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RESUMO

O desenvolvimento do ciberjornalismo ou webjornalismo provocou uma mudança de
rumo nos jornais impressos. A estrutura textual utilizada, o enfoque dos assuntos abordados e
mesmo o papel do jornal impresso estão sendo revistos neste exato momento. Por outro lado,
também há mudanças significativas na forma de escrever notícias na internet. Se num
primeiro momento as empresas se limitaram a reproduzir digitalmente o conteúdo publicado
no jornal, apenas transpondo para o novo meio as técnicas narrativas do jornalismo impresso,
o texto para a web, em suas fases posteriores, começou a ganhar autonomia e a se desenvolver
rumo à que seria considerada sua forma ideal. O presente trabalho tem como objetivos
principais analisar as mudanças no texto de jornais impressos após o surgimento do chamado
ciberjornalismo e também mostrar o processo de evolução dos textos redigidos
exclusivamente para veiculação na web. O ponto de partida para tal investigação será a
análise de textos do jornal O Estado de S. Paulo, nas versões impressa e digital, além de
outros exemplos selecionados na impressa nacional e internacional que possam tornar mais
explícitas essas alterações. O estudo tem como alicerces claros a teoria de processo de criação
desenvolvida por Cecília Salles, as teorias de mídia expostas por Jay David Bolter e Richard
Grusin (Remediation: Understanding New Media), e os estudos sobre textos jornalísticos
realizados por pesquisadores como Ramón Salaverría, Concepción Edo e João Canavilhas.

Palavras-chave: Jornalismo digital. Ciberjornalismo. Texto jornalístico.
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ABSTRACT

The development of web journalism or cyber journalism resulted in a change of route
for traditional newspapers. The text structure, the approach of the subjects and even the role
of the newspapers are under revision at this moment. On the other hand, there are also
significant changes in news writing for the Internet. If, at first, the companies were limited to
simply replicate for the Internet the content published in the newspapers, just transposing for
the new medium the narrative techniques from the print journalism, the text for the web, in its
following stages, started to acquire independence and to develop itself towards what would be
considered its ideal form. This dissertation intends to examine the major changes in
newspapers’ text after the emergence of the so-called cyber journalism and also aims to show
the evolution process of the text written exclusively for the web. The starting point for the
research is the analysis and comparison of texts from the newspaper O Estado de S. Paulo, in
both printed and digital versions, and also from other selected examples in national and
international press that helps to clarify these changes. The foundations of this study are: the
theory of the creation process developed by Cecilia Salles, the theories of media presented by
Jay David Bolter and Richard Grusin (Remediation: Understanding New Media), and studies
conducted by researchers specialized in journalistic texts such as Ramón Salaverria,
Concepción Edo and John Canavilhas.

Keywords: Digital journalism. Cyber journalism. Journalistic text.
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INTRODUÇÃO
A entrada em cena da internet e, principalmente, de sua plataforma gráfica, a World
Wide Web (www), com a consequente possibilidade de informar por escrito de forma digital,
multiplataformas e acessível 24 horas, alterou o cenário do jornalismo. No momento, a mídia
impressa está em pleno processo de mutação, ou seja, não se sabe como os jornais enfrentarão
esse desafio - e qual será seu novo formato, como eles virão a emergir depois de encontrarem
seu novo caminho. O que se tem, no momento, são tendências do que pode vir a ocorrer. Os
jornais, em âmbito global, estão tateando seu próximo futuro.
E os indícios apontam para o fato de que eles terão esse futuro. Pois até isso chegou a
ser alvo de questionamento. Com o boom da internet, logo surgiram as previsões catastrofistas
de que os meios digitais destruiriam o jornal impresso. Tanto que em 2004, Philipe Meyer –
ele próprio um dos primeiros jornalistas a usar um computador no mundo – chegou a
descrever a morte dos jornais nos Estados Unidos (The Vanishing Newspaper: Saving
Journalism in the Information Age). Previsões aos poucos afastadas pela memória de outros
casos semelhantes no decorrer da história. A fotografia não acabou com a pintura – ao
contrário disso, provocou um ápice criativo nas telas dos impressionistas. A televisão não
causou o fim do rádio. Aqui poderíamos acrescentar os estudos de BOLTER e GRUSIN
(2000), nos quais as mídias mais recentes fazem a remediação das anteriores.
As tendências (SALLES, 2006) até agora são de que caberia ao jornal impresso a
missão analítica/didática, passando para os meios digitais a tarefa de complementar, desdobrar
o assunto e servir de plataforma para interação entre o veículo e o leitor. Ou seja, em vez de
destruição, surgiria a complementaridade, a sinergia. Sinergia essa expandida até os limites da
produção da notícia. O mesmo Meyer (The Elite Newspaper, 2008) desenvolveu o que
poderiam ser as características salvadoras do impresso: um jornal menor em número de
páginas e editado com menos frequência, recheado de análises e reportagens investigativas.
Ou seja, um jornal de elite, nas palavras do autor, que vá fundo no que o autor considera os
principais ativos dessa forma de mídia: a credibilidade e a influência na sociedade.
No mercado brasileiro, o Grupo Folha anunciou em fevereiro de 2009 um novo ciclo
editorial, com a proposta clara de investir em análises, reportagens fundamentadas e furos
jornalísticos. Tudo isso em um produto papel mais compacto, mais enxuto. O que fosse
meramente factual passaria a ter como espaço o portal do grupo (www.uol.com.br). O
processo total de redesenho do jornal impresso veio a público em 23 de maio de 2010. E
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encontrou já unificadas as redações online e impressa do Grupo Folha, medida implementada
em abril do mesmo ano.
O Grupo Estado, por sua vez, chegou ao fim de um ciclo de redesenho e redefinição
de seus propósitos tanto nos meios digitais quanto no impresso. O novo modelo de portal
entrou no ar em 13 de março, abrindo passagem para a estreia da mudança no jornal impresso,
ocorrida no dia seguinte.

Nos dois meios, torna-se clara a tendência à valorização de

informações autorais, com destaque para análises, comentários e exposição dos jornalistas
responsáveis pelo texto. Tendência que voltaremos a mencionar à frente, durante o trabalho
com o texto jornalístico em si.
Em 25 de julho de 2010, chegou às bancas o reformulado Diário de São Paulo, com o
objetivo de ser o primeiro pós-noticioso do Brasil, segundo os responsáveis pelo jornal. A
definição dada para a pós-notícia é buscar ir além da notícia divulgada no dia anterior nos
sites, em plataformas móveis, no rádio ou na televisão, trazendo análises e explicações,
também investindo em detalhes e em histórias.
As ações dos três veículos – Folha, Estado e Diário de São Paulo – são os primeiros
passos rumo às modificações que muito provavelmente poderemos ver ao fim desse processo.
Convém dizer que, ao que tudo indica, a necessidade de alterar os produtos surgiu em
decorrência de uma grande mudança de ambiente. A chegada do mundo digital alterou as
regras do jogo até então. O ambiente modificado serviu como grande fator entrópico (El
Método 1 – La Naturaleza de la Naturaleza, MORIN), que num primeiro momento foi capaz
provocar uma desorganização considerável e, no passar dos anos, fez o sistema – que no
nosso caso pode ser nomeado como redações jornalísticas – atuar de forma diferente.
Voltando um pouco, a internet surgiu comercialmente no fim da década de 1980. Nos
primeiros anos da década seguinte, já era um fenômeno de incríveis proporções. Os
tradicionais veículos de mídia impressa no Brasil pareceram ter acordado para a novidade
quando perceberam os riscos que corriam se não tentassem, de alguma forma, se adaptar a
esse novo mundo que surgia. O Jornal do Brasil foi o pioneiro, em 1995, seguido por Estado
de S. Paulo, Folha de São Paulo e O Globo.
Em boa parte, as iniciativas se limitaram, nesse primeiro momento, a reproduzir
digitalmente o conteúdo impresso, como se pudessem "fagocitar" esse novo sistema, a que
chamaremos de mídia digital. Os jornais quiseram fazer isso usando seu estoque e sua
memória de maneira simples e direta. Ou seja, buscaram a comunicação com os leitores da
mesma forma que sempre fizeram, deixando em segundo plano o fato de que eles agora
também eram internautas, que queriam consumir a informação de um outro modo – que
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fizesse sentido dentro das possibilidades abertas pelo novo meio – e até em outros horários
que não o tradicional período matutino.
Mas as regras do jogo eram outras. Se quisessem caminhar rumo à permanência,
teriam de reaprender novos modos de fazer. Usando, sim, a memória organizacional
desenvolvida ao longo do tempo (só o Estado de São Paulo, por exemplo, completou 135 anos
de existência em 2010). Só que de forma a se recriar na versão eletrônica.
Para resumir, os veículos têm à sua frente a tarefa de repensar seu produto impresso e
se reinventar na internet. Cada qual segundo suas características. Daí surge a necessidade de
complementaridade (que fica clara nas propostas da Folha de S. Paulo) e de sinergia – a
empresa dirigida pela família Frias decidiu, no início de abril, unificar de forma definitiva as
redações do impresso e do produto online.
Também as pesquisas apontam esse caminho. O relatório Moldando o Futuro do
Jornal 1 (volume 1. N.º 3 Maio de 2002), produzido pela Associação Mundial dos Jornais
(WAN, na sigla em inglês), demonstra que, já em 2002, 43% dos leitores visitavam no
decorrer do dia o site do jornal que compravam pela manhã. Isso explicita a necessidade de os
meios trabalharem de forma complementar, agregando informações.
Em vez de "fagocitar" o novo sistema, como foi tentado no início, agora a tentativa é
de fazer uma interseção. Algo que aparentemente tem funcionado. O jornal impresso começa
a se redesenhar rumo ao analítico e como bom hierarquizador (poderia dizer nucleador?) de
informações num mundo de dados cada vez mais dispersos. Enquanto isso, ficariam com a
versão digital as notícias, a agilidade. A permanência desse sistema interligado estaria mais
garantida, por agora, do que se os dois operassem sem essa interseção.
Até porque a difusão na era digital se caracteriza por ser multinuclear, com grandes
possibilidades de partilhar informações. A conectividade é alta. Não só pela interação
imediata com o leitor, que posta seus comentários, mas com os blogs que todos os portais
jornalísticos passaram a abrigar. O reverso da medalha é que a entropia também aumenta. E
existe a necessidade de organizar essa difusão. E nisso a experiência adquirida pela mídia
impressa seria consideravelmente útil.
Do ponto de vista econômico, por sua vez, há o desafio de tornar rentáveis as
operações eletrônicas, sob pena de as próprias empresas de mídia terem sua existência
afetada. Por enquanto, os lucros advindos da operação tradicional subsidiam em grande parte
as iniciativas na internet. Realidade que vale no cenário internacional – e atinge o mercado de
mídia brasileiro. Acostumados com informações eletrônicas gratuitas, os leitores vão querer
pagar por elas em algum momento?
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O The Times e o The Sunday Times, do magnata das comunicações Rupert Murdoch,
fecharam completamente o conteúdo de seus sites em 2 de julho de 2010. E o The New York
Times já havia comunicado que, em 2011, deixaria de disponibilizar todas as suas
informações gratuitamente online, passando a cobrar dos usuários frequentes do site.
É justamente nesse ambiente de mudanças – das alterações econômicas e de
permanência das empresas às que envolvem a produção jornalística – que se encaixa o
presente trabalho, proposto para contribuir e, em alguns sentidos avançar, nos estudos sobre
as alterações no texto impresso e sobre esse novo texto feito exclusivamente para a veiculação
em meios digitais, que, depois de duas décadas de existência da web, começa agora a ter
contornos próprios e, portanto, merecedores de análises mais detidas.
O estudo dos textos, no entanto, não pode e não será retirado desse contexto de
mudanças, que ainda não parecem perto de serem concluídas. Tal processo será explicitado no
primeiro capítulo do trabalho, que busca situar a fase em que estamos no desenvolvimento do
webjornalismo, mostrando também os primeiros períodos da atividade jornalística na web.
Para tanto, resgataremos conceitos desenvolvidos principalmente por PAVLIK, PRYOR,
MIELNICZUK e BARBOSA.
O segundo capítulo, Redescobrindo a Pirâmide, tem como objetivo trazer para a
discussão a estrutura jornalística conhecida como pirâmide invertida, que terá importante
papel nos capítulos seguintes. A técnica que consiste em agrupar nos primeiros parágrafos as
informações fundamentais da notícia foi rapidamente incorporada pelos meios digitais. Isso
apesar de ter sido alvo de inúmeras críticas, desde a época das experimentações do jornalismo
literário.
O capítulo seguinte se dedica a iniciar os trabalhos com o corpus principal da parte
analítica: os textos produzidos pela equipe do jornal O Estado de S. Paulo, tanto na versão
digital quanto na impressa. Equipe esta da qual a autora faz parte desde o ano de 2000,
justamente quando foi lançado o portal do Grupo, apesar das tentativas feitas anteriormente,
principalmente com a NetEstado, a partir de 1995.
Para esse estudo foram de vital importância o material impresso de O Estado de S.
Paulo e as páginas da web disponibilizadas pela Internet Archives (www.archive.org),
organização não governamental com sede em São Francisco, nos Estados Unidos, criada para
preservar arquivos digitais – textos, imagens e web pages – produzidos no mundo inteiro. Tal
material permitiu a expansão da dissertação, que ganhou exemplos enriquecedores.
Também serão analisadas duas experiências distintas que explicitam o processo de
produção das notícias. A primeira delas foi realizada pelo próprio Estado de S. Paulo, que
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passou a publicar na internet, em primeira mão, notícias que o leitor só teria acesso na manhã
seguinte, quando abrisse o jornal do dia seguinte. Essas reportagens escolhidas para
publicação antecipada no site recebiam um selo especial, 1º na Web.

Figura 1 – Primeiro na Web
Fonte: www.estadao.com.br, 2008

A segunda experiência foi feita pela revista americana Wired, em 2008, que decidiu
inovar ao propor uma reportagem processual. Ou seja, os leitores tiveram acesso a todas as
etapas normalmente “escondidas” da produção e, mais importante que isso, foram convidados
a opinar, no blog criado especialmente para a produção da reportagem, antes que o texto fosse
efetivamente publicado na revista.
A Wired escolheu fazer o experimento com um perfil do roteirista Charlie Kaufman,
roteirista de sucesso e então diretor debutante. Durante todo o tempo da produção, o jornalista
Jason Tanz mostrou no blog cada fase de seu trabalho, da apuração das informações ao design
da página. O material impresso, intitulado “The Kaufman Paradox”, chegou às bancas na
edição de novembro de 2008.
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Figura 2 – The Kaufman Paradox
Fonte: www.wired.com, 2008.
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1

EFEITO TSUNAMI
A internet surgiu comercialmente no fim da década de 1980. E no exato dia 17 de

maio de 1991 o instituto de pesquisa genovês CERN definiu os padrões para a World Wide
Web (WWW), a interface gráfica que multiplicou o uso da rede. As ondas surgidas no litoral
italiano se propagaram rumo à América do Norte e, um ano depois, atingiram uma região sem
mar, mas com um jornal disposto a se lançar na aventura WWW. Em maio de 1992 (DEUZE,
2001), o Chicago Tribune lançou no portal America Online o Chicago Online, se tornando o
primeiro impresso a apresentar digitalmente seu conteúdo.

Figura 3 – Chicago Tribune no AOL
Fonte: http://iml.jou.ufl.edu/carlson/history/ScreenShots/chicago_online.jpg.

Estava configurado o que podemos chamar de um Tsunami WWW, não só pelo
derrame informativo na rede – The New York Times e The Wall Street Journal não tardaram
a lançar suas versões –, mas também pela impossibilidade de se antever imediatamente as
consequências e as modificações advindas daquele movimento.
Impactadas pelas possibilidades da nova mídia, as empresas jornalísticas tradicionais
se lançaram na rede da forma que sabiam, reproduzindo seus longos textos desenvolvidos
para o impresso, que ficavam muito mal nas telas de computadores da época. E que estavam
desacordo com a estrutura necessária para uma comunicação eficiente na web.
Tanto que ainda no fim da década de 1990, os principais estudiosos do nascente
ciberjornalismo já apontavam, por exemplo, para o fato de as empresas de mídia terem apenas
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transposto a técnica narrativa de pirâmide invertida para a internet – característica que será
discutida de modo mais aprofundado no capítulo 3 –, sem muitos questionamentos sobre as
peculiaridades desse meio.
De acordo com Ramón Salaverría, da Universidade de Navarra, na Espanha: “O
problema poderia ser formulado da seguinte maneira: os jornalistas começaram a escrever
para a internet, mas continuam sem saber escrever para a internet. E isso significa que
esquecem um dado fundamental: que o leitor do diário tradicional não demanda as mesmas
coisas, nem da mesma forma, que um usuário da internet.”
Vale lembrar que essas discussões ocorriam e ainda ocorrem mundialmente e o
problema era comum tanto entre as líderes do processo de passagem para a internet – como
Chicago Tribune, The New York Times e The Washington Post – quanto nas empresas
brasileiras, que iniciaram essa transição posteriormente.
Se formos aqui tomar a definição de ondas do webjornalismo, idealizada por Larry
Pryor (2002) – que procura dividir cronologicamente as fases de desenvolvimento do
jornalismo online –, poderíamos dizer que os tradicionais meios de comunicação brasileiros
chegaram à rede, portanto, na chamada Segunda Onda (1993-2001). A Primeira Onda se
situou, segundo ele, entre 1982 e 1992. E a Terceira, a partir de 2001, teria como uma de suas
principais características a influência das plataformas móveis, como smartphones, note e
netbooks, iPods, etc.
Convém, no entanto, incluirmos neste trabalho as divisões propostas por John Pavlik
(2001) e Luciana Mielniczuk (2003), muito provavelmente mais produtivas para o tipo de
discussão a que se propõe o presente trabalho. Dizemos isso porque ambas procuram abstrair
a divisão cronológica e apontar para o fato de que, até numa só empresa jornalística, possam
conviver várias fases ou estágios de desenvolvimento ao mesmo tempo.
Pavlik sistematizou o processo a partir das fases ou dos ciclos de produção de
conteúdo. Na primeira fase temos a publicação de material herdado de outros meios,
principalmente do impresso; na segunda, a descoberta e o uso dos hiperlinks e, na terceira, o
início da produção original para a rede. Luciana Mielniczuk, por sua vez, segmenta as fases
em Primeira, Segunda e Terceira Gerações, de acordo principalmente com as características
marcantes identificadas em cada fase, respectivamente Transposição, Metáfora e
Webjornalismo. Agregaremos, ainda, as considerações sobre a Quarta Fase (Barbosa, 2007),
que teria ênfase o uso da base de dados.
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Por se tratar de uma questão central para o presente trabalho, vemos a necessidade de
apresentar detalhes sobre as classificações que dispomos até aqui (Pryor, 2002; Pavlik, 2001;
Mielniczuk, 2003; Barbosa, 2008).

1.1

BEM ANTES DA WEB

Antes de seguir adiante e para que não se tenha a errônea impressão de que tudo
começou exatamente no ponto de surgimento da WWW – muito embora tenha sido ela
mesma a responsável por parte considerável das alterações que são tema deste estudo –,
convém voltarmos a um certo ponto nos anos 1980 em que surgiu o videotexto. Na definição
de Lucia Santaella (2007), uma tecnologia proto-hipermídia e proto-internet, com papel
“importante para a análise dos destinos do texto”.
Iniciado em 1982, o serviço de videotexto do Times Mirror e do Knight Ridder
oferecia notícias e outros serviços interativos (home banking, compras e jogos, por exemplo)
através de telas de televisão. As informações estavam disponíveis apenas para assinantes, que
precisavam comprar um terminal e pagavam uma quantia mensal pelos dados. Foi a primeira
vez em que o monitor de TV, o telefone e computador se uniram, ainda de acordo com
Santaella. Na televisão a informação era produzida e recebida; o computador servia de banco
de dados para o armazenamento deste conteúdo e o telefone fazia a transmissão desses dados.
A experiência nos Estados Unidos, apesar de importante como teste e de até definir
como conteúdo itens que mais tarde viriam a se consolidar nas páginas dos sites informativos
(previsão de tempo, situação de aeroportos, etc.), foi encerrada em 1986. Larry Pryor (2002)
comenta o serviço e explicita alguns dos possíveis motivos para o insucesso. As razões,
segundo ele, seriam de várias ordens.
Ele aponta, por exemplo, ser um grande ponto fraco o fato de as empresas terem
encarado o negócio e os possíveis assinantes do videotexto com parâmetros que tinham
definido para mercado de publicidade e assinantes de jornais impressos, sem parar para
analisar as diferenças entre os meios e as demais peculiaridades implícitas. Não se permitia,
por exemplo, nenhum tipo de interação com conteúdo disponível. Pryor comenta ainda as
dificuldades técnicas, como serviço lento, tendo o receptor dificuldade de entrar em contato
com a notícia, e monitores de baixa qualidade disponíveis à época.
No Brasil, como relata Santaella em “Do Texto Impresso à Hipermídia” (in
Linguagens Líquidas na Era da Mobilidade, 2007), a Telesp começou a atuar com o
videotexto em 1982, mas o projeto acabou sendo descartado após investimentos iniciais e sem
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que tivesse tido tempo hábil para mostrar suas potencialidades. E, na França, esse sistema
híbrido durou até recentemente.
Concomitantemente às experiências feitas com o videotexto, as empresas CompuServ
(1980), Prodigy (1984) e AOL (1989) começaram a avançar na direção da interatividade e na
disposição de dividir um pouco de seu poder com os assinantes. CompuServ (PRYOR, 2002)
montou fóruns sobre diversos assuntos e flertava com os assinantes em busca da lealdade. A
Prodigy se destacava por oferecer conteúdo mais rico que o das companhias de videotexto,
além de dar destaque aos serviços. E a American Online (AOL) se tornou famosa pelos chats,
que conectavam desconhecidos por todo o território americano. A cada avanço nos
equipamentos utilizados – como modems mais velozes –, cresciam as possibilidades de
interação dos assinantes, o que exigiu uma nova arquitetura. Se antes a informação partia de
um emissor e era levada a milhares de receptores, naquele instante passou a ser necessário
pensar num caminho que ligasse muitos a muitos ou, ao contrário, cada individuo a um outro
apenas.

1.2

ENTRE ONDAS E FASES

As primeiras iniciativas, no entanto, majoritariamente reproduziam na plataforma
digital o conteúdo impresso, com poucas informações produzidas especialmente para a
internet. Naquele momento, os textos de web ainda deixavam de aproveitar – ou faziam isso
de forma bastante tímida – um dos principais recursos do ciberjornalismo: os hiperlinks.
Esses, sim, capazes de modificar a estrutura narrativa.
O texto de internet não precisaria mais se preocupar em narrar detalhes técnicos,
deixando isso em um link separado. Assim como os dados de contexto e a biografia dos
envolvidos na notícia. Sem falar na possibilidade de agregar áudios e vídeos que
complementam a informação.
Com o hipertexto já não há lugar para os moldes, mas para os modos. (...) Em nosso
entender, esses novos modos de estruturar a informação utilizando hipertextos
podem até ajudar a recuperar alguns elementos menosprezados durante anos pelos
jornalistas, os tipos básicos de escritura ou modalidades básicas de enunciação. A
saber: a narração, a descrição, a exposição e a argumentação. (SALVAERRÍA,
1999)

Essa possibilidade de ampliação das potencialidades jornalísticas é reiterada por
outros estudiosos do assunto. John Pavlik (2001), conforme citado por Helder Bastos, da
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Faculdade de Letras da Universidade do Porto, diz que as possibilidades abertas pelo
ciberjornalismo representam uma transformação fundamental da natureza da narrativa no
jornalismo, fazendo emergir um “jornalismo contextualizado”, a partir do qual se distinguem
cinco

dimensões

básicas:

alcance

das

modalidades

comunicacionais;

hipermídia,

potencialização do envolvimento das audiências; conteúdo dinâmico e personalização.
Nas palavras de Pavlik: “O que está para começar a emergir é um novo tipo de
narrativa que ultrapassa o romântico, mas inalcançável, objetivo da pura objetividade no
jornalismo. Este novo estilo oferecerá à audiência uma complexa mistura de perspectivas nas
histórias e acontecimentos que será muito mais complexa do que qualquer único ponto de
vista poderia alcançar.”
Para alguns autores, essa transição para a quarta onda já começou e pode ser definida
como o império da Base de Dados. É o que defende Suzana Barbosa (2007).

1.2.1

Pryor
Conforme mencionado no início deste capítulo, Larry Pryor (2002) utilizou a

cronologia para dividir as fases de desenvolvimento do jornalismo online. Trata-se, ao nosso
ver, de uma segmentação um tanto limitadora em algumas questões, mas ainda assim
interessante para o trabalho por incluir na história do ciberjornalismo as experiências dos
primórdios, feitas com auxílio do videotexto ou por outros serviços como AOL e
CompuServe. Ou seja, ele inclui o que poderíamos chamar de protointernet, dando ao
jornalismo online um total de 20 anos de história. É justamente nesse período inicial – entre
1982 e 1992 – que o autor situa a Primeira Onda.
A Segunda Onda, 1993 a 2001, começou com muitas empresas de mídia tradicionais
vendo o avanço de serviços com os fornecidos pela AOL. As companhias até haviam feito
parcerias e estavam presentes nessas páginas, mas no papel de meras fornecedoras de
conteúdo.
A maior parte do conteúdo no início desta Onda era oferecida gratuitamente, porque as
empresas ainda acreditavam que poderiam pautar seu modelo de negócio pela venda de
anúncios. Mas as receitas publicitárias nem de longe fizeram par com as expectativas dos
executivos – e aí já estava criado o problema que até hoje atormenta as operações online nas
empresas de mídia.
Se as receitas na web não viriam dos anunciantes, a solução seria cobrar dos leitores.
Assim pensaram os executivos. Só que eles não contavam que, uma vez acostumados a não
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pagar rigorosamente nada pela informação online, os internautas se recusaram a pagar por
elas – a não ser que tivessem acesso a algo muito exclusivo, um conteúdo não aberto aos
demais. Ao mesmo tempo em que não queriam pagar pelas notícias, os leitores demonstraram
alto índice de rejeição a propagandas muito invasivas, modelo que ainda poderia ter alguma
aceitação no mercado publicitário.
A conclusão de que não conseguiriam fazer dinheiro e manter suas operações criou
uma desilusão generalizada, questão central para a explosão da bolha do mercado digital em
março de 2000. Muitas empresas pontocom fecharam e as que trabalhavam com conteúdo
noticioso na web retraíram seus investimentos.
Iniciada em 2001, a Terceira Onda se caracteriza, para Pryor, por um grande
desenvolvimento tanto de quem produz esse jornalismo quanto por quem o consome.
Finalmente, segundo eles, as empresas de mídia tradicional conseguiram que os leitores se
sentissem dependentes delas na versão digital para se sentirem informados. E começaram a ter
êxito na cobrança por conteúdos que as pessoas se disponham a pagar para ter. Essas
informações nesta fase chegam também através de tecnologias móveis, como smartphones e
laptops.
As empresas também aprenderam a não apostar todas as suas fichas nos formatos
clássicos de anúncios para web (banners, pop-ups, etc.) e notaram que podem ter sucesso ao
atrelar anúncios a seções específicas do site/portal, como deixar links de floristas na parte
destinada aos obituários.
No tocante à produção, foram claríssimos os esforços para unificar as operações
impressa e online em uma mesma empresa de mídia. “Em uma palavra, convergência”,
explica Pryor.
Quem pode acompanhar esse processo dentro de uma redação viu o princípio da
convergência, na qual os jornalistas de impresso passaram a contribuir com flashes para os
portais – procedimento esse adotado, obviamente, para as breaking news, notícias davam
temperatura aos sites sem, no entanto, roubar a cena do que seria divulgado, na manhã
seguinte, na versão impressa.
Assim como era comum os editores do impresso terem a última palavra sobre qual
reportagem poderia, já nas últimas horas da noite, ser colocada no site. Ou seja, era preciso
que o editor do impresso autorizasse a publicação antecipada – e nem tanto assim – da notícia
que estaria nas bancas.
Com o passar dos anos – e não mais que cinco deles –, pode-se dizer sem
constrangimentos que a internet se transformou no lugar do furo jornalístico. Foi o que fez o
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próprio Estado de S. Paulo ao divulgar em primeira mão no site, em 21 de fevereiro último, a
notícia de que a Justiça Eleitoral havia cassado o mandato do prefeito da cidade, Gilberto
Kassab (DEM), por captação ilícita de recursos durante a campanha – ele e demais acusados
entraram com recurso e continuaram no cargo. O “furo” foi produzido por repórteres do
impresso e publicado ainda no meio da tarde, sendo em seguida citado por outros sites de
jornais, como o Globo.com, com o devido crédito ao Estado de S. Paulo.

Figura 4 – Caso Kassab, O Estado de S. Paulo
Fonte: www.estadao.com.br, 2010.
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Figura 5 – Caso Kassab, O Globo
Fonte: www.globo.com, 2010.

1.2.2

Pavlik
Se por um lado as classificações de Pryor são importantes para situar em um ponto

anterior ao que normalmente se considera o surgimento de um webjornalismo e pela evolução
no relacionamento entre os proprietários/produtores da informação com seus usuários, por
outro a divisão cronológica se mostra incapaz de abarcar uma realidade: a de que uma só
empresa jornalística com atuação na web possa apresentar, ao mesmo tempo, características
de, por assim dizer, diferentes de evolução. Tal divisão torna-se ainda mais complicada para
analisar o jornalismo digital desenvolvido no Brasil, uma vez que os sites brasileiros de
notícias vinculados a empresas tradicionais do setor surgiram com defasagem de alguns anos
em relação aos americanos, mais estudados por Pryor.
Por isso mesmo torna-se relevante a classificação de John Pavlik, exposta em
Journalism and New Media, publicado em 2001. O estudioso propõe uma divisão que leva em
conta a forma como o conteúdo é produzido. O momento inicial, para Pavlik, é percebido
como de pura reprodução. A atuação dos jornais na web se limitava a republicar os textos
produzidos para a versão impressa ou para um veículo-mãe, nas palavras do estudioso. Com a
perversa desvantagem de a notícia ser atualizada quase com a mesma periodicidade do jornal
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em papel, isto é, as informações geralmente eram disponibilizadas nos sites no período da
manhã, sem atualizações relevantes no decorrer do dia.
A segunda fase se caracterizaria pelo início da utilização dos hiperlinks para começar a
produzir conteúdo original para web. De acordo com ele:
(...) Algumas capacidades interativas, como os mecanismos de busca e os índices
digitais em que os leitores usam o mouse para selecionar um conteúdo diferente;
material multimídia, como foto, vídeo e áudio; e alguma possibilidade de
customização dos sites e das informações, onde os leitores criam suas próprias novas
categorias, suas listas de armazenamento e outros conteúdos.

Já a terceira é marcada pelo surgimento da modalidade que o autor chama de
jornalismo contextualizado. Para Pavlik, a Internet é um espaço privilegiado e legítimo para a
consolidação do ciberjornalismo. Isso porque agrega às possibilidades dos meios tradicionais
– texto, fotos, áudio, etc. – outras tantas que lhe são intrínsecas, caso da interatividade, da
personalização e do controle por parte dos leitores sobre o que, como e quando vão consumir
a informação. Esse leque de potencialidades, de acordo com o pesquisador, permite o
desenvolvimento de uma nova forma de contar as histórias.

1.2.3

Mielniczuk
A pesquisadora brasileira Luciana Mielnickuz, por sua vez, sugere uma divisão por

gerações (2003, p. 31-39), que em parte mescla as propostas de Pavlik e Pryor. A primeira
delas seria a de transposição.

É muito interessante observar que as primeiras experiências realizadas: o que era
chamado, então, de jornal online, na web, não passava da transposição de uma ou
duas das principais matérias de algumas editorias. (...) Em alguns casos, como o do
O Estado de S. Paulo, era disponibilizado também o conteúdo de alguns cadernos
semanais.

A autora faz questão de lembrar que não podia ser percebida nas redações, nesta fase,
alteração na rotina da produção das notícias. Assim como as empresas não demonstravam
preocupação em inovar na apresentação das notícias ou explorar as possibilidades do novo
meio.

No que se aproxima em muito com a proposta de Pavlik para a tal primeira

fase/geração.
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Na segunda geração, ao contrário, já se nota uma busca por outros meios de narrar
uma notícia. Muito embora de forma ainda atrelada aos jornais. Seria, segundo Mielniczuk,
uma fase de metáfora, na qual os impressos servem de “referência para a elaboração das
interfaces dos produtos”. Assim como Pavlik, a autora menciona a descoberta dos hiperlinks,
mas também frisa a utilização do e-mail para a interação entre jornalistas e leitores e também
entre os internautas, através de fóruns de debates. O webjornalismo de segunda geração ainda
teria como característica o uso dos recursos oferecidos pelo hipertexto.
A popularização da internet e a ampliação dos veículos surgidos exclusivamente na
web – sem, portanto, vínculos com as tradicionais empresas de mídia – estão no centro da
terceira geração do jornalismo digital, para Mielniczuk.
Nesse estágio, entre outras possibilidades, os produtos jornalísticos apresentam
recursos em multimídia, como sons e animações, que enriquecem a narrativa
jornalística; oferecem recursos de interatividade, como os chats com a participação
de personalidades públicas, enquetes, fóruns de discussões; disponibilizam opções
de personalização do produto de acordo com os interesses pessoais de cada
leitor/usuário; apresentam a utilização do hipertexto não apenas como um recurso de
organização das informações da edição, mas também começam a empregá-lo na
narrativa dos fatos.

Uma narrativa que, apesar de ter um eixo central sugerido pelo jornalista pela forma
com que ele organiza as informações num texto principal, pode ser alterada conforme o desejo
do leitor/usuário, que consegue pular de um conteúdo hipermidiático a outro, assim como
pode realizar uma leitura profunda do assunto, com ajuda das informações de arquivo
assinaladas pelo jornalista, como pista para que o usuário encontre mais sobre determinado
personagem, assunto relacionado, antecedentes do caso, etc.
É neste ponto em que nos encontramos agora, mas já tendo as tendências para um
próximo momento. Seja chamado de onda (PRYOR), fase (PAVLIK) ou geração
(MIELNICZUK), esse período já está em nossas portas e, cremos, além de ampliar as
possibilidades de leitura de um assunto, pode vir a contribuir também na questão da
viabilidade das operações online das empresas de mídia tradicionais. Tudo isso pela
ampliação do uso dos bancos de dados no jornalismo ou, na denominação de Suzana Barbosa,
em sua tese de doutoramento, o surgimento do Jornalismo Digital em Base de Dados (JDBD).

27
1.2.4

A caminho da quarta onda
A denominação Jornalismo Digital em Base de Dados, daqui em diante apresentada

como JDBD, surge, de acordo com a pesquisadora Suzana Barbosa, em razão das inúmeras
funcionalidades asseguradas pelas bases de dados para a construção e a gestão de produtos
jornalísticos digitais, bem como para a estruturação e a apresentação dos conteúdos.
Os bem amparados estudos de Barbosa sobre a base de dados vêm a dar referencial
teórico para os perceptíveis rumos que estão tomando os principais sites ligados a empresas
de mídia tradicional. Convém lembrar que esses rumos estão em compasso com as inovações
tecnológicas e também com o próprio nível de especialização dos jornalistas que atuam nos
meios digitais.
Antes de avançarmos na delimitação de período de transição entre a terceira e a quarta
fase do ciberjornalismo, seria interessante mostrar um exemplo colhido em 24 de agosto de
2009, praticamente simultaneamente e sobre o mesmo assunto, em três veículos diferentes: o
The New York Times, o inglês The Guardian e O Estado de S. Paulo. O tema escolhido foi o
sempre polêmico caso dos abusos cometidos na base americana de Guantánamo, em Cuba.
Desta vez, interrogatórios brutais teriam sido praticados não por militares, mas por agentes da
CIA, a central de inteligência dos EUA. Nesses exemplos chama a atenção o volume de
informações usadas do banco de dados dos veículos – algo que pode ser notado de modo mais
presente nos dois sites estrangeiros, mas que também é visto no material produzido pelo
Grupo Estado. Utilização mais do que devida a um caso de tal repercussão.
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Figura 6 – Caso Guantánamo, The New York Times
Fonte: www.nyt.com, 2009.

Com o título “Holder Names Prosecutor do Examine Abuse Cases”, o NYT apresenta
seu vasto material, manchete da home. Tanto a matéria que forma o eixo central da notícia
quanto suas derivações foram coletadas para o presente trabalho, mas eles serão aqui
resumidos e estarão disponíveis no blog maistexto.wordpress.com, criado em 2010 para
receber o material completo dessa dissertação.
Já no primeiro parágrafo da reportagem, o NYT faz questão de ampliar informações
sobre o procurador-geral Eric H. Holder Jr e sobre a própria Central Intelligence Agency
(CIA). Quem quisesse saber mais sobre Holder, por exemplo, teria à disposição um áudio de
quase seis minutos sobre ele, além das principais notícias sobre o procurador nos arquivos do
NYT, os “Highlights from the Archives”, e outras manchetes sobre ele na web – portanto, não
somente material produzido pelo NYT. Foram disponibilizados para os internautas links para
reportagens do The Washington Post e da revista Newsweek, por exemplo, além de sites
especializados, como o The American Lawyer.
A matéria segue falando sobre as atividades do escolhido para comandar as
investigações sobre os abusos, o veterano promotor John Durham, e faz uma conexão para os
interrogatórios da CIA, que foram gravados e depois tiveram os arquivos destruídos.
Há links também para o presidente Barack Obama, para um dos acusados pelos
atentados de 11 de Setembro, Khalid Sheikh Mohammed, e para o diretor da CIA, Leon
Panetta. Ao fim do texto principal, os links para as principais notícias recentes sobre abusos
em Guantánamo e a possibilidade de o leitor receber por e-mail alertas sobre atualizações nos
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seguintes tópicos: detidos, tortura, procurador-geral e Barack Obama. O presidente, aliás,
havia acabado de voltar atrás da decisão de não investigar o que ocorreu na base durante a
administração de George W. Bush.
Ainda faziam parte desse material fotos dos envolvidos, um quadro interativo com o
resumo feito pelos congressistas sobre os abusos na base militar e entrevistas realizadas com
especialistas anteriormente. Ou seja, um vastíssimo investimento tanto em produzir a notícia
quente, do dia, quando em resgatar dados do completo arquivo do NYT e em contextualizar a
informação principal.
O inglês The Guardian também faz uma produção digna de nota. O site traz, amparado
na chamada “CIA faces Investigation over Methods”, grande material sobre o caso. Tem-se,
logo na home, links para os comentários dos leitores, enquête, análise e íntegra de um
relatório da CIA, feito em 2004, sobre os interrogatórios suspeitos na base.

Figura 7 – Caso Guantánamo, The Guardian
Fonte: www.guardian.co.uk, 2009.

A reportagem ainda traz links sobre os envolvidos no caso, lista o arquivo das matérias
produzidas, faz uso de tags como possíveis entradas para continuar no assunto, organiza as
informações relacionadas ao tema – como vídeo sobre a Al-Qaeda, material multimídia sobre
o 11 de Setembro e seção de perguntas e respostas.
O Estado de S. Paulo também dá destaque à cobertura do caso, com manchete na
home: “EUA investigarão tortura de presos pela CIA na guerra ao terror”. Além da
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reportagem principal, o material continha adicionais sobre os métodos de tortura utilizados
pela agência americana e galerias de imagem. Apesar do destaque dado ao assunto, algo se
nota muito claramente: o Estado fez uso infinitamente mais tímido de seu arquivo digital, com
menos links, tags e material multimídia.

Figura 8 – Caso Guantánamo, O Estado de S. Paulo
Fonte: www.estadao.com.br, 2009.

A diferença na cobertura dos três veículos, que aproxima The New York Times e The
Guardian e deixa O Estado de S. Paulo em situação diferente, é justamente o uso mais ou
menos eficaz do arquivo, o banco de dados, por assim dizer.
O exemplo nos põe em contato, então, com a que parece ser a emergência de uma fase
de transição no desenvolvimento do jornalismo digital, momento em que o banco de dados
assume vital importância. Como se pode notar no material coletado, a evolução do
ciberjornalismo não ocorre de modo uniforme. Como aconteceu nas fases anteriores, ressalta
Barbosa, alguns produtos tomam a frente do processo, por reunirem maiores condições de
investimento em profissionais e tecnologia, além de terem sua estratégia digital mais bem
definida. Nas palavras da pesquisadora, a definição desse novo período de evolução:
Uma fase de base tecnológica ampliada, acesso expandido por meio de conexões de
banda larga; proliferação de plataformas móveis; equipes mais especializadas; uso
expandido de bases de dados; maior incorporação dos blogs; adoção de sistemas que
habilitem a participação efetiva do usuário na produção de informações; produtos
diferenciados criados e mantidos de modo automatizado; sites dinâmicos; narrativas
multimídia, infografia interativa; (...) (p. 150)
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Boa parte do que Barbosa descreve em seu estudo é facilmente identificável no
material recolhido sobre Guantánamo e em demais grandes coberturas feitas pela imprensa.
Depois de definidas as etapas de evolução do jornalismo digital – aplicáveis tanto
internacionalmente quanto no Brasil –, podemos passar à segunda e à terceira fases do estudo,
retomando as discussões sobre a estrutura narrativa conhecida como pirâmide invertida e
analisando especificamente o início da atuação dos veículos de mídia brasileira na web.
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2

REDESCOBRINDO A PIRÂMIDE
O surgimento da técnica narrativa conhecida como pirâmide invertida – assim batizada

por Edwin L. Shuman, em Practical Journalism – está ligado a questões tecnológicas.
Pesquisadores de jornalismo são praticamente unânimes em apontar que esse modo de
escrever notícias começou a ser utilizado no período da Guerra da Secessão (1861 a 1865)
norte-americana, por causa das dificuldades encontradas pelos correspondentes para transmitir
suas reportagens.
Alguns estudiosos contam que a ideia de os jornalistas concentrarem toda a
informação essencial no que seria o primeiro parágrafo do texto foi dos editores. E isso logo
no início da guerra, durante a Batalha de Fort Summer, em 1961. Outros pesquisadores
relatam que essa forma de narrar surgiu pela necessidade de os repórteres dividirem um único
aparelho de telégrafo. Na hora de enviar as notícias, os jornalistas tinham de se revezar e
passar os textos por partes. Optaram, então, por transmitir primeiro às suas redações os fatos
mais importantes do dia. Na sequência, relatavam os acontecimentos em ordem decrescente
de relevância, levando em conta os critérios jornalísticos.
Convém lembrar que até então a narrativa jornalística muitas vezes era feita de acordo
com a ordem cronológica dos acontecimentos, muitas vezes com longos preâmbulos. A
pirâmide invertida foi uma revolução no modo de narrar de tal forma que se tornou o método
hegemônico nos jornais durante o século 20, estando presente em todo e qualquer manual de
redação jornalística. O esquema agrupava no primeiro parágrafo da reportagem os principais
tópicos das notícias, tratando por responder às seguintes perguntas: O quê?, Quem?, Quando?,
Onde?, Como? e Por quê? Na sequência, passava-se à expansão dos pontos principais e ao
desenvolvimento adicional até chegar à base alargada, formada por material complementar,
que poderia ser cortada sem grandes prejuízos à edição.
A hegemonia perdurou apesar das críticas feitas ao esquema da pirâmide invertida,
sendo a principal delas o fato de a técnica resultar em um jornal quase homogêneo em termos
de estilo narrativo, principalmente nas notícias chamadas hard news. Sobrava assim pouco
espaço para a inventividade, o sabor, a curiosidade, que acabavam restritas às narrativas dos
fait divers e das crônicas.
As iniciativas em torno da volta desse sabor e criatividade ao narrar surgiram já na
década de 1970, sendo a principal o movimento batizado de New Journalism ou jornalismo
literário.
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Mesmo assim, após tantas décadas de domínio e de ensino da pirâmide invertida, não
seria estranho antever que, com a entrada em cena da internet e com a necessidade de escrever
para esse novo e desconhecido meio, os jornalistas lançariam mão da velha, prática e muito
usada pirâmide invertida.
Mas será a técnica a melhor forma de narrar na internet? Será o ponto de partida para o
desenvolvimento do ciberjornalismo?
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3
3.1

OS JORNAIS BRASILEIROS NA WEB
O INÍCIO

Os tradicionais veículos de mídia impressa no Brasil não tardaram a tentar marcar
espaço na web – muito embora tenham feito essa entrada de forma bastante rudimentar. O
Jornal do Brasil foi o pioneiro, em 1995. Seguido por experiências realizadas pela NetEstado,
do Grupo Estado. A Folha de São Paulo e o carioca O Globo lançaram seus portais na internet
em 1996. E o Grupo Estado se reinventou na web em 2000.

Figura 9 – Página do JB Online
Fonte: JB, 1996

Se formos aqui tomar a definição de ondas do webjornalismo, idealizada por Larry
Pryor (2002) – que procura dividir cronologicamente as fases de desenvolvimento do
jornalismo online –, poderíamos dizer que os tradicionais meios de comunicação brasileiros
chegaram à rede, portanto, na chamada Segunda Onda (1993-2001). A Primeira Onda se
situou, segundo ele, entre 1982 e 1992. E a Terceira, a partir de 2001, tem como uma de suas
principais características a influência das plataformas móveis.
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3.2
3.2.1

O ESTADO DE S. PAULO
O texto – análise histórica
Embora muito provavelmente novos estudos estejam sendo feitos neste exato

momento para identificar e definir as fases de desenvolvimento do cyberjornalismo – e
consideramos de suma importância essa continuidade –, o que se tem de bibliografia
disponível (PYOR, PAVLIK, MIELNICZUC) permite que se tenha uma visão geral de como
o processo ocorreu.
Por outro lado, a documentação sobre esse processo no nível do texto ainda é escassa
no Brasil, talvez por causa da dificuldade de obtenção de material para realizar tal análise.
Assim sendo, o presente trabalho se propôs a descer um nível nos estudos desse
processo, partindo em busca de textos publicados online e na versão impressa de O Estado de
S. Paulo, valioso material de pesquisa para quem está disposto a averiguar as mudanças
ocorridas no texto jornalístico após a entrada em cena da web.
A primeira fase de seleção de exemplos partiu da análise do material disponível no site
mantido pela Organização Não-Governamental americana Archive, com sede em São
Francisco, que funciona como uma vasta biblioteca de páginas virtuais. O site da entidade
dispõe de boa quantidade de webpages do www.estadao.com.br entre os anos de 2001 e 2007,
e também material restrito dos anos de 2000 e 2009. E se mostrou bastante útil por, além de
arquivar as páginas principais, ter conseguido manter boa parte das notícias que haviam
recebido chamada na home do Estado à época.
Com a pesquisa no www.estado.com.br, no próprio archive.org, foi possível obter
ainda alguns exemplos entre 1996 e 1999, período da NetEstado, antes da mudança do nome
do portal para www.estadao.com.br. Material adicional sobre 2008 e reportagens
complementares de 2009 e 2010 foram colhidos pela autora, ao longo do tempo, diretamente
do site do Estadão, sendo assim possível fechar uma série de notícias entre 2000 e 2010.
Iniciamos a coleta separando, entre as datas disponíveis para busca no
www.archive.org, as que tinham preservadas as principais notícias daquele dia. Esse trabalho
restringiu naturalmente o corpus passível de investigação. O objetivo seguinte passou a ser a
obtenção de material completo de pelo menos um dia no mês, encerrando cada ano com pelo
menos doze datas para análise.
Nos anos em que isso não foi possível – por causa dessas limitações técnicas –, o
recurso utilizado foi buscar outras datas disponíveis em meses repetidos, garantindo o que se
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considerou ser a quantidade de dias suficiente para que a amostra selecionada tivesse
relevância como representante da totalidade dos textos daquele ano.
Houve, ainda, preferência por selecionar dias de semana para a análise, com maior
fluxo de reportagens. Sábado e domingo são dias naturalmente menos interessantes – os
índices de notícias de política e economia, por exemplo, têm pouca atualização, salvo
exceções – e também as redações funcionam em esquema de plantão, com redução de pessoal,
o que poderia, da mesma forma, interferir na análise.
Todas as páginas principais selecionadas foram salvas como arquivo de imagem, de
forma a preservar tanto o conteúdo quanto a forma que tinham à época. Trabalho semelhante
foi realizado com as notícias escolhidas para fazer parte do corpus empírico da presente
dissertação. Alguns desses arquivos poderão ser vistos como exemplos nas próximas páginas
– os demais estão disponíveis para consulta no blog maistexto.wordpress.com, preservando o
material para eventual análise de outros pesquisadores – e também para que a autora possa dar
continuidade a seus estudos sobre as mudanças no texto jornalístico na web e no papel.
A maioria absoluta das notícias selecionadas ocupava o posto de manchete das home
pages www.estadao.com.br e www.estado.com.br ou ocupava posição de destaque na página.
Tal escolha se deu por dois motivos principais, claramente interligados: relevância e maior
possibilidade de uma notícia com o mesmo teor ter sido publicada na versão impressa do
jornal.
A etapa seguinte consistiu em localizar as reportagens publicadas no impresso. Uma
vez de posse de tal material partiu-se para a análise propriamente dita. Os objetivos nesta fase
se dividiam em:
1) Identificar se o texto online foi produzido originalmente para a webpage ou era
republicação da versão impressa;
2) Avaliar a estrutura do texto;
3) Verificar a adequação do texto à plataforma em que foi publicado

3.2.2

Primeiros momentos
Criada em 1995, a NetEstado foi a porta de entrada para o Grupo Estado na web. A

atividade prioritária do portal era republicar o material que estaria disponível nos jornais do
grupo (O Estado de S. Paulo e Jornal da Tarde), com pequena produção de notícias próprias
para a web e alguma atualização das notícias mais importantes do dia. Nas palavras do editor-
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executivo da NetEstado, Luciano Martins, em entrevista à pesquisadora Luciana Moherdaui,
realizada em 1998:
A edição é feita continuamente, pela atualização da área de últimas notícias. Durante
o dia, se os fatos justificarem, fazemos atualizações na homepage e em páginas de
seções. Por volta das 23 horas, atualizamos todo o conteúdo diário, colocando na
rede a edição do Estadão do dia seguinte.” (Diários Paulistanos na Web, 1999)

Embora o modelo de atualização, à vista do que se faz hoje, pareça defasado, assim
como o layout da webpage e a forma como o conteúdo era disponibilizado, convém ressaltar
que se tratava de uma das experiências pioneiras no país. E que contava com alta aprovação
dos usuários. Luciano Martins revelou, à época, que as pesquisas de satisfação do leitor no
fim de dezembro de 1998 haviam atingido 98%. O editor-executivo acrescentou que, desde
em 1997, as avaliações mensais do site sempre apontaram índices de aprovação superiores a
82%.
Feita a justa ressalva, o que pude observar a partir da análise de exemplos de
reportagens anteriores a meados de março – quando o portal passa por sua primeira grande
mudança – condiz com as características descritas por Pavlik (1ª fase) e Mielniczuk (fase de
transposição). Quase a totalidade das matérias da versão impressa de O Estado era
digitalizada com desvantagens para a web – os textos longos dificultavam a leitura e alguns
infográficos mais elaborados ficavam fora do portal.
Torna-se relevante mencionar aqui as ressalvas mencionadas por João Canavilhas
(2005) e outros pesquisadores do webjornalismo. “No setor da emissão, as dificuldades
inerentes à viabilização econômica dos meios online levaram as empresas a recorrerem aos
conteúdos já existentes e o elemento comum aos vários meios – imprensa escrita, rádio e
televisão – é o texto que serve de base às notícias”, explica Canavilhas. “Desta forma, foi com
alguma naturalidade que o jornalismo na web se desenvolveu num modelo muito semelhante
ao do jornalismo escrito, adotando as mesmas técnicas de redação usadas na imprensa
escrita.”
Quando estudada mais detidamente, mesmo a seção de últimas notícias não tinha a
atualização que o título sugere, como é possível comprovar em três notas diferentes,
publicadas em 3 de março de 2000, uma sexta-feira.
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Figura 10 – Quadro “Últimas Notícias”
Fonte: www.archive.org, 2000

Figura 11 – Quadro “Últimas Notícias” – nota 4
Fonte: www.archive.org, 2000
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Figura 12 – Quadro “Últimas Notícias” – nota 6
Fonte: www.archive.org, 2000

Figura 13 – Quadro “Últimas Notícias” – nota 3
Fonte: www.estadao.com.br, 2000

Nas três, nota-se de forma imediata o uso do “ontem”, o que é um contrassenso
quando se pensa em “últimas notícias” e uma certa tendência a longos períodos de texto,
principalmente na primeira frase das matérias, como se vê abaixo:
1) Justiça arquiva ação contra Quércia
“O juiz da 8ª Vara Cível de São Paulo, Carlos Elmano de Oliveira Neto, julgou
ONTEM extinta a ação ordinária de responsabilidade movida pelo Ministério Público (MP)
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contra os ex-governadores Orestes Quércia e Luiz Antônio Fleury Filho, e 107 exadministradores do Banespa.” (03/mar/2000 – 09h28)

2) Petróleo ultrapassou US$ 32 ontem
“O petróleo voltou a subir ONTEM, apesar de três grandes exportadores do produto
– México, Venezuela e Arábia Saudita – terem feito uma declaração consensual de que é
preciso aumentar a produção para controlar a volatilidade dos preços e assegura o
crescimento econômico global.” (03/mar/2000 – 09h22)

3) Pinochet pode perder imunidade
“O presidente do Chile, Eduardo Frei, disse ONTEM que todos os esforços do
governo para conseguir o regresso de Pinochet ao país tinham como única finalidade seu
julgamento pelos tribunais nacionais e não de outros países.” (03/mar/2000 – 09h29)

A análise dos três textos da web na presença dos respectivos textos publicados no
jornal sobre o assunto abre novas perspectivas de avaliação do material online. Sobre o uso do
“ontem”, o que podemos é ter indícios do que era feito em 2000. Como os textos impressos
foram publicados no próprio dia 3, há grandes chances de o texto da web ter sido reescrito a
partir da notícia do jornal, usando critérios considerados pela equipe do portal mais adequados
à plataforma virtual. Outra possibilidade – mais remota – é a de que pelo menos os textos 2 e
3, que fazem parte do noticiário internacional, tenham sido traduzidos diretamente do material
advindo das agências de notícias que o Grupo Estado assina, só que com atraso de um dia.
Acredito ser uma hipótese remota por dois motivos principais: 1) É difícil pensar que a
NetEstado usasse um método para produzir noticiário local (reescrever a notícia do impresso)
e outro para assuntos internacionais (fazer a tradução com atraso de um dia, uma vez que, já
naquela época, as agências de notícias disponibilizam as informações – como a da alta do
valor do barril do petróleo na bolsa de Nova York – tão logo elas ocorriam). 2) Apesar das
modificações feitas entre o texto impresso e o digital, certas expressões foram mantidas.
Muito provavelmente, então, as tais “últimas notícias” eram, pelo menos em parte, as
notícias que foram publicadas por último no portal – e não as que haviam acabado de
acontecer naquele dia. Ou seja, elas eram transpostas do jornal para a web, mas com algum
grau de adequação. Deixavam a desejar no quesito instantaneidade, mas buscavam atendem à
demanda por um texto mais simples e direto, características que os teóricos julgavam
imprescindíveis desde os primeiros estudos sobre textos na web.
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Sim, porque apesar dos períodos longos, as três notícias que nos servem de exemplo
são bem mais diretas que as publicadas no jornal. Para não alongarmos demais a questão,
reproduziremos aqui somente um dos textos impressos, sobre o arquivamento da ação contra
os ex-governadores Quércia e Fleury.
Após quatro anos de tramitação, bloqueio de bens dos réus, incidentes processuais e
dezenas de recursos que chegaram até o Supremo, a ação ordinária de
responsabilidade movida pelo Ministério Público contra os ex-governadores Orestes
Quércia, Luiz Antônio Fleury Filho e 107 ex-administradores do Banco do Estado
de São Paulo (Banespa) foi arquivada. (03/03/2000, editoria de Política)

Escrita em ordem inversa e sem preocupação de dosar as informações, a primeira frase
do lide do texto “Ação contra Quércia e Fleury é arquivada” já deveria ter sido mais bem
editada para publicação no jornal. Mas, dadas às características intrínsecas à plataforma
digital, ficaria ainda mais inadequada no portal.
Em meados de março de 2000, o Grupo Estado reformulou completamente sua
presença na web. A começar pela transição de endereço – de www.estado.com.br para
www.estadao.com.br –, passando por mudança visual e pela preocupação, agora sim, com o
conceito de tempo real, um dos diferenciais marcantes do meio digital em relação ao
impresso, atualizado uma vez a cada 24 horas.

3.2.3

Texto e fotos
Antes de passarmos a análise dos textos publicados na versão digital após março de

2000, convém fazer uma breve avaliação sobre a forma e o conteúdo dessas páginas, que
acabam também por influenciar o texto, nosso objeto real de trabalho. Neste momento,
trazemos exemplos complementares dos portais www.globo.com e www.uol.com.br, com a
finalidade de apresentar o que era feito por outros grupos de mídia brasileiros. Acreditamos
que isso seja importante para mostrar os distintos caminhos tomados por cada grupo, de
acordo com a fase de evolução de sua presença virtual naquele período.
Mais uma vez, o site do Grupo Estado se mostrou muito enriquecedor como objeto de
análise, por dar – comparativamente às páginas do UOL e do Globo – mais pistas do difícil
processo de tentar entender a plataforma digital, já não tão nova assim àquela época. Como se
poderá notar nos exemplos a seguir, havia uma série de questionamentos aparentes sobre o
formato que a página do Estado deveria ter, assim como o conteúdo que deveria ser
apresentado e de que modo.
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Nesse tatear – que em alguns momentos parece ter querido evitar o caminho com
menos percalços, ou seja, seguir tendências internacionais bem-sucedidas – se explicita a
tendência de buscar a expertise desenvolvida pela instituição no meio impresso. Com tanto a
descobrir em termos de formato e modo de apresentar o conteúdo, torna-se compreensível que
os textos propriamente ditos nesse período imediato pós-alterações no portal não tivessem
sido alvo de grandes experimentações rumo à que poderia ser considerada sua forma mais
adequada, como veremos posteriormente.
Texto ou fotos? Descobrir qual a linguagem mais atraente para o público de um portal
noticioso parece ter sido uma questão central nesta nova fase do www.estadao.com.br. A
prioridade foi dada às imagens, no que acreditamos ser consequência da tentativa de transferir
ou adaptar ao meio digital o know-how obtido após mais de um século de atividade no meio
impresso. Afinal, uma fotografia bem editada era um recurso utilizado no jornal para valorizar
a página impressa, atraindo leitores e ampliando a chance de um texto ser lido.
A opção pela imagem, que os anos posteriores mostraram ser equivocada, não foi a
mesma feita por Globo e UOL, conforme os exemplos a seguir. A escassez de arquivos com
páginas principais dos sites citados impossibilita, infelizmente, que a análise a seguir seja feita
com material do mesmo dia, como seria mais adequado. Mas trabalharemos com o mesmo
ano, ou seja, sem grandes alterações de formatos – embora as notícias sejam bem diferentes,
por motivos óbvios.
Em 19 de outubro de 2000, o www.estadao.com.br ocupava o centro de sua página
principal (1ª tela de visualização sem acionar a barra de rolagem vertical) com uma foto de
Roberto Carlos. A decisão de inserir títulos – no caso, “O Rei não está Posto” – dentro das
fotos principais pode ser pensada como outra das já mencionadas tentativas de usar soluções
estéticas que funcionavam no jornal impresso.
Como as telas da época eram menores que as atuais – a resolução predominante era de
800x600 –, só depois de fazer o scroll o internauta teria acesso às notícias mais importantes
do dia. Exceção feita ao pequeno quadro onde se alternavam as últimas notícias. Além do
tamanho desproporcional da imagem, foi dada a ela uma moldura branca, principalmente nas
laterais, usando espaço que poderia ser mais bem aproveitado. A quantidade de informação e,
consequentemente, o texto não estavam no foco.
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Figura 14 – Aproveitamento da primeira tela – Estadao.com.br
Fonte: www.estadao.com.br, 2000

O resultado se mostrava equivocado, por esconder a maior parte do conteúdo. Opinião
compartilhada por demais estudiosos das plataformas digitais. “A internet é baseada em
textos, apesar de todas as suas possibilidades multimídia”, explica Concepción Edo. “Por essa
razão é conveniente assinalar que as letras não vão desaparecer no ciberespaço.” Feita em
2004, a afirmação da pesquisadora mantém-se válida, como se vê na grande maioria de
portais de notícias do Brasil e do mundo. Fotos, galerias e vídeos estão presentes, mas há
predominância do texto escrito.
Em 2000, quando o www.estadao.com.br foi lançado, o aproveitamento da área do
www.globo.com.br era bastante diferente, com menu lateral mais completo, maior quantidade
de chamadas antes de ser necessário fazer uso da barra de rolagem (scroll) e equilíbrio entre
as imagens e a informação textual. Como se pode conferir na tela selecionada abaixo, página
principal da home do Globo em 10 de março de 2000.
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Figura 15 – Aproveitamento da primeira tela – Globo.com.br
Fonte: www.globo.com.br, 2000

Também o UOL aparecia mais conectado com as tendências internacionais, reunindo
antes de o leitor descer a barra de rolagem quase todo menu lateral, quantidade superior de
notícias individuais, com predomínio de informações textuais. A área de últimas notícias
ocupa espaço nobre, assim como espaço para interação (bate-papo ou chat). A seguir, a home
no dia 19 de dezembro de 2000.

Figura 16 – Aproveitamento da primeira tela – Uol.com.br
Fonte: www.uol.com.br, 2000

Após as telas ilustrativas de Globo e UOL, voltemos a nos deter no portal do Estado.
No estudo das demais páginas disponíveis no www.archive.org entre março e fim do ano,
nota-se que o recurso de fotos grandes com títulos inseridos havia sido definido como padrão
para a home. Assim como a orientação para tentar despertar a curiosidade para o conteúdo
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buscando manchetes com perguntas ou com algum tipo de ironia/brincadeira. Recursos
também transpostos do impresso, muito embora até no jornal eles fossem de eficácia
questionável.
A home reproduzia em seu espaço nobre, praticamente todo o miolo antes do scroll,
um problema que havia sido identificado alguns anos antes pelos principais estudiosos do
webjornalismo. Ramón Salaverría, já no fim da década de 1990, pregava que manchetes tidas
como criativas ou com aspas sem mencionar a autoria até poderiam funcionar em um jornal,
graças ao apoio de elementos como chapéus (palavras-chave que antecedem os títulos) e
subtítulos, mas na internet tendiam a dificultar a compreensão do leitor, afastando-o.
O exemplo abaixo, coletado em 9 de novembro de 2000, é representativo dos
equívocos apontados. No centro da página, a primeira foto mostra parte do Salão Oval, a sala
de despacho do presidente norte-americano, e apenas pergunta “Quem?” na base da imagem,
que não vinha acompanhada de legenda. Trata-se de um conjunto informativo deficiente e que
exigia do leitor muito conhecimento prévio. Ou são todos os que conhecem a mesa líder dos
EUA?
O segundo bloco de informações cai no perigo da brincadeira, alertado por Salaverría
“Agora Clinton passa a ser ela”. Só após o scroll, a legenda “A primeira-dama agora é
senadora.” O conjunto título, foto e legenda em pouco agrega ao que, àquela altura, o
internauta já sabia antes de acessar o site. Ou seja, que Bill Clinton havia terminado seu
mandato e a então senadora Hillary, hoje secretária de Estado de Barack Obama, era a
representante da família na política.

Figura 17 – Exemplos de manchetes
Fonte: www.estadao.com.br, 2000
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Ao clicar na foto-manchete “Quem?”, o leitor ali encontraria a reportagem completa
do correspondente Paulo Sotero, que, se não fosse pelo portal, só seria lida no dia seguinte nas
páginas de O Estado de S. Paulo. Para o portal, o ano de 2000 marca o início de um processo
que se fortaleceria nos anos seguintes: a antecipação, no dia anterior, de notícias que fariam
parte do jornal. Aqui é importante lembrar que, até pouco tempo antes, o portal republicava as
notícias do jornal no mesmo dia em que ele chegava às bancas.
“Indefinição cria ansiedade nos EUA” (portal, 8 de novembro) e “Gore é mais votado,
mas Bush está perto da vitória” (jornal, 9 de novembro) são um mesmo texto original, com
pequenas diferenças de edição. Não trazem, portanto, grandes possibilidades para o estudo em
separado. A não ser pelo indício que, aparentemente, não era considerado inadequado que a
versão digital não apresentasse recursos como gráficos, links ou conteúdo multimídia,
resumindo-se a um único e longo texto, ou que as informações da versão impressa fossem
entregues em sua totalidade, um dia antes e gratuitamente, na web.
Antes de avançar, algumas considerações finais sobre 2000, principalmente no uso dos
hiperlinks. Dos textos estudados, a minoria fazia uso de hiperlinks, seja para expandir a
própria reportagem ou ligá-la a outra sobre o mesmo tema. A grande exceção no ano foi a
cobertura das eleições para Prefeituras e Câmaras Municipais no país. Tratada como cobertura
especial, dispunha de recursos que, à época, não haveria como produzir para reportagens
cotidianas. É o caso de gráficos detalhados, área para colunistas e cartoons, e material de
arquivo relacionado.

3.2.4

A reviravolta do texto
Demonstrando facilidade de se modificar em curto espaço de tempo, o portal inicia

2001 de forma um tanto diferente. Deixado em segundo plano em prol da imagem, o texto
começa a se impor na página principal da home logo no primeiro mês do ano. As fotos
enormes desaparecem, abrindo espaço para fotografias menores, acompanhadas de pequenos
textos e legendas capazes de dar conta informacionalmente do que estava sendo retratado.
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Figura 18 – Estadao.com.br – Home de 30 de janeiro de 2001
Fonte: www.estadao.com.br, 2001

No caso coletado em 30 de janeiro, a manchete da home “PF manda Bové deixar o
País” já havia deixado de ocupar espaço dentro da imagem e era seguida de um texto que –
embora tivesse a mesma tipologia da legenda da chamada sobre a Fashion Week – funcionava
como lide completo. Lá estavam respondidos os clássicos Quem?, O Quê?, Onde?, Quando?,
Como? e Por quê?
O bloco informativo que estava na home dificilmente seria uma legenda: “Na noite de
segunda-feira, o líder francês prestou depoimento à Polícia Federal do RS e foi notificado de
que deveria deixar o País em 24 horas. O motivo seria sua participação em invasão de
propriedade, ajudando a destruir supostas plantações transgênicas.”
A comparação entre os textos “Bové tem 24 horas para sair do Brasil” (publicado no
portal nos últimos minutos do dia 29) e “PF dá 24 horas para Bové deixar o País” (publicado
no Estado do dia 30) indicia outro momento de mudança do texto online. Apesar de os títulos
dados serem bem semelhantes, o conteúdo dos textos é diferente.
O que se leu na reportagem publicada na segunda edição/clichê do impresso – a mais
atual, distribuída em São Paulo – foi: “O superintendente em exercício da Polícia Federal no
Rio Grande do Sul, Dagoberto Garcia, informou que a instituição iria notificar o líder
camponês francês para que deixasse o Brasil no prazo de 24 horas.” A informação puxada
para o título do impresso ainda estava em processo, ou seja, a PF ainda não havia feito o
ultimato. Para nota: o trecho estava no terceiro parágrafo da matéria.
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Por não ter limitações de horário, impostas pelo processo de produção industrial de um
jornal, o portal conseguiu publicar a notícia da notificação ainda no dia 29. No lide:
A Polícia Federal notificou nesta segunda-feira à noite o ativista francês José Bové
para que ele deixe o Brasil em 24 horas. Às 22h30, agentes da PF encontraram Bové
na garagem do Hotel San Raphael e, em seguida, o levaram para a sede da PF, a
Avenida Paraná. Cerca de 20 pessoas que acompanhavam a ação gritaram ‘Libertem
Bové’. O advogado da Comissão Pastoral da Terra, Darcy Frido, disse que entrará
com pedido de habeas-corpus para tentar rever a decisão.

No caso deste exemplo, a informação que chegou às bancas paulistanas estava menos
atualizada. Digo isso com base nas características intrínsecas de cada meio, sem conotação
valorativa –, uma vez que um meio permite modificações constantes, enquanto o outro tem
sua ação limitada por horários industriais.
Ao longo de 2001, a maior presença do texto na home do Estadão foi se fazendo notar,
embora com eventuais tentativas, ao que parece, conscientes, de fazer o voltar o predomínio
da imagem. Outra característica era a tendência a dar um tratamento de fait-divers ou de
feature – notícias leves, que não se encaixam nas categorias tradicionais (política, economia,
cidades) e têm caráter de curiosidade, sem grande impacto na vida da sociedade – aos
assuntos principais da home, mesmo quando eles pouco tinham de “fatos diversos”. Em 4 de
abril, encontramos um bom retrato desse movimento.

Figura 19 – Estadao.com.br – Home de 4 de abril de 2001
Fonte: www.estadao.com.br, 2001

Tanto a manchete (“FHC acha justo corrigir a tabela do IR. Mas...”) quanto a linha
fina (“Justo é. Mas, porém, todavia, contudo, este ano, não. Foi o recado do presidente aos
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líderes aliados.”) seguem a linha dos fait-divers. Tom bem diverso da reportagem sobre o
assunto: “O líder do PMDB na Câmara, deputado Geddel Vieira Lima (BA), disse há pouco
que, no almoço desta quarta-feira dos líderes da base aliada com o presidente Fernando
Henrique Cardoso, o presidente lhes disse que considera justo o pleito de correção da tabela
de descontos do Imposto de Renda, mas que é inexequível neste ano.”
A informação, publicada no portal às 17h47, estava em um flash enviado por uma das
repórteres que cobriam o assunto naquele dia. E foi reunida com material de outros
profissionais para formar a reportagem editada no jornal do dia seguinte.
Embora os textos sejam diferentes em volume de informação, a estrutura de ambos
segue a da pirâmide invertida, com as questões principais sendo respondidas entre o primeiro
e o segundo parágrafos. Tal semelhança estrutural vai ser observada na maioria dos textos
produzidos na época, mesmo nos que eram escritos especificamente para um ou outro meio.
Tal constatação remete à fase de Metáfora definida por Luciana Mielniczuk (2003), ou seja, o
modelo de texto para a internet era o modelo mais recorrente no impresso.
A ressalva que a pesquisadora faz sobre a possibilidade de várias fases de
desenvolvimento do webjornalismo se mesclarem em um mesmo produto deve ser trazida
novamente neste ponto da discussão. Pois o mesmo portal que já tinha estrutura para produzir
notícias próprias, na forma de reportagens ou flashes, continuava reproduzindo integralmente
os textos publicados no jornal – seja de forma antecipada ou no próprio dia em que o impresso
ia para as bancas.
Ao longo de 2001 o tamanho das fotos foi reduzido e o número de notícias disponíveis
no miolo da home, antes da barra de rolagem, passou de três, em média, para cinco. Muito
provavelmente, em prol de abrir espaço para o volume crescente de flashes – publicação
quase instantânea dos principais tópicos sobre um assunto – e de atualizações de reportagens.
Faz-se imprescindível, neste ponto da jornada, lembrar que as empresas pontocom
haviam acabado de sofrer importante baque, com a explosão da bolha da internet e a
consequente desvalorização das ações dessas companhias nas bolsas de valores. A crise,
apesar de adiar ou conter os investimentos necessários ao pleno desenvolvimento do
webjornalismo, não impediu que ele avançasse em alguns pontos. O número de leitores dos
principais portais noticiosos havia crescido – e, com a alta, a necessidade de oferecer mais
conteúdo, de melhor qualidade e mais atualizado.
Repórteres que atuavam então somente para o jornal passaram a produzir flashes para
o portal sobre o assunto que estavam cobrindo naquele dia – algo facilmente comprovado pela
comparação das assinaturas dos flashes e das reportagens do jornal. Essas notas eram
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principalmente sobre assuntos novos e eventos que incluíam a participação de jornalistas de
várias empresas, como entrevistas coletivas e divulgação de relatórios oficiais, por exemplo.
Ficavam de fora os conteúdos considerados exclusivos do jornal, como um furo ou um
investimento grande em uma determinada reportagem.
Simultaneamente, foi intensificado o processo de adiantar na web o texto integral que
estava sendo produzido para o jornal do dia seguinte. Nesta época, a antecipação ocorria nas
últimas horas da noite, numa confessada preocupação com o fato de esse material completo
poder ser acessado antes do horário do fechamento pela concorrência.
A produção exclusiva da agência também teve de ser incrementada. Assim como o
tratamento dado às reportagens. Pouco presentes até 2002, os hiperlinks assumiram seu lugar
na home, abaixo das matérias principais – quase a totalidade deles era links para outros textos
associados ou de arquivo, sendo raros acréscimos de áudio e vídeo. Ausência que pode ser
explicada tanto pelos custos de produção dos mesmos, que exigem equipamentos próprios e
profissionais especializados nessas outras mídias, quanto pelas questões tecnológicas da
época, como a baixa velocidade de acesso à internet, que se tornava um empecilho na hora de
fazer downloads.
Todo esse aumento no volume de produção e a necessidade de aproveitar a totalidade
do espaço da home fica bem visível quando se compara uma tela de 2002 com outra do fim de
março de 2003, antes mesmo que o layout da página inicial do www.estadao.com.br passasse
por nova reformulação, o que ocorreu dias depois.
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Figura 20 – Estadao.com.br – Home de 22 de julho de 2002
Fonte: www.archive.org, 2002

Figura 21 – Estadao.com.br – Home de 28 de março de 2003
Fonte: www.archive.org, 2003
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Para passar a abrigar maior conteúdo, as zonas de branco foram reduzidas. As
manchetes do Estado e do Jornal da Tarde, antes exibidas no canto superior direito da página,
foram deslocadas para a área que fica abaixo da linha de scroll. O mesmo ocorreu com os
classificados, deslocados para uma área menos nobre, e com o anúncio de Acesso Grátis, que
foi suprimido, permitindo que o índice de busca e o de serviços subissem.
Essas modificações em prol da notícia ou impostas por ela permitiram que a home
publicasse denso material sobre os avanços da Guerra contra o Iraque, o principal assunto
jornalístico de março de 2003. Na tela que vemos acima, o bloco sobre o ataque conta com
três chamadas para matérias, cinco reportagens vinculadas, expostas na forma de links, mapa
e narração dos movimentos das tropas no oitavo dia de guerra. Um trabalho de explorar as
possibilidades digitais que denota um momento de maior conhecimento sobre o meio.

3.2.5

Distância sutil
Voltaremos agora a janeiro de 2003, apenas para apontar algumas alterações do texto

impresso. Ainda que singelas, cremos que elas sejam indícios de uma tentativa incipiente de
distanciar o texto do jornal daquele que era publicado no portal. Como exemplo, foi
selecionado material impresso e online publicado sobre o assassinato do rapper Sabotage. A
seguir, os trechos iniciais das reportagens, onde se pode averiguar com mais clareza essas
modificações.

Rapper Sabotage é morto a tiros
(Estadão.com.br. Sexta-feira, 24 de janeiro de 2003 – 13h25)
“São Paulo – Mauro Mateus dos Santos, conhecido como o rapper Sabotage, de 29 anos, foi
morto a tiros na madrugada de hoje. Segundo o boletim de ocorrência, o rapper levou quatro
tiros às 5h50, no bairro da Saúde, zona sul de São Paulo. Foi atingido duas vezes no
pescoço, uma na mandíbula e outra no ouvido. Foi levado ao Hospital São Paulo, mas não
resistiu e morreu por volta das 11 horas.
Sabotage, um ex-interno da Febem e ex-“soldado” do tráfico, cresceu na Favela do Canão,
nas Águas Espraiadas. Em 1995, foi duas vezes indiciado, uma por porte de arma, outra por
tráfico de drogas. Havia trocado o crime pelo rap e se tornado um dos mais influentes
músicos de sua geração.”
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Rapper Sabotage é assassinado na zona sul
(O Estado de S. Paulo. Sábado, 25 de janeiro de 2003)
“Quatro tiros certeiros e o fim de uma carreira promissora. O rapper Mauro Mateus dos
Santos, o Sabotage, de 29 anos, que ficou famoso ao participar como ator e compor a trilha
sonora do premiado filme O Invasor, de Beto Brant, foi assassinado ontem, na Avenida
Professor Abrahão de Morais, zona sul, pouco antes das 6 horas. No mesmo dia, à tarde, ele
tinha viagem marcada para Porto Alegre, onde realizaria um show dentro da programação
do Fórum Social.
O músico tinha acabado de deixar a mulher, Maria Dalva da Rocha Viana, de 28 anos, na
concessionária de veículos onde trabalha, e caminhava em direção a um ponto de ônibus,
quando foi surpreendido pelo criminoso. Os tiros foram ouvidos por vizinhos, que acionaram
a polícia.
Sabotage foi levado por policiais ao Hospital São Paulo, aonde chegou com parada
cardíaca. O rapper foi reanimado e levado ao setor de neurologia, mas morreu às 11h25.
Segundo boletim médico, ele foi atingido na mandíbula, no ouvido e duas vezes na coluna
cervical, próximo do pescoço.”

Como o assassinato ocorreu na madrugada de 24 de janeiro, no meio do dia a notícia
da morte havia chegado aos usuários do portal. O texto foi construído com um lide clássico
(foram respondidas as perguntas O Quê, Quem? Quando? Onde? e Como? – o Por quê? era
desconhecido) e estruturado seguindo os preceitos da pirâmide invertida. Ou seja, os fatos
principais haviam sido expostos desde cedo.
Como, então, contar o que aconteceu, na manhã seguinte, da mesma forma, fazendo-se
valer da mesma estrutura de texto? Não que isso não ocorresse inúmeras vezes – com o texto
impresso utilizando recursos iguais aos que o online havia usado no dia anterior, deixando os
dois parecidos até quando tinham sido escritos por repórteres diferentes. Mas, aqui, houve
alguma preocupação de distanciar os textos, uma tendência que poderá ser observada como
mais frequência deste ponto em diante.
Embora conserve os elementos principais no lide, inicia com uma frase que parece
derivada do telejornalismo: “Quatro tiros certeiros e o fim de uma carreira promissora”. A
tentativa de se afastar do texto online teria aproximando o impresso dos recursos televisivos?
Ao que parece, sim. Uma vez que não se pode negar que, como o texto impresso começava a
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ser alterado em função do webjornalismo, ele havia também recebido influência anterior do
telejornalismo.
O texto impresso busca também dar maior conteúdo de contexto logo nas primeiras
frases (... “que ficou famoso ao participar como ator e compor a trilha sonora do premiado
filme O Invasor, de Beto Brant”). Assim como expandir a informação publicada online (“No
mesmo dia, à tarde, ele tinha viagem marcada para Porto Alegre, onde realizaria um show
dentro da programação do Fórum Social.”).
No segundo parágrafo, tem início a narrativa cronológica do fato, com detalhes
descritivos da cena do crime e de como ele ocorreu. Algumas informações que estavam
agrupadas no lide online foram distribuídas ao longo do texto impresso (no terceiro parágrafo,
por exemplo: “foi levado ao Hospital São Paulo” e “foi atingido na mandíbula, no ouvido e
duas vezes na coluna cervical”).
A notícia impressa termina com a informação: “O corpo será enterrado hoje. Até as 20
horas, o local do enterro não estava confirmado.” Seria o caso de tê-la incluído no lide, como
informação mais recente que se tinha até o fechamento da edição e assunto que seria
continuado online? Ou ficar no fim, como fecho dessa narrativa cronológica? Questões que
estão no centro de outra, maior.
Mesmo antes da entrada em cena do webjornalismo, a agilidade e a rapidez na
transmissão das chamadas notícias quentes já eram domínio do rádio. Deveria, então, o
impresso se pautar prioritariamente pelo mais recente? Ou seria outra sua função, ainda mais
depois do advento do jornalismo na web? Perguntas que vão acompanhar a produção dos
textos a partir daqui.
É sempre relevante frisar que os indícios da busca de um texto diferente para o
impresso e o aprimoramento dos textos digitais – com a preocupação de agregar links (em
maior quantidade) e elementos multimídia (em reportagens pontuais) – conviviam com uma
parcela considerável de textos absolutamente iguais nos dois meios. Não se trata, pois, de uma
ruptura, como a dizer que a totalidade dos assuntos receberia tratamento mais adequado a um
e a outro meio. Estamos falando de mais uma possibilidade, além da republicação do texto
impresso na internet – seja ela antecipada ou não em relação à publicação no jornal – e dos
flashes, cada vez mais presentes.

3.2.5.1 Novas tentativas
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Outro par de reportagens, publicado em 22 (portal) e 23 (jornal) de maio de 2003, se
configura como bom exemplo do que parece ser uma busca por textos vistos pelos jornalistas
como mais adequados a cada meio. Ambas são de autoria da mesma repórter, Sheila
D’Amorim, que procura escrever de forma diferente para a web e o impresso.
A reportagem online procura alocar nos cinco primeiros parágrafos todas as
informações do dia, deixando para os dois últimos dados já publicados – detalhes da crítica
feita pelo vice-presidente, José Alencar, e a situação dos juros após a última reunião do
Comitê de Política Monetária (Copom). Material este que poderia ter sido consolidado em
outro texto, conectado ao primeiro por meio de um link. Ou links para as matérias já
publicadas, sobre Alencar e sobre os juros. Como se vê abaixo:

Meirelles rebate críticas de Alencar sobre competência do BC
(Portal. Quinta, 22 de maio de 2003)
Para o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, o que vai definir a
competência da instituição é o sucesso no controle da inflação, especialmente dos próximos
dois anos. Essa foi a resposta dele às críticas do vice-presidente, José Alencar, que chegou a
questionar a competência do BC para lidar com a taxa de juros.
Meirelles disse que encara com naturalidade o falatório dos últimos dias, quando,
além de Alencar, vários integrantes do governo opinaram publicamente sobre política
monetária e cambial e cobraram uma redução mais rápida dos juros. "Crítica sobre taxa de
juros existe em qualquer BC do mundo", afirmou. "O que difere a competência do BC é o
resultado", disse, ressaltando que não há unanimidade em nenhum setor.
O presidente do BC enfatizou ainda que essa avaliação da competência do BC não se
dará apenas pela trajetória da meta ajustada deste ano, mas também pelo desempenho ao
longo dos próximos dois anos.
Questionado se isso não representava uma confirmação de que a meta ajustada deste
ano de 8,5% já teria sido dada como perdida, Meirelles negou que estivesse fazendo essa
afirmação. "Na minha observação quanto à inflação, não disse que a definição do sucesso do
BC se dará em função da meta ajustada de 2003. Disse que se dará por trazer a inflação
para dentro das metas estabelecidas pelo BC não só em 2003 como também em 2004 e 2005",
explicou. Em seguida, completou: "não quero antecipar a ata do Copom (que sairá na
semana que vem). Não vai haver mudança na meta".
Procurando colocar panos quentes na imagem de racha dentro do governo, Meirelles
deu outra interpretação para o fogo amigo, disparado diretamente da vice-presidência nos
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últimos dias. "Numa leitura cuidadosa, existe uma grande diferença", afirmou, se referindo
às declaração feitas por Alencar. "É quase um chamamento para que se trabalhe para
redução dos juros, no futuro", completou.
Em evento com prefeitos de Minas Gerais, Alencar afirmou que o País está jogando
dinheiro pela janela e que não é possível ficar "à mercê desse pessoal que nos colocou no
cabresto". E arrematou: "precisamos ver a competência do BC para negociar isso".
Na última quarta-feira, após o Comitê de Política Monetária do BC (Copom)
anunciar a manutenção da taxa de juros em 26,5% ao ano, ele voltou a criticar a atuação do
BC e disse que daria a mão à palmatória se o BC apresentasse uma "razão convincente" para
justificar a manutenção. "Eu tenho dimensão moral para falar isso, por enquanto, nada me
convenceu".

No impresso, algo que pode ser verificado em outros pares de reportagens da mesma
época: em vez de alocar os fatos novos na parte superior e deixar para o fim informações
antigas, como foi feito para o online, procurou-se mesclar no decorrer do texto trechos da
informação mais recente (no caso, a resposta de Henrique Meirelles, então presidente do
Banco Central) a dados antigos, formando uma espécie de trançado entre o novo e o que já foi
publicado, mas que está intrinsecamente ligado ao novo.
A seguir, trecho inicial da reportagem publicada no jornal:
Meirelles responde ao ‘fogo amigo’ do vice
(O Estado de S. Paulo. Sexta, 23 de maio de 2003)
BRASÍLIA – O presidente do Banco Central (BC), Henrique Meirelles, respondeu ontem às
críticas do vice-presidente José Alencar à atuação da instituição. Para Meirelles, o que
definirá a competência do BC é o sucesso no controle da inflação, especialmente nos
próximos dois anos.

Na terça-feira (20), véspera da reunião do Comitê de Política

Monetária do BC (Copom), que manteve a taxa básica de juros em 26,5%, Alencar
questionou a competência do banco para lidar com a política monetária.
O recado de Meirelles foi dado no momento em que anunciava a saída do diretor de
Política Econômica do BC, Ilan Goldfajn, cuja demissão foi aceita na noite de quarta-feira,
após a reunião do Copom. O presidente do BC disse que encara com naturalidade o
falatório dos últimos dias – além de Alencar, vários integrantes do governo opinaram
publicamente sobre política monetária e cambial e cobraram uma redução mais rápida dos
juros. “Crítica sobre taxa de juros existe em qualquer BC do mundo”, afirmou. “O que difere
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a competência do BC é o resultado”, disse, ressaltando que “não há unanimidade em
nenhum setor.”
Antes de seguir adiante, um parêntesis para mostrar a remodelação de layout feita no
fim de março de 2003, mencionada anteriormente.

Figura 22 – Estadao.com.br – Home de 1 de abril de 2003
Fonte: www.archive.org, 2003

Cremos que acompanhar essas modificações na home pode trazer importantes indícios
sobre a produção textual dos respectivos períodos, principalmente em questões como
conteúdo das notícias e volume de informações disponíveis. A tela que vemos acima teve
reduzido seu espaço branco, característica do portal antes das mudanças, criando duas colunas
mais estreitas de texto. Isso tornou possível exibir melhor o conteúdo, com mais chamadas e
duas fotos com proporção mais equilibrada em relação aos textos das chamadas. Uma última
observação: a home page funcionava com um template de exposição pré-definido, tendo
sempre uma foto entre quadrada e retangular no canto superior direito e uma imagem com
corte horizontal no lado esquerdo, no fim da página de entrada (antes de descer a barra de
rolagem).

3.2.6

Coberturas especiais
Embora não sejam adequadas para estudar o processo de desenvolvimento do

webjornalismo em sua amplitude – pelo caráter esporádico e de exceção, envolvendo mais
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recursos e profissionais que uma reportagem convencional -, as grandes coberturas ajudam a
reconstituir o caminho que se considerava próxima ao ideal à época, dadas as possibilidades e
limitações específicas de cada meio. Assim sendo, torna-se interessante analisar mais
detidamente dois exemplos de cobertura especial, realizadas em 2004 e 2005.
Para iniciar foi escolhido o material sobre os Jogos Olímpicos de 2004, em Atenas, na
Grécia. A cobertura começou no domingo, 8 de agosto, com a republicação do caderno
especial que havia sido produzido pela equipe do jornal O Estado de S. Paulo. Mas já trazia
vasto conteúdo próprio, na forma de últimas notícias, reportagens sobre a delegação brasileira,
calendário das competições, galeria de imagens, detalhes de todas as edições dos Jogos,
quadro de resultados e quiz, para ser respondido pelos internautas.
Selecionamos uma data específica para análise, 23 de agosto, quando o velejador
Robert Scheidt conquistou o ouro olímpico na classe Laser. A edição foi uma das mais
completas da cobertura, sendo o conteúdo de texto decomposto em várias notícias menores,
que poderiam ser lidas pelo internauta na ordem que ele considerasse mais apropriada ou até
mesmo deixadas de lado, se ele não quisesse aumentar o nível de detalhes sobre o assunto. A
narrativa desatrelou-se da estrutura linear que caracteriza o texto impresso para investir em
possibilidades não-lineares, consideradas mais adequadas aos meios digitais.
Compensa frisar que o adjetivo completa se refere ao conteúdo em texto. À exceção
das fotos da vitória, não houve acréscimos de outras mídias, áudio e vídeo, ou produção de
gráficos explicativos.

Figura 23 – Estadao.com.br – Home de 23 de agosto de 2004
Fonte: www.archive.org, 2004
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O texto principal online, “Scheidt ganha 1º ouro para o Brasil”, concentra as
informações específicas sobre a última regata, na qual foi definida a vitória do velejador – um
9º lugar já garantiria o topo do pódio e ele chegou em 6º. Também compara Scheidt a outro
bicampeão do atletismo brasileiro, Adhemar Ferreira da Silva (salto triplo) e enfoca a carreira
do velejador, que havia entrado “para a história olímpica do Brasil”.
Ao bloco principal de informações foram agregadas outras seis notícias, oferecidas
como hiperlinks ao longo do dia. Na ordem cronológica de publicação:
1) “Primeiras palavras de Scheidt após ouro”: três parágrafos contando que o
velejador saiu do barco nos braços dos amigos e falou: “Acordei tenso, ansioso.
Olhava de dez em dez minutos para o relógio, esperando a hora da largada. Mas
entrei na água e me senti bem, à vontade, confiante. Fiz uma boa regata,
controlada. Acabei em sexto e estou muito feliz.”
2) “Scheidt manteve a regularidade em Atenas”: um parágrafo resumindo as
colocações do velejador em cada uma das 11 regatas realizadas na Olimpíada.
3) “Lula liga para cumprimentar Scheidt”: dois parágrafos sobre o telefonema do
presidente ao campeão.
4) “Vela, esporte que deu mais ouro ao País”: um parágrafo explicava que o Brasil,
com a vitória de Scheidt, somava cinco ouros no iatismo, contra três no atletismo e
duas no judô.
5)

“Conselheiro de Scheidt evoca Iemanjá”: quatro parágrafos sobre o técnico de
Scheidt, Cláudio Bierckark. O texto ressalta a relação dos dois e fala da camiseta
com a palavra Odayá, uma saudação a Iemanjá.

6)

“Scheidt ainda estuda mudança de classe”: cinco parágrafos discutindo uma
possível mudança da classe Laser, na qual já tinha três medalhas olímpicas, para
outra, a Star.

Não houve, pois, uma tentativa de agrupar todas as informações em um texto único –
como seria o padrão no impresso naquele momento. É possível perceber, ainda, que a noção
de que a agilidade é vital para a web já estava sedimentada. Os textos dos quatro primeiros
hiperlinks foram produzidos especificamente para publicação online, ao longo do dia, assim
que os fatos se desenrolavam. Apenas os dois últimos eram antecipações do material
produzido para o jornal do dia seguinte.
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A comparação com o conteúdo publicado no impresso confirma a busca que este faz
por consolidar a maior parte das informações em um texto – o jornal não sofre pressões por
agilidade, tendo tempo para esperar que todas as informações estejam disponíveis, mas se
ressente com as limitações de espaço físico para publicação, questão não problemática online.
“Demorou, mas é ouro!”, título da reportagem de capa do Caderno de Esportes do
jornal, traz consolidadas as principais informações dispostas entre o texto principal online e
seus links. Lá estão a narrativa do momento em que Scheidt saiu do barco, a comparação com
Adhemar Ferreira da Silva, detalhes da regata e da campanha feita pelo velejador até o ouro, a
possibilidade de que ele viesse a mudar de classe e o telefonema que ele recebeu de Lula. Tal
agrupamento resulta num texto grande, que ocupa parte considerável da capa.
A cobertura continua na página seguinte, com os textos sobre a mudança de classe e
sobre o técnico de Scheidt, que haviam sido antecipados online. E inclui, ainda, um quadro
explicando o percurso da regata, que não foi produzido para a web.
Se a cobertura da Olimpíada expandiu o uso de links, explorando a não lineraridade
característica dos textos para web, o especial sobre a escolha do papa que sucederia João
Paulo II ampliou a frente em torno dos recursos multimídia e da interatividade. O dia da
eleição de Joseph Ratzinger, 20 de abril de 2005, é um bom exemplo das possibilidades já
existentes àquela época para narrar uma história.

Figura 24 – Estadao.com.br – Home de 20 de abril de 2005
Fonte: www.archive.org, 2005
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O texto principal, “Ratzinger é o novo papa: Bento XVI”, que dá o eixo à cobertura do
dia, conta sua opção pelo nome Bento XVI, mostra seu perfil conservador e explica os
bastidores da votação do Colégio Cardinalício.
Links levam a um texto que resume a história dos papas e outro que mostra em
detalhes a biografia do até então cardeal alemão, os dois principais interlocutores de João
Paulo II. Um segundo bloco informativo traz as primeiras palavras do papa e resgata a íntegra
da homilia que Ratzinger havia feito no conclave, antes de ser escolhido papa.
No terceiro bloco, criado para destacar o perfil do alemão, surge um vídeo sobre
Ratzinger. Trata-se de um link externo – ligação que leva o leitor para fora do site original –
para a página da BBC, responsável pela produção do material. A presença do vídeo já é um
diferencial em relação à cobertura dos Jogos Olímpicos.
A área destinada à interatividade com o leitor também foi bastante ampliada. Além do
fórum presente desde o início da cobertura, criou-se uma enquete na qual os usuários eram
convidados a dizer se haviam aprovado a escolha da Igreja. A equipe do portal ainda usou a
internet como fonte para encontrar dois fãs-clubes virtuais sobre o alemão.
Essas duas grandes coberturas online – com mais profissionais e recursos técnicos
adequados – acabaram redefinindo parâmetros para as reportagens realizadas cotidianamente
a partir delas. O que nos faz pensar em como o webjornalismo estaria nos dias atuais se não
houvesse passado por inúmeras restrições de investimento, decorrentes principalmente do fato
de as operações online não serem economicamente viáveis, dependendo dos recursos
financeiros saídos das operações impressas.

3.2.7 Um só texto?
Leitores assíduos do www.estadao.com.br em 2005 ou 2006 teriam uma sensação de
dejá vu ao abrir as páginas do Estado. No jornal eles encontrariam várias notícias publicadas
no impresso que já haviam lido online em sua totalidade. Em prol de dar agilidade ao portal, a
antecipação de reportagens que estavam sendo produzidas para o papel se tornou mais
frequente – e começou a ser feita cada vez mais cedo. O repórter do impresso finalizava o
texto tão logo conseguia e a reportagem era liberada para a publicação online. Depois, o
mesmo material era editado para o jornal.
Exemplos diversos foram coletados durante o presente trabalho. Destacaremos apenas
três, a título de comprovação, selecionando os lides. Podem ocorrer variações nos vocábulos
escolhidos e na ordem que as informações foram expostas, muito provavelmente porque
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passaram por editores diferentes, online e no jornal. Mas a estrutura básica e o enfoque são
iguais.

“Presa no Rio auditora que dava suporte a fraudes no INSS”
(portal, 6 de maio de 2005 – 14h20)
A auditora fiscal do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) Maria Auxiliadora de
Vasconcelos, acusada de integrar uma quadrilha que teria fraudado a Previdência Social em
cerca de R$ 3 bilhões. Ela foi presa nesta sexta-feira pela Força-Tarefa integrada pelo
Ministério Público Federal, INSS e a PF para combater as fraudes contra a Previdência
Social.
Maria Auxiliadora é presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais (Sinsera) e, de
acordo com a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal, fazia contato com a
Federação das Indústrias (Firjan) para que a entidade indicasse empresas que estariam
dispostas a pagar propinas a auditores fiscais para não serem fiscalizadas.

“Auditora do INSS é presa por fraude de R$ 3 bi”
(jornal, 7 de maio de 2005)
A auditora fiscal Maria Auxiliadora de Vasconcelos, presidente do sindicato da
categoria no Rio, foi presa ontem de manhã sob suspeita de integrar um grupo de servidores
que lesou a Previdência Social em R$ 3 bilhões. Segundo o Ministério Público Federal, ela
recebi propina de empresas deficitárias para, em troca, declarar que elas nada deviam. O
MPF a denunciou por corrupção passiva e pediu sua prisão preventiva.
Numa conversa telefônica grampeada durante as investigações, a servidora menciona
o envolvimento de pessoas ligadas à Federação das Indústrias do Rio (Firjan) no esquema.
Elas teriam a atribuição de indicar empresas que estivessem dispostas a pagar para se livrar
da fiscalização.

“Mensalão foi uma facada nas costas, afirma Lula”
(portal, 29 de dezembro de 2005 – 14h49)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva definiu como uma “facada nas costas” o
escândalo do mensalão. Em entrevista gravada hoje para o programa Fantástico, da Rede
Globo, Lula evitou acusar o ex-ministro da Casa Civil pelo esquema de pagamentos a
deputados da base aliada em troca de apoio ao governo. “O José Dirceu, a CPI vai mostrar
se ele errou”, disse Lula.
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“Escândalo que atingiu governo PT é facada nas costas, diz Lula”
(jornal, 30 de dezembro de 2005)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva definiu como “facada nas costas” o escândalo
de corrupção no PT e no governo. Em entrevista gravada ontem no Palácio do Planalto ao
Fantástico, da Rede Globo, Lula novamente evitou citar nome dos aliados “traidores” que
promoveram o mensalão. “Não interessa se foi A, B ou C”, afirmou.

“Exército faz cerco ao tráfico para recuperar fuzis”
(portal 4 de março de 2006 – 12h07)
O Exército adotou a estratégia de sufocar o tráfico de drogas no Complexo do Alemão
a fim de que os criminosos devolvam dez fuzis e uma pistola, roubados na madrugada de
sexta-feira do Estabelecimento Central de Transportes (ECT). Trezentos militares
permanecem nos acessos da favela Nova Brasília, onde vive um ex-cabo do Exército suspeito
de ter participado da ação. Outros 200 homens foram distribuídos entre as favelas de
Jacarezinho, Manguinhos e Vila dos Pinheiros. A operação esta a cargo do general Sérgio
Curado, do Comando Militar do Leste.

“Exército faz cerco ao tráfico para recuperar fuzis”
(jornal 5 de março de 2006)
O Exército adotou a estratégia de sufocar o tráfico de drogas no Complexo do
Alemão, no Rio, a fim de que os criminosos devolvam dez fuzis e uma pistola roubados na
sexta-feira do Estabelecimento Central de Transportes (ECT). Trezentos militares
permanecem nos acessos da favela Nova Brasília, onde vive um ex-cabo do Exército suspeito
de ter participado da ação. Outros 200 foram distribuídos entre as favelas de Jacarezinho,
Manguinhos e Vila dos Pinheiros. A ação está a cargo do general Sérgio Curado, do
Comando Militar do Leste.

Como base nesses exemplos, uma indagação torna-se necessária. Dadas as
características diferentes de cada meio seria adequado termos o mesmo texto – tanto na
estrutura quanto no conteúdo – online e no jornal? Parece-nos que não. E foi o que se
percebeu nos anos posteriores nas redações de todo o mundo. Os meios poderiam atuar de
forma complementar. O online, por suas especificidades, mais voltado para a agilidade e para
a atualização constante, fazendo-se valer também de seu espaço quase ilimitado para trabalhar
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os assuntos. E o jornal com tendência a consolidar as informações, de ordenar em termos de
relevância o vasto conteúdo disponível nos portais.
Sobre a complementariedade, Tom Rosenstiel, diretor do Project for Excellence in
Journalism (www.journalism.org), costumava dizer que “o jornal impresso pela manhã
renasce no jornalismo online”. Tal afirmação, no entanto, é tão verdadeira quanto pensar
inversamente – e imaginar que as sementes das notícias publicadas online vão florescer no
jornal e eventualmente voltar ao meio digital, fechando o ciclo da informação. Rosenstiel
ainda frisava que os sites de notícias não poderiam ser “considerados apenas reproduções dos
jornais diários”, como se imaginou no princípio das atividades online. Adotando o mesmo
pensamento inverso do raciocínio, agregamos aqui que tampouco os jornais diários poderiam
ser reproduções em papel do que havia sido publicado online.
Exemplo desse trabalho complementar foi selecionado entre 22 e 24 de março de
2007, uma notícia sobre aumento de salários no Legislativo e no Executivo.
Às 11h52 do dia 22, o portal publica um flash anunciando que uma comissão da
Câmara Federal havia aprovado o reajuste.
Câmara aprova reajuste salarial para Executivo e Legislativo
“A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara aprovou, nesta quinta-feira, 22, as
propostas de aumento salarial para os parlamentares, o presidente da República e o vicepresidente e ministros de Estado. De acordo com os projetos, o salário do presidente da
República aumentará dos atuais R$ 8.500 para R$ 11.239,24.”
Às 17h03, o texto é ampliado online, ganhando outras informações, explicações mais
detalhadas e dados de arquivo. Não ocorreu a opção pelos links – e sim por dar corpo ao bloco
inicial da notícia. A seguir, dois trechos selecionados:
1) Dados de arquivo
“O reajuste do salário parlamentar já causou polêmica. Em dezembro do ano
passado, deputados e senadores decidiram em reunião aumentar seus próprios
salários em quase 100%, exatos 90,7%. A remuneração – sem contar as verbas
indenizatórias e demais benefícios – passaria de R$ 12,8 mil para R$ 24,5 mil. A
atitude dos parlamentares teve repercussão negativa e o reajuste foi suspenso por
decisão do Supremo Tribunal Federal.”
2) Informações adicionais
“Segundo estimativa da ONG Contas Abertas, cada deputado custa cerca de R$ 100
mil aos cofres da União. Além do salário de R$ 12.847,20 – recebido de 15 a 19 vezes
ao ano, conforme o número de sessões extraordinárias -, os parlamentares contam
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ainda com R$ 50.818,82 de verba de gabinete e R$ 15 mil em verbas indenizatórias –
que podem ser gastas em gasolina, alimentação, hospedagem, diárias, consultorias,
material de escritório, etc.”

A notícia, que foi manchete do jornal no dia 23, sofreu nova ampliação na edição
impressa, publicada nas páginas 4 e 5 da editoria de Política. Na realidade, foram duas as
atualizações, uma vez que o material finalizado para o primeiro clichê (1ª edição, destinada a
leitores de fora de São Paulo) passou por adaptações e melhorias no segundo clichê.
A principal modificação entre as edições impressas não ocorreu no texto principal – e
sim no gráfico que explica detalhadamente o projeto dos parlamentares para aumentar seus
próprios vencimentos.
Já a diferença entre o que havia sido publicado no portal no dia anterior é grande. Para
além do tom mais político conferido pelo jornal em seu texto principal – “Os parlamentares
deram ontem o primeiro passo para aumentar os próprios vencimentos, com a aprovação de
duas propostas na Comissão de Finanças da Câmara” é a primeira frase do lide –, a
reportagem inclui, além de outros detalhes sobre o reajuste, dados sobre a segunda proposta,
que permitiria aos parlamentares gastarem mais livremente as verbas de custeio de atividades
políticas.
Outras informações consideradas centrais foram acrescentadas ao texto impresso. A
primeira, sobre os trâmites necessários para que o reajuste pudesse ocorrer. Saindo da
comissão, o projeto teria de ser aprovado pela Câmara e, na sequência, pelo Senado. E a
segunda, sobre os meandros políticos da negociação pelo aumento, nos quais haveria
participação ativa do presidente da Câmara à época, Arlindo Chinaglia.
No dia 24 de março, o portal continuou no assunto e publicou a tentativa do presidente
da Câmara de se desvincular da polêmica dos reajustes.
Aumento só entra na pauta após discussão avisa Chinaglia
“O presidente da Câmara dos Deputados, Arlindo Chinaglia (PT-SP), iniciou uma
cruzada para desvincular sua imagem da nova tentativa de os parlamentares elevarem seus
ganhos mensais. Para tanto, o petista já avisou que a proposta só entra em votação depois de
discutida pelos líderes partidários, na próxima semana. A primeira reunião está marcada
para terça-feira, 27.”
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3.3
3.3.1

A NOTÍCIA EM PROCESSO
1º na Web
Uma experiência interessante nesse sentido foi desenvolvida pelo Grupo Estado,

baseada em iniciativas bem-sucedidas em âmbito mundial. Trata-se da adoção do ícone 1º na
Internet, para publicar parcialmente no site informações que até então só seriam divulgadas na
edição do jornal do dia seguinte, por se tratarem de furos ou investimentos em reportagens
feitos pelo Estadão.
Modelo foi adotado pelo Guardian, em 2007. Os editores da versão impressa, que
temiam perder a exclusividade da notícia, acabaram cedendo. A divulgação dos ‘furos’
provocou aumento na venda dos jornais.
O The New York Times faz o mesmo. Em março de 2008, por exemplo, o site do
jornal publicou pela manhã a primeira notícia ligando o governador de Nova York, Eliot
Spitzer, ao esquema de prostituição que acabou motivando sua renúncia.
O Grupo Estado iniciou em 2008 os testes com o 1º na Web, com notícias escolhidas
criteriosamente entre as produzidas pelas diferentes editorias do jornal (política, economia,
ciência). Como se pode ver nas figuras abaixo, o ícone aparece em vermelho, antes do título,
indicando que se trata da antecipação de um furo de reportagem.
Conforme dito anteriormente, esse material, além dos benefícios óbvios para os
leitores e para complementaridade necessária atualmente entre os meios impresso e digital, se
torna fonte riquíssima para pesquisadores interessados nos processos da criação jornalística.
Não se trata do acesso ao bloco de apurações do jornalista, mas de indícios
antecipados dos primeiros contornos da reportagem. E também da importância que ela pode
vir a ter no jornal impresso do dia seguinte.
Material coletado no site www.estadao.com.br, em 7 de novembro, é um bom exemplo
de várias das características mencionadas até agora, caso da complementaridade e do acesso a
uma fase anterior do processo de produção. Também abre outras possibilidades de
desdobramento e de como a notícia está inserida em uma teia/rede de comunicação.
A informação inicial “Prefeituras das capitais devem cortar gastos por causa da crise”
chegou ao site com não mais que um parágrafo, mas já tendo um link para explicação de
como são feitos os orçamentos municipais e uma enquete sobre quais despesas deveriam ser
afetadas pelo corte. A chamada da notícia ocupava uma posição de destaque no portal,
indiciando que poderia ganhar destaque no impresso.

67

Figura 25 – Estadao.com.br – Home de 6 de novembro de 2008
Fonte: www. estadao.com.br , 2008

Figura 26 – Estadao.com.br – Notícia de 6 de novembro de 2008
Fonte: www.estadao.com.br, 2008

A versão publicada no jornal do dia seguinte (7 de novembro) ampliou as informações
passadas anteriormente pela internet. A reportagem não chegou a ser manchete do Estado de
S. Paulo, mas foi considerada suficientemente importante para garantir uma das chamadas da
capa.
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Figura 27 – Capa do Jornal O Estado de S. Paulo de 7 de novembro de 2008
Fonte: Jornal O Estado de S. Paulo, 2008

Figura 28 – Notícia do Jornal O Estado de S. Paulo de 7 de novembro de 2008
Fonte: Jornal O Estado de S. Paulo, 2008
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A notícia, na sequência, voltou para o meio digital, que republicou a íntegra do
material impresso, acrescentando uma entrevista em áudio (podcast) com o especialista em
Finanças Públicas Raul Veloso.

Figura 29 – Estadao.com.br – Podcast de 7 de novembro de 2008
Fonte: www.estadao.com.br, 2008

A enquete, por sua vez, continuou no ar. E não seria impensável imaginar que os
dados coletados entre os leitores pudessem vir a figurar na edição seguinte (dia 8 de
novembro) do impresso, retroalimentando a rede. Tal fato não ocorreu, mas não seria pouco
razoável supor mais essa extensão.
Outro exemplo que explicita o processo de continuidade da notícia, ou seja, o
permanente inacabamento tão discutido nas pesquisas sobre processos de criação. Nessa
perspectiva, conforme Cecília Salles no blog redesdecriacao.org.br, relativiza-se a noção de
conclusão. “Qualquer momento do processo é simultaneamente gerado e gerador. Os ditos
‘pontos iniciais e finais’ das obras são em rede, ou seja, referem-se a diferentes momentos
interconectados.”
Temos informações do processo de criação passíveis de serem observadas por ter a
forma de produção mais ‘zonas públicas’, por assim dizer. Os dados sobre o processo são uma
espécie de efeito colateral das modificações na forma de produção da empresa jornalística em
questão. Não se trata, pois, de uma intenção clara de exibir suas entranhas, mas antes um
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desejo de maior comunicação/interação com os leitores que acaba explicitando os
mecanismos dessa produção.
E, mais do que isso, mostrando os chamados nós da rede e liberando o material para a
ação também do acaso, quando se pede a participação do leitor na forma de enquete – e ainda
permitindo comentários no site.
No segundo semestre, a experiência sendo absorvida como modo de relação entre web
e jornal. Nas palavras dos responsáveis pelo portal: “Agora, tudo é ‘1º na Web’.” Não haveria
necessidade, então, de marcar que o Grupo estava publicando um furo online, antes de ele ser
publicado no jornal. O furo havia passado a ser de domínio digital.

3.3.2

The Kaufman Paradox
Experiência diversa, desta vez totalmente voltada para explicitar as fases da produção,

foi realizada em 2008 pela revista Wired. Tratava-se de um perfil sobre o roteirista Charlie
Kaufman, que estava se lançando como diretor. Criador de textos para cinema que desnudam
o processo de criação – Adaptação (2002) é uma das experiências mais completas, tendo
Nicholas Cage interpretado o próprio Kaufman –, o roteirista acabou servindo de inspiração
para o jornalista Jason Tanz.
O repórter, auxiliado pelo colega Scott Dadish e por Nancy Miller, editora-sênior da
Wired, se dispôs a mostrar em um blog todas as etapas da confecção do produto notícia. A
começar pelo desafio das reuniões de pauta – onde os assuntos que fariam parte da revista são
escolhidos – e pela aprovação de Kaufman para que o perfil fosse feito.
Em um dos primeiros e-mails sobre a matéria, o repórter sugere à editora: “Vamos
colocar tudo online. Digo tudo mesmo – o resumo, minhas anotações, nossos e-mails, marcas
de edição, entrevistas em áudio, etc. (...) uma visão atrás da cena, mostrando como uma
reportagem, esta reportagem, foi concebida, escrita e editada.”
A experiência do www.spd.org foi além. Mostrou erros, acertos, dificuldades. E
contou com a participação dos leitores-internautas, que em seus comentários diziam o que
estavam achando do trabalho e eventualmente sugeriam saídas para os problemas encontrados
por repórter, designer e editor.
Duas participações foram mais interessantes, por serem aceitas como possibilidade
pela equipe envolvida na produção do material sobre Charlie Kaufman. A primeira situação
surgiu quando o roteirista, que já havia concordado em dar as entrevistas necessárias à
matéria, negou-se a passar por uma sessão de fotos, que seriam usadas para ilustrar a matéria.
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O post relativo à dificuldade recebeu, em 8 de setembro, a seguinte sugestão: “Perguntem se
ele pode fazer um autorretrato, desenho ou fotografia”, disse Brandon Kavulla. Quatro dias
depois, a editora de fotografia da Wired, Anna Alexander, fez um post no blog dizendo que
havia mencionado a possibilidade do autorretrato com a pessoa que servia de intermediário
entre ela e Kaufman.
A segunda questão ocorreu na hora de trabalhar o layout da reportagem. Ponto central,
uma vez que as negociações para ter uma foto do roteirista falharam e o design precisaria
suprir a falta de uma imagem forte. A solução de Scott Dadish consistia em criar uma grande
massa de texto, com trechos simulando anotações feitas com canetas marca-texto, em
referência ao conceito da reportagem, como mostrado abaixo em duas versões.

Figura 30 – Primeiro layout da edição de novembro de 2008 da Wired
Fonte: www.wired.com, 2008

O layout recebeu duas críticas sobre a dificuldade de leitura que provocava – a
reportagem em si estava disposta em caixas menores e densas de texto, em meio aos trechos
selecionados com marca-texto. “É ilegível, realmente horrível para quem quer apenas ler o
artigo e, provavelmente, excessivamente complexo”, escreveu o internauta identificado como
Richardt, em 15 de setembro de 2008. Após discussões internas na Wired, o visual da
reportagem foi repensado.
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Figura 31 – Layout final da edição de novembro de 2008 da Wired
Fonte: www.wired.com, 2008

É interessante ressaltar nesta experiência realizada pela Wired que os leitores, além de
acompanhar o processo de produção da reportagem, puderam opinar sobre ela antes mesmo
da publicação física, que ocorreu na edição de novembro de 2008. A interferência dos
internautas/leitores, no exemplo mostrado, se deu apenas nas questões de fotografia e layout,
mas não seria impensável que outra experiência semelhante poderia ter como resultados
também alterações de texto e sugestões de ampliação de algum detalhe ou o surgimento de um
outro ângulo para complementar a reportagem.
Convém marcar aqui esse convite – feito pela seção de comentários – à entrada de
interferências externas ao processo. Que poderiam eventualmente trazer um componente
caótico ao sistema que agora estamos estudando.
A intenção da revista foi mostrar o processo de criação em sua totalidade possível –
uma vez que há momentos não tornados públicos, como as versões que o jornalista fez antes
de entregar o texto à editora. Trata-se, pois, de uma fase bem anterior à que se tinha acesso
nas experiências de 1º na Web, realizadas pelo Estado.
Não apenas as etapas do processo foram trazidas à luz, mas também todos os traços de
inacabamento do texto e do layout da reportagem. Cada post é um importante documento
dessa trajetória rumo ao que se intuía como mais adequado. Percurso construtivo exibido em
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tempo real e incluindo a ação de múltiplos autores. Editora sênior, editor executivo e revisor
participam da feitura do texto final. Editora de fotografia, editor de arte e editor executivo
agiram sobre o layout.
Na produção do texto, outro interessante dado de inacabamento. Uma nota do repórter,
Jason Tanz, dizendo que se tratava de um primeiro rascunho, que não havia passado por
revisão de informações ou de redação, podendo conter erros de dados, digitação ou outros. O
mesmo faz a editora, Nancy Miller, alertando que as sugestões que ela havia feito no texto do
repórter também poderiam sofrer do mesmo problema. O inacabamento do original se
somaria, então, ao inacabamento das sugestões de estilo. O profissional responsável pela
revisão final brinca com esses alertas dados pelo repórter e pela editora, escrevendo que, a
partir daquele ponto, não estavam previstos mais erros.
Como exemplo, foi selecionado um trecho do Post 14, com algumas sugestões dadas
por Nancy e também a abreviatura [CK] após a idade de Kaufman, feita por Jason Tanz para
mostrar que precisaria checar se o roteirista tinha mesmo 50 anos, como havia escrito. As
observações da editora estão em negrito na tela abaixo. Os primeiros parágrafos do texto serão
reproduzidos logo abaixo, para facilitar a visualização.

Figura 32 – Post 14 do Blog da Wired de 12 de setembro de 2008
Fonte: www.wired.com, 2008
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UNADAPTED
“Charlie Kaufman's ability to bend moviegoers' minds has made him one of cinema's
most respected auteurs. But with his directorial debut, has Hollywood's brainiest screenwriter
gotten too smart for his own good?
By Jason Tanz
There are TK sentences in this story. One of them is false.
[Break]
We open on Charlie Kaufman, sitting in the corner of an empty room in a French
bistro in Los Angeles. He looks nothing like Nicolas Cage, who played Kaufman in the
Kaufman-penned Adaptation. Cage was hulkish and balding; Kaufman is slight, beneath a
healthy serving of reddish-brown curls [Wonderful writing here. One suggestion about
construction: Instead of starting with what he isn't (Nicholas Cage) can we start with what
Kaufman is (slight, healthy serving of reddish brown curls, etc.]. Two deep vertical creases
climb from the bridge of his nose, the product, one imagines, of countless late-night browfurrowing sessions. His wardrobe whispers "alternadad"[I like this description but is he
actually an alternadad? If not, seems to scatter a few crumbs in the wrong direction. Is
there another term that would give us more about him here?]: short-sleeve Penguin buttondown, tan jeans, lime-green socks. Kaufman, 50[CK], has a reputation for shyness, but [now,
while buttering bread/slugging coffee/some sort of TK action?] he speaks directly, rapidly,
forcefully. [Maybe it's too soon, but this current set up seems to beg for a quote right here.
Should we kick off with something like the quote you have below? "This is a difficult
period for me right now with this movie," he says, "because it's over and I want it to be
over."]”
Como se vê, Nancy ora faz elogios, ora questiona escolhas de estilo feitas pelo
repórter e sugere mudanças. O texto foi modificado pelo autor e passou por nova edição de
Nancy antes de chegar às mãos do editor executivo, Bob Cohn, e depois à equipe de
copidesque, responsável tanto por sanar erros de gramática e digitação quanto por apontar
falhas de raciocínio e lógica. A reportagem ainda passaria pelo setor de reapuração, que
precisa checar cada afirmação do texto antes da publicação. E por pequenas modificações
para se adaptar ao layout escolhido para a matéria.
Um percurso complexo aos quais os profissionais da revista Wired estão acostumados,
mas que dificilmente viriam a público se não fosse a iniciativa de realizar essa que estamos
chamando de reportagem processual. Vários foram os comentários com esse exato teor no
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blog www.spd.org. Reproduzirei aqui somente um trecho da fala do leitor James Reyman em
30 de setembro de 2008, no último post sobre a série. “Sua documentação sobre o processo é
fantástica, Scott. Ler esses posts foi como ter em mãos um bom livro, com direito a dramas da
vida real. Em alguns momentos não acreditava que vocês teriam de mudar tudo de novo!
Pouquíssimas pessoas têm a chance de ver as vísceras do processo. De fora, tudo parece tão
simples.”
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4

O PROCESSO DA TRANSFORMAÇÃO

4.1

EM BUSCA DE NOVOS MODELOS
Retomando a discussão apresentada no início da presente dissertação – agora

sedimentada pelos exemplos apresentados na que convencionamos chamar de série histórica
de textos de O Estado de S. Paulo (digital e impresso) –, ainda nos encontramos num processo
de busca por formas mais adequadas para narrar tanto na web quanto no jornal. Após 20 anos
de convivência entre os meios, podemos vislumbrar tendências na produção jornalística para
cada plataforma. Tendo, inclusive, a noção de que algumas fórmulas e alguns formatos
precisam ser reinventados para dar conta da complementaridade e da sinergia, características
que se mostram como macrotendências desse processo.
Buscaremos apontar o que se tem até agora como possibilidades para cada produção e
apresentar experiências relevantes para essa discussão de formatos. Dentre os trabalhos online
foi escolhida a série de reportagens do site Isso não é Normal, inserida no portal de O Estado
de São Paulo, apesar de ter sido produzida por uma equipe de fora do Grupo Estado. Para
exemplificar um dos possíveis rumos para o impresso, teremos como foco principal O Diário
de S. Paulo, reformulado em meados de julho de 2010.

4.1.1

Online
O cenário se modificou bastante desde a época em que o jornalismo na web consistia

basicamente em transferir para a plataforma digital os textos do jornal impresso daquele dia,
operação que não exigia discussão sofre formatos nem muitos recursos financeiros, uma vez
que a grande maioria das empresas jornalísticas já dispunha de arquivos digitalizados de seu
conteúdo. O meio online ganhou agilidade, primeiro com os flashes, depois com a
antecipação de notícias completas que normalmente só estariam disponíveis no jornal do dia
seguinte.
Também assumiu possibilidades multimídia – com a inclusão de recursos de vídeo,
áudio, fotografia e infografia – e de interatividade, facilitada por meio de comentários,
enquetes, blogs e, mais recentemente, as redes sociais. Mas o que ocorreu com a estrutura do
texto online nessas duas décadas? Como essas novas possibilidades foram incorporadas?
Comentamos brevemente no Capítulo 2, Redescobrindo a Pirâmide, que a tradicional
técnica da pirâmide invertida chegou ao meio digital tão logo teve início a produção de
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notícias para a web. Ao que tudo indica, não por os autores terem pensado que se tratava da
melhor forma para narrar na web, tal discussão só entraria em cena nas redações
posteriormente, mas porque era a estrutura com a qual a maior parte dos jornalistas estava
acostumada a escrever.
O aproveitamento da pirâmide invertida no webjornalismo foi logo notado pelos
pesquisadores, provocando debates entre defensores e opositores da estrutura. Fernando
Zamith, da Universidade do Porto, faz um relato curioso sobre esses embates no texto
Pirâmide Invertida na Cibernotícia: a Resistência de uma Técnica Centenária. Ele menciona
especificamente o dia 29 de Novembro de 2004, quando a professora Maria José Cantalpiedra
defendeu no II Congresso Ibero-americano de Jornalismo Digital, em Santiago de
Compostela, a pirâmide invertida como técnica construtiva adequada para a cibernotícia – e
tão somente para ela, não para os outros gêneros possíveis no jornalismo online. Apesar da
ressalva, as críticas à professora foram violentas, uma vez que já estavam sendo discutidas
formas de estruturar os textos a partir de hiperlinks.
Um dos pioneiros do jornalismo online no Brasil, Rosental Calmon Alves, partiu em
auxílio a Maria José e, como nos conta Fernando Zamith, propôs de forma irônica a criação
do Partido Pró-Pirâmide Invertida (PPPI). Ao saber da existência de tal partido, Ramón
Salaverría, da Universidade de Navarra, decidiu fundar o Partido da Redação Ciberjornalística
(PRC). “Um meio hipertextual como a web exige começar a utilizar formatos que aproveitem
a possibilidade de fragmentar o discurso informativo e de criar, portanto, níveis de
profundidade documental. E a pirâmide invertida, um formato intrinsecamente monolítico,
não facilita esse trabalho”, justificou Salaverría.
Anos antes, o professor espanhol (1999, 15) já havia sugerido, em substituição à
pirâmide invertida, uma estrutura de célula informativa, na qual o núcleo principal seria
formado pela síntese da notícia, circundada por elementos de exposição, narração, descrição e
possíveis atualizações. Caberia ao jornalista a tarefa nada simples de identificar as
modalidades e decompor a notícia tradicional, de forma a criar essa nova estrutura.
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Figura 33 – Estrutura de Célula Informativa
Fonte: www.unav.es/fcom/mmlab/mmlab/investig/piram.htm, 1999

O próprio Fernando Zamith faz questão de dizer que a paz não tardou a ser restaurada.
Afinal, os defensores da pirâmide não disseram que ela deveria ser a única forma de escrever
na web, mas apenas uma possibilidade para o gênero notícia, as chamadas hard news. E podese dizer que a busca por estruturas mais adequadas ao meio digital continuou. Assim como as
discussões sobre a pirâmide invertida.
João Canavilhas, da Universidade da Beira Interior, por exemplo, acredita ser essa
estrutura cerceadora para o webjornalismo, afastando-o de uma de suas possibilidades mais
interessantes – segundo ele, a adoção de uma arquitetura noticiosa aberta e de livre
navegação.
O pesquisador português sugeriu um esquema estrutural que chama de pirâmide
deitada, constituída por quatro níveis de leitura. O primeiro corresponde a uma unidade
básica, o lide, para ele formado a partir da resposta a quatro perguntas: O quê?; Quem?;
Quando? e Onde?. O segundo nível seria o de explicação, voltado a relatar o Como? e o Por
quê?. No meio da pirâmide – o nível de contextualização –, mais informações sobre todas as
perguntas, dadas na forma de links de texto, vídeo, áudio e infografia. Na base, batizada de
nível de exploração, as notícias de arquivo da publicação e links externos, ou seja, para outros
sites.
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Figura 34 – Estrutura de Pirâmide Deitada
Fonte: www.bocc.ubi.pt/pag/canavilhas-joao-webjornalismo-piramide-invertida.pdf, 2005

Mike Ward (2007, 127), como Salaverría e Canavilhas, acredita ter sido a pirâmide
invertida, além de limitadora, problemática desde o início de sua utilização online. As razões
apontadas são variadas, desde o tamanho do texto à não-adequação às características
intrínsecas da web, como a não-linearidade. Convém fazer uma ressalva: Ward critica usar a
técnica em sua forma tradicional, para escrever todo o conteúdo de uma reportagem, criando
um bloco denso e linear de informações.
Em vez disso, o pesquisador sugere dividir a reportagem em blocos, opção que,
segundo ele, ampliaria o potencial de leitura do conteúdo. “Quando apresentadas em uma
única reportagem pirâmide, os leitores precisam separar a informação que não os motiva
daquela que desejam. Alguns desistem e partem em busca de algo novo”, justifica diz Ward.
A segmentação traria ainda outra vantagem: a possibilidade de introduzir conteúdo
multimídia, interatividade e links como elementos constituintes de cada seção.
Haveria, nesse contexto, espaço na web para a pirâmide e a sua linearidade? Ward
chega à conclusão que sim. Não para estruturar toda a reportagem, mas para organizar um ou
mais blocos da notícia que vão compor o todo não-linear de oferta informacional ao leitor. E,
notadamente, para redigir o trecho que servirá de eixo para o bloco, a essência da notícia.
Outras propostas certamente estão sendo desenvolvidas neste exato momento. Até
porque boa parte do conteúdo nos sites noticiosos tem como base o texto, na forma de
reportagens, título, legendas, etc. Mas como são estruturados os textos agora, em agosto de
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2010? Estaria a totalidade das notícias segmentada em vários blocos com componentes
multimidiáticos, a partir de um bloco central, como sugerem, cada um a seu modo, Salaverría,
Canavilhas e Ward?
Partindo-se da análise do que se produz no www.estadao.com.br, a resposta que se tem
é negativa. Notícias elaboradas segundo preceitos considerados mais adequados para o meio
digital convivem com outras estruturadas utilizando a técnica da pirâmide invertida. Da
mesma forma que notícias produzidas especificamente para a web convivem com textos
somente migrados da versão impressa.
Forma-se no portal uma oferta híbrida em termos de estruturas de notícia.
Característica, crê esta autora, típica de um processo, de um instante intermediário na
produção online. Por um lado, já se tem conhecimento, tecnologia e agilidade para produzir
reportagens que tiram o máximo proveito das possibilidades da web – com oferta multimídia,
interatividade, diferentes níveis de aprofundamento, links externos, bom uso do banco de
dados disponível. Por outro, aparentemente faltam investimentos e pessoal para estender à
maioria das notícias esse tratamento considerado mais adequado ao meio digital. Vale lembrar
que viabilizar financeiramente as operações online dos tradicionais veículos continua sendo
um grande desafio para as empresas.
Experiências jornalísticas que se propõem a repensar formatos são bons indicadores do
que podemos vir a encontrar nas próximas fases desse processo. Caso do projeto Isso Não é
Normal, hospedado no portal do Grupo Estado e com conteúdo voltado a questões ambientais.
As reportagens são produzidas por profissionais de fora do grupo, pertencentes a duas
empresas: a Webcitizen, que tem como proposta participar da transformação do mundo
através da informação, e a Cia de Foto, dedicada a documentar a vida em São Paulo por meio
de fotos e vídeos). O projeto se divide em três fases: Isso Não é Normal SP, Isso Não é
Normal SC e Isso Não é Normal NE.
Escolhemos o site sobre São Paulo, que se propõe a discutir o modelo urbano da
cidade frente às mudanças climáticas e as possíveis melhorias na vida dos que habitam a
metrópole. O site pode ser encarado como uma grande reportagem especial online e traz bons
exemplos de como segmentar os assuntos e pensar a melhor forma de apresentá-los. Não
existe, ao que se nota, preferência por nenhum dos formatos possíveis (texto, foto,
infográficos, áudio, vídeo). E sim pelo que é mais adequado a contar cada história em questão.
O primeiro bloco – São Paulo Vulnerável – é iniciado não com um texto, mas por uma
galeria de fotos. As imagens e suas legendas formam um bom resumo dos principais
problemas da capital: ocupação irregular, moradias precárias, impermeabilização do solo,
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enchentes, falta de saneamento. O material é seguido por um volume de texto mais denso
sobre os mesmos assuntos, acompanhado por mapas que mostram as áreas mais sujeitas a
enchentes, deslizamentos, a ocupação desordenada.
No segundo bloco de reportagem, Uma Multidão em Movimento, temos um ensaio
fotográfico-artístico. Para apresentar os personagens desse vaivém, um áudio que reúne
trechos dos depoimentos dos entrevistados, editados com música ao fundo e sem retirar os
ruídos dos ambientes em que foram produzidos. O áudio de 3min52 dá conta de mostrar a
dificuldade da rotina dos que precisam fazer grandes deslocamentos. E faz isso de forma mais
eficaz e interessante do que seria esse relato em texto.
Em Os Caminhos do Lixo, mais um dos blocos do site, a reportagem título é, na
verdade, um infográfico com legendas que se sucedem à medida que o leitor desloca o mouse.
Outro exemplo da tentativa de aproveitar ao máximo as potencialidades do meio digital em
prol de uma narrativa diferenciada.
São, no total, oito blocos, a maioria com mais de uma reportagem, nas quais são
testados recursos multimídia distintos. Ir a fundo no estudo do Isso não é Normal,
infelizmente, foge ao escopo desta dissertação. Mas a experiência pode ser vista como parte
desse processo de repensar as narrativas digitais.

4.1.2

Impresso
O já não tão curto período de convivência entre jornais e portais tornou clara a

necessidade de redefinir os parâmetros para a publicação de notícias no impresso. Havia
necessidade de repensar estrutura de texto, conteúdo e layout, sob risco que fossem
acentuados os impactos sofridos com a entrada em cena do meio digital.
Conforme notamos durante a análise da série histórica do Estado, entre 2005 e 2006, a
mesma notícia era oferecida da mesma forma pelo portal e pelo jornal, com duas principais
desvantagens para o impresso: as reportagens haviam sido publicadas nos sites no dia anterior
– e de graça. Que caminhos, então, poderiam ser seguidos?
Esse processo de redefinir parâmetros para os jornais passou, claro, por analisar
também o que estava sendo feito no meio digital. Afinal, os leitores já haviam se acostumado,
por exemplo, com os textos menores publicados na internet, vinculados a outros
complementares. Deveria o impresso manter o formato dos longos textos, que algumas vezes
chegavam a ocupar quase a totalidade de uma página, deixando espaço apenas para uma foto
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de tamanho médio? Se intuiu, à época, que era preciso melhorar a experiência do leitor com o
jornal.
A influência dos modelos digitais no impresso pode ser exemplificada de várias
formas, mas acrescento aqui apenas uma, de clareza inequívoca. Em 2007, o Estado
desenvolveu um padrão gráfico que buscava trazer o hiperlink para o jornal. A primeira
experiência foi feita em uma entrevista dominical de quatro páginas com o presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, no dia 26 de agosto de 2007. Palavras ou trechos selecionados da
resposta do presidente eram marcados no texto e ligados por uma linha fina a uma explicação
sobre o assunto, na mesma página. Essa informação adicional podia ser acompanhada ou não
de foto, num princípio semelhante ao do hiperlink, como podemos ver abaixo, nas páginas A4
e A5 da editoria de Política.

Figura 35 – Página do Jornal O Estado de S. Paulo de 26 de agosto de 2007
Fonte: Jornal O Estado de S. Paulo, 2007

Os repórteres perguntam a Lula:
“Presidente, o sr. já pediu aos partidos aliados que se entendam sobre as eleições
municipais do ano que vem e que o ideal seria ter um candidato único da base para 2010. Mas
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o PT, no 3.º Congresso, que começa esta semana, em São Paulo,vai destacar a necessidade de
ter um candidato próprio à sua sucessão. A base pode implodir?
O presidente responde:
“Seria prudente que nós aprendêssemos algumas lições que a vida ensina. Muitas
vezes, a disputa se dá por interesse pessoal de um indivíduo, que quer marcar posição sendo
candidato a alguma coisa. Se ele tem sucesso, ótimo. Se ele não tem, todos ficam com o
prejuízo de uma derrota eleitoral. Tenho ponderado aos presidentes dos partidos da base que
seria importante que eles conversassem e começassem a mapear a possibilidade de alianças
políticas nas prefeituras das capitais e das cidades mais importantes do País.”
O trecho “partidos da base” foi marcado de amarelo e complementado com a seguinte
informação adicional:
“Apesar das divisões, são as seguintes legendas: PT, PP, PR, PMDB, PDT, PSB, PC
do B, PTB, PSC, PTC, PT do B e PRB.”
Tal recurso foi repetido nas quatro páginas da entrevista – e no ano seguinte serviu de
modelo para reportagens de outras editorias do jornal. É claro que a experiência de simular
hiperlinks no meio impresso, estático por natureza, tem limitações, mas levanta outra questão,
a da necessidade de fragmentar mais o texto de jornal, algo a que os leitores da web já
estavam bastante acostumados.
A preocupação em dividir os grandes blocos em subretrancas, boxes, quadros
explicativos foi se intensificando até o cenário que temos hoje. Os novos projetos gráficos de
O Estado de S. Paulo, Folha de São Paulo e Diário de São Paulo contemplam essa tendência.
Como se costuma dizer nas redações, é preciso aumentar as entradas de leitura para os textos.
Se por um lado tornou-se imperioso fragmentar a apresentação das informações – com
textos iniciais mais concisos, seguidos por outros pequenos blocos adicionais –, por outro foi
preciso repensar o conteúdo desse material. Haveria razão para o jornal apenas narrar um fato
ocorrido no dia anterior? À medida que as discussões avançavam nas redações, mais os
jornalistas obtinham indícios que a resposta para a pergunta era “não”.
O projeto editorial declarado pelos três jornais consiste em investir cada vez mais em
análises, avaliação de contexto e conteúdo exclusivo. Para o pesquisador e também jornalista
Philip Meyer, não há mais espaço atualmente nos jornais para “coberturas estenográficas de
reuniões públicas, press releases (textos produzidos por assessorias de imprensa para
divulgar marcas ou produtos) disfarçados ou coletâneas de fatos desprovidos de análise”. “O
antigo modelo de jornalismo não é mais suficiente”, completa o professor em The Elite
Newspaper of the Future (2008).
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Meyer vê o jornal, no futuro, voltado a um público menor e mais exigente com a
qualidade das informações. Um jornal de elite. E diz que um dos caminhos para continuar
existindo como produto seria investir no que, para o professor, é a maior commodity do
impresso: a influência que tem na sociedade, acumulada através de séculos.
Na edição 733 do boletim Jornalistas & Cia (3 a 9 de março), referência de notícias
sobre os bastidores das redações do País, Estado e Folha explicam seus projetos, que estavam
prestes a ser lançados. Nas palavras de Ricardo Gandour, diretor de Conteúdo do Grupo
Estado:
“Desenvolvemos aqui – diz ele – o conceito de que o Grupo Estado tem de ser um
relógio da notícia, onde o AE News/Broadcast (Agência Estado) é o ‘segundo’ (a notícia de
altíssima velocidade), o portal Estadão.com e a Eldorado, ‘o minuto’ (notícia em alta
velocidade, já repercutindo a própria Broadcast) e o Estadão e o JT, o ‘dia’ (notícia de
velocidade normal, repercutindo e ampliando as informações e a repercussão tanto de
Broadcast quanto de Agência e Rádio). Queremos que as nossas informações atinjam as três
plataformas, cada uma delas complementado e qualificando a plataforma anterior.”
Ainda segundo Gandour, o novo projeto “avança para um jornalismo ainda mais
analítico, sem recuar um milímetro sequer no factual” por ser essa, segundo seu
entendimento, uma função elementar de um jornal com a história e os compromissos do
Estadão.
A fala do diretor do Grupo deixa claras duas tendências já apontadas nesta dissertação:
a sinergia e a busca por mais conteúdo analítico.
Já o comunicado da Folha de São Paulo ressaltava que as novidades no layout seriam
“acompanhadas por novidades também no âmbito do conteúdo e estão sendo pensadas como
um instrumento para caminhar rumo a um jornal que seja mais sintético na sua forma e mais
analítico no seu conteúdo – mais ágil e mais necessário, mais leve e mais sofisticado”.
A experiência mais ousada que temos até agora – agosto de 2010 – no Brasil de partir
em busca desse novo modelo para impressos, no entanto, foi feita pelo popular Diário de São
Paulo. O novo projeto tinha menos de um mês de vida quando esta dissertação foi finalizada,
o que impediu a realização de análise mais aprofundada. Houve tempo hábil, no entanto, para
observar linhas gerais do projeto, assim como reunir depoimentos sobre os responsáveis por
ele.
O Diário mudou para formato berliner, menor que o padrão standard, e quebrou a
tradicional divisão por editorias – como cidades, política, internacional, saúde, etc – sob
alegação que esta segmentação seguia a lógica interna da redação – e não a lógica dos leitores.
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Ficaram, assim, três macroeditorias, a saber: Dia a Dia (com cidades, política, economia e
internacional), Viver (variedades, lazer, cultura e saúde) e Esportes.
A principal alteração, porém, foi adotar o tratamento pós-noticioso nas reportagens.
“Vamos além dos fatos, para aonde apontam suas consequências”, explicava Leão Serva,
diretor de redação do Diário, na edição 753 de Jornalistas & Cia (21 a 27 de julho). “Em todos
os mais importantes encontros de diretores de jornais do mundo, fala-se muito de diários pósnoticiosos. Você certamente já escutou essa expressão. Talvez até já tenha ouvido exemplos,
alguns antigos. Em 1939, quando o exército de Hitler invadiu a Polônia, a maior parte dos
jornais noticiou que a Alemanha havia entrado em guerra com o país vizinho. O Estado de
São Paulo noticiou que começava a guerra mundial.”
Serva diz que muito se fala, mas pouco se adota esse perfil. E que os jornais
continuam publicando prioritariamente fatos, como resultados de jogos, aumento da taxa
Selic, entrevista com o presidente. “Só fatos, fatos e fatos, sem lembrar que as mídias mais
ágeis já bombardearam o leitor com a mesma informação. Então, como publicar notícias
velhas, já conhecidas, e ainda cobrar por elas. Não faz sentido.”
Essa busca pela pós-notícia tem como consequência alterações de texto, que o afastam
da estrutura da pirâmide invertida e o aproximam de uma forma distinta de narrar – com todos
os erros e acertos que potencialmente podem surgir no processo. Afinal, trata-se de uma
mudança brusca de estrutura de texto, à qual os profissionais da redação vão se adaptar de
formas distintas, com maior ou menor sucesso, dependendo do jornalista.
Alguns dos textos lidos pela autora agora têm uma tendência ao nariz de cera,
estrutura muito usada antes da pirâmide invertida, que se perde em longo preâmbulo antes de
entrar no assunto. Não que seja necessário, pensando nessa pós-notícia, responder num só
parágrafo toda a lista O quê?, Quem?, Onde?, Quando?, Como? e Por quê?. Mas também não
é possível passar um ou dois parágrafos sem saber com certeza o assunto que será tratado.
Encontrar a estrutura adequada para essa narrativa provavelmente ainda vai demandar
algum tempo. Pode ser, inclusive, que os textos assumam a característica de estar sempre em
estado de mobilidade. Não tendo, assim, forma definida, mas formas que continuamente se
transformam.
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CONCLUSÃO
Desde o mais tenro início – com não mais que uma dezena de páginas que
compunham o pré-projeto de estudos apresentado ao Programa de Comunicação e Semiótica
da PUC-SP –, a preocupação já existia. Como dar conta de analisar um objeto mutável, fruto
de um ambiente também em constante movimento? E como fazer essa análise se tornar menos
perecível, uma vez que qualquer trabalho sobre o agora nos textos jornalísticos estaria
desatualizado assim que fosse digitado o último ponto final?
Estudar os textos online e impresso como obras acabadas – e, portanto, estáticas –
parecia um contra-senso. De forma semelhante, analisar somente a situação atual soava frágil,
por desconsiderar momentos anteriores e ser insuficiente para entender quais eram as
possibilidades futuras. Questionamentos que acabaram por encontrar amparo teórico nas
pesquisas sobre o processo de criação.
A partir dessa acolhida, fez-se a opção por analisar o objeto no seu percurso de
mudanças contínuas. Incluindo as perspectivas de inacabamento e de não-linearidade, e
levando em consideração as possíveis relações e interações que marcam esse percurso.
Situar no tempo o início do processo de transformações no fazer jornalístico foi
necessário para dar a exata dimensão do objeto. Desde as experiências pioneiras com o
videotexto ao momento atual, temos 20 anos de jornalismo online. Período mais que
suficiente para que fossem observadas mudanças tanto no texto impresso quanto no digital.
Mudanças essas que se aceleraram no decorrer dos anos.
Encontramos um ponto de partida comum, época em que o conteúdo dos jornais era
tão somente migrado para a plataforma online, operação que exigia pouco investimento, uma
vez que boa parte das empresas já tinha esse material digitalizado. Tratava-se de uma fase de
transposição, bem identificada por pesquisadores como Pyor, Pavlik e Mielniczuk.
Como a quase totalidade dos textos online havia sido reproduzida do impresso, um
estudo detalhado dessa fase não se mostraria muito útil para compreender o processo de
mudanças. Tal constatação foi um dos motivos decisivos para que o corpus empírico
começasse a ser selecionado a partir de 2000 – e não de 1995, quando o Grupo Estado iniciou
suas atividades na web, com a NetEstado. Outras questões se apresentaram como
determinantes: a falta de material em quantidade para formar um corpus consistente e o fato
de que o grande portal do Grupo (www.estadao.com.br) só surgiu em 2000, com a declarada
intenção de investir em notícias em tempo real.
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Optou-se, então, pela seleção de textos sobre a mesma notícia, publicados no jornal O
Estado de S. Paulo e no portal do Grupo Estado. A análise de tal material permitiu que fossem
constatados vários pontos no percurso do texto digital rumo a uma forma capaz de tirar
melhor proveito das possibilidades da web, como a instantaneidade, a hipertextualiadade e a
inclusão dos recursos de multimídia. Também foram apontados os movimentos feitos para
adequar os textos impressos ao que se pensa ser seu papel após o advento do webjornalismo.
No percurso dos textos digitais, é possível apontar dois grandes blocos de mudanças:
as decorrentes da busca por agilidade e as ocorridas na estrutura do texto. Sobre a breve
apresentação que se verá a seguir é imprescindível frisar que se trata de redução para que
fiquem claras as diferentes características da produção no decorrer do tempo, sem esquecer,
no entanto, que uma nova possibilidade não excluía completamente a anterior.
Na questão da agilidade, foi possível detectar o seguinte processo: republicação das
notícias no mesmo dia em que podiam ser lidas no jornal; publicação nas últimas horas do dia
anterior ao jornal; produção de flashes; publicação da notícia completa durante o dia,
antecipando várias vezes o texto como ele seria visto no jornal do dia seguinte; antecipação
parcial dos chamados furos na internet (1º na Web) e publicação de furos jornalísticos
completos, definindo a web como o meio das grandes novidades.
Sobre o texto em si, pode-se identificar: texto idêntico ao do jornal, sem investir em
adaptações que o tornassem mais adequado ao meio digital; produção própria utilizando a
estrutura da pirâmide invertida e longos blocos de texto; utilização de links para incluir textos
sobre o mesmo assunto; acréscimo de recursos de áudio e vídeo; uso da pirâmide invertida
para montar o núcleo principal da informação; utilização de links que complementam a
narrativa; discussões sobre nova forma de narrar, a partir das necessidades específicas de cada
assunto.
Também os textos impressos passaram por adaptações no período. Foram, por
enquanto, alterações mais sutis que as ocorridas no meio digital e – justamente por isso –
torna-se possível imaginar que vejamos a partir de agora um maior investimento para que o
jornal se diferencie da plataforma digital também no tratamento dado ao texto.
As mudanças já ocorridas incluíram a redução do tamanho dos textos, seguida pelo
esforço para fragmentar a informação em blocos menores. A tendência é de que ocorram
várias outras, acompanhando o processo de redefinição de parâmetros pelo qual os jornais
estão passando.
O processo de adequação do texto impresso à estrutura que se entende como mais
compatível para os momentos futuros do jornal está ocorrendo neste exato momento – agosto
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de 2010 – e novas possibilidades vão surgir. A busca do Diário de São Paulo já começou. O
jornal parece tatear esse outro texto, mais adequado para narrar seu conteúdo pós-noticioso.
Os demais dão indícios de estar à procura, cada um em seu tempo e de acordo com seu projeto
editorial.
Acompanhar os próximos momentos dos textos jornalísticos impresso e online é um
desafio que esta autora dificilmente deixará de aceitar. Esperamos que a proposta de descer
um nível nos estudos anteriores e chegar à estrutura textual tenha sido enriquecedora. E que
estimule outros pesquisadores e jornalistas a se debruçarem sobre o assunto para que, quem
sabe, academia e redações possam se aproximar nesta busca por novos parâmetros para os
textos jornalísticos.
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ANEXO A – SITES INTEGRANTES DO CORPUS EMPÍRICO

1 – Archive.org : www.archive.org
2 – Estadão: www.estadao.com.br
3 – Globo: www.globo.com
4 – Guardian: www.guardian.co.uk
5 – New York Times: www.nytimes.com
6 – Uol: www.uol.com.br
7 – Wired: www.wired.com
8 – American Journalism Review: www.ajr.org
9 – Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo: www.abraji.org.br
10 - Project for Excellence in Journalism: www.journalism.org
11 – Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo: www.sbpjor.org.br
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ANEXO B – LISTA DE NOTÍCIAS ONLINE E IMPRESSAS
1 – 2000
3/3 – Petróleo ultrapassou US$32 ontem / Indecisão faz barril de petróleo subir a US$32
3/3 – Justiça arquiva ação contra Quércia / Ação contra Quércia e Fleury é arquivada
3/3 – Pinochet pode perder imunidade / Advogados chilenos tentarão cassar imunidade
10/5 – Brasília terá dia de negociação e protesto / FHC recebe Contag em dia de manifestação
9/11 – Quem? / Indefinição cria ansiedade nos EUA
3/12 – Sou o Melhor do Mundo / Brasileiro entra para a história das grandes conquistas
2 – 2001
30/1 – Bové tem 24 horas para sair do Brasil / PF dá 24 horas para Bové deixar o País
1/2 – FHC não admite aliança com oposição / FHC ameaça punir quem ajudar oposição
4/4 – FHC acha justo corrigir tabela do IR. Mas... / Governo vence e adia discussão sobre
novo IR
7/6 – Novo relatório do BC agrava situação de Jader / Novo relatório do BC agrava situação
de Jader
22/9 – Papa vai hoje ao Casaquistão, perto do Afeganistão / Papa vai hoje ao Casaquistão,
perto do Afeganistão
2/10 – Acharam Bin Laden / Bin Laden pode estar em bunker do Tajiquistão
17/12 – Senado aprova correção de 17,5% na tabela do IR / Senado atropela planalto e muda
tabela do IR
3 – 2002
24/1 – Polícia identifica acusados de resgate com helicóptero / Polícia identifica acusados de
resgate com helicóptero
27/3 – Parlamentares emendam a semana e deixam o Congresso vazio / Feriadão esvazia
Brasília e paralisa projetos
25/5 – Guerrilha promove ataques antes das eleições na Colômbia / FARC intensificam seus
ataques para sabotar as eleições
22/7 – Ataque a Gaza deixa pelo menos 12 mortos e 100 feridos / Ataque aéreo de Israel mata
11 e fere 100 em Gaza
24/9 – Conselho de Segurança da ONU aprova fim de cerco a Arafat / Israel ignora resolução
da ONU e mantém cerco
23/11 – Cristovam Buarque é o terceiro ministro do governo Lula / Cristovam é o terceiro
nome do ministério
1/12 – Bombardeio no sul do Iraque faz quatro mortes / Bagdá acusa EUA de matar 4 em
ataque
4 – 2003
24/1 – Rapper Sabotage é morto a tiros / Rapper Sabotage é assassinado na zona sul
1/2 – Explode nave espacial Columbia / Tragédia no céu do Texas
24/3 – Progresso é rápido e dramático, diz general americano / O avanço tem sido rápido
28/3 – Líder do PCC mandou matar juiz de Presidente Prudente / Líder do PCC mandou
matar juiz de Prudente
1/04 – Supremo desbloqueia contas do Rio / Supremo desbloqueia R$ 79,6 bi do Rio
23/5 – Meirelles rebate críticas de Alencar sobre competência do BC / Meirelles responde ao
fogo amigo do vice
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2/6 – O Brasil não saiu do lugar nos últimos 20 anos, diz Alckmin / Alckmin defende queda
imediata dos juros
27/7 – Deputado do PT quer transferir de cadeia os líderes do MST / Greenhalgh pede cautela
a Stédile e ao MST
6/8 – Ainda falta votar os destaques da reforma da Previdência / Depois da guerra na praça,
governo avança reforma
19/9 – ONU aprova resolução simbólica em favor de Arafat / ONU exige que Israel pare de
ameaçar Arafat
22/10 – Israel promete prosseguir com o muro, a despeito da ONU / Israel rejeita o apelo da
ONU e segue com muro
25/11 – PMDB rompe acordo; se não mudar subteto não vota Previdência / PMDB se rebela e
Previdência não vai a votação
1/12 – Pesquisa do BC aponta queda na perspectiva para PIB e juros / Mercado derruba
previsão para o PIB de 2003
5 - 2004
21/1 – Copom mantém taxa de juros em 16,5% ao ano / Inflação pressiona e BC mantém juro
em 16,5%
24/2 – Europeus aplicarão sanções comerciais contra EUA, autoriza OMC / Europa suspende
importação de frango dos EUA
6/4 – Rebelião se espalha pelo Iraque; radicais tomam Najaf
25/5 – Brasil e China negociam acordo de cooperação nuclear/ Brasil discute acordo nuclear
com a China
21/6 – Arrecadação da Receita cresce 5,5% no ano / Arrecadação cresce 5% e atinge R$ 127
bi no ano
16/7 – Acordo é bom só para a Argentina, diz Abracex / Argentina vence disputa comercial
com Brasil
22/8 – Scheidt ganha 1º ouro para o Brasil / Demorou, mas é ouro
18/9 – Lula critica oposição no caso das PPPs
14/10 – Lula assina MP que libera plantio de soja transgênica/ Está liberado o plantio de
transgênicos
5/11 – Gasolina e álcool nos postos já estão mais caros/ Álcool sobe 14% e gasolina, mais
2,9%
27/11 – São Paulo está mais perto da Libertadores/
Daiane ganha bronze também no solo/ Lula é "extremamente saudável", mas deve
controlar peso
11/12 – Palavra de ordem é desenvolvimento, anuncia Dirceu/ Palavra de ordem é
desenvolvimento, diz Dirceu
29/12 – Inflação em dezembro pelo IGP-M é de 0,74%; no ano, 12,41% / Indonésia confirma
27 mil mortos; total supera os 60 mil
6 – 2005
9/1 – Corpo de brasileiro é resgatado no Aconcágua / Polícia resgata corpo de brasileiro nos
Andes
2/2 – Serra diz que situação financeira da Prefeitura é dramática / Parece Chicago dos anos
30, diz Serra
13/3 – João Paulo II deixa hospital após 18 dias internado / Papa já está de volta ao Vaticano
6/5 – Gravidez de meninas sobe 93% em 10 anos / O dobro de meninas grávidas
9/6 – PF prende 4 acusados de integrar máfia dos correios / PF prende 4 acusados no caso
dos Correios e ABIN fica sob suspeita
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13/7 – Dona da Daslu nega conhecer esquema de sonegação / PF invade Daslu e prende sua
dona
4/8 – Ajuda ao PT e PTB envolvia a Eletronorte, IRB e Varig / Jefferson denuncia caixinha
de Valério para PT e PTB na Eletronorte
30/9 – Alencar quer encabeçar chapa de candidatura no PMR / Vice-presidente se filia ao
PMR, o novo reduto da Igreja Universal
24/10– Ações contestam Estatuto do Desarmamento / 8 ações contestam o Estatuto
28/11– Testemunha diz que Celso Daniel foi morto por não ceder a traficante / Testemunha
diz que Sombra armou sequestro para tentar pagar dívida
29/12– Mensalão foi uma “facada nas costas”, afirma Lula / Escândalo que atingiu governo e
PT é “facada nas costas”, diz Lula
7 - 2006
24/1 – Lula eleva mínimo para R$350 em abril e corrige IR em 8% / Lula antecipa para abril
mínimo de R$350 e corrige tabela do IR em 8%
2/2 – Jefferson insinua que Alckmin e Serra receberam dinheiro de Furnas / Jefferson sugere
que Furnas deu dinheiro à oposição
4/3 – Exército faz cerco ao tráfico para recuperar fuzis / Exército fecha acessos de favela
12/4 – SPC decreta intervenção no fundo de pensão Aerus, da Varig / Intervenção no fundo
de pensão da Varig agrava situação da empresa
27/5 – Suzane deve deixar a prisão só na segunda / Defesa não consegue liberação de Suzane
18/6 – Bussunda é enterrado no Rio de Janeiro / Fãs e amigos se despedem do humorista
Bussunda
6/7 – Calderón assume dianteira na apuração / Calderón vence e López Obrador resiste
10/8 – Terroristas planejavam explodir aviões entre Reino Unido e EUA em pleno vôo /
Britânicos anunciam ter frustrado plano de terror comparável ao 11/9
15/9 – Comunidade islâmica se revolta e compara o papa a Hitler / Papa é comparado a Hitler
em dia de protestos no mundo islâmico
10/10– Parte do dinheiro para dossiê veio do jogo do bicho, suspeita PF / Parte do dinheiro
para dossiê Vedoin veio do jogo do bicho, suspeita PF
28/11– Conselho de Ética livra três senadores de cassação / Acabam em pizza processos
contra Suassuna, Serys e Malta no Senado
8 - 2007
7/1 – Ganhador da Mega-sena é morto após reagir a assalto no Rio / Ganhador da Megasena é assassinado no Rio
17/2 – X9, Império de Casa Verde e Vila Maria se destacam no primeiro dia de desfiles /
Império de Casa Verde larga forte rumo ao tri
22/3 – Comissão aprova reajuste salarial para Executivo e Legislativo / Deputados armar
reajuste de 26,49% para seus ganhos e os do executivo
28/4 – Se ele matasse meu filho, me mataria, diz mãe de Campinas / ‘Pensei em fazer alguma
coisa. Mas se errasse?’
10/5 – Papa pede que jovens respeitem a castidade nos relacionamentos / Castidade no centro
do discurso
5/6 – Aeronáutica arquiva idéia de desmilitarização, diz Saito / Lula desistiu de
desmilitarização
20/10– OAB vê política de extermínio no Rio / OAB cobra apuração sobre morte de bandidos
caçados por helicóptero
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9 – 2008
9/1 – Bush alerta para consequências se houver ataque do Irã / Para EUA, Irã “ameaça
mundo”
1/2 – Matilde reconhece “erro administrativo e culpa assessores / Ministra da igualdade racial
admite erro no uso de cartão e deixa cargo
3/3 – Maurren leva prata no salto em distância do mundial indoor / Salto de prata
30/4 – Polícia pede prisão preventiva de pai e madrasta de Isabella / Polícia conclui inquérito
e pede a prisão de pai e madrasta de Isabella
13/5 – Furioso, Lula diz que atitude de Marina foi “espetaculosa” / Saída “espalhafatosa” da
ministra irrita presidente
7/7 – Confirmada a morte de menino atingido poor disparo da PM no Rio / Somente córneas
foram doadas
15/8 – César Cielo ganha ouro na disputa dos 50 metros livre / “Sou um campeão olímpico”
17/10 – Eloá levou 2 tiros e corre risco de morte / Sequestro de 100 horas termina em tragédia
10 – 2009
25/3 – Coronel Camilo vai comandar PM de São Paulo
1/4 – G20 deve anunciar mais US$ 1 trilhão contra a crise
17/4 – Tortura em Gantanamo
6/7 – FMI prevê retomada nos emergentes
7/11 – Crise provoca cortes de orçamento
13/11– Processos contra médicos aumentam
11 - 2010
17/2 – Sem ganhar desde 1936, Unidos da Tijuca vence carnaval de 2010
3/8 – Produção industrial cai 1% em junho, maior recuo em 18 meses / Televisores e
automóveis puxam queda na produção de duráveis, diz IBGE / Preço cai e venda de
carro bate recorde

