos móviles adquiere también cierto
protagonismo. El Español, uno de los últimos nativos digitales creados en España,
ofrece un formato exclusivo para suscriptores, denominado “El Río”, que consiste
en presentar informaciones breves, en forma de tarjetas, que se van leyendo en
una cascada continua. Según uno de sus impulsores, se trata de una iniciativa que
mejora el tiempo de permanencia en página.
El vídeo cada vez tiene más peso, pero ya no sirven los formatos de
siempre. Los medios ahora abogan por innovar con la imagen en 360 grados. Así lo
confirman en una redacción donde experimentaron con esta tecnología en una serie
de debates políticos. También sigue creciendo el uso del vídeo interactivo, con
herramientas como Interlude. En este campo quizás la mayor innovación esté en la
realidad virtual, en proyectos como el del Lab de RTVE sobre la experiencia de unas
deportistas antes de los Juegos Olímpicos de Río 2016, su primer reportaje de
producción propia con esta tecnología.
Los medios han asimilado la necesidad de utilizar herramientas innovadoras
para crear contenidos diferentes. La mayoría de los entrevistados utilizan software
como CartoDB, Tableau o Datawrapper para crear mapas y gráficos, algunos
incluso con modificaciones en su código para adaptarlo a las necesidades de su
redacción. Algunos emplean programas para obtener datos de webs externas de
manera automática, el denominado scraping. Pero la tecnología no lo es todo. De
hecho, algunos periodistas señalan que la técnica sólo sirve si se utiliza para poner
en práctica una idea con valor periodístico.
Otra de las grandes tendencias es la creación de proyectos con vida propia,
que trascienden al medio. El Español, por ejemplo, creó una aplicación específica
para visualizar una gran cantidad de datos sobre las ciudades españolas antes de
las elecciones municipales. También se puede innovar con el lenguaje de las redes
sociales, con el uso de un lenguaje más coloquial o humorístico.
En Civio, un proyecto periodístico centrado en la transparencia y la
investigación, destacan el tratamiento metodológico que realizan de los datos. Eso
les permite crear proyectos de fuentes como la documentación oficial del estado.
Por último, también se menciona la especialización o la búsqueda de nichos de
mercado.
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Innovación en la distribución
Entre las iniciativas más innovadoras en la distribución de contenidos, de
nuevo destacan las que se centran en el usuario. En varios nativos digitales saben
que se ha acabado el negocio de la comunicación de masas y que ahora hay que
adelantarse al lector. Para ello, además de la comunicación directa con mensajes,
más convencional, están apostando por la indirecta a través del estudio de sus
patrones de navegación. De este modo, pueden personalizar sus mensajes y
recomendarle contenidos en función de sus intereses. Y utilizan programas como
Chartbeat para obtener esta información en tiempo real y calibrar su eficacia o
pensar en posibles mejoras.
Otra de las principales tendencias es la apertura de la información. Una de
las claves del éxito de El Español fue usar su cuenta de Twitter para compartir
contenidos ajenos. Les sirvió para generar contenidos cuando tenían poco material
propio y, al mismo tiempo, crear una imagen de medio abierto y útil. En esta línea,
otra de sus principales apuestas es su newsletter editorial, diferente a los boletines
que publican el resto de medios, porque no solo muestra lo más destacada de ese
medio, sino que realiza un trabajo de curación sobre lo más relevante en el ámbito
nacional e internacional. En gran medida, se trata de una adaptación de lo que ya
habían puesto en marcha con éxito medios como Quartz. En Civio, por ejemplo,
abren al público las bases de datos que emplean en algunos reportajes para que
otros periodistas puedan usarlas y ese trabajo se vuelva a aprovechar.
También hay que resaltar la automatización de los procesos de publicación
mediante el uso de bots. El Confidencial, un nativo digital consolidado pero cada
vez más innovador, publica un tuit en su cuenta especializada en economía cuando
una compañía bursátil experimenta un cambio notable. Y han exportado esta
herramienta al deporte, con alertas automáticas sobre resultados de los equipos de
fútbol.
En la gestión de redes sociales, los medios más innovadores utilizan diversas
herramientas de gestión como Slack, Wunderlist, Snappy, SocialFlow, Post Planner,
Crowdbooster o Amplitude, y también plataformas sociales como Periscope o
Snapchat. Muchos de los profesionales entrevistados incluso confiesan divertirse al
experimentar con nuevos programas. Algunos medios se están centrando en crear
contenidos específicos para redes, aunque reconocen el riesgo que supone no
monetizar los productos con tráfico directo.
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Innovación en la organización y en las prácticas profesionales
La mayoría de los medios optan por potenciar el trabajo en equipo, sin
olvidar el objetivo de alcanzar una sincronización entre las diferentes áreas de
trabajo. Se busca generar sinergias positivas y favorecer la agilidad en la toma de
decisiones. Estos medios prefieren que el personal se encuentre especializado en
cada área, dejándole autonomía para la toma de decisiones con el apoyo de
compañeros de otros ámbitos. Prefieren no abusar de las reuniones de contenidos
tradicionales porque consideran que pueden restar productividad. Respecto al
contenido, se diseña teniendo en cuenta el canal de difusión y la audiencia, algo
que condiciona las dinámicas de trabajo y la formación de los equipos, la mayoría
organizados de acuerdo a la mejor forma de crear los productos.
El responsable de Innovación y Producto de El Confidencial explica que cada
sección delega en un único responsable del tema, de manera que en los procesos
de toma de decisiones se prima la flexibilidad. Esta es una forma de trabajo que
también se da en otros medios de perfil muy diferente, como es el caso de una
radio nativa digital. En cuanto a coordinación, el cofundador de la revista para Ipad
Vis-à-Vis subraya la importancia de trabajar codo con codo con el Departamento de
Diseño: “No se trata de que todos sean expertos en diseño, pero sí hay que conocer
lo básico para entender las limitaciones y qué cosas funcionan y cuáles no”. Un
dato interesante que ilustra la sinergia entre periodismo, diseño y tecnología es que
el caso de la Fundación Civio el director es un informático. Porque, como la
responsable de Proyectos de esta fundación señala, el trabajo multidisciplinar
“facilita la aproximación a otros puntos de vista”.
El espacio físico se vuelve menos importante. No hay que olvidar que
algunas de las iniciativas cuentan con un modelo de negocio basado en el trabajo
disgregado, gracias a las nuevas tecnologías que traspasan las fronteras físicas y
posibilitan el ahorro de costes, a la vez que permite abarcar un mayor número
noticias. Hasta el punto de que algunas iniciativas hablan de “redacciones virtuales”
Habitualmente, se trata de equipos pequeños y medianos, redacciones
alejadas del concepto tradicional y en las que se trabaja de forma intensa con
colaboradores externos. Entre los perfiles, hay bastante especialización, pero se
prima el perfil transversal tecnológico. De hecho, se menciona el control del
tratamiento de datos y su visualización.

Este aprovechamiento de la tecnología

supera a los contenidos y también se instala en la organización. Por su parte, el
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subdirector de eldiario.es, medio que integra la tecnología también en la
organización del trabajo para facilitar el flujo de información explica que se sirven
de herramientas como Telegram para facilitar la toma de decisiones y que utilizan
la aplicación Slack para trabajar en equipo y evitar el abuso de reuniones y el
colapso de las cuentas de correo.
El sistema de toma de decisiones que adoptan muchas redacciones es
fundamentalmente

horizontal.

El

máximo

exponente

de

la

flexibilidad

lo

encontramos en el caso de la revista Mongolia, donde la configuración de la agenda
se realiza en equipo. En este sentido, muchas organizaciones optan por la
búsqueda de noticias diferentes y por el reciclaje a través de enfoques alternativos,
para lo cual se sirven del trabajo entre personas con perfiles innovadores y de
colaboradores externos, lo que les permite obtener otros puntos de vista.
El Español apuesta por la transversalidad entre secciones y en el tratamiento
de los temas. Trabajan con dos velocidades: el día a día para abordar la actualidad,
mientras apuestan por el periodismo de investigación que explota los temas para
los fines de semana. En esta misma línea, la responsable del departamento de
audiencias de El Confidencial explica que su dinámica de trabajo está ligada a los
datos sobre el comportamiento de la audiencia y sus perfiles. Se trata de utilizar los
datos para adaptarse cada vez mejor a la audiencia y crear una estrategia para el
consumo de la información. Ello les permite adaptar a las redes sociales algunos
temas elaborados por sus columnistas, buscando así nuevas fuentes de ingresos.
Las agendas se alimentan también de temas que surgen de las redes
sociales o de otros contenidos elaborados con enfoques específicos para Facebook,
Twitter e Instagram, las más utilizadas. Cabe señalar que algunos medios están
empezando a trabajar con WhatsApp en la difusión de sus contenidos. En palabras
del cofundador de El Desmarque, “gestionar la comunicación con 15 mil personas a
través de esta aplicación de mensajería supone un gran volumen de trabajo y
requiere una organización que permita la sincronización y la actualización
constante”.
Aunque no todos los medios invierten en formación multidisciplinar, los
entrevistados coinciden en la importancia de que los redactores tengan cultura
tecnológica y audiovisual. Se favorece que los equipos estén integrados por
periodistas jóvenes y veteranos y, en general, se trata de perfiles polivalentes, ya
que las iniciativas ya no se quedan en el terreno periodístico, sino que muchas han
abierto el foco a otro tipo de servicios, con modelos de negocio diferentes, lo que
implica a su vez perfiles transversales y con una gran capacidad de aprendizaje.
El denominador común se acerca a la siguiente fórmula: perfiles tecnológicos
y trabajo en equipo para conseguir un producto innovador que ponga en primer
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lugar a la audiencia. Porque, como apunta la cofundadora del RTVE, “cuando las
ideas reciben diferentes influencias desde el inicio, se hacen grandes”.

Innovación en la comercialización
La innovación en comercialización es crucial en un contexto de debilidad del
modelo tradicional y fuerte competencia de las grandes compañías tecnológicas. La
mayoría de los entrevistados coinciden en que la mayor dificultad para innovar y
emprender en la industria periodística española son la falta de financiación y la
herencia del modelo tradicional. “El perfil de empresario que sale de una escuela de
negocio no entiende el periodismo. Y el periodista que sale de una escuela de
periodismo no entiende el negocio”, señala el jefe de Producto de El Confidencial.
Sin embargo, de forma indirecta, la crisis en España ha impulsado la innovación y
la creación de nuevos proyectos.
Los medios más innovadores creen que establecer relaciones fuertes con los
usuarios y los anunciantes es clave para encontrar ideas innovadoras. Por eso,
varios periodistas valoran la estrategia de socios/suscriptores y la oferta de
formatos publicitarios especiales. Es difícil competir contra las grandes plataformas
en volumen de visitas y usuarios, por eso deben ofrecer soluciones personalizadas,
como el branded content, el patrocinio de eventos o la publicidad interactiva. En
general, se percibe en los entrevistados una crítica al modelo publicitario basado en
el banner por su carácter intrusivo. Para hacer frente al ad-blocking, apuestan por
formatos innovadores menos molestos y más cualitativos. La mayoría de los
entrevistados creen que los periodistas deben tener un mayor conocimiento y
formación de las áreas de producto y negocio.
Los entrevistados perciben que en sus medios los periodistas están más
comprometidos con el área de negocio que en los grandes medios tradicionales. Un
editor de El Español señalaba que en los viejos medios siempre han primado su
producto en papel frente al digital, “pero no están haciendo nada mucho más
innovador que lo que llevan haciendo los medios nativos desde hace años”. “Por
eso, la mayor parte de las innovaciones se han producido en la periferia ajena a la
industria tradicional”, señala.
También coinciden en que el área de negocio y comercialización debe ser
cada vez más asumida, o al menos conocida, por los periodistas. En palabras del
editor

de

El

Confidencial,

los

medios

tradicionales

“tienen

una

estructura

empresarial demasiado rígida, demasiado vertical” y eso les impide innovar, porque
“siempre hay una persona superior que bloquea e impide que la innovación surja de
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abajo a arriba”. Por eso, prefiere trabajar “de forma horizontal, con equipos
independientes”. De este modo, “cada persona de la redacción sabe los objetivos
de negocio y asume el reto”.
El director de Vis-À-Vis señala que “también impide la innovación el contexto
industrial de las agencias de medios y de publicidad”. Estos factores exógenos
provocan una resistencia al cambio que retrae a los directivos y fomenta actitudes
conservadoras en torno al modelo de negocio. En palabras del editor de medios
sociales de El Confidencial, “en España hay una inercia en el mercado a hacer las
cosas como siempre se han hecho y es una inercia mucho más grande que en otros
países”. Esta fricción impide que surjan nuevos formatos publicitarios porque “los
intermediarios no ayudan a que eso cambie”. Para superar las resistencias al
cambio, hay que perder miedo al fracaso y desterrar la obsesión por la rentabilidad
a corto plazo. “Los fallos ayudan e informan, se aprende en el proceso de creación
de esos proyectos y se aplica a otros productos. De lo que se trata es de fallar
rápido y fallar barato”, sostiene, por su parte, otro de los editores.
Varios entrevistados coinciden en que el sistema de socios de ElDiario.es es
una de las innovaciones comerciales más importantes. Este modelo de socios
funciona bien porque, según su subdirector, “la gente paga, no para leer las
noticias o para romper un muro de pago, sino para ser cómplices del medio, para
hacer un periodismo con valores sociales”. La principal vía de ingresos de este
medio

es

la

publicidad,

pero

gracias

a

este

sistema

logran

una

mayor

independencia editorial. Según uno de los entrevistados, “implicar a la audiencia,
convertirla en usuarios, no solo en mera audiencia pasiva, es un modelo muy
atractivo. La aportación mensual de los usuarios les convierte en patronos del
medio con una serie de beneficios”.
La estrecha relación con los clientes es una de las claves de algunas innovaciones
comerciales por se evita la resistencia al cambio de los intermediarios. El Español
captó 3.6 millones de euros mediante una campaña de crowdfunding para su
lanzamiento, batiendo el record mundial. Otros medios también acuden a las
donaciones de los socios y emplean el crowdfunding para algunos proyectos.
Varios

medios

han

experimentado

con

otras

estrategias

de

negocio

innovadoras. Los editores de un medio impreso evitan la publicidad por principio
editorial y emplean vías como la venta de libros, el merchandising y espectáculos
teatrales. Un editor de VICE Spain señala que “es necesario “tener muy claro el
posicionamiento del negocio, de la idea, el espacio o el nicho donde se trabaja y el
público al que se quieres dirige”. Otros alertan sobre el riesgo de “clonar lo que
otros hacen” y proponen buscar segmentos hiperlocales o nichos temáticos para
aportar valor.
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Se detectan formatos publicitarios con recursos innovadores, como la
gamificación y la interactividad. En Vis-Á-Vis mantienen una relación muy cercana
con los anunciantes para desarrollar formatos innovadores. Este sistema les ha
permitido vender la publicidad en tabletas con las tarifas medias próximas al papel.
Como parte de su modelo de negocio, la empresa ofrece servicios a empresas
privadas, que quieren lanzar sus productos en tableta para sus trabajadores y
acciones de marketing de contenido.
Los entrevistados perciben que en los medios innovadores los periodistas
están más comprometidos con el área de negocio que en los grandes medios
tradicionales. Como indica uno de los fundadores de El Español, los viejos medios
siempre han primado su producto en papel frente al digital: “Ahora, con las
urgencias de la crisis de negocio se han dado cuenta de que tienen Internet y se
están volcando por hacerlo mucho más atractivo. Pero no están haciendo nada
mucho más innovador que lo que llevan haciendo los medios nativos desde hace
años”. “Por eso, la mayor parte de las innovaciones se han producido en la periferia
ajena a la industria tradicional”, señala.
En cambio, los medios tradicionales “tienen una estructura empresarial
demasiado rígida, demasiado vertical” y eso les impide innovar, porque “siempre
hay una persona superior que bloquea e impide que la innovación surja de abajo a
arriba”, dice otro de los directivos. “Nos cuesta porque siempre hemos hecho el
mismo producto. Siempre hemos hecho las mismas cosas porque tenían unos
márgenes de beneficios buenos”, añade.
Discusión
La perspectiva profesional analizada ofrece valiosas aportaciones sobre la
conceptualización y la práctica de la innovación en periodismo, su proceso de
implementación en las redacciones y las principales consecuencias que suponen
para aquellos medios que tratan de innovar. Los resultados confirman las
conclusiones de estudios previos (Bleyen et al., 2014; Dogruel, 2014) que ponen de
manifiesto el alcance de las innovaciones como motor del cambio en la industria
mediática y muestran la importancia de implementar procesos y modelos de
innovación en las redacciones (Weiss and Domingo, 2010; Spyridou et al., 2013;
Küng, 2013).
En

el

área

de

producción

de

contenidos,

se

detectaron

numerosas

innovaciones como la implementación de un CMS propio, escalable y exportable a
otras empresas; la producción de reportajes de largo formato que incrementan el
tiempo de permanencia en página; la realización de entrevistas en 360º a los
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candidatos

a

las

elecciones;

producir

webdocs

con

narrativas

inmersivas,

incluyendo técnicas de periodismo de datos; y crear robots que informan
automáticamente sobre cotizaciones bursátiles.
En el área de organización, destacan la puesta en marcha de equipos
multidisciplinares de periodistas y técnicos para desarrollar proyectos, que se
retroalimentan entre sí; el uso de herramientas que facilitan la comunicación
interna entre editores y reporteros

y trabajar en equipo; generar contenidos al

mismo tiempo, integrando a varios profesionales de distintas secciones; usar
herramientas de planificación que permiten saber qué están haciendo los demás
profesionales en todo momento; e implantar el teletrabajo, con redacciones
descentralizadas que permiten que el periodista trabaje desde cualquier lugar.
En el ámbito de la distribución, cabe mencionar el lanzamiento de un canal
de WhatsApp que ofrece alertas informativas a los usuarios; elaborar newsletters
editoriales para suscriptores a primera hora y durante el fin de semana; crear una
App de noticias para el seguimiento de los resultados electorales; elaborar bases de
datos abiertas sobre investigaciones, que están disponibles para que otras personas
puedan usarlas; y en algún medio, todos los periodistas colaboran en la distribución
en redes sociales para llegar al mayor número de usuarios.
Por último, en cuanto a la comercialización, las innovaciones incluyen
consolidar un sistema de socios que, previo pago de una cuota, aseguran

la

viabilidad del medio; lanzar una campaña de crowdfunding con la que el medio
recaudó 3.6 millones de euros en 2 meses; crear nuevos formatos publicitarios
integrados de modo nativo en el diseño del producto informativo; una estrategia de
branded content para incluir las marcas en el contenido de forma integrada; y
lograr que secciones de un medio sean patrocinadas por anunciantes o marcas.
Este estudio también revela varios factores que inciden en el grado de
innovación implementado en las redacciones, que a su vez permiten establecer un
modelo del desarrollo de la innovación en los medios.
Se detectaron cuatro áreas donde se lleva a cabo la innovación periodística:
la producción, la organización del medio, la distribución de contenidos y la
comercialización. En cada una de estas áreas, se distingue un objeto específico de
la innovación: la producción de contenidos o formatos innovadores, la innovación
en los procesos, en los canales donde se distribuyen los contenidos y, finalmente,
en la captación de ingresos.
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Conclusiones
Las aportaciones de los periodistas entrevistados permiten identificar cinco
tipo de actores en el proceso de innovación en las redacciones: los innovadores o
agentes del cambio, que son el motor de las iniciativas desarrolladas: los early
adopters, aquellos que pronto incorporan las innovaciones introducidas en su labor;
los rezagados tardan en aceptar las innovaciones, pero acaban incorporándolas a su
trabajo diario; los “ajenos” son aquellos que se mantienen al margen de las
innovaciones; y finalmente, los “resistentes” son los profesionales que se oponen a
la implementación de procesos o prácticas innovadoras, por diversos motivos.
En cuanto a los obstáculos detectados en el proceso, los entrevistados hacen
hincapié en la falta de recursos que la empresa destina a la innovación y en la
ausencia de liderazgo. A continuación, también se mencionan la desmotivación de
la plantilla por las condiciones laborales adversas, el inmovilismo de los directivos
y, en algún caso, el “miedo a innovar” por ir contracorriente de lo establecido. En el
área de negocio, se percibe un freno a la innovación en las agencias de medios y de
publicidad. Además, la herencia del modelo industrial transmite cierto inmovilismo
en algunos cuadros directivos y mandos intermedios.
Entre los principales factores que impulsan la innovación, en paralelo con las
respuestas sobre los obstáculos, se subrayan la capacidad de invertir y el liderazgo
en materia de innovación en la redacción; otros factores que propician estos
procesos son la motivación de los trabajadores, el implantar prácticas de “ensayo y
error” en el desarrollo de nuevos proyectos, así como fomentar la creatividad de los
profesionales.
También se identifican una serie de resultados concretos que se obtienen
cuando la empresa periodística innova, tales como el incremento de audiencia, la
mejora de los procesos productivos, el fortalecimiento de la marca, la satisfacción
de los usuarios con los nuevos productos o servicios desarrollados y el aumento de
los ingresos.
Una de las principales lecciones que los profesionales han aprendido es que
las audiencias cambian tanto o más que las tecnologías, y constituyen el foco de los
procesos de innovación. Conformen evolucionan las necesidades y preferencias de
los usuarios, los medios han de adaptarse y desarrollar nuevos contenidos, canales
de distribución, modelos de negocio y procesos de interacción con las audiencias.
Si las innovaciones surgen exclusivamente por reacción a las amenazas del
nuevo entorno empresarial, tecnológico y comercial, sin una estrategia definida, el
cambio es lento y errático. Cuando se incentiva el talento en la redacción y los
directivos toman la iniciativa, las innovaciones se incrementan. En los medios
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nativos digitales se observa una mayor predisposición a experimentar, incorporando
las innovaciones con rapidez.
Cuando una empresa se centra demasiado en el producto y se impacienta a
la hora de lograr ingresos, la innovación se suele frenar. La energía innovadora de
la empresa se puede diseminar a lo largo de una amplia variedad de pequeños
proyectos que buscan ser rentables de forma inmediata. Esa proliferación excesiva
de proyectos a menudo suele confundir a la audiencia, diluir la marca y aumentar la
complejidad organizativa, en detrimento de la eficacia a medio plazo.
Según se observa en este trabajo, la causa fundamental por la que los
medios convencionales fracasan en la innovación es que los directivos carecen de
herramientas idóneas que les ayuden a ampliar mercados, consolidar sus marcas,
encontrar nuevos nichos de audiencia, seleccionar equipos interdisciplinares y
desarrollar una estrategia clara. En el mercado actual, donde los medios
tradicionales ven cómo su modelo de negocio tradicional se derrumba y muchos
medios digitales siguen sin lograr un modelo económicamente sostenible, aumenta
la urgencia de explorar alternativas innovadoras.
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Resumen
Algunos profesionales de la comunicación opinan que, con la llegada de la red, la
infografía se ha convertido en un género periodístico como lo es la noticia. Lo cierto
es que la infografía ha experimentado una notable evolución en el medio internet al
integrar hipertextualidad, interactividad o multimedialidad. Sin embargo,
herramientas que favorecen la personalización de los contenidos o las redes
sociales y otras utilidades de valor añadido parecen integrarse tímidamente en la
infografía. Este texto presenta los resultados del estudio de casos que analiza y
compara el uso de las redes sociales y de herramientas de personalización de una
muestra de infografías de dos diarios generalistas en sus versiones en línea:
publico.pt y elpais.com. Como resultados, cabe destacar el escaso uso de
herramientas de personalización limitándose al zoom, que ofrece la posibilidad de
ampliar o reducir el tamaño, u objetos de formulario, que permiten filtrar
información según las preferencias que indica el usuario. Además, la forma de
trabajar las redes sociales es diferente a cómo se hace en la noticia, afectando poco
a la elaboración de los contenidos.
Palabras clave: infografía periodística, herramientas de Personalización, redes
sociales, Público, El País.
Abstract
Some media professionals believe that, with the arrival of the net, computer
graphics have become a journalistic genre as is the news. The truth is that
computer graphics have evolutionated integrating Internet hypertext, interactivity
and multimedia. However, tools that support the customization of content, social
networks and other utilities seems to integrate value-added shyly in computer
graphics. This paper analyzes and compares the use of social networking and
personalization tools of a sample of infographics of the two general newspapers in
their online versions: publico.pt and elpais.com. As a result, the infographics limite
the use of customization tools to zoom, offering the possibility to enlarge or reduce
the size, or form objects, that filter information according to the preferences
indicated by the user. In addition, the way of working of social nets is different to
how it is done in the news, almost affecting the development of content.
\\ Atas do #5COBCIBER \\

427

Key words: journalism infographics,
Público, El País.

customization tools, social networks,

Introducción
Expertos de la comunicación consideran que la infografía se ha convertido en
un género periodístico como lo es la noticia. La infografía ha experimentado una
notable evolución en el medio internet al integrar carcaterísticas como la
hipertextualidad,

la

interactividad,

la

multimedialidad,

la

memoria

o

la

actualización. Además, la información puede adquirir mayor inmersividad y
profundidad si, al presentarla, se integran estas cualidades, cosa que no sucede con
frecuencia en los medios portugueses ni españoles. En cuanto a las herramientas
consideradas de valor añadido como las que favorecen la personalización de los
contenidos

o

la

comunicación

entre

usuarios,

tambén

parecen

integrarse

tímidamente en la infografía ibérica.
La hipertextualidad es la característica que, desde sus inicios, define al
medio. Ramón Salaverría (2005: 29) explica que es la capacidad de interconectar
diversos textos digitales entre sí, y a la vez como la cualidad hipertextual que
presentan determinados documentos, designando el término de hipertexto al
documento que resulta de dicha actividad. Lluís Codina, por otro lado, prefiere
utilizar la palabra “hiperdocumento” ya que no sólo se conforma de contenidos
textuales y lo define como “un documento digital complejo, formado por un
conjunto de elementos no necesariamente homogéneo, dotado de una determinada
composición interna y que se puede leer o visualizar de una manera no
necesariamente secuencial” (Codina, 2003: 144). Como explica Beatriz Marín
Ochoa, la lectura lineal con dos dimensiones, ancho y alto, es propia de los medios
tradicionales, pero el hipertexto introduce una tercera dimensión y facilita la
interrelación de los mensajes en múltiples direcciones lo cual lleva a los usuarios a
navegar en diversas esferas de la información (Marin Ochoa, 2009: 279). En la
infografía, como en el resto de contenidos, la posibilidad de navegar entre nodos
informativos facilita que la narración sea profunda permitiendo contextualizar,
ahondar y complementar la información. A la vez, la profundidad de la información
que se puede lograr genera y/o aumenta la sensación de inmersividad por parte del
lector. Esta inmersividad, potenciada con herramientas interactivas, da lugar a una
mayor implicación por parte del lector, ya convertido en usuario, favoreciendo su
fidelización al medio.
La interactividad es otra de las principales características de Internet y, en
ciertas acciones, está estrechamente ligada a la hipertextualidad. Alejandro Rost, la
entiende interactividad como la capacidad que tiene un medio de comunicación
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para dejar participar al lector en la selección de los contenidos y en las
posibilidades

de

expresión

y

comunicación.

Rost

establece

tres

tipos

de

interactividad: la selectiva en la que se interactúa con los contenidos, la
comunicativa generando interacción entre los individuos, y una combinación de
ambas produciéndose la interacción con los contenidos y entre individuos (Rost,
2006: 285-300 y 353- 358). Va creciendo la complejidad de la interactividad, desde
una relación de diálogo a través del ordenador, entre lector y periodista, hasta
cuando el lector se descarga un vídeo, vota una noticia o participa en una encuesta.
Una perspectiva totalmente diferente pero no contraria es la que aporta MarieLaure Ryan (2004: 22) quien relaciona ambos conceptos, interactividad e
hipertexto, y distingue entre la implicación del lector en la producción del
significado atendiendo a la exploración y al recorrido que éste realice por el
hiperdocumento, (interactividad selectiva) y, por otro lado, la implicación del lector
en

la

producción

del

hiperdocumento,

en

su

elaboración,

(interactividad

productiva). Se puede considerar interactividad la acción de navegar por un texto o
por el sitio Web, en cuanto a que el lector elige su camino, no participa en los
contenidos, sólo en cómo se estructuran para leerlos. “O sea, el lector no domina el
qué pero al menos domina el cómo” (Salaverría, 2005:34). Conforme vamos
ahondando

en

el

significado

de

interactividad

se

van

añadiendo

agentes

relacionados y se va formando un concepto más preciso. No sólo hay que tener en
cuenta entre quiénes se establece la relación, si no qué libertad hay dentro de la
misma. Como vemos, la interactividad no es un concepto unívoco, pero tampoco
existe un criterio común que establezca como medir el grado de la misma (IvarsNicolás, 2010). Se podría determinar que el grado en el que ésta se puede medir
tiene que ver con la cantidad de cambios que el usuario puede efectuar (Kiousis,
2002: 355-383).
Como establecen Schulz (1999) y Oblak (2004), si el cibermedio no ofrece
herramientas interactivas al usuario, la comunicación será en un único sentido y la
interactividad será poca generándose una distancia entre el cibermedio y el lector
grande. Uno de los principales efectos derivados de la interactividad que se está
produciendo en la comunicación interactiva, bien entre usuarios y el sistema
informático o bien entre individuos, es la personalización de los contenidos. Existen
aplicaciones e instrumentos que posibilitan que el usuario elija la información que
desea recibir y/o el modo en el que se le presente la misma, estableciendo unas
preferencias a partir de información que éste ha porporcionado antes. Como
establecen Amparo Frías y Carina Rey (2007), la “personalización intenta acercar
los intereses y las necesidades del usuario, la demanda, a la oferta de productos
y/o servicios”. Alfons Cornella (2000) explica que la personalización es el resultado
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de dialogar con el cliente para ofrecerle un servico mejor intentando corresponder a
sus necesidades: “Por customización se entiende que el cliente puede escoger la
opción que más le interesa entre una serie de posibilidades (...) Por otro lado, va a
ser cada vez más difícil dar servicios realmente personalizados, entendiendo por
ello que el cliente es quien define las características del producto o servicio”.
Algunas

herramientas

interactivas

centradas

en

la

comunicación

y

en

la

personalización de los contenidos que se pueden encontrar en un diario en línea son
(Ivars-Nicolás, 2010): Foros de debate; sistemas de chat; blogs de opinión;
sindicación de contenidos para suscribirse; posibilidad de personalizar el diseño de
la Web, por ejemplo, aumentando el tamaño de la fuente o cambiando el color de
fondo para obtener una mejor legibilidad; herramientas de control, por ejmpleo, el
zoom de un mapa, el control reproducción de un vídeo o el controlador de u n
audio; boletines de noticias por suscripción; contenidos colaborativos; encuestas;
sistemas de alertas; juegos en red; sistemas de votación de contenidos; sistemas
para compartir o recomendar de contenidos; etc.
La infografía, tradicionalmente, se ha utilizado para relacionar datos,
contextualizar o mostrar algo que es difícil de comprender con palabras como un
proceso, un suceso, cómo es algo por dentro o su funcionamiento. Con el
asentamiento de Internet como medio de comunicación, cada uno de estos
ejemplos puede adquirir mayor inmersividad y profundidad de información
aportando calidad y diversidad si, al presentarla, se integran cualidades del medio
Internet

como

la

hipertextualidad,

la

interactividad,

la

multimedialidad,

o

herramientas de personalización. La posibilidad de navegar por un hiperdocumento
facilita que la narración sea profunda permitiendo contextualizar, ahondar y
complementar la información. Además, al presentar una misma información en dos
o más formatos, por ejemplo, texto y audio, el cibermedio posibilita a personas con
discapacidad visual poder escuchar la notica, o con discapacidad auditiva leerla. El
usuario elige cómo acceder al servicio principal del cibermedio, la información,
según sus necesidades.
Metodología
Esta investigación se apoya en el estudio de caso (Stake, 1994; Neiman y
Quaranta,2006). Se ha realizado un análisis de contenido observando qué
herramientas de valor añadido expuestas en el marco teórico se pueden encontrar
en las infografías publicadas en publico.pt y cómo pueden utilizarse. El análisis de
contenido es un pilar esencial desde los inicios de la investigación de los medios de
comunicación y hoy en día sigue siendo fundamental en la valoración de resultados
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cualitativos y cuantitativos que revelan tendencias y datos inéditos de valor
(Jurado, 2009: 33-35).
Concretamente se han estudiado las herramientas integradas en las
infografías así como herramientas ubicadas justo encima, debajo o al lado. Se han
analizado todas las infografías publicadas en los meses de enero a octubre de 2016
ubicadas en la subsección Infografías de la sección de Multimedia
(http://www.publico.pt/multimedia/infografias). Se ha seleccionado este diario por
ser el cibermedio de prensa generalista más leído en Portugal. Esta información ha
sido obtenida a partir de los resultados publicados por la Associaçao Portuguesa
para o Controlo de Tiragem e Circulaçao correspondientes al segundo bimestre del
2016 y los resultados de la base de datos Alexa en junio de 2016.
Resultados
La estructura de la infografía se puede dividir en dos bloques superpuestos. El
primero se trata de la infografía en sí, esto es, la información que se desea
transmitir al lector mediante elementos gráficos. Y el segundo incluye información
de contextualización y otros servicios. Ubicados por encima de la infografía se
encuentran el título, la autoría y fecha, y un breve resumen. Por debajo figuran la
fuente, aunque no siempre, y herramientas de comunicación de valor añadido que
permiten enviar email, copiar URL corta, acceder a comentarios, guardar como
favoritos, sugerir corrección, recomendar en Facebook, Twitear y recomendar
publicamente en Google+.
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Figura 1: Estructura general de una infografía en publico.pt

Fuente: publico.pt, 2016.

Se han encontrado 15 infografías publicadas en 2016 y el 86,7%, 12 de
ellas, se rige por esta organización de la información. Sin embargo, un 13,3% varía
el orden pero no los elementos. En cuanto a la estructura interna, cada infografía
es diferente no pudiéndose concretar elementos comunes ni una arquitectura de la
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información generalizada.
El 20% se trata de infografía estática y el otro 80% ofrece hipertextualidad
y/o interactividad. Respecto a la hipertextualidad, el 26,6% de las infografías
permite navegar al usuario por la información ubicada en nodos a través de
pulsadores a modo de menú o de botones de avance y retroceso. La información se
muestran en la página conforme se pulsa un botón determinado. Al pulsar en otro
botón, la información mostrada se sustituye por la nueva, tratándose de enlaces
internodales, entre nodos. Una infografía, el 6,6%, muestra información abriéndola
en una ventana emergente. Otro 20% permite navegar por la información ubicada
en un mismo nodo. Es decir, toda la información está en la página y, mediante un
menú vertical fijo, se puede deslizar de arriba a bajo para mostrar en el encuadre
de la pantalla lo seleccionado. En este caso se trata de enlaces intranodales, dentro
del mismo nodo. Un 13,35 de las infografías ofrece botones para mostrar u ocultar
la información. Al pulsar el elemento, sin cambiar de página o nodo, aparece un
bloque de información. Este bloque se puede cerrar. En ocasiones se trata de
información que aparece al desplegarse otro contenido y que se esconde al
plegarse. Por último, sólo una infografía presenta varios de los ejemplos expuestos
en la misma unidad infográfica.
No se ha encontrado ninguna herramienta de personalización o de comunicación
dentro de las infografías, integradas con los elementos gráficos que representan la
información.
Conclusiones
Destaca el escaso número de infografías publicadas en el diario publico.pt.
en un periodo casi de un año. A penas dos contenidos por mes.
Todas las infografías, en sus arquitectura general, contienen herramientas
que ofrecen servicios de valor añadido centrados en la comunicación, permitiendo
al lector-usuario compartir el contenido de varias maneras. No obstante, estos
elementos se localizan con otros elementos contextualizadores y en ningún caso
integrados en los elementos gráficos que representan la información específica de
la infografía. En ninguna infografíase ha encontrado ninguna herramienta de
personalización ni de comunicación entre sus elementos gráficos.
El

medio

(hipertextuales,

Internet

ofrece

audiovisuales,

la

posibilidad

interactivas

e

de

innovar

inmersivas)

así

en

narrativas

como

en

la

comunicación con sus lectores (personalizada). Sin embargo, publico.pt no va más
allá

de

la

hipertextualidad

e

interactividad

básicas

permitiendo

al

lector

simplemente elegir su camino para leer los contenidos pero sin permitirle participar
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en ellos, esto es una interactividad selectiva. A penas se permite la implicación del
lector salvo por la posibilidad de hacer comentarios o de sugerir correcciones.
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Resumo
Algumas empresas jornalísticas adotaram nos últimos anos softwares de Natural
Language
Generation
(NLG)
para
produzir
conteúdos
automatizados,
principalmente de finanças, esportes, eleições, crimes, terremotos, em um
fenômeno denominado Jornalismo Automatizado (Graefe, 2016) ou Jornalismo
Algorítmico (Dörr, 2015). Partindo de um ponto de vista simétrico para observar os
agenciamentos entre atores humanos e não-humanos, como defendido pela Teoria
Ator-Rede (Latour, 1992, 1994, 2000), este artigo pretende caracterizar e
problematizar duas das redes sociotécnicas que se articulam em torno do
jornalismo automatizado. Uma primeira rede, em geral mais vísivel, se efetiva a
partir da mobilização dos atores em torno da controvérsia desencadeada pela
publicação dos textos escritos por bots. Esta rede é motivada principalmente por
uma possível substituição de jornalistas por robôs-redatores. Em geral menos
evidente, uma segunda rede se revela no complexo processo de produção das
notícias automatizadas que envolvem
atores humanos – programadores,
jornalistas – e não-humanos – algoritmos, banco de dados, computadores. Esta
análise considera que os repórteres-robôs não eliminam, mas modificam o trabalho
dos jornalistas, desafiando-os a se adaptarem para lidar com os dados de uma
nova forma e a se familiarizarem com linguagens de programação.
Palavras-chave: Jornalismo automatizado, jornalismo algorítmico, repórter-robô,
teoria ator-rede, controvérsias
Abstract
Some media groups have adopted recently Natural Language Generation (NLG)
softwares to produce automated content news about finance, sports, elections,
crime, earthquake, in a phenomenon described as Automated Journalism (Graefe,
2016) or Algorithm Journalism (Dörr, 2015 ). Starting from a symmetrical point of
view to observe the assemblages between human and non-human actors, as
advocated by the Actor-Network Theory (Latour, 1992, 1994, 2000), this article
aims to describe and discuss two socio-technical networks that are articulated
around the automated journalism. A first network, generally more visible, is
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Pesquisa realizada com recursos de bolsa de pós-graduação da Fundação de Amparo à
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configured from the mobilization of actors around the controversy triggered by the
publication of texts written by bots. This network is mainly motivated by a possible
replacement of journalists by robot-reporters. Generally less obvious, a second
network is revealed in the complex process of production of automated news
involving human actors - developers, journalists - and non-human - algorithms,
database, computers. This analysis considers that robot-reporters don’t eliminate,
but modify the way journalists work, challenging them to adapt in a new age of big
data, and become familiar with programming languages.
Keywords: Automated journalism, algorithm journalism, robot reporter, actornetwork theory, controversies
Introdução
Nas últimas duas décadas, a rotina das redações jornalísticas passou por
várias mudanças ao adotar novas formas de produção e distribuição de notícias,
causada

principalmente

pela

popularização

da

internet

e

pelos

avanços

tecnológicos. As relações entre público, mídia e jornalistas estão cada vez mais
mediadas por aparatos técnicos, como smartphones, tablets, aplicativos, que
compõem uma rede heterogênea em que, muitas vezes, um certo conjunto de
atores parece agir de forma invisível: os algoritmos. Nossas práticas cotidianas e
profissionais são mediadas por esses atores não-humanos escritos em diversas
linguagens de programação, que são acionados inúmeras vezes no dia a dia, sem
nos darmos conta disso.
Dentro de um campo de estudos denominado Jornalismo Computacional
(Anderson,

2012),

definido

como

“a

combinação

de

algoritmos,

dados

e

conhecimento das ciências sociais para complementar a função de regulação
(accountability)
2012:1006)

109

do

jornalismo”

(Turner

e

Hamilton,

2009

in

Anderson,

, este artigo pretende analisar os avanços na área do Jornalismo

Automatizado (Graefe, 2016) ou Jornalismo Algorítmico (Dörr, 2015), um fenômeno
recente observado em algumas redações jornalísticas que vêm adotando softwares
de Natural Language Generation (NLG) para produzir conteúdos automatizados a
partir de banco de dados estruturados em editorias como finanças, esportes,
crimes, trânsito, previsão do tempo. Essa prática também é denominada por outros
autores como jornalismo-robô, repórter-robô (Carlson, 2014) ou jornalismo
maquínico (Dalen, 2012)110. Tomados quase sempre como uma tendência ou algo
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“The combination of algorithms, data, and knowledge from the social sciences to
supplement the accountability function of journalism” (Turner and Hamilton, 2009:2 in
Anderson, 2012:1006)
110
Por ser uma área nova em pleno desenvolvimento, há vários termos sendo criados para
denominar este novo fenômeno jornalístico. Enquanto Dörr (2015) optou pelo termo
“Algorithmic Journalism”, Graefe (2016) preferiu usar o termo “Automated Journalism”, já
Carlson (2014) descreveu o fenômeno como “Robot Journalism” ou “The Robot Reporter”, e
Dalen (2012), um dos primeiros pesquisadores a escrever sobre o tema, o descreveu como
“machine-written journalism”.
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que está por vir, os textos jornalísticos escritos por “robôs” já são uma realidade há
alguns anos. O primeiro software NLG desenvolvido e aplicado ao jornalismo foi o
FoG, em 1994 no Canadá, que produzia textos em inglês e francês a partir de
dados de previsão do tempo. (Goldbert, Driedger, Kittredge, 1994) O FoG foi tão
bem aceito que uma pesquisa demonstrou que os leitores muitas vezes preferiam
os textos escritos pelo aplicativo do que aqueles escritos por jornalistas humanos, o
que demonstrou que estes sistemas estavam aptos a gerar conteúdos sobre
previsão do tempo com qualidade. (Reiter, Sripada, Hunter, Yu, Davy, 2005)
Este exemplo demonstra que os textos escritos por softwares NLG não são
uma novidade, mas nos últimos anos o surgimento de novas startups que fecharam
parcerias com grandes empresas jornalísticas para a produção de notícias
automatizadas chamou a atenção do mercado e dividiu a opinião de jornalistas e
leitores, levantando discussões e gerando muitas controvérsias. É o caso de
empresas como o Narrative Science, que possui acordos com os sites da Forbes e
da ProPublica; a Automated Insights, que tem uma parceria com a agência de
notícias Associated Press e o Yahoo; a Aexea, que escreve textos em 12 línguas
com o software AX Semantics; o Quakebot, desenvolvido pelo jornal Los Angeles
Times; a Syllabs que fornece seus serviços para o jornal francês LeMonde; e o
Washington Post, que adotou a cobertura automatizada nas Olimpíadas Rio 2016 e
nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Apesar de cada sistema ter sua
especificidade, o funcionamento básico dos softwares NLG é bem parecido: produzir
narrativas de fácil leitura a partir de informações e estatísticas extraídas de bancos
de dados estruturados de temáticas variadas, como jogos esportivos, balancetes
financeiros, desempenho de ações na bolsa, pesquisas sismológicas, previsão do
tempo, crimes e homicídios. Até o momento não foram identificadas iniciativas
comerciais de produção automatizadas de notícias em língua portuguesa.
Esta pesquisa assume a perspectiva teórico-metodológica da Teoria AtorRede (TAR) como enquadramento para analisar as notícias escritas por softwares
NLG e observar, sob um ponto de vista simétrico, os agenciamentos entre atores
humanos e não-humanos envolvidos no jornalismo automatizado. Nas palavras de
Latour (1994: 95), “é preciso que a antropologia absorva aquilo que Michel Callon
chama de princípio da simetria generalizada: o antropólogo deve estar situado no
ponto médio, de onde pode acompanhar, ao mesmo tempo, a atribuição de
propriedades não-humanas e de propriedades humanas.” Ao discutir os dilemas da
modernidade, Latour (1994) retoma outro autor fundador da TAR e seu clássico
estudo

sobre

translações

e

controvérsias

(Callon,

1986)

para

enfatizar

a

importância de um olhar antropológico que considere as diferentes agências que
atuam na formação das redes sociotécnicas. O princípio da simetria, vale apontar, é
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um conceito fundador do campo transdisciplinar ao qual a TAR se vincula: Science
and Technologies Studies (STS).

Conforme Sismondo (2010:87), “representar

atores humanos e não-humanos, e tratá-los nos mesmos termos relacionais, é uma
forma de criar análises completas que não descriminem nenhuma parte das
ecologias de fatos científicos e objetos tecnológicos.”
O reconhecimento de que as redes sociotécnicas são fruto de articulações
momentâneas das agências de atores humanos e não-humanos tem como
consequência, além de uma abordagem não-antropocêntrica, um esforço de
desencaixapretamento das associações que dão aos artefactos sociotécnicos uma
aparente estabilidade. Uma das maneiras em que uma caixa-preta ganha forma é
através de uma inscrição, que segundo Latour (2001: 350) "se refere a todos os
tipos de transformação que materializam uma entidade num signo, num arquivo,
num documento, num pedaço de papel, num traço". As inscrições, aponta o autor,
"permitem novas translações e articulações e ao mesmo tempo mantêm intactas
algumas formas de relação."
A partir desta perspectiva, consideramos que as notícias escritas por robôs
podem ser tomadas como inscrições, ou seja, ao serem publicadas, elas se tornam
caixas-pretas e são inseridas no cotidiano – das redações, dos jornalistas, dos
leitores - como uma unidade estável (Bueger and Stockbruegger, 2015). Assim,
analisar as produções do Jornalismo Automatizado apenas, ou principalmente a
partir do texto final, pode significar uma invisibilização da complexa rede de atores
humanos e não-humanos que atua no processo de produção desta notícia.
Assim, nosso objetivo neste artigo é apresentar e problematizar duas redes
sociotécnicas que agem de forma complementar no jornalismo automatizado.
Primeiramente, voltamo-nos para uma rede de atores que se mobiliza em torno da
controvérsia desencadeada por estes textos, motivada principalmente por uma
possível substituição de jornalistas por robôs-redatores. A partir do conceito de
cartografia de controvérsias (Venturini, 2010), pretende-se observar e descrever
como jornalistas se posicionam de forma crítica e questionam a possibilidade de
robôs serem capazes de escrever um texto, revelando um ponto de vista
antropocêntrico que desconsidera a atuação de não-humanos no jornalismo.
Para além dessa controvérsia, uma segunda rede sociotécnica se revela no
complexo processo de produção de notícias automatizadas que envolve empresas
jornalísticas e startups que desenvolvem os softwares NLG. As notícias escritas por
robôs seguem um framework pré-determinado e produzem textos a partir da
análise de dados estruturados em tabelas .CSV, .XLS ou .XML. Neste processo,
observa-se o desenho de uma complexa rede de atores humanos – programadores,
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jornalistas – e não-humanos – algoritmos, banco de dados, computadores – que se
distancia do estereótipo de robôs humanoides.
Jornalismo Automatizado: experiências em curso
Uma das startups NLG mais conhecidas no mundo é o Narrative Science,
cuja plataforma Quill é utilizada pela Forbes e pela ProPublica. Localizada em
Chicago, a empresa foi fundada por dois Engenheiros Eletricistas e professores de
Ciências da Computação da Northwestern University, após a apresentação de um
trabalho realizado por jornalistas e programadores durante um curso de pósgraduação em 2009 que os encorajava a desenvolver soluções inovadoras para a
área de comunicação. Um dos grupos desenvolveu o software Stats Monkey, que
criava notícias a partir de estatísticas de jogos. (Levy, 2012) Fundada logo depois,
o Narrative Science ganhou notoriedade em 2012, ao anunciar uma parceria com a
Forbes para a publicação de notícias sobre balancetes financeiros (Figura 1).

Figura 1 – Exemplo de notícia automatizada publicada na Forbes111
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http://www.forbes.com/sites/narrativescience/2015/07/21/mcdonalds-earningsexpected-to-dip/
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Até maio de 2015, o Narrative Science já havia recebido US$ 32,4 milhões
em investimentos, incluindo o fundo In-Q-Tel vinculado à CIA, o que o executivo
Steve Bowsher identificou como uma “parceria estratégica”. (Sá, 2013) Em 2015,
foi eleita pela CNBC como uma das 50 empresas mais disruptivas do mundo, ao
lado de startups como Airbnb, Pinterest, Spotify e Snapchat.
O Narrative Science também mantêm parcerias com a Big Ten Network, a
Game Changer, a ProPublica, e cerca de outros 10 clientes cuja identidade não é
revelada por acordos de confidencialidade. (Dörr, 2015) Apesar de ter focado
inicialmente em jornalismo, a empresa ampliou o seu campo de atuação e
atualmente também implementa seu software para a redação de relatórios
financeiros de grandes empresas, como a Credit Suisse, a Mastercard, a T. Rowe
Price, a USAA e a American Century Investments Services Inc.
A principal concorrente do Narrative Science é a Automated Insights,
localizada em Durham, nos Estados Unidos, que mantêm uma parceria com a
agência de notícias Associated Press (AP). A empresa estima que só em 2014 tenha
criado um bilhão de notícias com o software Wordsmith, principalmente sobre
assuntos personalizados como partidas de futebol de simuladores, venda de
imóveis e relatórios de audiência para sites.
Um dos primeiros jornais nos Estados Unidos a adotar o jornalismo
automatizado foi o Los Angeles Times, que criou em 2011 o Homicide Report
(homicide.latimes.com) para gerar narrativas sobre todos os homicídios reportados
às delegacias de Los Angeles; e o Quakebot (latimes.com/local/earthquakes), que
publica pequenas notícias sobre terremotos a partir de 3.0 graus de magnitude na
escala Richter usando informações extraídas do banco de dados da USGS
Earthquake Notification Service. Desenvolvido pelo jornalista e programador Ken
Schwenke112, o Quakebot ficou conhecido internacionalmente em março de 2014,
quando foi o primeiro a publicar uma matéria sobre o terremoto de 4.7 graus que
atingiu a Califórnia, apenas três minutos após o evento. O “furo jornalístico” do
Quakebot foi materializado nesta matéria (Figura 2):
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Ken Schwenke posteriormente foi trabalhar no The New York Times e desde junho de
2016
está
desenvolvendo
uma
plataforma
para
as
eleições
no
ProPublica.
(https://www.linkedin.com/in/kenschwencke)
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Figura 2 – Notícia sobre o terremoto de 4.7 graus que atingiu a Califórnia produzida pelo
Quakebot e publicada no Los Angeles Times (Oremus, 2014)

Adquirido pela Amazon em outubro de 2013, o The Washington Post teve
sua primeira experiência com automação ao desenvolver o software Truth Teller,
que verifica as informações enquanto escuta um discurso político em tempo real, e
analisa se o que está sendo dito é verdade ou mentira a partir de um banco de
dados com discursos anteriores. Mais recentemente, na véspera dos Jogos
Olímpicos Rio 2016, o jornal anunciou que começaria a produzir notícias
automatizadas com o software NLG Heliograf, desenvolvido internamente por uma
equipe de engenheiros. Vinculado ao banco de dados da Stats.com, a meta durante
as Olimpíadas era publicar 300 notícias no “blog ao vivo” e 600 atualizações nos
perfis do Twitter (Figura 3), Echo e Facebook Messenger. Posteriormente, o
Heliograf também foi utilizado na cobertura das eleições presidenciais dos Estados
Unidos.

\\ Atas do #5COBCIBER \\

442

Figura 3 - Perfil no Twitter do The Washington Post (@wpolympicsbot) foi atualizado
automaticamente durante as Olimpíadas Rio 2016

Na Alemanha, há pelo menos quatro startups que desenvolvem softwares
NLG já adotados por redações jornalísticas. A que mais se destaca é a Aexea,
desenvolvedora do software AX Semantics que produz narrativas automatizadas em
12 línguas - Inglês, Alemão, Francês, Espanhol, Italiano, Português, Chinês,
Dinamarquês, Sueco, Holandês, Norueguês, Indonésio (Dörr, 2015:14) - sobre
assuntos como esportes, finanças, previsão do tempo e entretenimento. Por causa
de um acordo de confidencialidade, a empresa não revela a identidade dos veículos
de comunicação que adotam a sua ferramenta, mas possui pelo menos cinco
clientes na Alemanha e também fornece serviços para a Sports Information Service
(SID). (Dörr, 2015) Recentemente, a Aexea desenvolveu um projeto de pesquisa
em parceria com a Ludwig Maximilian University of Munich (LMU) e a Deutsche
Welle para a cobertura das eleições presidenciais nos Estados Unidos, com
financiamento da Volkswagen Foundation.
As outras três empresas que também estão em atividade na Alemanha são:
a Text-on, utilizada pelos veículos Berliner Mongenpost e Finanzen100.de; a
Retresco, que mantêm parcerias com Neue Osnabrücker Zeitung, Weserkurier,
Radio Hamburg FussiFreunde, Rheinfussball, Goekick.info e Fubanews.org; e a
Textomatic, que possui dois clientes, o Handelsblatt e um jornal regional. (Dörr,
2015:15)
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Na França, o Le Monde foi o primeiro jornal a adotar um software NLG, em
uma parceria com a startup Syllabs desde março de 2015, tendo como primeiro
projeto a cobertura das eleições departamentais. Como banco de dados, o sistema
utilizou o INSEE (Instituto Nacional de Estudos Estatísticos e Econômicos) e, ainda
na noite da eleição, publicou 36 mil notícias no site com o resultado de todos
municípios e cantões (Figura 4), feito que não seria possível se realizado por
jornalistas humanos. Com esta cobertura, o Le Monde liderou a audiência nas
eleições, na frente de veículos como a France TV e o Le Fígaro. (Data2Content,
2016)

Figura 4 – Exemplo de notícia automatizada publicada pelo Le Monde durante as eleições
departamentais 2015 (Data2Content, 2015)

Entre outras experiências no mundo, no Reino Unido a empresa Arria foi
uma das pioneiras na aplicação de softwares NLG para o jornalismo, fornecendo
previsões do tempo automatizadas para o MeteoGroup. Na China, há pelo menos
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duas empresas investindo nesta tecnologia: a Tencent com a plataforma
Dreamwriter e a agência Xinhua, que desenvolveu o software Kuaibi Xiaoxi, para
produzir notícias sobre esportes e resultados financeiros em chinês e inglês. O
jornalismo

algorítmico

também

já

chegou

oficialmente

à

Rússia,

com

o

desenvolvimento de uma plataforma pela empresa Yandex para a criação de uma
nova agência apenas com notícias automatizadas. (Data2content, 2016)
Controvérsias em torno da automação do jornalismo
A automação no jornalismo não é um tema recente e foi abordada como
possibilidade em um artigo de Nilson Lage (1997) que apresenta uma proposta de
um sistema de automatização do lead fundamentada em regras linguísticas usadas
na estruturação desta etapa da narrativa jornalística. Ao diferenciar os conceitos de
notícia e reportagem, ele conclui que as possibilidades de automação só seriam
possíveis com as notícias.
A proposta de Lage (1997) serviu de inspiração para um projeto do
professor Márcio Carneiro dos Santos, da Universidade Federal do Maranhão, que
desenvolveu um software utilizando Python e a biblioteca NLTK – Natural Language
Toolkit - a partir de informações obtidas na internet sobre os resultados do
Campeonato Brasileiro de Futebol em 2013. (Santos, 2016)
“Gerar resumos de notícias estruturados e/ou peças informativas de modo
automatizado”

também

é

uma

das

funcionalidades

previstas

pelo

modelo

Jornalismo Digital em Base de Dados (JDBD), que identifica nas bases de dados
(BDs) um “aspecto-chave para a construção de sites jornalísticos” (Barbosa, 2009).
O modelo JDBD considera três tipos de automatização: parcial, procedimental e
total.
“A tendência, pelo que se observa, é de maior automatização, não apenas
para a saída do conteúdo, mas quanto aos processos de apuração. Com
isso, concretamente o jornalista poderá dedicar-se mais à atividade
intelectual – investigação, seleção, análise, prospecção e descoberta de
relações para as informações, etc.” (Barbosa, 2009:14)
Mais recentemente o Jornalismo Automatizado tem sido tema de um
crescente número de artigos e pesquisas, principalmente nos Estados Unidos,
Alemanha, França e Reino Unido. Dalen (2012), por exemplo, analisou a cobertura
de jogos de basquete universitário nos Estados Unidos pela Statsheet, empresa que
posteriormente mudou o nome para Automated Insights, realizada por 345 sites
com a produção de 15 mil notícias por mês sem a intervenção humana. Já Carlson
(2014) analisou a experiência do Narrative Science com a Forbes, apontando
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algumas reflexões sobre a autoridade jornalística versus a autoridade algorítmica. O
principal foco destas duas pesquisas era observar como os jornalistas estavam
reagindo ao fenômeno das “machine-written news” (Dalen, 2012) ou dos “robotreporters” (Carlson, 2014).
Pelo menos duas pesquisas analisaram a percepção dos leitores para os
conteúdos escritos por software. A primeira delas (Clerwall, 2014) fez uma análise
comparativa entre uma notícia escrita por um jornalista e outra escrita por um
software a partir de 12 indicadores (Figura 5), e os resultados apontaram que os
conteúdos automatizados são percebidos como descritivos, chatos e objetivos, mas
não necessariamente é possível distingui-los das notícias escritas por jornalistas.
Um outro estudo de recepção desenvolvido na Alemanha com 986 participantes
(Graefe, Haim, Haarmann, Brosius, 2016) teve como intuito realizar um “teste de
turing”113 do jornalismo e observou que os leitores tiveram muita dificuldade em
distinguir se a notícia era escrita por um jornalista ou por um software NLG.

Figura 5 – Tabela compara notícias escritas por software com notícias escritas por jornalistas
considerando 12 indicadores diferentes. (Clerwall, 2014:525)
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O Teste de Turing foi um conceito introduzido por Alan Turing em 1950 em seu artigo
“Computing Machinery and Inteligence” e tinha como objetivo testar a capacidade de uma
máquina em exibir comportamento inteligente equivalente a um ser humano, ou
indistinguível deste. (Wikipedia)
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Essa não distinção entre textos produzidos por humanos e por algoritmos
nos parece ser um bom exemplo de uma questão que, com frequência, é associada
ao jornalismo automatizado: os robôs vão substituir os jornalistas? Partindo de uma
perspectiva predominantemente antropocêntrica (que tem, portanto, dificuldades
em olhar de forma simétrica para os atores não-humanos), os softwares NLG, ao
contribuir para a desestabilização das redes sociotécnicas sobre as quais se baseia
a produção jornalística, são desencadeadores de uma controvérsia (Venturini,
2010) que envolve diferentes atores, argumentos, alianças e oposições. Conforme
Venturini (2010:1), “a cartografia de controvérsias é o exercício de elaborar
dispositivos para observar e descrever o debate social especialmente, mas não
exclusivamente, em torno de questões tecno-científicas.”
Um dos pontos iniciais desta controvérsia foi a publicação em 2012 do artigo
“A robot stole my Pulitzer!”, de Evgeny Morosov, sobre a parceria do Narrative
Science e da Forbes, que foi traduzida para diversas línguas (português, inclusive)
e publicada em vários sites de veículos de grande circulação ao redor do mundo. A
matéria repercute uma afirmação polêmica de Kristian Hammond, professor de
Ciências da Computação da Northwestern University e Chief Scientist do Narrative
Science, que previa que em quinze anos 90% das notícias seriam escritas por robôs
e em cinco anos um robô ganharia o Pulitzer. (Levy, 2012) A repercussão desta
afirmação acendeu o alerta em muitas redações: será que, além do risco de perder
o emprego por conta da crise econômica enfrentada pelos grandes veículos, os
jornalistas teriam agora que lidar com mais este competidor, os robôs-repórteres?
A publicação do artigo de Evgeny Morosov e de outras textos posteriores
desencadeou, nos últimos anos, a reação de um conjunto de atores envolvidos ou
impactados pela temática, em um processo de negociações e translações. Para os
atores envolvidos no desenvolvimento dos softwares NLG, os jornalistas não devem
se preocupar com isso. Robbie Allen, CEO da Automated Insights, argumenta que
esta inovação segue outra lógica de distribuição e, ao invés de serem lidas por
milhares de pessoas como desejam os jornalistas, o objetivo da empresa é
exatamente o oposto. O software cria um milhão de artigos para serem lidos, cada
um, por uma pessoa. “Não acho que os jornalistas devam ficar preocupados pois
estamos criando conteúdo que não existia antes”. (Kirkland, 2014)
Lu Ferrara, vice-presidente da Associated Press, afirma que o objetivo seria
liberar profissionais da tarefas repetitivas, rotineiras e entediantes que podem ser
reproduzidas por uma máquina com a mínima supervisão de um jornalista. “Isto
nos permitirá empregar nossos recursos humanos de maneira mais criativa durante
a temporada de resultados. E assim descobriremos tendências e informações
exclusivas para publicar ao mesmo tempo que esses dados.” (Pereda, 2014)
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Ao analisar a notícia produzida pelo Quakebot sobre o terremoto que ocorreu
em Los Angeles em março de 2014, Oremus argumenta que o texto não é nenhuma
publicação digna de um prêmio Pulitzer, mas pondera: que primeira notícia sobre
um terremoto seria? Um dos objetivos das notícias automatizadas seria publicar de
forma rápida e precisa informações sobre algum assunto, e não escrever uma
reportagem completa. Esta notícia, por exemplo, foi publicada às 6h28, apenas 3
minutos após o abalo sísmico, e atualizada 71 vezes por jornalistas humanos até o
meio-dia. (Oremus, 2014).
Ken Schwenke, jornalista e programador responsável pelo desenvolvimento
do Quakebot, é um dos defensores do jornalismo automatizado. Segundo ele,
“A forma como usamos o software é suplementar. Economiza muito tempo
para as pessoas em determinados tipos de notícias, onde elas podem pegar
as informações no software tão boas quanto se tivessem sido escritas por
uma pessoa. A plataforma não elimina o emprego de ninguém, pelo
contrário, torna o emprego dos jornalistas mais interessante.” (Oremus,
2014)
Esta visão vai de encontro com a perspectiva de Bruno Latour, um dos
principais teóricos da Teoria Ator-Rede. “O impulso de considerar um artefacto
técnico como ‘autônomo’ é uma visão moralista comum e desgastada daqueles que
nunca perceberam a multidão de seres humanos necessários para manter uma
máquina viva.” (Latour, 1992:251-252)[tradução livre]114
Estes

argumentos

defendidos

pelos

profissionais

envolvidos

no

desenvolvimento do jornalismo automatizado não são suficientes para estabilizar as
opiniões. O uso da palavra “robô” e de imagens que reproduzem a visão humanoide
destes artefactos técnicos (Figura 6) alimentam a opinião mística e distópica frequentemente evocada também pela ficção científica, por exemplo -, e acaba por
(re)aquecer a controvérsia.
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“The ‘autonomous’ thrust of a technical artifact is a worn-out commonplace made up by
bleeding-heart moralists who have never noticed the throngs of humans necessary to keep a
machine live.” (Latour, 1992:251-252)

\\ Atas do #5COBCIBER \\

448

Figura 6 – Imagens associam robôs e computadores nas reportagens publicadas sobre
Jornalismo automatizado (Oremus, 2014 e Pereda, 2014)

A polêmica é tão grande que nem todos os veículos que adotam a
plataforma da Automated Insights revela que suas notícias foram produzidas por
um software, pois temem que isto chame a atenção dos leitores que terão uma
postura mais crítica quanto aos textos, procurando defeitos por ele ter sido escrito
por um “robô”. Um outro ponto levantado seria um tratamento diferenciado pelas
ferramentas de Search Engine Optimization (SEO) de sistemas de busca como o
Google, que poderiam qualificar de forma inferior as notícias automatizadas.
(Kirkland, 2014)
Abrindo a caixa-preta dos softwares NLG
Após

uma

exploração

inicial

das

controvérsias

desencadeadas

pela

popularização do Jornalismo Automatizado, nos voltamos agora para outra rede
sociotécnica: aquela que está por trás das inscrições publicadas nos sites
jornalísticos. A redação automatizada de notícias

só se torna possível com o

desenvolvimento de softwares de Natural Language Generation (NLG), um
subcampo da Inteligência Artificial e da linguística computacional que foca em
sistemas de processamento de dados para a produção de textos em linguagem
natural. Atualmente, a aplicação destes softwares ocorre para a produção de
notícias que tenham narrativas repetitivas e estruturadas a partir de dados
estatísticos, sobre assuntos como previsão do tempo, análise de indicadores do
mercado financeiro, cobertura de crimes, esportes, eleições. Conforme explica Dörr
(2015),
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começando pelo input de dados (request), algoritmos aplicam operações
estatísticas para selecionar informações de um banco de dados e avaliá-los
em termos de relevância. O sistema NLG deve então decidir quais
estruturas linguísticas (palavras, sintaxe, sentenças) serão utilizadas para
comunicar a informação desejada. (...) Como observado por Reiter (2010)
o processo de geração de conteúdo é complexo e requer muitas decisões,
incluindo escolhas lexicais (escolha de qual conteúdo e palavras devem ser
usadas para expressar os conceitos principais referentes aos dados) (...) O
resultado (output) é um texto em linguagem natural. Após este processo
de geração, os textos são publicados automaticamente em veículos de
comunicação online ou offline. (Dörr, 2015:6) [ tradução livre]115
Ao analisar a API e a versão beta do software Wordsmith, produzido pela
Automated Insights e utilizado pela Associated Press, observamos que estas
notícias são escritas partir de um framework padrão que, com a padronização de
algumas regras, gera textos a partir de dados estruturados em tabelas CSV (Figura
7). É como se tivéssemos um texto com algumas lacunas em branco, e o algoritmo
fosse programado para analisar o comportamento desses dados e preencher com
eles estas lacunas, com a capacidade ainda de personalizar alguns trechos de forma
mais complexa.

Figura 7 – Tabela CSV do tutorial do software Wordsmith com dados de previsão do
tempo de várias cidades do mundo
A partir destas especificidades, novas atividades jornalísticas vão emergindo.
Para a implantação do Wordsmith na redação da Associated Press, a editora
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“Starting from the input level (request), algorithms apply statistical operations to select
elements from a basic data-set and assign relevance to them. The NLG system must decide
which linguistic structures (words, syntax, sentences) should be used to communicate the
desired information. (…) As Reiter (2010) notes, this content generation process is complex
and requires many decisions, including the lexical choice (choosing which content and words
should be used to express domain concepts and data reference). (…) The result (output) is a
text in natural language. After this generation process, the texts are published mainly
automatically on online or offline news outlets.” (Dörr, 2015:6)
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assistente de negócios Philana Patterson116 trabalhou com programadores que
traduziram as regras e os modelos de notícias sobre balancetes financeiros em
código algorítmico, para que o software pudesse gerar textos a partir dos dados
disponibilizados pela Zack Investment Research (www.zacks.com). (Lecompte,
2015) Todas as notícias automatizadas são assinadas com os seguintes dizeres:
“This

story

was

generated

by

Automated

Insights

(http://automatedinsights.com/ap) using data from Zacks Investment Research.”, o
que em português significa que esta notícia foi gerada pela Automated Insights
usando dados da Zacks Investment Research. Em 2015, a Associated Press
contratou seu primeiro “editor de notícias automatizadas”, Justin Myers, cuja
função é identificar tarefas repetitivas e onerosas desempenhadas pela equipe de
jornalistas que têm potencial para serem automatizadas. (Lecompte, 2015)
O “criador de conteúdo automatizado” é um profissional que está na
interseção entre o jornalista e o analista de big data. (Carlson, 2014) Um dos
desafios é compreender como estas notícias escritas por algoritmo interagem com a
prática social do jornalismo. “A crescente habilidade das notícias escritas por
máquinas prenuncia novas possibilidades de um terreno de conteúdos que excede
em

muito

a

capacidade

de

produção

dos

jornalistas

humanos.”(Carlson,

2014:1)[tradução livre]117 Uma das possibilidades previstas por Graefe (2016) é
uma crescente integração entre humanos e máquinas, com os jornalistas se
especializando e desenvolvendo habilidades que não podem ser realizadas por um
algoritmo, como entrevistas, reportagens investigativas e uma análise aprofundada
sobre um tema.
Os

softwares

NLG

substituiriam

os

jornalistas

que

cobrem

assuntos

rotineiros e repetitivos, mas a adoção dessas ferramentas pelas redações também
criaria novos empregos, principalmente para profissionais especializados em
programação. A implantação dos softwares NLG nas redações desafia os jornalistas
a lidarem com a apuração e a disponibilidade crescente de dados de uma nova
forma, e uma possível tendência é a necessidade deles se familiarizarem com
linguagens de programação, principalmente Python e R.
Apontamentos finais
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Philana Patterson trabalhou na Associated Press até novembro de 2015 e desde então faz
parte da equipe do USA Today, onde coordena a editoria Money e a interligação da versão
impressa com plataformas digitais. (https://www.linkedin.com/in/philana-patterson-604975)
117
“The growing ability of machine-written news texts portends new possibilities for an
expansive terrain of News content far exceeding the production capabilities of human
journalists.” (Carlson, 2014:1)
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Esta análise faz parte de um projeto de pesquisa de mestrado em
andamento que propõe uma reflexão não antropocêntrica sobre o jornalismo,
demonstrando que a comunicação sempre foi um campo atrelado a muitas
ferramentas tecnológicas e dependente de vários atores não-humanos em seu
processo de produção. Defende-se o ponto de vista de que, com a introdução dos
softwares NLG nas redações, ocorre uma complexificação do processo de produção
de notícias e os robôs-repórteres não são autônomos, e sim aparatos tecnológicos
híbridos interligados em uma rede heterogênea a vários outros atores humanos e
não-humanos. Pretende-se, a partir dessa análise, desmistificar o imaginário que
ronda o robô-repórter como uma prática que não inclui uma perspectiva humana,
demonstrando que os softwares NLG não se tratam de robôs humanoides, e não
eliminam os jornalistas do processo de produção da notícia, mas modificam a sua
forma de atuação profissional.
A presença de várias empresas investindo no desenvolvimento de softwares
NLG e fechando parcerias com jornais de grande circulação indica que as notícias
automatizadas talvez sejam uma tendência e podem se tornar cada vez mais
comuns nos próximos anos. Dalen (2012) aponta duas razões principais para isso:
“Primeiro, o jornalismo como profissão está cada vez mais comercial e
seguindo as lógicas de mercado. A automatização de algumas tarefas
jornalísticas vai de encontro ao objetivo de aumentar as margens de lucro
e reduzir os custos de produção. A segunda razão pela qual a automação
do conteúdo jornalístico deverá ser bem sucedida é a qualidade das
notícias com as quais ele está competindo. As notícias escritas por
computador não estão aptas a competir com o jornalismo de alta qualidade
produzido pelos principais meios de comunicação que está atento aos
detalhes, à análise, à informações de qualidade, e exploram uma
linguagem mais viva e com humor. Mas a qualidade das notícias
disponíveis atualmente de forma gratuita na internet é muito baixa, e com
elas o conteúdo automatizado está apto a competir.” (Dalen, 2012:651)
[tradução livre]118
As redes são constantemente modificadas, e as relações entre atores
humanos e não-humanos também, mas o grande diferencial desta construção está
exatamente nas interpretações. A evolução da Inteligência Artificial abre um mundo
de possibilidades, mas é preciso que os jornalistas encarem de frente o potencial
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“Two main reasons are mentioned to explain why automated content generation is a
trend that needs to be taken seriously. First, the journalistic profession is more and more
commercialized and run on the basis of business logics. The automation of journalism tasks
fits in with the trend to aim for higher profit margins and lower production costs. The second
reason why automated content creation might be successful is the quality of stories with
which it is competing. Computer-generated news articles may not be able to compete with
high-quality journalism provided by major news outlets, which pay attention to detail,
analysis, background information and have more lively language or humor. But for
information which is freely available on the internet the bar is set relatively low and
automatically generated content can compete.” (Dalen, 2012:651)
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que a big data possui para o avanço técnico da profissão, auxiliando-os a lidar com
o crescimento exponencial de dados e informações disponíveis atualmente no
mundo. É no desenho de softwares que analisam e organizam a big data onde
reside o tesouro.
Longe de defender um ponto de vista próximo ao determinismo tecnológico,
e apontar que a tecnologia seja a solução para todos os problemas que acometem o
mercado de comunicação, é necessário reconhecer o papel desempenhado pelos
algoritmos no jornalismo contemporâneo e compreender melhor a sua presença e
atuação

na

rotina

das

redações.

Sob

o

risco

de

encaixapretar

as

redes

sociotécnicas, ignorá-los não é uma opção. Defendemos uma análise que se
distancia do imaginário “ameaçador” de que os algoritmos vão substituir os
humanos e dominar o mundo e, apesar de ainda serem invisíveis para muitas
pessoas, eles estão agindo cada vez mais e vieram para ficar.
Como perspectivas futuras, esta pesquisa pretende se dedicar a uma análise
mais sistematizada das controvérsias desencadeadas pela implementação da
automatização

nas

redações

jornalísticas

e

compreender

como

se

dão

as

associações entre humanos e não-humanos na produção de notícias automatizadas.
A partir das APIs dos softwares Wordsmith, da Automated Insights, e AX
Semantics, da Aexea, aprofundaremos a análise da atuação dos algoritmos e as
formações de redes sociotécnicas neste processo.
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Resumo
Em tempos de intensa evolução tecnológica, marcada pelo avanço dos novos
ambientes virtuais na era digital, os sites de notícias têm buscado utilizar a
materialidade da convergência midiática como premissa de que são as interações e
as práticas comunicativas que caracterizam os intercâmbios comunicacionais
(JENSEN, 2010), admitindo a coexistência de múltiplos sistemas de mídia, onde o
conteúdo é transmitido fluidamente (JENKINS, 2009). A partir dessa premissa, a
proposta desta comunicação é apresentar uma análise descritiva da experiência da
cobertura dos sites portugueses Observador (http://observador.pt/), Expresso
(http://expresso.sapo.pt/) e o Público ( http://www.publico.pt/ ) durante o
processo de impeachment da presidente do Brasil Dilma Rousseff, à luz da
convergência de plataformas multimidiáticas, diferenciando os elementos
encontrados na cobertura como as ferramentas de comunicação, título, tipos de
textos e fontes utilizadas. A pesquisa utilizou-se da revisão bibliográfica e da
observação direta do escopo do trabalho, por meio de acesso aos arquivos dos sites
entre os dias 16, 17 e 18 de abril de 2016, ou seja, véspera, dia e pós votação do
impeachment, respectivamente. No entanto, não está obtusa a etapa crítica de
compreensão, nesta análise descritiva, do processo de midiatização que ocorre
invariavelmente nos fenômenos contemporâneos de comunicação. A sociedade, por
meio de suas instituições e organizações, estabelece inter-relações semânticas que
constrói e reconstrói significados potencializado pelos meios eletrônicos. Algo que é
chamado como midiatização da cultura e da sociedade (HJARVARD, 2014). Aceitar
esse conceito envolve perceber um processo onde estas esferas tornam-se
dependentes da mídia e de sua lógica. Assim, o olhar crítico para a pesquisa,
identificando as variáveis no significado do processo de impeachment da presidente
do Brasil, Dilma Rousseff, compreende parte significativa para entendimento da
cobertura dos sites portugueses.	
  
Palavras-chave: narrativas, convergência, midiatização, impeachment, Brasil.
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Abstract
In times of intense technological change, marked by the advance of new virtual
spaces in the digital age, news sites have sought to use the materiality of media
convergence as a premise. The latter are the interactions and communicative
practices that characterize the communicational exchanges (JENSEN, 2010),
admitting the coexistence of multiple media systems in which content is transmitted
fluidly (Jenkins, 2009). From this premise, the purpose of this communication is to
present a descriptive analysis of the coverage of the the following Portuguese sites:
Observador (http://observador.pt/), Expresso (http://expresso.sapo.pt/) and
Público (http://www.publico.pt/) during the impeachment of the Brazil´s president
Dilma Rousseff in the light of convergence multimediatic platforms, differentiating
elements found in coverage as communication tools, title, types of texts and
sources used. The research used literature review and direct observation of the
scope of work, through access to the files of the sites from the 16th to the 18th of
April 2016, which are the days before and after voting for the impeachment,
respectively. However, it is unavoidable to go through the critical stage of
understanding, this descriptive analysis of the media coverage process that
invariably occurs in contemporary communication phenomena. The society, through
its institutions and organizations, establishes semantic interrelationships that builds
and reconstructs meaning potentiated by electronic means, something that is called
as media coverage of culture and society (HJARVARD, 2014). Accepting this
concept involves realizing a process where these spheres become dependent on the
media and their logic. Thus, critical look at the research, identifying the variables in
the meaning of the impeachment of the Brazil´s president, Dilma Rousseff,
comprises a significant part to understanding the coverage of portuguese sites.
Keywords: narrative, convergence, media coverage, impeachment, Brazil.
Introdução

	
  
A cassação do mandato presidencial da primeira mulher a governar o Brasil,
Dilma Rousseff, findou-se no dia 31 de agosto de 2016, quando 61 senadores do
Senado Federal brasileiro, em votação em plenário, decidiram pelo impedimento da
presidente. Foram 20 votos contrários. Todo o desenrolar do processo foi
acompanhado pela suprema corte brasileira e orientado pela Constituição do país. 	
  
No entanto, o processo que culminou na cassação de Dilma iniciou-se em 02
de dezembro de 2015, quando a Câmara dos Deputados aceitou a denúncia
por crime de responsabilidade oferecida pelo procurador aposentado de justiça
Hélio Bicudo e pelos advogados Miguel Reale Júnior e Janaína Paschoal. Entre os 16
e 17 de abril de 2016 os deputados brasileiros votaram e aceitaram que o processo
fosse encaminhado ao Senado Federal por 367 votos favoráveis e 137 contrários,
dos 513 deputados presentes. Houve sete abstenções e somente duas ausências. 	
  
Assim, a partir dessa premissa, a proposta desta investigação é a de
apresentar
portugueses

uma

análise

descritiva

Observador

da

experiência

da

cobertura

(http://observador.pt/),

dos

sites

Expresso

(http://expresso.sapo.pt/) e Público (http://www.publico.pt/) durante o processo
de impeachment da presidenta do Brasil Dilma Rousseff na Câmara do Deputados,
com o objetivo de observar a existência ou não da convergência de plataformas
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multimidiáticas, diferenciando os elementos encontrados na cobertura como as
ferramentas de comunicação, tipos de textos e fontes utilizadas. 	
  
A pesquisa baseia-se na revisão bibliográfica e na observação direta do
escopo do trabalho, por meio de acesso aos arquivos dos sites entre os dias 16, 17
e 18 de abril de 2016, ou seja, véspera, dia e pós votação do impeachment,
respectivamente. Argumenta-se que em tempos de intensa evolução tecnológica,
marcada pelo avanço dos novos ambientes virtuais na era digital, os sites de
notícias têm buscado utilizar a materialidade da convergência midiática como
premissa de que são as interações e as práticas comunicativas que caracterizam os
intercâmbios

comunicacionais

(JENSEN,

2010),

admitindo

a

coexistência

de

múltiplos sistemas de mídia, onde o conteúdo é transmitido fluidamente (JENKINS,
2009). 	
  
O trabalho também instiga perceber quais significados são potencializados
sobre o caso e atores envolvidos nesta cobertura, considerando que o que ocorre
invariavelmente nos fenômenos contemporâneos de comunicação. A sociedade, por
meio de suas instituições e organizações, estabelece interrelações semânticas que
constroem e reconstroem significados potencializados pelos meios eletrônicos. Algo
que é chamado como midiatização da cultura e da sociedade (HJARVARD, 2014).
Aceitar esse conceito envolve perceber um processo onde estas esferas tornam-se
dependentes da mídia e de sua lógica. Assim, o olhar crítico para a pesquisa,
identificando as variáveis no significado do processo de impeachment da presidente
do Brasil, Dilma Rousseff, compreende parte significativa para entendimento da
cobertura dos sites portugueses.	
  

	
  

Convergência e a informação glocalizada	
  

	
  

Em um tempo já distante, o argumento utilizado sobre o que ocorre do outro
lado do mundo ou a quilômetros de distância, cada vez mais fica nos registros
noticiosos da imprensa. A prática do jornalismo na web aproximou os povos e
influenciou, porque não, as dinâmicas sócios-culturais e econômicas de muitos
países, o que Clanclini (2003) chamou de glocalização. A cobertura do processo de
impeachment da presidente do Brasil, Dilma Rousseff, pelos sites portugueses é um
bom exemplo de proximidade do jornalismo por meio da web e da convergência. 	
  
Portanto, o que se observa é que na perspectiva dos estudos atuais que
envolvem o jornalismo, principalmente na última década, os efeitos do uso da
tecnologia, das convergências e das narrativas que sustentam a produção
jornalística, apresentam-se como um dos principais pontos a serem identificados,
discutidos e/ou analisados pelos pesquisadores. 	
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Assim, nota-se que as relações entre tecnologia, ambientes conectados e o
jornalismo se unem e se estabelecem com muita nitidez na atualidade por aquilo
que fora nomeado de cultura da convergência, expressão cunhada por Jenkins
(2009) em seus estudos sobre convergência e narrativa transmídia.
Jenkins (2009, p. 29) refere-se à convergência como “o fluxo de conteúdos
através de múltiplas plataformas de mídia, à cooperação entre múltiplos mercados
midiáticos

e

ao

comunicação”.

comportamento

Para

o

autor,

a

migratório
palavra

dos

públicos

convergência

dos

meios

“consegue

de

definir

transformações tecnológicas, culturais e sociais, dependendo de quem está falando
e do que imaginam estar falando”. Representa, pois, “uma transformação cultural,
à medida que consumidores são incentivados a procurar novas informações e fazer
conexões em meio a conteúdos de mídia dispersos” (p. 29-30).	
  
Já Quinn (2005, p. 3) apud Alzamora e Tárcia (2012, p. 25) expõe que a
convergência está diretamente relacionada ao indivíduo e à cultura de cada país. “O
tipo de convergência que se desenvolve em qualquer empresa será um produto da
cultura desta empresa”. A afirmação é importante porque realça, na perspectiva do
jornalismo, as linhas editoriais adotadas por cada veículo de comunicação e a
atuação destes no mercado editorial. 	
  
Deste modo, como bem destacou Massarolo (2015, p. 136), 	
  

	
  

	
  

[...] a convergência midiática representa um estímulo à participação e cocriação de conteúdo em plataformas de mídia, trazendo as transformações
cotidianas para o ambiente da cultura participativa, na qual os usuários
mais ativos preferem utilizar suas habilidades cognitivas e performáticas,
para poder assim, reconfigurar e compreender a percepção contemporânea
do seu cotidiano. 	
  

O argumento de Massarolo (2015) encontra sinergia com Gosciola e
Venancio (2016, p. 22) quando a dupla de autores aponta que “a convergência ou a
integração de mídias e de histórias veiculadas por diferentes plataformas é a mais
legítima expressão de um desejo presente no nosso repertório sociocultural, mas
que só encontra efetiva concretização com o advento e a popularização da web”. 	
  
Contribuindo ainda para o raciocínio, mas sob o ponto de vista da práxis,
Salaverría, Avilés e Masip (2010, p. 59) expõem que a convergência jornalística é
um processo de integração entre as mídias e se estabelece por meio de “(...) las
tecnologias

digitales

de

telecomunicación,

afectan

al

ámbito

tecnológico,

empresarial, professional y editorial de los médios de comunicación, propiciando
uma integración de herramientas, espacios, métodos de trabajo y linguajes
anteriormente disgregados (...)”. De acordo com os autores, os jornalistas
“elaboran contenidos que se distribuyen através de múltiples plataformas, mediante
los linguajes propios de cada una”. 	
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Assim, a partir de tal conjectura, onde o usuário da informação estabelece
sua participação por meio de plataformas midiáticas convergentes, é que se nota
uma “expansão do ecossistema midiático” (LEMOS, 2014, p. 28), na qual a mídia
pós-massiva conecta-se com as tecnologias digitais disponíveis. Na mídia pósmassiva o conteúdo pode fluir sem a presença de um mediador ou alguém que
possa contatá-la e, neste caso, os aspectos aqui analisados a partir dos sites
elencados encontram sintonia no conceito pós-massivo de mídia exposto. Lemos
(2014) argumenta que no caso da mídia pós-massiva o fluxo de informação é
descentralizado, heterogêneo e a emissão ocorre de modo conversional e, deste
modo, podendo ser mediada. 	
  

	
  
Da mediação para a midiatização e política

	
  
Refletir sobre um objeto com referências políticas e culturais que permeiam
fronteiras de países exige também um esforço no sentido de pensar a relação da
mídia com estes fatores. Quando se aborda o tema sob o aspecto de estudar
jornalismo on-line, implicitamente considera-se necessário contextualizá-lo em um
universo das redes, onde não se estabelece mais um diálogo horizontal entre
emissor e receptor, como aborda Felice (2012, p. 41) ao descrever este cenário
comunicacional contemporâneo:	
  

	
  

	
  

Assim sendo, para se analisar as redes é preciso contemplar não só o
aspecto relacional dos atores que estão imersos nelas, mas também focar
a análise nos seus dispositivos técnicos, nas suas arquiteturas digitais,
levando em consideração os objetos tecnológicos e as estruturas
comunicativas que tornam possível a existência de uma rede comunicativa
relacional.	
  
Imaginar o jornalismo atuando neste contexto implica em relativizar a ideia

da imprensa como mediadora. Nos estudos da comunicação, a mediação ganhou
destaque com Jesús Martín Barbero (2006). O autor entende a recepção da mídia
como um processo de interação, em que há um espaço entre o emissor e o
receptor. Tal espaço pode ser de natureza representativa ou simbólica, preenchido
pela mensagem, a qual é configurada com múltiplas variáveis, que eventualmente
poderá não ser compreendida pelo receptor, como imagina-se ao emitir-se a
mensagem.	
  
Focado nos aspectos culturais, o espanhol Manuel Martín Serrano (2008)
também contribuiu para este olhar na comunicação como mediadora. O autor
desenvolveu sua teoria utilizando os modelos culturais de mediação, estudando a
produção, transmissão e a utilização da cultura com o propósito de identificar
fenômenos atuais como a transculturação e controles sociais através da mídia.	
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Para Serrano (2008), o processo comunicativo é formado por quatro
elementos: os atores (pessoas físicas que estão em comunicação com outros
atores); os instrumentos (todos os aparatos para obter produção, intercâmbio ou
recepção de sinais; as expressões (informação que apresenta diferencial que
significa para alguém); e representação (organização de um conjunto de dados de
referência que proporciona um produto comunicativo).	
  
Desta forma, a pesquisa da comunicação está centrada no estudo da
mediação como produção, transmissão e utilização da cultura, a partir de análise
dos modelos culturais e de suas funções. Os meios atuam como mediadores
cognitivos, ou seja, oferecem modelos de representação do mundo; e mediadores
estruturais, aqueles que atuam como suportes capazes de fazer seleções daquilo
que se considera relevante, transformando e modificando.	
  
Quando se fala sobre fronteiras culturais, de um evento político que emerge
no Brasil e está sendo publicado em sites portugueses, entende-se como
apropriadas as ideias dos autores citados para refletir sobre o papel da mídia (até
certo limite).	
  
O que parece é que existe uma clara mudança, sobretudo quando se estuda
as redes, que precisa ser considerada. Além do cenário de comunicação não linear
é preciso repensar a ideia dos meios apenas como transportadores de sentidos, que
carregam mensagens de emissores ou produtores centralizados para receptores. É
necessário também pensar a mídia como contribuidora na construção dos sentidos.	
  
Para Stig Hjarvard (2014), a sociedade e a cultura estão tão permeadas pelo
funcionamento das mídias, que já não se pode separá-las das instituições
contemporâneas. “Com efeito, as influências da mídia encontram-se não apenas na
sequência comunicativa constituída por emissores, mensagens e receptores, mas
também na cambiante relação que ela desenvolve com outras esferas sociais” (p.
15). E neste contexto, o papel do pesquisador está em compreender de que forma
se estabelecem as mudanças nas instituições e processos culturais frente ao que
apresenta os meios de comunicação.	
  
Esta transferência de interesse e foco descaracteriza a ideia de mediação
onde fica exposta a possibilidade de que os processos de midiatização podem afetar
a relação entre o indivíduo e a sociedade. “[...] a relação entre mídia, cultura e
agente social individual tornou-se, assim, quase sinônimo de interação entre mídia,
cultura e identidade” (Harvard, 2014, p. 221).

	
  
Com a midiatização da sociedade está em processo um outro modo de
pensar, uma outra forma de estruturação das práticas sociais,
constituindo-se como matriz de outra racionalidade e de outro desenho das
interações. A mídia, nesta sociedade, é a instituição mediadora onde se
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legitimam outras instituições e se outorga sentido às mediações. A mídia
não media os outros campos sociais, mas os midiatiza, enquadrando todos
- a política, a religião, a cultura, a educação, as relações afetivas e
parentais - em sua lógica e funcionamento (BERGER, 2008, p. 10).	
  

	
  

Com este pensamento, Berger (2008) atenta para a importância em buscar
as pesquisas na midiatização e captura pontos sobre as segmentações sociais. A
especificidade da política aqui é importante de ser tocada porque salienta
características sob o aspecto da midiatização.	
  
Hjarvard (2014) afirma que a política foi tão intensamente submetida às
mudanças na sociedade contemporâneas sob o aspecto das mídias que, neste caso,
faria apenas sentido falar sobre “midiatização da política”, não cabendo pensar na
coexistência da mediação. O autor salienta sobre o papel híbrido do comentarista
político ligado aos meios de comunicação e de como expõe a opinião contribuindo
para esta constituição e fortalecimento deste processo.

	
  

A evolução do comentário político é um exemplo interessante da
midiatização da política, na medida em que reflete a necessidade dos
meios de comunicação de desenvolverem uma casta particular de
comentaristas especializados em política, em resposta às crescentes
interconexões entre as duas esferas (Harvard, 2014, p. 122).	
  

Os textos opinativos no espaço da política podem ocupar espaços específicos
considerando que fogem dos aspectos correntes do jornalismo como explicitar o
uso das fontes, podendo inclusive enfocar ou fazer alusões a fontes anônimas,
segundo seus interesses. Este processo que nos apresenta as subjetividades,
imbricadas por suas culturas, são observados nos modos de comunicação, e nos
sites aqui estudados. Assim, o que se propaga nas mídias pode refletir paradigmas
de uma sociedade, e também se desfazer de outro, interferindo nas formas atuais
de vivências.	
  
Este é o processo da midiatização que pode ocorrer no universo da internet,
com suas características midiáticas específicas. O universo das redes pode
apresentar-se como um meio que proporciona outras possibilidades e formas de
referências para a construção de ideias e representações simbólicas. Portanto, é
possível visualizar a possibilidade de que a Internet transforma a realidade
transformando aquele sujeito receptor em um sujeito que pode ser o produtor de
novas referências. Saindo da mediação para a midiatização.	
  
A pesquisa apresentada neste trabalho foi desenvolvida em um cenário de
investigação dos processos midiáticos demonstrados acima. Os sites portugueses,
na cobertura do impeachment, oferecem características das redes e do movimentos
de construção simbólica significativos para esta análise.	
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Resultados e as análises	
  

	
  

Observado anteriormente, a presente investigação utiliza-se da análise
descritiva

da

experiência

(http://observador.pt/),

da

cobertura

Expresso

dos

sites

portugueses

(http://expresso.sapo.pt/)

Observador
e

Público

(http://www.publico.pt/) para apresentar os elementos encontrados durante o
processo de impeachment da presidente do Brasil, Dilma Rousseff, à luz da
convergência

de

plataformas

multimidiáticas

e

suas

implicações

conceituais

decorrentes. A pesquisa utilizou-se da revisão bibliográfica e da observação direta
do escopo do trabalho, por meio de acesso aos arquivos dos sites entre os dias 16,
17 e 18 de abril de 2016, ou seja, véspera, dia e pós votação do impeachment,
respectivamente. Para a realização da pesquisa o sistema de busca dos sites foi
empregado digitando as palavras Dilma e Impeachment. 	
  
Mesmo que brevemente, convém expor que o site Observador é um jornal
eletrônico português que se encontra on-line desde 19 de maio de 2014. Ao
contrário dos dois veículos de comunicação analisados neste artigo, o Observador é
o único que nasceu unicamente no formato digital, não passando, por isso, pela
transição impresso/digital. Ao focar todos os seus recursos para a internet, o
Observador tenta ultrapassar a divisão que existe nas redações dos principais
jornais em Portugal, entre aquilo que é produzido para o impresso e aquilo que é
direcionado para o digital. 	
  
O jornal Público é publicado no formato impresso desde 5 de março de
1990. O site deste jornal foi lançado a 22 de setembro de 1995. No início a
plataforma digital servia apenas para a publicação da edição impressa e só
posteriormente passaria a incluir conteúdos elaborados para a internet. Além da
página

principal,

o

Público

tem

seis

sites

temáticos:

Cinecartaz

(cinecartaz.publico.pt), Fugas (fugas.publico.pt), Guia do Lazer (lazer.publico.pt),
Ípsilon (ipsilon.publico.pt), Life&Style (lifestyle.publico.pt) e P3 (p3.publico.pt). 	
  
Já o semanário Expresso, nasceu a 6 de Janeiro de 1973 e pertence ao
grupo de comunicação Impresa, que detém outros veículos de comunicação, como
o canal de televisão SIC. A presença on-line deste veículo aconteceu em julho de
1997, quando passou publicar on-line a sua edição impressa. Fortalecendo a aposta
no digital, o Expresso lançou a 6 de maio de 2014 o produto Expresso Diário, uma
publicação dirigida apenas para a plataforma dirigente e só para assinantes.	
  
Assim, no que se refere à investigação, entre

os textos estudados

completaram-se um escopo de 46, divididos entre oito publicados pelo site
Observador; 23 pelo Expresso e 15 pelo Público. O Expresso apresenta a maior
parte dos textos mesmo não publicando material sobre o tema no dia 16 de
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abril. Em um primeiro momento foi possível apresentar a análise da cobertura dos
sites e os elementos que a caracterizaram, por dia.

	
  
	
  
Figura 1	
  

	
  

Fonte: os autores.

	
  
O Quadro 1 mostra o diagnóstico dos sites no que se refere ao tema
investigado.	
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Quadro 1- 16 de abril de 2016

	
  

	
  
Nota-se que no dia 16 de abril de 2016 o site Expresso não apresentou
nenhuma menção à cobertura do impeachment no Brasil, quando a palavra chave
foi digitada. Já Público e Observador tiveram maior diferenciação quando o
elemento foi o meio de comunicação mais utilizado, descrito com detalhes mais
abaixo.

	
  
	
  
Quadro 2- 17 de abril de 2016	
  

	
  

	
  

	
  

	
  
Quadro 3- 18 de abril de 2016	
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Já os Quadros 2 e 3 trazem o diagnóstico dos dias 17 e 18 de abril,
respectivamente. Enquanto foi possível notar que em 17 de abril Expresso e Público
publicaram a mesma quantidade de títulos, ou seja, a cobertura ocorreu
quantitativamente igual, foi em Público que os ‘leitores’ puderam ter acesso ao
dobro de fontes (3 para 6). Interessante notar que a incidência de Público aparece
em todos os elementos investigados. 	
  
No entanto, no dia 18 de abril, foi Expresso que mais chamou a atenção pela
quantidade de publicações em relação aos demais: foram 13 publicações, contra 4
de Observador e 9 de Público. Expresso nesse dia só não aparece com incidência na
cobertura ao vivo do assunto. A partir da investigação quantitativa foi possível
trazer à análise a descrição dos detalhes, exposta a seguir.

	
  
Figura 2	
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Fonte: os autores.	
  

	
  

	
  
	
  
Em gêneros, quando especificados, é possível observar que o site Público
apresenta maior quantidade de textos opinativos e reportagens, somando um total
de 10 textos entre os dois gêneros, contra apenas cinco textos entre notas e
notícias. O Observador não apresenta notas, há quatro notícias e três reportagens.
O Expresso, mesmo não publicando material jornalístico no site no dia 16 de abril,
também aponta número expressivo na publicação de reportagens: quatro contra
seis do Público. O Observador não apresenta texto opinativo.

	
  
Figura 3	
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Fonte: os autores.

	
  

	
  
	
  
Quanto às fontes, percebe-se que grande parte dos textos são produzidos
com informações vindas dos jornais brasileiros ou agências de notícias ou fontes
secundárias. Fontes diretas, apenas o Público utiliza em duas reportagens. E
expresso tem a maior parte de publicações também com fontes de twitter.

\\ Atas do #5COBCIBER \\

470

Figura 4

	
  
Fonte: os autores.	
  

	
  
Já nas formas em que a informação foi transmitida, além do texto
propriamente exposto, notou-se o predomínio de fotos e/ou ilustrações, com
destaque para o Expresso. Por ser um ambiente multimidiático, esperava-se que os
sites apresentassem conteúdos multimidiáticos ou transmidiáticos, mas apenas o
Público utilizou o recurso com publicação de vídeos e, de forma discreta, todos
recorreram em algum momento na transmissão ‘ao vivo’ do processo de
impeachment por meio da TV Câmara federal, emissora do governo brasileiro.

	
  
Considerações Finais	
  

	
  

Depois de todo o exposto tentar-se-á conjugar os principais pontos
intercorrentes da presente comunicação. Nesse sentido, é necessário que se
entenda que a reflexão pontua aspectos que foram elencados como primordiais
para a investigação, como observar em dias específicos a cobertura de sites
portugueses durante o processo de impeachment da presidente do Brasil, Dilma
Rousseff.	
  
Assim, foi possível extrair da investigação: 	
  
1. Entre os 46 textos estudados, 21 se apresentavam em formato de notícias e
quatro em notas, utilizando-se de informações baseados naquelas já
publicadas nos jornais brasileiros ou em fontes secundárias. Este cenário
demonstra que mais de 50% do textos apossaram-se de significados já
expostos na mídia brasileira, tornando o indício de ressignificação pouco
significativo quando se observa a eliminação de checagem de informação ou
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uso de fontes diretas. Neste caso, é possível perceber um processo de
midiatização reforçando ideias que já circulam no material jornalístico
brasileiro.
2. Notando a presença de 13 reportagens e oito textos opinativos, entende-se
também uma marcante possibilidade de construir novos significados para o
tema abordado. Os textos opinativos, assim como as reportagens, claro que
em menor grau, permitem a emissão de novos dados, como foi possível
perceber, nesta pesquisa. Os articulistas, na segmentação da política
puderam ocupar espaços específicos e emitir pensamentos concretos já que
podem fugir de aspectos comuns do jornalismo como explicitar o uso das
fontes,

assim

direcionam

seus

interesses

e

novas

construções

de

significados. Como alerta Hjarvard (2014, p. 125), “[...] as limitações
organizacionais dos veículos jornalísticos andam de mãos dadas com a
transformação estrutural do nexo mídia-política, estimulando o maior
crescimento dessa forma híbrida do comentário político midiatizado”.
3. Houve restrita utilização de recursos multimidiáticos ou de aspectos da
transmidialidade pelos sites, restando ao público leitor a observação do
texto e de algumas fotos, o que, de certa forma, reforça a necessidade dos
sites em se apropriar daquilo que Lemos (2014) chamou de “expansão do
ecossistema midiático”.
Por fim, entendendo que a investigação está circunscrita em seu próprio
escopo e abordagem temporal, foi importante também observar que os sites
Expresso, Público e Observador, respeitando a linha editorial traçada por cada
segmento de mídia, dedicaram-se à cobertura do processo de impeachment no
Brasil, levando ao segmento do público informações essenciais para a compreensão
de todo o ocorrido, também limitados no processo contemporâneo de midiatização.	
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Resumo
A Língua Portuguesa tem registado nas últimas décadas bastantes alterações com
origem na oralidade, que, mais ou menos rapidamente, estão a transitar para o
registo escrito da literatura, do jornalismo e do direito.
Uma das mudanças mais rápidas e porventura mais surpreendentes é a da
utilização adverbial de adjetivos como “rápido”, em substituição de “rapidamente”.
O objetivo desta comunicação é apresentar os resultados de um estudo-piloto sobre
algumas alterações gramaticais deste tipo assimiladas pelo ciberjornalismo,
procurando suplementarmente aproximações e distanciamentos entre o português
europeu e o português brasileiro relativamente aos aspetos linguísticos sobre que
nos debruçaremos.
Como conclusão geral, podemos afirmar que o ciberjornalismo reproduz e adota
algumas alterações linguísticas disseminadas pela oralidade, mas não com a
amplitude que se esperava.
Em 72 por cento dos casos analisados nos cibermeios portugueses, o advérbio de
modo “rapidamente” ainda prevalece relativamente à utilização de “rápido” como
advérbio, mas nos cibermeios brasileiros já é minoritário (41%).
Também foi possível detetar 15 por cento das ocorrências da locução “se bem que”
regendo indicativo e não conjuntivo, em todos os casos com a oração concessiva
depois da principal.
Relativamente à utilização de “embora”, concluímos que em 100% dos casos a
regência mantém-se conjuntivo e que em 74% das ocorrências a conjunção surge
depois da oração que deveria ser a principal.
A metodologia utilizada não permitiu, contudo, chegar a conclusões quanto à
utilização adverbial dos adjetivos “péssimo” e “ótimo”, pelo que uma investigação
posterior deverá contemplar uma recolha de dados mais profunda.
Palavras-chave: Língua Portuguesa; linguística; ciberjornalismo; evolução

Abstract
The Portuguese language has registered in the last decades many changes
originating from orality, which, more or less quickly, are moving to the written
record of literature, journalism and law.
One of the quickest and perhaps most surprising changes is the use of adverbial
adjectives as "rápido" instead of "rapidamente".
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The purpose of this paper is to present the results of a pilot study on some
grammatical changes of this type assimilated by online journalism, seeking further
differences between European Portuguese and Brazilian Portuguese in relation to
the linguistic aspects that we will be dealing with.
As a general conclusion, we can claim that online journalism reproduces and adopts
some linguistic changes disseminated by orality, but not with the extent that was
expected.
In 72 percent of the cases analyzed in Portuguese online media, the adverb
"rapidamente" still prevails, but in Brazilian online media is already minority (41%).
It was also possible to detect 15 percent of the occurrences of the phrase "se bem
que" indicative and not conjunctive, in all cases with the concessionary sentence
after the principal.
Regarding the use of "embora", we conclude that in 100% of the cases the regency
remains conjunctive and that in 74% of occurrences the conjunction arises after the
sentence that should be the main one.
The methodology used did not, however, allow to draw conclusions concerning the
adverbial use of the adjectives "péssimo" and "ótimo", so further investigation
should include a deeper data collection.
Keywords: Portuguese language; linguistics; online journalism; evolution
Introdução
O rigor, a precisão e a correção da escrita têm sido critérios sobejamente
apontados como cruciais para um jornalismo de qualidade, sem que tal mude ou
possa ser descurado quando estamos perante um meio de características muito
próprias como é a Internet (Alexander & Tate, 1995-2006; Anderson, 2014;
Palacios, 2011; Kovach & Rosenstiel, 2004; Shapiro, 2010; Zamith, 2015). Da
mesma forma, não é líquido que o ciberjornalismo esteja necessariamente mais
recetivo ou até vulnerável à (re)produção de mudanças linguísticas.
A Língua Portuguesa tem registado nas últimas décadas bastantes alterações
com origem na oralidade, que, mais ou menos rapidamente, estão a transitar para
o registo escrito da literatura, do jornalismo e do direito.
Uma das mudanças mais rápidas e porventura mais surpreendentes é a da
utilização adverbial de adjetivos como “rápido”, em substituição de “rapidamente”.
O objetivo desta comunicação é apresentar os resultados de um estudopiloto

sobre

algumas

alterações

gramaticais

deste

tipo

assimiladas

pelo

ciberjornalismo, procurando suplementarmente aproximações e distanciamentos
entre o português europeu e o português brasileiro relativamente aos aspetos
linguísticos sobre que nos debruçaremos.
Pretendemos saber em que medida o ciberjornalismo reproduz e adota
alterações linguísticas disseminadas pela oralidade ou se, pelo contrário, tende a
resistir a essas mudanças, persistindo no respeito pelas normas gramaticais
consagradas pelas indicações de carácter prescritivo.
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Como primeira abordagem, foram executados neste estudo três conjuntos
de buscas linguísticas em notícias publicadas por uma seleção de cibermeios (sites
noticiosos/jornalísticos) de Portugal e do Brasil, as duas primeiras mais diretamente
relacionadas com o tema central desta pesquisa e a última como forma adicional de
procurarmos mais indícios desta presença de marcas da mudança linguística no
discurso ciberjornalístico:
1)

Busca de ocorrências de "rápido", à procura de construções em que o

adjetivo tenha uso adverbial (por exemplo: "Isto passou rápido").
2)

Busca

de

ocorrências

de

"péssimo"/"ótimo",

também

à

procura

de

construções em que o adjetivo tenha uso adverbial ("A sessão decorreu péssimo"),
mas introduzindo aqui uma variável: no português brasileiro estas construções
parecem estar a ganhar mais terreno do que no português europeu, pelo que as
buscas em cibermeios portugueses e brasileiros permitiriam comparar as duas
variedades.
3)

Busca da regência concessiva de "se bem que" e "embora": a gramática

normativa estipula que estas conjunções (ou locuções, no caso da primeira) rejam
conjuntivo, mas o indicativo está a aparecer cada vez com mais frequência ("Eu
vou acabar o curso, se bem que estou/esteja muito desiludido.", "Acabei por
escolher o trabalho em vez do exame, embora eu gosto/goste mais de fazer tudo
por final."). Pretendemos analisar também a ordem em que estas orações
aparecem: é cada vez mais raro que a concessiva anteceda a "principal", o que,
juntamente com a substituição do conjuntivo por indicativo, seria um indício
interessante de que estas construções estariam a passar de subordinadas a
coordenadas.
A pergunta de investigação ficou assim enunciada: “Em que medida o
ciberjornalismo

reproduz

e

adota

alterações

linguísticas

disseminadas

pela

oralidade? – os casos de ‘rápido’, ‘péssimo’, ótimo´, ‘se bem que’ e ‘embora’”.
Como hipóteses, colocámos as seguintes:
H1 – “Rápido” já substitui “rapidamente” em mais de metade das ocorrências;
H2 – “Péssimo” e “ótimo” têm uso adverbial apenas no português do Brasil;
H3 – O indicativo surge como o modo regido em mais de 10 por cento das
ocorrências de “se bem que” e “embora”;
H4 – As concessivas “se bem que” e “embora” surgem maioritariamente depois da
oração “principal”.
As buscas foram feitas em dois momentos. Num primeiro momento, em
novembro de 2016, foram procuradas 100 notícias (as 10 mais recentes com cada
palavra ou expressão em cada cibermeio) nas caixas de pesquisa das edições online
de dois jornais, um de Portugal (Diário de Notícias) e outro do Brasil (Folha de S.
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Paulo). Num segundo momento, em fevereiro e março de 2017, foi utilizada a
plataforma MediaViz, que está a ser desenvolvida no InfoLab119 da Faculdade de
Engenharia da Universidade do Porto (FEUP). Esta plataforma Web disponibiliza
ferramentas de análise que permitem caracterizar os padrões de publicação de
múltiplas fontes noticiosas online. Na atual (primeiro trimestre de 2017) fase de
desenvolvimento, a MediaViz agrega e permite comparar instantaneamente os
títulos (e em muitos casos também os leads ou sumários) de todas as notícias
difundidas por dezenas de cibermeios. Os responsáveis pela plataforma esperam
poder indexar também os textos integrais das notícias. Este desenvolvimento
permitirá, num momento posterior, aprofundar as pesquisas linguísticas aqui
apresentadas. Para o estudo que agora se apresenta, foram pesquisadas todas as
ocorrências de “rápido”, “rapidamente”, “péssimo”, “pessimamente”, “ótimo”,
“óptimo”, “otimamente”, “optimamente”, “se bem que” e “embora” detetadas
durante um mês (de 05 de fevereiro a 05 de março de 2017) em todos os sites
noticiosos de Portugal (38) e do Brasil (03) rastreados pela MediaViz. As pesquisas
foram

alargadas

a

“rápidamente”,

“péssimamente”,

“ótimamente”

e

“óptimamente”, para incluir na análise outras eventuais ocorrências com erro de
acentuação gráfica (só foi detetada uma ocorrência de “péssimamente”).
Resultados
O plano inicial previa que todas as pesquisas fossem feitas na MediaViz, mas
problemas de estabilidade desta plataforma obrigaram a dividir a análise em duas
partes, a primeira das quais executada em novembro de 2016, para que pudessem
ser

apresentados

resultados

preliminares

no

#5COBCIBER

–

V

Congresso

Internacional de Ciberjornalismo, como aconteceu. Foram selecionados para esse
primeiro momento três sites noticiosos de Portugal de diferentes meios de origem
(Público, Rádio Renascença e RTP) e outros três do Brasil também de meios de
origem diferentes (Folha de S. Paulo, Globo G1 e UOL). Contudo, restrições de
acesso ao conteúdo em arquivo de alguns destes cibermeios levaram-nos a
substituir a amostra por duas edições online de jornais diários, um português
(Diário de Notícias) e outro brasileiro (Folha de S. Paulo). Utilizando a caixa de
pesquisa interna de cada um dos sites, foram analisados os 10 textos mais recentes
de cada cibermeio onde surgiam as palavras/expressões “rápido”, “péssimo”,
“ótimo”/“óptimo”, “se bem que” e “embora”. As pesquisas abrangeram todos os
géneros

jornalísticos

e

não

apenas

a

notícia.

Foram

analisadas

todas

as

ocorrências, independentemente do local do texto onde surgiam.
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Gráfico 1: Alterações gramaticais detetadas na primeira fase do estudo

Como se pode verificar na observação do Gráfico 1, apenas foram detetadas
alterações gramaticais em “rápido” e “se bem que”. A palavra “rápido” apareceu
como advérbio de modo (em vez de “rapidamente”) em 25 por cento das 20
ocorrências analisadas (3 na Folha de S. Paulo e 2 no Diário de Notícias). Nos
restantes 15 casos, surgia no seu uso mais corrente de adjetivo.
A expressão “se bem que” foi encontrada em 15 por cento das ocorrências
(2 no Diário de Notícias e 1 na Folha de S. Paulo) regendo indicativo e não
conjuntivo. O mesmo aconteceu numa quarta ocorrência detetada, mas não
contabilizada por se encontrar num comentário a uma notícia (Imagem 8, Anexos).
Em todos estes casos, a concessiva “se bem que” surgia depois da oração principal.
Não foram encontradas quaisquer ocorrências de “péssimo” e “ótimo”/”óptimo”
como advérbios, nem de “embora” regendo indicativo.
Em síntese, os resultados obtidos nesta primeira fase do estudo permitiramnos confirmar algum efeito de contágio da oralidade no registo escrito do
ciberjornalismo em duas das cinco palavras/expressões (“rápido” e “se bem que”),
mas não nas restantes. Também não foram confirmadas diferenças substanciais
entre o português europeu e o português brasileiro. Estes resultados pouco
conclusivos reforçaram a necessidade de alargar a amostra e alterar o método de
pesquisa, com o objetivo de obter resultados mais precisos que pudessem
responder à pergunta de partida e confirmar ou infirmar as hipóteses colocadas.
Ainda assim, como assinalaremos mais à frente, o método de pesquisa direta nos
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cibermeios revelou-se vantajoso na deteção de ocorrências no miolo do texto, e
não apenas no título e lead.
Na

segunda

fase

do

estudo,

como

explicado

na

apresentação

da

metodologia, já pôde ser utilizada a plataforma MediaViz, o que permitiu o
alargamento substancial da amostra, acrescido da fixação do período de análise em
um mês (entre os dias 05 de fevereiro e março de 2017). As pesquisas foram
alargadas também aos advérbios de modo cujo processo de formação morfológica
obedecia

ao

padrão

considerado

canónico

na

gramática

do

português

(“rapidamente”, “pessimamente” e “otimamente”/”optimamente”), para permitir
uma correta comparação em número de ocorrências com os correspondentes
adjetivos adverbiados.
Potencialmente, as pesquisas abrangeram três cibermeios brasileiros e 38
portugueses (agrupados na categoria da MediaViz “Todos Nacionais”), mas
sabemos que alguns destes não produziram resultados porque no período de
análise já não estavam ativos, como aconteceu com o Diário Digital e o Jornal
Digital.
No total, foram encontradas 298 ocorrências de todas as palavras e
expressões pesquisadas, das quais foram validadas para o estudo 140 (116 de
Portugal e 24 do Brasil), depois de excluídas as notícias repetidas (a mesma notícia
de agência noticiosa publicada por diferentes cibermeios) e as ocorrências
correspondentes à utilização do termo em sentido diferente do pretendido (a
utilização de “rápido”, “péssimo” e “ótimo”/”óptimo” como adjetivos e a presença
de “embora” como advérbio).
Desde logo, neste processo de seleção, é de destacar a grande presença de
notícias da agência Lusa, que continua a ter um peso muito relevante no
ciberjornalismo português. Cerca de metade das 243 ocorrências em cibermeios
portugueses foram detetadas em notícias claramente provenientes da agência Lusa,
tendo sido excluídas 61 (25% do total), por serem iguais a outras incluídas na
análise. Mesmo com esta exclusão, a presença substancial de notícias da Lusa na
amostra final analisada teve impacto nos resultados finais, se atendermos aos
tradicionais cuidados da escrita de agência no respeito pela gramática normativa.
Apesar de a MediaViz só detetar a presença de termos de pesquisa nos
títulos e leads, associava a cada resultado uma hiperligação para o respetivo artigo,
o que permitiu aceder à totalidade do texto e fazer uma segunda pesquisa da
mesma palavra/expressão, desta vez utilizando a função “selecionar” do navegador
da Internet. Desta forma, foram também analisadas e contabilizadas outras
ocorrências encontradas no miolo de alguns artigos.
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Gráfico 2: Número de ocorrências dos advérbios “rápido” e “rapidamente”

A comparação entre o número de ocorrências de “rapidamente” e de
“rápido” como advérbio (Gráf. 2) permitiu-nos verificar que a Hipótese 1 (“rápido”
já substitui “rapidamente” em mais de metade das ocorrências) ainda está longe de
se confirmar em Portugal, mas já se confirma no Brasil. Das 60 ocorrências
validadas nos cibermeios portugueses neste conjunto de pesquisas, 43 (72%)
surgiram na forma tradicional de “rapidamente”, contra 17 (28%) do advérbio
“rápido”. Em sentido contrário, nos cibermeios do Brasil foram detetadas 10
ocorrências (59%) de “rápido” como advérbio, contra apenas sete (41%) de
“rapidamente”.
Nesta segunda fase do estudo, não foi possível pôr à prova a Hipótese 2
(“péssimo” e “ótimo” têm uso adverbial apenas no português do Brasil), uma vez
que não foi validada no período de análise nenhuma das 18 ocorrências detetadas
(todas tinham sentido diferente - adjetivo). Este dado evidencia uma das
debilidades da ferramenta de pesquisa utilizada. Como, no momento de utilização,
a MediaViz devolvia resultados de feeds RSS maioritariamente compostos apenas
por título e lead, ficámos sem saber se nesse período terá havido utilização no
corpo do texto de “péssimo” e “ótimo”/”óptimo” como advérbios.
A mesma limitação prejudicou também os resultados do terceiro conjunto de
buscas, particularmente no que antevíamos quando formulámos a Hipótese 3 (o
indicativo surge como o modo regido em mais de 10 por cento das ocorrências de
“se bem que” e “embora”). Apenas foi detetada uma ocorrência de “se bem que”
regendo conjuntivo. E surgiram 62 ocorrências de “embora”, em todos os casos
também regendo conjuntivo, tal como estipula a gramática normativa.
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Gráfico 3: Número de ocorrências de “embora” por ordem da oração concessiva

O número elevado de ocorrências da conjunção “embora” permitiu-nos, sim,
obter

resultados

interessantes

que

confirmaram

parte

da

Hipótese

4

(As

concessivas “se bem que” e “embora” surgem maioritariamente depois da oração
“principal”). A esmagadora maioria (74%) das orações iniciadas por “embora”
surgiam depois das orações que supostamente seriam as principais, com grande
evidência para a amostra de Portugal. Nas restantes ocorrências, “embora” surgia
na oração secundária (depois da principal) em 19% dos casos, e numa oração
intermédia em seis por cento das ocorrências. A única ocorrência da locução “se
bem que” foi encontrada também numa oração intermédia. A importância deste
critério justifica-se pelo facto de, em português, uma das marcas que, a par da
preferência pelo modo indicativo ou conjuntivo, sustenta a distinção entre orações
coordenadas e subordinadas ser a ordem das orações: no caso das coordenadas,
ela é fundamentalmente fixa (ocorrendo a coordenada conjuncional quase sempre
após a não conjuncional: “Eu comprei os sapatos e tu compraste o vestido”/*”E tu
compraste o vestido eu comprei os sapatos); nas subordinadas, existe uma maior
liberdade de combinação das orações dentro da frase: “Ele demitiu-se porque
estava cansado do cargo.”/Porque estava cansado do cargo, ele demitiu-se.”
No caso das concessivas, a questão adquire um interesse particular pelo
seguinte: quer na classe das coordenadas, quer na das subordinadas, encontramos
construções sintáticas com um valor semântico muito semelhante, de oposição, o
que poderia reduzir a distinção coordenada/subordinada a uma questão meramente
convencional. A observação dos dados linguísticos em abstrato mostra que continua
a fazer sentido manter essa distinção: não só as subordinadas concessivas
preferem o conjuntivo, como mantêm a mencionada liberdade de ocorrência dentro
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da ordem sintática, ao contrário das coordenadas adversativas. Vejam-se os
exemplos seguintes:
O presidente assinou o decreto mas comunicou [indicativo] o seu desacordo.
*Mas comunicou [indicativo] o seu desacordo o presidente assinou o
decreto.
O presidente assinou o decreto embora/se bem que tenha comunicado
[conjuntivo] o seu desacordo.
Embora/se bem que tenha comunicado [conjuntivo] o seu desacordo, o
presidente assinou o decreto.
No corpus considerado no estudo, é certo que a “subordinada” ocorre
sobretudo após a oração subordinante, mas a preferência ainda muito nítida pelo
conjuntivo e a falta de um conjunto mais alargado de dados não é suficiente, na
nossa interpretação, para identificarmos marcas de um processo de mudança em
curso que afete a própria natureza sintática destas construções.
Conclusões
As duas fases deste estudo-piloto permitem-nos extrair algumas conclusões,
necessariamente provisórias, atendendo às limitações apontadas. Como conclusão
geral,

tendo

ciberjornalismo

presente
reproduz

a

pergunta
e

adota

de

investigação

alterações

(“Em

linguísticas

que

medida

disseminadas

o

pela

oralidade? – os casos de ‘rápido’, ‘péssimo’, ótimo´, ‘se bem que’ e ‘embora’”),
podemos afirmar que o ciberjornalismo reproduz e adota algumas alterações
linguísticas disseminadas pela oralidade, mas não com a amplitude que se
esperava.
Em 72 por cento dos casos analisados nos cibermeios portugueses, o
advérbio de modo “rapidamente” ainda prevalece relativamente à utilização de
“rápido” como advérbio. E mesmo nos casos em que detetámos a opção pela forma
não sufixada, grande parte dessa utilização refere-se à citação de frases proferidas
por fontes e não ao uso do advérbio “rápido” pelo próprio autor do artigo. Ou seja,
é reprodução da oralidade e não alteração do registo escrito. Nos cibermeios
brasileiros, “rapidamente” já é minoritário (41%).
A metodologia utilizada não foi eficaz no segundo conjunto de ocorrências,
pelo que um estudo posterior terá de abranger uma amostra substancialmente
maior, com pesquisas em profundidade.
No terceiro conjunto de buscas, as duas fases deram-nos resultados
complementares, que indiciam vantagens no recurso a diferentes instrumentos de
recolha de dados, com posterior cruzamento de resultados. Na primeira fase do
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estudo, com pesquisa de termos em qualquer parte do texto, foi possível detetar 15
por cento das ocorrências da locução “se bem que” regendo indicativo e não
conjuntivo, em todos os casos com a oração concessiva depois da principal. Na
segunda fase, com pesquisa maioritária em títulos e leads, apenas foi detetada uma
ocorrência de “se bem que”, manifestamente insuficiente para se concluir o que
quer que seja.
Já no que diz respeito a “embora”, a segunda fase do estudo permitiu-nos
concluir que em 100% dos casos a regência mantém-se conjuntivo e que em 74%
das ocorrências a conjunção surge depois da oração que deveria ser a principal,
claramente evidente no português europeu e menos no português brasileiro.
Esperamos que este estudo-piloto, ainda que com resultados modestos, constitua
um pequeno passo na aproximação de áreas de investigação como o jornalismo e a
linguística que, sem razão, têm estado demasiado distantes. Em concreto, o papel
dos media (especialmente do jornalismo) na propagação e “normalização” de
alterações linguísticas é merecedor de mais estudos, pelo seu grande interesse e
pertinência. Além do aprofundamento das alterações selecionadas para este estudo,
importa alargar a investigação a outras alterações linguísticas presentes no
(ciber)jornalismo.
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Anexos

Imagem 1: Ocorrência detetada na primeira fase
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Imagem 2: Ocorrência detetada na primeira fase

Imagem 3: Ocorrência detetada na primeira fase
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Imagem 4: Ocorrência detetada na primeira fase

Imagem 5: Ocorrência detetada na primeira fase
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Imagem 6: Ocorrência detetada na primeira fase

Imagem 7: Ocorrência detetada na primeira fase
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Imagem 8: Ocorrência detetada na primeira fase

	
  

Imagem 9: Ocorrências detetadas na segunda fase
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Imagem 10: Ocorrências detetadas na segunda fase

Imagem 11: Exemplo de ocorrências detetadas na segunda fase
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Imagem 12: Exemplo de ocorrência detetada na segunda fase

	
  

	
  

Imagem 13: Exemplo de ocorrência detetada na segunda fase
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