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(…) Que tipo de homem será esse que, em vez de se ocupar com coisas, irá se ocupar com 
informações, símbolos, códigos, sistemas e modelos? (…) Esse novo homem que nasce ao nosso redor 
e em nosso próprio interior de fato carece de mãos (…) O que lhe resta das mãos são apenas as pontas 
dos dedos, que pressionam o teclado para operar com símbolos. O novo homem não é mais uma 
pessoa de ações concretas, mas sim um performer (Spieler): Homo ludens e não Homo faber. Para ele, 
a vida deixou de ser um drama e passou a ser um espetáculo. Não se trata mais de ações, e sim de 
sensações. O novo homem não quer ter ou fazer, ele quer vivenciar. Ele deseja experimentar, conhecer 
e, sobretudo, desfrutar. Por não estar interessado nas coisas, ele não tem problemas. Em lugar de 
problemas, tem programas. (…) Nós morremos de coisas como problemas insolúveis, e ele morre de 
não-coisas como programas errados.”  
 
– Vilém Flusser, A Não-Coisa (I), O mundo codificado. 



 
 
 

Resumo  

Bertocchi, Daniela. Dos dados aos formatos - Um modelo teórico para o desenho do sistema narrativo no 
jornalismo digital. Tese (Doutorado) – Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2013. 
 
Já não vemos a possibilidade de sustentar a ideia do formato notícia como o produto final da cadeia 
de produção jornalística digital. O desajuste que aqui enxergamos não está na notícia, ou em sua 
estrutura tradicional, ou em sua função social, mas no seu entendimento como produto final, como 
efeito de uma causa, como desfecho, epílogo ou conclusão de um processo. O desajuste está no 
termo final, que pressupõe um início. Já não vemos o formato narrativo digital como um produto 
hereditário de uma cadeia linear e fechada de produção no jornalismo. No lugar do controle e da 
linearidade, proporemos neste estudo observar a produção narrativa dentro de um processo circular 
típico do jornalismo pós-industrial. Em vez de fechamentos de formatos estáticos, notaremos 
continuidades com formatos adaptativos e mais leveza e imponderabilidade no lugar de estruturas 
narrativas rígidas e sólidas. Esse é, de fato, um estudo que abraça o desconforto e a beleza das 
incertezas que nascem da relação forma-conteúdo-tela das narrativas digitais no jornalismo. O que 
nos interessará aqui será criar um instrumento teórico para lidar com essa condição complexa. Assim, 
propomos um modelo teórico capaz de expandir a compreensão do que seja a narrativa digital 
jornalística, inaugurando um modo sistêmico de se pensar o desenho das narrativas no jornalismo 
digital e fornecendo assim um entendimento novo para este fenômeno.  Neste estudo o termo 
“narrativa” não irá, portanto, se referir apenas ao que vemos nas telas de nossos dispositivos 
tecnológicos. Expandimos neste trabalho a perspectiva da narrativa clássica que toma a narrativa 
jornalística como o agenciamento dos fatos e a colocamos como agenciamento coletivo entre os 
estratos do sistema narrativo ou, de forma mais reduzida, assumimos a narrativa como sistema 
narrativo. Expansão, aqui, significa dilatação da visão e não negação ou discordância em relação às 
construções e percursos teóricos que precedem esta pesquisa. Para a construção do modelo teórico, 
partimos da narratologia pós-clássica, da moderna teoria dos sistemas e do modelo JDBD 
(Jornalismo Digital de Base de Dados). Observamos, nesta jornada, que o agenciamento entre os 
estratos do sistema narrativo realiza-se de forma coletiva por diversos atores: jornalistas, 
engenheiros, designers, webmasters, especialistas em negócios, arquitetos de informação, usuários, 
robôs, softwares, algoritmos, entre muitos outros; e que o jornalista atua sobretudo nas camadas de 
frontend do sistema. Familiarizando-se com camadas mais subterrâneas do sistema narrativo, a 
antenarrativa (dados e metadados), o jornalista abre oportunidades para melhor comunicar suas 
histórias no ciberespaço, interfaceando formatos que provoquem experiências ricas para suas 
audiências. Em nosso entendimento, o jornalista é, portanto, potencialmente um designer da 
experiência narrativa.  
 
 
Palavras-chave  
Narrativa, Jornalismo digital, sistema, design, antenarrativa, dados, metadados, formatos. 

  



 
 
 

Abstract  

Bertocchi, Daniela. From Data to Formats – A theoretical model to design the narrative system in the 
digital journalism context. Tese (Doutorado) – Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2013. 
 
We no longer see the digital narrative format as a product of a linear hereditary and closed 
production in digital journalism. We no longer see the the form of news, their format, what we see in 
the screens, as a final product. The imbalance that we see here is not in the news itself or in its 
traditional structure, or even in its social function, but in understand it as an end product, as an effect 
or a cause, as an outcome, the epilogue or the conclusion of a process. The misfit is in this notion: the 
end, which implies a beginning.  nstead of control and linearity, we propose in this study to observe 
the storytelling production inside a circular process, a loop that is typical of a post-industrial 
journalism. Instead of closing static formats, we will notice continuities with adaptive shapes. More 
lightness and weightlessness rather than rigid and solid narrative structures. In fact, this is a study that 
embraces both the discomfort and the beauty of the uncertainties that arise from the relationship 
between forms, contents and screens when we analyse digital storytelling in journalism context. What 
concern us here shall be create a theoretical apparatus to address this complex condition. In this 
way, this study opens up a systemic way to think about the design of narratives in digital journalism 
and thus provide a new insight of this phenomenon. The term storytelling will not, therefore, refer only 
to what we see on the screens of our technological devices. Here we expand the perspective of 
classical narrative (the arrangement of the events) and place it as the collective assemblage among 
the strata of narrative system. Or in other words: in this study, narrative is narrative system. It is 
worth to emphasize that when we say " expansion of perspective," we mean dilation of vision and no 
denial nor disagreement with the theoretical constructs and pathways that precede this research .For 
the construction of the theoretical model, we start from the post-classical narratology, the modern 
theory of systems and the JDBD model. We observed, in this journey, the arrangement of the 
narrative system is held collectively by several actors: journalists, engineers, designers, webmasters, 
business specialists, information architects, users, robots, software, algorithms, among many others. 
And the journalist operates in some of the strata of the storytelling system, especially in the frontend 
layers. If familiar with subterranean layers of narrative system, the antenarrative (data and metadata), 
journalists provide opportunities to better communicate their stories in cyberspace, interfacing formats 
which cause rich experiences for its audiences. In our understanding, the journalist is potentially a 
narrative experience designer. 
 
 
Keywords  
Online Storytelling, Journalism, System, Antenarrative, Design, Data, Metadata, Format, Computing 
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Recado aos leitores  

As palavras estrangeiras estão apresentadas neste trabalho em itálico, mesmo aquelas que já foram 

incorporadas às edições mais atuais de dicionários de Língua Portuguesa. As citações em língua 

estrangeira receberam uma livre tradução desta autora no corpo da tese. Os textos originais foram 

alocados nas notas de rodapé. As citações retiradas de obras portuguesas aparecem tal como foram 

originalmente publicadas em suas respectivas obras lusófonas.  

 

O tema deste trabalho nos forçou a utilizar algumas siglas, abreviações e jargões tecnológicos do 

mercado de internet. Para facilitar a leitura, criamos um índice com essas expressões. 

 

As imagens divulgadas pelas próximas páginas não necessariamente apresentam uma boa resolução 

para impressão. Contudo, criamos um repositório online a partir do qual podem ser acessadas com mais 

definição. O leitor encontrará o endereço de acesso próximo às imagens. 
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SEO (Search Engine Optmization) [otimização de sites para motores de busca] 
SGC (Sistema de Gerenciamento de Conteúdos) 



 
 
 

SIOC (Semantically-Interlinked Online Communities Project) [ontologia web para representação de blogs, 
fóruns, comunidades online e listas de discussão] 
SKOS (Simple Knowledge Organization System) [ontologia web para para representação de taxonomias 
e organização de conhecimento] 
Smartphone [telefone móvel com funcionalidades computacionais avançadas] 
SMS (Short Messaging Service) [serviços de envio de mensagens curtas] 
Software ou Computer software  [programa de computador] 
Tablet ou tablet computer [dispositivo móvel de médio porte] 
Tag [etiqueta, metadado, palavra-chave] 
Tagging [tagueamento, etiquetamento] 
Template [modelo] 
TGS (Teoria Geral dos Sistemas) 
TI  (Tecnologia da Informação) 
TICs (Tecnologias da Informação e Comunicação) 
URL (Uniform Resource Locator) [endereço eletrônico] 
UX (User Experience) [experiência do usuário] 
UXD (User Experience Design) [desenho da experiência do usuário] 
W3C (World Wide Web Consortium) 
W3C Basic Geo Vocabulary [ontologia web para coordenadas de localização geográfica] 
Web of data [web dos dados] 
Web of documents [web dos documentos] 
Web of things [web das coisas] 
WS (Web Semântica) 
WWW (World Wide Web ou apenas Web) [sistema de documentos em hipermídia interligados e 
executados na internet] 
XML (eXtensible Markup Language) [linguagem de marcação para criação de sites web] 
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INTRODUÇÃO - O JORNALISMO PÓS-INDUSTRIAL 

 

As mudanças generalizadas que o mundo sofreu da Revolução 
Industrial à era pós-industrial talvez tenham eliminado das redações o 
ideário do jornalista combatente, sagaz e perspicaz. Mas a vocação 
transformadora da notícia e suas potencialidades poéticas ainda 
resguardam-se no núcleo do seu código à espera de que sejam 
acionadas, mesmo que sejam em novos formatos.  

— Ronaldo Henn, Os Fluxos da Notícia. 
 

I. A imponderabilidade do formato narrativo 

Já não vemos a possibilidade de sustentar a ideia do formato notícia como o produto final da cadeia de 

produção jornalística digital. O desajuste que aqui enxergamos não está na notícia, ou em sua estrutura 

tradicional, ou em sua função social, mas no seu entendimento como produto final, como efeito de uma 

causa, como desfecho, epílogo ou conclusão. O desajuste está no termo final, que pressupõe um início.  

 

Já não vemos o formato narrativo, ou formato notícia, como um produto hereditário de uma cadeia linear 

fechada de produção no jornalismo, com um início e um fim marcados, ideia que nos parece deslocada 

do espírito do tempo em que vivemos nesta segunda década do século 21. O que vale para o formato 

reflete-se, por consequência, no jornalismo como um todo. Afirmamos, portanto: não será possível 

pensar na produção de formatos narrativos e no jornalismo num ambiente complexo, fluido e intangível 

como é o ciberespaço sem antes adotar um enfoque que alcance a complexidade deste fenômeno. 

 

No lugar do controle e da linearidade do processo, proporemos neste estudo observá-lo como um 

processo mais circular e orgânico de produção de narrativas. Em vez de fechamentos de formatos 

estáticos, notaremos continuidades com formatos adaptativos. Mais leveza e imponderabilidade no lugar 

de estruturas narrativas rígidas e sólidas. 

 

Mas claro está que a maneira habitual de se entender o processo informativo, este começo-meio-fim, 

esta causa-efeito, a qual reforça a ideia da notícia fechada, amarrada em forma e conteúdo, imutável 

pós-publicação e distribuição, tem sido adotada amplamente pelas empresas de comunicação dentro 

de um processo industrial em cascata ao longo das últimas décadas (Anderson, Bell & Shriky, 2013). 
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Entre os principais pontos do pipeline impresso, temos a apuração de fatos, redação de narrativas, 

diagramação de páginas, empacotamento periódico, impressão gráfica, distribuição em pontos de 

venda. 

 

Encadeamento sequencial e impermeável que agora se revela desajustado para a produção informativa 

no contexto digital à medida que, no lugar do "produto final", temos uma diversidade de formatos 

informativos elaborados e remodelados simultaneamente e em fluxo constante para e pelas redes 

digitais, inclusive pelas mãos de não-jornalistas e em espaços não-jornalísticos. As narrativas digitais 

são, ao contrário, produtos de pouco peso, de fácil transporte entre dispositivos, esponjosas e 

penetráveis em seu formato. 

 

Logo, não faz sentido pensar no digital como um "produto final", uma vez que deixa se der possível um 

empacotamento como "entrega final" para um "consumo final". Inexistem garantias de indissolubilidade 

de formatos, a menos que se insista em produzir formatos para o meio digital que são naturais de outros 

meios, como os impressos. 

 

Sobretudo no ambiente digital, os formatos informativos estão em moto-contínuo e em constante 

interação com outras formatações jornalísticas e não-jornalísticas, redesenhando-se continuamente 

conforme a tela na qual se tornam mais tangíveis.  

 

Esse fenômeno é próprio da cena cibercultural, já caracterizada por vários pesquisadores, entre eles a 

professora Elizabeth Saad Corrêa, a qual menciona a ubiquidade da rede digital, a convergência de 

meios, a descentralização dos polos de emissão, além do crescente poder e liberdade nos dispositivos 

tanto quanto nos processos informativos (Saad, 2010, p.14). Também professor da Universidade de São 

Paulo, Sérgio Bairon escreve que na comunicação digital “a ruína passa a ser regra”, uma vez que toda 

construção imagética baseia-se em formulações matemáticas que carregam sobre si a necessidade de 

renovação e reconstrução da obra (Bairon, 2010, p.23).  

 

Gilbertto Prado e Cláudio Bueno (2010, p.93), por sua vez, ao refletirem sobre as experimentações com 

arte no digital, falam em “estados de imprevisibilidade”, em “lugares provisórios”, em identidades que se 

desmancham e na tentativa nostálgica e improvável de manter-se no offline, e na existência “no fluxo”:  

 

– “(...) notamos a urgência de redefinições das noções de 
lugar. Deve-se considerar as transmissões em redes 
telemáticas, a complexidade das redes que circulam e 
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movimentam cidades, a mobilidade física do sujeito 
espacializado, conectado e geograficamente localizado, e 
os fluxos informacionais que entremeiam sobre esses 
espaços, desmanchando limites identitários rígidos. 
(...) A tentativa de retorno a um lugar com características 
identitárias bem definidas e offline nos soaria nostálgico e 
improvável. (... ) Os lugares provisórios são esses em 
que se formam zonas de suspensão, hiatos produzidos 
pelas práticas e pelos deslocamentos do sujeito no espaço 
misto (...) São esses lugares da impermanência, da 
constante espera pelo próximo lugar que possa se formar 
e que talvez venha garantir uma maior sensação de 
pertencimento a eles, ou ainda da própria existência no 
fluxo” 
(Prado & Bueno, 2010, p.93, grifos nossos). 

 

Notamos que essa mentalidade digital – que aqui compreendemos em diálogo com perspectiva 

sistêmica – tem permeado o ciberjornalismo1 e começa a se expandir também para a cultura jornalística 

como um todo. Cada vez mais, fica evidente que pensar no formato narrativo digital significa pensar em 

como os usuários se apropriam de serviços, tecnologias e dispositivos num contexto digital (Scolari, 

2010, p.138). 

 

Um sinal desta mudança de perspectiva revela-se no desenho a seguir (Fig. I.1), criado pela consultoria 

Innovation Media Consulting no relatório Innovations in Newspapers World Report 20132. A ilustração 

propõe às redações jornalísticas tradicionais – que até então puderam sobreviver com a mentalidade do 

formato notícia como produto final – uma mudança de perspectiva sobre o que fazem.  

 

A lógica da Seashell Newsroom, ou numa tradução livre, a "redação em concha" (ou espiral, como 

vemos no desenho), revela um ambiente jornalístico caracterizado pela produção e apresentação ao 

público de informações formatadas em estruturas bastante distintas e em tempos diferentes, num 

processo non-stop (sem um ponto final claro) e nem sempre numa mesma plataforma de distribuição. 

                                                
1 Ciberjornalismo está definido nesta tese como uma modalidade do jornalismo. Trataremos como sinônimos deste termos as expressões jornalismo 

digital, jornalismo online e jornalismo multimídia. Em Machado e Palácios (1997), temos que o jornalismo digital “envolve toda a produção discursiva que 

recorte a realidade pelo viés da singularidade dos eventos e que tenha como suporte de circulação a Internet, as demais redes telemáticas ou qualquer 

outro tipo de tecnologia que transmita sinais numéricos”. Para Bastos (2000), o jornalismo digital é sinônimo de “produção na rede e para a rede”. 

Canavilhas (2001, 2006), por sua vez, situa o webjornalismo como o jornalismo que, com base na convergência de textos, imagens e sons, explora as 

potencialidades da web. 

2 O documento Innovations in Newspapers World Report 2013 é uma pesquisa anual da consultoria International Media Consulting Group realizada para a 

Associação Mundial de Jornais e Empresas de Notícias. Cf. Referências bibliográficas 
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Imagem colorida e em melhor definição neste link 

<http://goo.gl/cxwQf0> ou via QR Code: 

 
 

Figura I.1 – Seashell Newsrooms, Innovations in Newspappers, 2013. 

Fonte: Innovations in Newspapers: Seashell Newsrooms (2013).  
 

Na legenda da imagem divulgada, lê-se: 

Fast cooking journalism: 1. Breaking news / 2. Flases / 3. Followups / 4. Maps / 5. Reactions / 6. Instant analysis / 7. Social Media feedback / 8. Audience 

comments / 9. Spot interviews / 10. Backgrounders / 11. First images / 12. Firts videos / 13. First infographics / 14. Chronologies / 14. Livestreams / 15. 

Podcasts... 

Slow cooking journalism: 16. Long stories / 17. Explainers / 18. Briefings / 19. Focus Pages / 20. Deep interviews / 21. Photo essays / 22. Enterprise 

reporting / 23. Long term interviews / 24. Data analysis / 25. Mega infographics / 26. Profiles / 27. What's next stories / 28. News behind the news / 29. How 

this will affect you? / 30. Context / 31. Advice / 32. Previews / 33. Reviews... 

 
Na espiral, na camada do "fogo alto", temos a linha do jornalismo de cozimento rápido (fast cooking 

journalism), na qual observamos o aparecimento dos seguintes formatos: as notícias de última hora 

(breaking news), as repercussões entre autoridades e o público nas redes sociais, as suítes, as primeiras 

análises sobre o acontecimento, bem como as primeiras imagens, vídeos e infografias; as transmissões 

ao vivo, as cronologias e os podcasts.  

 

Em "fogo brando", temos a camada do jornalismo de cozimento lento (slow cooking journalism), o qual 

se inicia quando são oferecidos os formatos mais longos que beneficiam a chamada audiência com o 

contexto e explicação sobre o acontecimento, tais como: grandes reportagens, análises mais profundas 

e demoradas de dados e opiniões, páginas especiais sobre o tema, entrevistas em profundidade, 

infográficos mais sofisticados, galerias de imagens e vídeos mais completas, ensaios fotográficos, 

"notícias por trás das notícias", análises de como o fato afeta a vida das pessoas, conselhos, previsões e 

resenhas.  
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O conceito da "redação em concha" claramente defende a necessidade da substituição do tradicional 

"artigo" como resultado final em favorecimento de formatos múltiplos que atendem às diversas 

necessidades da chamada audiência conforme o momento e contexto nos quais se inserem. Sem serem 

excludentes ou sequenciais, são formatos que juntos formam um ecossistema jornalístico sofisticado e 

dinâmico.  

 

Torna-se interessante observar a lógica da Seashell Newsroom porque o esquema propõe múltiplas 

formas num fluxo constante de trabalho jornalístico, com ligações entre os formatos. A consultoria não 

coloca nestes termos, mas para nós está claro que isso ocorre alinhado com aquilo que, em 

desenvolvimento de softwares, nas últimas décadas passou a ser conhecido como "metodologias de 

desenvolvimento ágil" (Agile software development ou Lean Agile software development).3  

 

Ou seja, o modelo em Seashell Newsroom aposta que o jornalismo deva primar por uma produção 

incremental (melhora-se o produto com o tempo), rápida (disponibilizam-se versões ainda incompletas, 

mas com algum valor) e flexível (os próximos formatos se beneficiam da apropriação que já ocorreu dos 

primeiros, num processo de aprendizado contínuo e interação constante com os atores do sistema).  

 

A aproximação do jornalismo com a computação não é exatamente recente, mas salta aos nossos olhos 

essa ligação que o relatório traz também na camada de método de trabalho, independentemente do 

canal de distribuição (TV, internet etc.). O tradicional newsmaking agora passaria a ganhar essas 

características de produção ágil (o beta perpétuo), já marcantes nos processos utilizados amplamente na 

atualidade pelos times de desenvolvimento de Tecnologia de Informação (TI) responsáveis por criar e 

manter aplicativos móveis para celulares, sistemas de publicação, redes sociais e tudo o mais que 

encontramos pelas redes telemáticas. 

 

A ideia de múltiplos formatos non-stop distribuídos em diferentes canais de comunicação e dispositivos 

e sendo gerados num método de trabalho Lean de melhoria contínua, por si só, já se configura na 

atualidade como uma nova mentalidade (drástica nalguns casos) para as empresas jornalísticas, pois 

                                                
3 Segundo o manifesto ágil [Cf. Beedle, Mike et al. (2001)], as metodologias ágeis para desenvolvimento de programas computacionais consideram mais 

importantes 1) os indivíduos e suas interações (em detrimento dos processos e ferramentas de trabalho), 2) o trabalho de cofidicação do software (em 

detrimento das documentações detalhadas e abrangentes); 3) a opinião dos usuários/clientes (em detrimento de negociações de contrato); 4) a flexibilidade 

de adaptação (em detrimento do planejamento). Consultar também Shalloway, Alan et al (2009). 
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apresenta para elas desafios nada simples de serem resolvidos, como a formação do jornalista, 

integração de redações e nova organização do fluxo de trabalho.  

 

No discurso, o relatório Innovations in Newspapers World Report 2013 reforça que o sucesso do modelo 

de negócio das empresas jornalísticas passa por essa nova conceituação dos formatos narrativos: uma 

produção de informações da marca jornalística num fluxo contínuo independentemente do dispositivo 

(papel, papel digital, computador vestível ou outro qualquer), com inovação, sinergia, integração e muitas 

possibilidades em aplicativos para dispositivos móveis; ações que poderiam compensar as perdas de 

receita as quais vêm sofrendo nas últimas décadas. O documento destaca como exemplo de sucesso a 

Redação da British Broadcasting Corporation (BBC), atualmente integrada, com profissionais produzindo 

conteúdos para múltiplas plataformas e em múltiplos idiomas (Fig. I.2). A Redação possui um centro de 

produção para coordenar a veiculação de noticiário 24 horas na TV e em vinte e seis rádios em língua 

estrangeira, além dos produtos digitais (Fig. I.3). 

 

 

Imagem colorida e em melhor definição neste link 

<http://goo.gl/cxwQf0> ou via QR Code: 

 

Figura I.2 – The World’s Newsroom, BBC, 2013 

Fonte: Vídeo disponível em 
http://www.BBCwwpartners.com/worldnews/programming/promotions/the-worlds-newsroom. 
Acesso em: 15/Setembro/2013  

 
Neste vídeo, o jornalista Komla Dumor apresenta a nova Redação da BBC, no centro de Londres, Inglaterra, reforçando que “mais do que apenas um novo 

visual”, a nova Redação, chamada de The World’s Newsroom, reflete uma fusão sob o mesmo teto do jornalismo internacional da BBC com  o estado da 

arte da tecnologia. O espaço foi criado para privilegiar a produção multimídia para múltiplas plataformas: TV, rádio e online em várias partes do mundo. 
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Imagem colorida e em melhor definição 

neste link <http://goo.gl/Vliabx> ou via QR 

Code: 

 

 

Figura I.3 – Planta da Redação, BBC, 2012 

Fonte: Colson (2013).  

 
 
Um outro modelo próximo do paradigma de narrativa inacabada que aqui defendemos é o The News 

Diamond, criado pelo jornalista e pesquisador Paul Bradshaw em 2007, como observamos na Fig. I.4.  

 

O modelo prevê um ciclo de vida para as notícias que se inicia com um alerta (via Twitter ou Facebook, 

por exemplo), evolui para um primeiro esboço (primeiras apurações, num blog, por exemplo), segue se 

transformando em um artigo/pacote (começa aqui a ganhar ares menos provisórios, como numa 

reportagem online), avançando para um contexto (ocorre um resgate contextual com links de 

aprofundamento), passando pela análise/reflexão (reações no espaço digital), chegando a um momento 

de maior interatividade (envolvimento de usuários em comentários,  ranking ou fórum), podendo chegar à 

personalização (conforme a necessidade do usuário, via RSS4, outro exemplo). Bradshaw (2007) escreve 

que esse é um processo de “jornalismo iterativo”, ou seja, que se desenvolve por iterações, de forma 

circular, fora de um modelo de pirâmide invertida estático típico da era industrial do jornalismo. 

 

                                                
4 Cf. Lista de siglas. 
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Figura I.4 – The News Diamond, Paul 
Bradshaw, 2007 

Fonte: Bradshaw (2007).  

 
Imagem colorida e em melhor definição neste link 

<http://goo.gl/LW8oiB> ou via QR Code: 

 

 

 

Algumas adaptações da proposta de Bradshaw (2007) foram apresentadas em anos posteriores. Entre 

elas, destaca-se a do professor Gaurav Mishra, pesquisador da Georgetown University, elaborada em 

2009 (Fig. I.5). No esquema, nota-se que à medida que a notícia passa por seu ciclo de vida, tanto a 

profundidade da história como seu alcance aumentam, atingindo o pico na fase de contexto ou análise, 

e, em seguida, observa-se que o interesse pela história se reduz. Dependendo da natureza da notícia, a 

história pode passar da fase de alerta à análise em uma hora, um dia ou uma semana.  
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Imagem colorida e em melhor definição neste link 

<http://goo.gl/zNqNAq> ou via QR Code:

 

Figura I.5 – The Digital News Lifecycle em Mishra, 2009 

Fonte: Mishra (2009).  
 
 

A pesquisadora Beth Saad já havia endereçado essa questão em 2003, quando apresentou o resultado 

de uma extensa pesquisa iniciada em 1996 e finalizada em 2001, a qual objetivou delinear a relação e o 

impacto da informação com a tecnologia, a estratégia, os negócios, a comunicação e os 

relacionamentos em operações digitais brasileiras e internacionais.  

 

A autora propôs às empresas informativas a aplicação de três diferenciais competitivos: um primeiro 

discutia o potencial da internet como meio formador de conhecimento e a adequada exploração das 

características da tecnologia digital – a hipermídia e a interatividade; o segundo conjunto de diferenciais 

referia-se à adoção de uma postura mais flexível e dinâmica com relação à construção de estratégias de 

atuação; e o terceiro sugeria aos publishers a adaptação e adoção dos procedimentos e práticas 

adotados pelo campo da Arquitetura para instrumentalizar todos envolvidos na configuração de suas 

estratégias (Saad, 2003). 

 

Mais recentemente, em Estratégias de conteúdo para meios digitais, a professora ressalta que o desafio 

para empresas informativas e jornalistas está em compreender as novas necessidades informativas e 

reconfigurar a estrutura de suas redações para aquilo que realmente é importante para o público e não 

apenas noticiável.  
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Esse desafio tem uma relação direta com a sofisticação do processo de contextualização da informação, 

hoje exigida pela audiência por conta da quebra das barreiras de tempo e de espaço que as TIC’s 

promoveram. Será necessário reaprender a construir e a disponibilizar o contexto, a sair da 

fragmentação noticiosa e rumar para uma condução da audiência na busca de mais e mais informações 

correlacionadas.  

 

Escreve a autora que a reconfiguração da identidade do jornalismo passará pela mudança de papéis: de 

mediação social para a promoção de correlações entre fatos, ideias, memória, futuro e atualidade. Tudo 

ao mesmo tempo. Também passará pela capacidade de empresas e profissionais de resgatarem a ideia 

de que ler, acessar e ouvir notícias, não importando através de qual meio sustentado por tal tecnologia, 

seja um verdadeiro ritual social (Saad, 2011, p. 61). 

 

Em resumo: o que iremos propôr ao longo deste trabalho parte desta perspectiva do jornalismo pós-

industrial, ou seja, de um jornalismo já não mais organizado consoante uma lógica industrial em cascata 

produtiva; mas com marcas mais complexas: mais atores atuantes, mais circularidade, mais algoritmos, 

mais inteligência artificial, mais computação em seu interior. Como afirmam Anderson, Bell & Shirky 

(2013), temos um panorama mediático na qual mais técnicas serão adotadas na produção de notícias: 

análises algorítmicas de base de dados, visualização de dados, solicitações de conteúdos por parte de 

amadores, produção automatizada de narrativas, criação de narrativas baseadas em dados entre outros. 

“Em 2020 , os melhores exploradores de dados, criadores de visualizações de informação ou designer 

de experiência interativa terão em mãos um conjunto muito mais refinado de ferramentas do que 

qualquer um na atualidade”5. 

 

Nosso estudo se concentra nesta imponderabilidade do formato narrativo: será preciso considerar que 

no contexto específico do ciberjornalismo já não existe nenhuma garantia de estabilidade e 

indestrutibilidade estrutural para os formatos antes mencionados (sejam quais forem, dos infográficos às 

notas curtas). Cada formato que vemos substancializados na tela carrega por trás camadas 

computacionais que interagem e se rearranjam continuamente – ora respondendo às possibilidades e 

limitações de dispositivos (tamanho de telas, por exemplo), ora obedecendo às preferência do usuário 

(configurações pessoais, por exemplo), ora reagindo às interferências de outros sistemas (redes socais, 

por exemplo), ora adaptando-se à própria instabilidade, leveza e liquidez do ambiente digital.  

                                                
5 Original em língua inglesa: “By 2020, the most expert data miner, information visualizer or interactive experience designer will have a far more refined set of 

tools and experience than any of those people do today.” 
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Neste contexto, acreditamos que o jornalista precisa saber lidar com a imprevisibilidade das estruturas 

narrativas, promover a adaptabilidade de seus formatos e incorporar os inputs externos ao sistema, 

cultivando sempre o desapego à forma original que gerou aquele conteúdo e à ideia de produto final. 

Esse é, assim, um estudo que abraça o desconforto e a beleza dessas incertezas na relação forma-

conteúdo-interface no tocante à produção jornalística, e particularmente no tocante à produção das 

narrativas digitais. O que nos interessará aqui será criar um instrumento, um modelo teórico, para lidar 

com essa condição complexa pós-industrial. 

 
II. Memorial  

Neste memorial, explicamos ao caro leitor o fio da meada que nos trouxe à tese doutoral e como as 

reflexões acadêmicas precedentes amparam agora esta pesquisa. 

 

Pelos idos de 2004, havíamos ido procurar um repertório teórico clássico que pudesse jogar luzes sobre 

onde se situavam as fraturas, as continuidades e as particularidades do um jovem fenômeno a que nos 

propomos conhecer: a elaboração de narrativas ciberjornalísticas. 

 

Isso foi à época do desenvolvimento de nossa dissertação de Mestrado, desenvolvida no âmbito do 

Centro de Estudos da Sociedade e Cultura (CECS) do Instituto de Ciências Sociais (ICS) da Universidade 

do Minho, em Portugal. Justificamos a nossa escolha naquela época dizendo o seguinte:  

 

– “Tomar a narrativa ciberjornalística como objeto de estudo 
é certamente um modo fértil para pensar se o jornalismo 
atual está se aclimatando à realidade digital ou está 
lutando contra à sua própria morte, buscando transcender 
o seu atual papel nas sociedades contemporâneas” 
(Bertocchi, 2006). 

 
Como o caro leitor pode notar, naquele tempo não falávamos em formatação da narrativa,6 como o 

faremos neste trabalho. Ficamos com o termo “elaboração”, contentando-nos com uma forma mais 

simples de explicar o objeto de estudo, condizente com a nossa estatura científica naquele tempo. 

 

                                                
6 O conceito de formatação será amplamente trabalhado nos Capítulos 2 e 5. 
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A nossa primeira ideia foi a de olhar uma realidade com pouco mais de dez anos – o desenvolvimento de 

uma retórica voltada à construção das narrativas jornalísticas – a partir de conceitos e relações entre 

conceitos teóricos provenientes do âmbito da narratologia, da retórica clássica e, em parte, da filosofia 

ricoeuriana, e trazê-los para o campo da comunicação e, mais precisamente, do jornalismo, evitando, 

neste processo de transladação e interconexão, um posicionamento normativista ou uma posição de 

apoio ou de rejeição a uma certa tendência tecnocentrista própria de nosso tempo. Não procuramos 

nem condenar7 nem ilibar o ciberjornalismo, mas perceber o que se passa com o jornalismo feito em 

redes digitais no tocante às suas narrativas. 

 

Essa opção teve por origem a nossa própria experiência em redações ciberjornalísticas entre os anos 

1999 e 2004 e também levou em conta o uso do meio digital, desde 1996, como ferramenta de 

apuração de informação e contato com fontes jornalísticas.  

 

Durante aqueles anos no mercado de trabalho, sentíamos a carência de referências editoriais para a 

produção de conteúdos web. Inexistiam modelos ou exemplos a seguir, as descobertas iam-se fazendo 

à base de tentativas, erros e acertos, numa velocidade estonteante. Testávamos padrões de design para 

os canais informativos conforme íamos obtendo respostas positivas dos usuários. Experimentávamos 

formas de interação com o público que ajudassem a aumentar os page views das produções 

jornalísticas. Questionávamos a despreocupação relativamente à ética e à deontologia jornalística no 

ciberespaço (como por exemplo o uso banal e crescente do copy and paste de notícias de um veículo 

informativo para outro). Constatávamos, com certo desconforto, que diariamente as agências noticiosas 

funcionavam como principais fontes de informação dos jornalistas dos cibermeios, dando margens a se 

pensar se o jornalismo digital seria ou não uma espécie de “jornalismo sentado”.  

 

Particularmente após 2001, com a disseminação da banda larga, produzir conteúdos multimídia entrou 

na ordem do dia e, novamente, estávamos nós jornalistas a descobrir como integrar vídeos às 

produções textuais. Os jornalistas que estiveram numa Redação online de meados dos anos 1990 em 

diante devem carregar as mesmas impressões: foi um período ao mesmo tempo fascinante e 

desconcertante. Num e-mail enviado ao editor-chefe da Redação do portal Terra em Março de 2000, 

perguntávamos: “A dúvida ainda é a mesma: qual a filosofia editorial que devo adotar?”. O que outrora 

                                                
7 Concordamos com Deuze (2003, p. 220-221) quando este autor assinala que não são “maus exemplos” de jornalismo online os sites noticiosos que 

porventura ignoram a opção da interatividade; tais sites podem prestar um excelente serviço informativo aos leitotres, independentemente de explorarem 

ou não este recurso. 



 
 

Introdução - O jornalismo pós-industrial 
 
 

 13  

chamamos de “filosofia editorial” inexistia como padrão unificado e consolidado para os jornalistas da 

Redação. Para contar histórias da vida real no ciberespaço utilizávamos o que já sabíamos sobre o 

“como fazer jornalismo” e o que estávamos descobrindo a respeito do “como fazer jornalismo digital”. 

 

Com o início do mestrado em 2004, partimos, desta forma, da ideia da existência de um jogo de forças 

retóricas em permanente ebulição, o qual por si só já afastaria a postura dicotômica de velho/novo, 

antes/depois do “virtual”, suporte tradicional/digital, postura que evidenciava a nossa crença de que no 

bojo destes padrões retóricos encontravam-se tanto paradoxos como congruências que poderiam ser 

teoricamente percebidos. 

 

Parecia-nos mais convincente a ideia de que a cultura jornalística é a mesma para diversos suportes; é 

una à medida em que pretende alcançar os mesmos propósitos retóricos: o comunicar com eficácia as 

histórias do mundo real. Sempre imaginamos que optar por uma das separações dicotômicas conduziria 

o nosso pensamento a um beco sem saída e que, no mais, refletiria apenas uma parte de uma realidade 

jornalística maior e inerentemente complexa.  

 

Partindo de Salaverría (2005), seguimos a ideia de que o ciberjornalismo manifesta-se como a 

especialidade do jornalismo que emprega o ciberespaço para investigar, produzir e, o mais importante, 

necessariamente difundir conteúdos jornalísticos. Considerámos que o ciberespaço engloba tanto a 

internet como outras redes telemáticas; e, além de estar relacionado com a investigação, produção e 

difusão de conteúdos, diz respeito ainda ao armazenamento das mensagens jornalísticas (Calvo, 2006).  

 

Acreditando que o ciberjornalismo, tal como o entendíamos e ainda hoje o entendemos, não nos chega 

pronto e acabado, fomos levados a crer que a construção das narrativas jornalísticas – as quais relatam 

e registram os acontecimentos atuais das sociedades contemporâneas – também seria guiada por um 

jogo de padrões retóricos que carregaria em si as referências consolidadas ao longo dos últimos três 

séculos em que o jornalismo se desenvolveu juntamente com as novas referências reclamadas, agora no 

final do século XX e início do século XXI, pelo surgimento de um novo meio de disseminação de 

informações, o meio digital.  

 

O nosso estudo foi guiado naqueles anos por uma premissa: a de que uma retórica ciberjornalística 

como campo teórico começou a ser construída, particularmente, a partir dos anos 90 do século XX, e 

que tal retórica construiu-se levando adiante a ideia de que os jornalistas deveriam, ao narrar utilizando o 
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ciberespaço, ter em conta as possibilidades do hipertexto, da multimidialidade e da interatividade, tríade 

de elementos que passamos a chamar de tríplice exigência.  

 

Na literatura sobre o ciberjornalismo encontramos de fato o discurso incentivador da exploração das 

potencialidades da hipertextualidade, da multimidialidade e da interatividade no tocante à produção dos 

textos ciberjornalísticos. Observamos, com diversos autores, que estes três elementos deveriam, eles 

recomendavam, ser dominantes no discurso informativo digital. Como vimos, isso não precisaria 

necessariamente se configurar um problema, posto que um novo meio de comunicação naturalmente 

reclama novas técnicas, nova linguagem, novos modelos.  

 

Mas no nosso entendimento, tornava-se entretanto um problema — inclusive um problema de pesquisa 

— à medida em que essa nova referencialidade passava a subverter as noções vigentes de autoria, 

leitoria e mensagem.  

 

A tríplice exigência, assim, tornara-se um problema à medida em que o discurso generalizado sobre esta 

referencialidade retórica específica para o ciberjornalismo colocava o jornalista como “arquiteto”, o leitor 

como “lecto-escritor” (Verde & Simerio Solá, 2006) e o texto como “hipertexto” fragmentado.  

 

Ou seja, nos deparamos com um discurso que obrigava a atualização de um velho problema: contar 

histórias. O que nos inquietava era, como o modelo de narrativa jornalística, em sua dimensão mais 

tradicional, atravessaria o digital diante deste quadro de novas acepções. Tínhamos desta forma uma 

pergunta a responder: quais princípios retóricos, enunciados pelos autores que se dedicam à teoria 

ciberjornalística, norteavam a produção das narrativas jornalísticas digitais? 

 

O que nos estava claro era que a retórica da tríplice exigência, em sua forma potencial, não se encaixava 

rigorosamente a cem por cento com certos paradigmas jornalísticos. E seria a partir do confronto entre 

as expectativas de novas experiências num novo suporte e os procedimentos paradigmáticos do 

jornalismo que o desenho da retórica ciberjornalística se evidenciaria com mais nitidez.  

 

Observamos este jogo em ebulição com uma visão crítica da literatura existente sobre o assunto. 

Procuramos ao longo daquele estudo responder à questão de partida, reduzindo o nosso objeto de 

estudo às narrativas digitais produzidas por jornalistas e veiculadas em espaços digitais noticiosos 

mantidos por empresas de informação e comunicação com presença na web.  
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Assim, pela nossa hipótese, a retórica ciberjornalística, embora assente na noção da tríplice exigência, 

permaneceria carregando consigo certos padrões da retórica jornalística clássica. A narrativa deveria ser 

necessariamente entendida como uma construção hipertextual “guiada” pelo jornalista, uma construção 

multimediática que primasse pela unidade discursiva e, além disso, uma construção interativa que 

apresentasse a figura do jornalista como o mediador desta interação.  

 

Com a hipótese em mãos, realizamos um movimento que pode ser considerado como uma abordagem 

analítica da história recente do jornalismo feito em redes digitais. Procuramos mapear o seu percurso, 

evidenciando os movimentos previstos e os imprevistos ao longo deste período, avançando para as 

expectativas sobre ele colocadas.  

 

Partimos do fio das expectativas de 1995 para o jornalismo digital apresentadas pelo grupo de 

pesquisadores do The Poynter Institute for Media Studies, dos Estados Unidos. Avançamos com o 

balanço dos últimos onze anos (entre 1995 e 2006) realizado por Paul (2005), até chegarmos às 

prospectivas de 2015 elencadas por vários pesquisadores presentes, em 2006, num dos maiores e mais 

prestigiados congressos europeus sobre ciberjornalismo, o Congreso de Periodismo Digital8 espanhol. 

 

Após este primeiro movimento, a partir da revisão bibliográfica, chegamos a algumas conclusões 

relativamente às expectativas de 1995, e aqui apresentaremos apenas as duas mais relevantes para este 

estudo doutoral: 

 

1) A promessa da “contextualização” da informação9 se concretizou, mas não a toda hora e nem para 

todos os casos, nas últimas décadas. Pela nossa análise, a promessa da contextualização foi acionada 

pelos jornais digitais apenas em dois tipos de situações agudas: a) quando inesperadamente surgiu um 

grave drama nacional ou mundial ou b) quando já existia um grande acontecimento mediático agendado. 

Nestes casos de agudeza, curioso notar que, se os jornais digitais conseguiram oferecer aos seus 

leitores a contextualização desejada, muito deste alcance se deu pelas mãos dos próprios leitores. No 

geral, entretanto, em boa parte dos cibermeios ocorreu um predomínio de textos narrativos 

“apressados”, breves, “empilhados”, “duplicados”, copiados ou cozinhados a partir dos meios 

                                                
8 Cf. A cobertura do congresso pode ser conferida aqui: Roitberg, Gaston (2006). “Periodista digital, ¿ser o no ser?”, La Nacion, 6/3/2006, Disponível em: 

<http://www.lanacion.com.ar/786404> Acesso em: 10 Março 2006. 

9 Possibilidade de aprofundamento informativo no contexto digital, com links de apoio para notícias relacionadas, infográficos explicativos e afins. 
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tradicionais e agências noticiosas, pouco interativos, às vezes com conexões despropositadas e muitos 

deles disponibilizados em formato PDF.  

 

2) Embora o uso generalizado e efetivo dos recursos multimídia, interativos e hipertextuais aberto pelas 

redes telemáticas tenha ficado, no jornalismo, aquém das expectativas da primeira metade da década de 

90, ainda assim algumas formas narrativas inovadoras chegaram a se desenvolver em cibermeios 

informativos, sendo que dois gêneros textuais acabaram por se destacar mais neste cenário: a 

reportagem multimídia e a infografia interativa. Estes dois gêneros apresentaram maleabilidade e 

capacidade de adaptação ao novo suporte. Mas, pela nossa análise, por um motivo que pouco tem sido 

observado e explorado em profundidade nas pesquisas nesta área: tanto a reportagem multimídia como 

a infografia interativa – que de interativa pouco tem, no sentido de intervenção em seu conteúdo – 

destacaram-se no ciberespaço informativo porque deixam quase que intocável a questão da autoria do 

jornalista. Permitem um nível de interatividade que é, ao fim e a cabo, muito semelhante ao que um leitor 

de literatura de Borges ou Córtazar, por exemplo, já há algum tempo explora: escolhe caminhos (opta 

por onde clicar). São formatos abertos em sua forma de navegação mas, não raras as vezes, fechados 

quanto ao conteúdo.  

 

No desenvolvimento desta abordagem mais histórica, conseguimos naquele estudo evidenciar tanto os 

fenômenos que aceleraram como os que abrandaram o desenvolvimento das narrativas frente ao 

problema da tríplice exigência, a saber: 

 

Como forças de aceleração, vimos o boom imprevisto dos weblogues, videologues, moblogues, 

podcastings, RSS, agregadores de conteúdo (Google Notícias e YahooNews, por exemplo) e o próprio 

aumento de banda larga nos últimos anos (fenômeno este já mais previsível) que impulsionaram a 

criação de diferentes formas narrativas. Os fenômenos funcionaram como um apelo à multimidialidade, 

às hiperligações externas e à interatividade. 

 

Por outro lado, como forças de travagem, notamos que figuravam, como questões conflituosas, integrar 

a participação do usuário no interior da narrativa noticiosa sem perder o controle retórico do que se diz 

ou a credibilidade do que se diz (jornalismo participativo versus jornalismo cidadão); compor uma 

narrativa de forma hipertextual sem perder o controle da leitura do usuário; estruturar uma narrativa com 

textos, vídeos e sons ao mesmo tempo (linguagem multimídia) e com coerência discursiva; contar uma 

história que pode ser lida a partir de um divórcio entre a sua forma original e o seu conteúdo, como 

acontece com as informações sindicadas (RSS). Além da questão do controle retórico, fomos levados a 
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crer que o pleno desenvolvimento foi travado, em muitos momentos, pela falta de um modelo de negócio 

consistente e pela falta de formação profissional para o digital.  

 

No contexto digital, notamos que a balança pendia para o prato do ciberleitor, sugerindo que a retórica 

deva ser uma espécie de retórica partilhada com mais contato entre o autor (agora “fazedor de 

espaços”) e o leitor (agora “lecto-escritor”) na missão de bem comunicar uma história. Não há fronteiras 

nítidas e estanques entre atores, fontes, autores e leitores. Os papéis que estes sujeitos desempenham 

são intercambiáveis no ciberespaço, podendo um ciberleitor ser também comentador e/ou autor de uma 

história, ou, antes de tudo, ator que participa desta história e a relata no espaço digital. A impressão que 

se tem é que as instâncias podem ser abertas por todos os sujeitos, ao mesmo tempo ou não, em 

diversas partes do ciberespaço, ou num mesmo cibermeio informativo. 

 

Se a narrativa (jornalística) é o agenciamento dos fatos, então nos perguntamos: no cibermeio, quem 

agencia? Decerto que não somente os ciberjornalistas e as empresas de comunicação e informação 

com presença na web. Se, nos meios de comunicação tradicionais, os critérios de noticiabilidade se 

sustentam em torno da noção de mediação, no contexto comunicacional do digital a mediação 

(gatekeeping) tende a desaparecer e ciberleitores e fontes podem também decidir o que é notícia e/ou 

como consumí-la. Podem escolher que acontecimento merece ser transformado em notícia – podendo 

noticiá-lo, inclusivamente (valores-notícia de elocutio) –, têm o poder de escolher em que sítios buscar os 

dados que procuram (nos cibermeios e/ou diretamente nas fontes de informação?) (valores-notícia de 

inventio); podem personalizar a forma de apresentação da narrativa, consoante as suas preferências 

(valores-notícias de dispositio); e têm a chance, por fim, de decidir o momento oportuno de consumir as 

narrativas (valores-notícias de memoria e ato) (Bertocchi, 2006). 

 

Constatamos na pesquisa que uma das estratégias mais importantes a ser utilizada pelo ciberjornalista é 

a de “narrar guiando”. Os autores estudados nos deixaram saber que o ciberjornalista, para ter eficácia 

comunicativa, precisa agora não apenas reunir pedaços de textos aleatoriamente, mas deve pensar em 

modos coesos de associação, inclusive que aproveitem o arquivo de documentação do jornal. 

Afirmamos que pensar em modos coesos significa não apenas arquitetar, mas pensar nas estratégias 

desta arquitetura. Torna-se uma obrigação para o profissional da informação, no caso do hipertexto 

jornalístico, buscar padrões que guiem o leitor pelo discurso informativo de forma eficaz. Logo, 

afirmamos se fazer necessário descobrir quais são as estruturas que melhor se adaptam às 

necessidades e às formas de pensar do leitor, quais devem ser as estratégias, enquanto autores, que 

correspondem às estratégias do leitor.  
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Uma estratégia, para o campo do hipertexto informativo, é a capacidade de prever os movimentos do 

outro (a estratégia do adversário) e, tendo conhecimento destas possíveis ações, criar as suas próprias 

estratégias. O jornalista prevê um Leitor Modelo10 para o seu hipertexto informativo. No jogo da 

informação, a informação a respeito do jogo é chamada metainformação. Metaforicamente, podemos 

dizer que no suporte rígido, a narrativa jornalística possui um endoesqueleto; no aquoso, parece lançar 

mão de um ectoesqueleto, uma estrutura mais aparente, visível, que sustenta o seu interior: a 

metainformação, neste caso, funciona para auxiliar o ciberleitor a percorrer esta estrutura óssea 

alcançando a informação desejada e com sentido. No hipertexto narrativo, o jornalista procura minimizar, 

portanto, o efeito “surpresa”, funcionando como um guia, promovendo um “comportamento motivado”.  

 

Em suma, quando fomos revisitar os conceitos de narratologia e retórica à luz do contexto digital, 

concluímos que estes ficam “desajustados”. O digital desestabiliza-os de tal forma que para que eles 

possam dar conta de explicar a complexidade das narrativas digitais seria preciso, portanto, alargá-los: 

inserir no interior de suas acepções novos e ampliados entendimentos.  

 

Essa foi a pista11 que nos trouxe ao doutorado: a complexidade do sistema narrativo e a necessidade de 

um novo ponto de vista para se observar tal fenômeno. Com o amadurecimento do nosso olhar para o 

objeto de estudo, vimos que a narratologia clássica como instrumental funcionou até certo ponto e, 

então, ficou evidente a necessidade de irmos rumo a outros aportes teóricos para compreender a 

narrativa digital jornalística e sua estreita relação com algoritmos, inteligência artificial, web semântica 

(WS) e afins. Então demos início à pesquisa doutoral. 

 

                                                
10 O conceito de Leitor Modelo (e Autor Modelo) é apresentado pelo  teórico italiano Umberto Eco em algumas de suas obras (Eco, 1986, 1987, 1997). O 

leitor modelo é uma espécie de “tipo ideal que o texto não apenas prevê como colaborador mas também tenta criar” (Eco, 1997:15). O autor modelo é “um 

conjunto de instruções que nos são dadas passo a passo e deveremos cumprir quando decidirmos nos comportarmos como leitor modelo” (Eco, 1997:21). 

É a voz que guia-nos pela história. O autor modelo, o leitor modelo e o narrador constituem aquilo que o italiano chama de “trindade narrativa”: “têm de 

aparecer juntas porque o autor modelo e o leitor modelo são entidades que só se definem reciprocamente no decurso da leitura, de modo que cada um 

recria o outro (…) isso é verdadeiro não apenas nos textos narrativos, mas em qualquer tipo de texto” (Eco, 1997:30). 

11 Entre os principais autores que utilizamos naquela pesquisa e que ainda nos ajudam a pensar a narrativa, encontram-se nomes como Aarseth (2005), 

Barthes (1976), Chaparro (2001), Díaz Noci & Salaverría (2003), Fidalgo (2004), Johnson (2001), Genette (1976), Landow (1997), Lévy (1993), Manovich 

(2001), Motta (2005), Mourão (2005), Murray (2003), Palácios & Mielniczuk (2002), Pinto (2004), Ricouer (1994), Todorov (1968), Traquina (2002), Tuchman 

(1999) e Wolf (2003), entre outros. CF. Referências bibliográficas. 
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III. Objeto, Hipóteses e Objetivos 

OBJETO DE ESTUDO 

Como já mencionado no Memorial previamente apresentado, temos como objeto de estudo a narrativa 

digital jornalística, que ao longo deste trabalho está conceituada como sistema narrativo. O caro leitor 

observará daqui por diante que adotaremos a noção de sistema narrativo para refletir sobre toda a 

construção da narrativa: desde os dados até rumo aos formatos narrativos que são acessados por e 

eventualmente partilhados entre usuários finais. 

 

Portanto, neste estudo o termo “narrativa” não se refere apenas ao que vemos nas telas de nossos 

dispositivos tecnológicos. Narrativa significa o agenciamento de um conglomerado de camadas 

tecnológicas que começam nos bastidores dos códigos binários, que passam por bases de dados e 

que, uma vez agenciadas, ganham corporeidade como uma história formatada nos ecrãs de celulares, 

computadores desktop [computadores de mesa], tablets e mesmo telas de refrigeradores, automóveis 

ou em nosso próprio corpo. Essa noção está defendida no primeiro capítulo e figura como a nossa tese 

central. 

 

OBJETIVOS 

Temos como propósito primeiro: 

— Propor um modelo teórico capaz de expandir a compreensão do que é narrativa digital 

jornalística, inaugurando um modo sistêmico de se pensar o desenho das narrativas no 

jornalismo digital e fornecendo assim um entendimento novo para este fenômeno. 

 

São objetivos decorrentes deste: 

— Contribuir para a expansão teórico-conceitual do Jornalismo Digital de Base de Dados (JDBD). 

— Oferecer um ferramental conceitual para análise de narrativas digitais. 

— Dar visibilidade às potencialidades narrativas nos cibermeios. 

— Refletir sobre o papel do jornalista e do jornalismo nesta nova fase do jornalismo computacional que 

se anuncia. 

— Criar um instrumento capaz de orientar as produções jornalísticas nas Redações. 
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PERGUNTA-PROBLEMA 

Partimos da noção de que modelar uma narrativa passa a ser o mesmo que modelar um sistema 

adaptativo complexo. Construir uma narrativa jornalística no contexto digital é, portanto, desenhar um 

sistema, agenciando suas diversas camadas. Logo, pretendemos avançar da seguinte forma: Se 

narrativa é sistema, e se sistemas são desenhados, então como se dá o desenho do sistema 

narrativo e como ele dialoga com os propósitos do jornalismo? Qual o seu design?12 

 

Desta pergunta principal, desdobramos outras: 

— Como a narrativa é desenhada (construída)?  

— Em que ponto começa a elaboração desta narrativa jornalística e até onde chega? 

— Quais as características e particularidades deste sistema?  

— Quais suas implicações para as rotinas jornalísticas e para o jornalismo?  

— Como o jornalista percebe essa construção e trabalha neste desenho?  

— Qual o impacto deste modelo teórico para o jornalismo? 

 

HIPÓTESES 

A nossa hipótese central é que os formatos narrativos digitais mais livremente experimentais, 

comunicacionalmente mais interessantes, promissoramente mais inovadores para o jornalismo, os quais 

melhor fomentam uma experiência narrativa orientada às necessidades dos usuários finais que precisam 

tomar contato com os relatos dos acontecimentos da vida cotidiana, são exatamente aqueles formatos 

frutos de uma compreensão sistêmica do que seja narrar no contexto digital. 

 

Ou seja, uma forma narrativa digital eficiente — do ponto de vista informacional, comunicacional, social, 

cultural e mesmo de modelo de negócio — se concretiza se o sistema narrativo tiver sido desenhado de 

antemão para suportar e fomentar tal eficiência. Mesmo os formatos mais catárticos, inspiradores e 

provocadores surgem num ambiente que não rejeita ou ignora as lógicas computacionais. 

 

                                                
12 Na Teoria dos Sistemas, o desenho do sistema é o processo de definir o que é o sistema e para que ele servirá. Isso pode significar definir sua 

arquitetura, quais serão suas camadas, módulos, componentes, etc. (Buckley, 1971). 
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Pela nossa hipótese, formatos mais interessantes são estimulados em redações conforme mais 

jornalistas compreendem como se dá o agenciamento das camadas do sistema narrativo, como aplicar 

estratégias narrativas em mais camadas/estratos da composição da narrativa digital, como atuar no 

propósito do sistema.  

 

Isso também significa dizer que a nossa hipótese considera o jornalista como um ator protagonista no 

desenho deste sistema. Longe de precisar aprender códigos, a figura do jornalista poderia ser aquela 

que pensa juntamente com outros profissionais como o sistema como um todo deva funcionar, qual o 

comportamento que se espera dele.  

 

Assim, pela nossa hipótese, as novas possibilidades narrativas digitais jornalísticas passam pela 

computação e pelo pensamento sistêmico próprio da computação. É o que tentaremos verificar com as 

reflexões e exemplos que trazemos para este estudo. 

 

IV. Metodologia 

Este é um estudo reflexivo que propõe um modelo teórico. Tal modelo é desenhado a partir tanto das 

articulações conceituais das disciplinas, autores e conceitos de três paradigmas teóricos como da 

observação de exemplos narrativos em meios de comunicação relevantes no cenário mundial.  

 

Com relação aos paradigmas teóricos, serão pilares do modelo a narratologia pós-clássica, a moderna 

teoria dos sistemas e o modelo JDBD (Jornalismo Digital de Base de Dados), os quais apresentamos 

melhor nos tópicos a seguir.  

 

À esta reflexão teórica soma-se uma monitoração sistemática sobre as iniciativas dos meios de 

comunicação e as narrativas que produziram ao longo dos últimos três anos e que gerou uma 

compilação documental hoje disponível digitalmente. Para o caso de documentos científicos, utilizamos 

o software Mendeley para realizar essa compilação. Para o caso de documentos não científicos (relatos, 

notícias, entrevistas, etc.), criamos um repositório no serviço Delicious.  

 

Entre as empresas jornalísticas nacionais apontadas ao longo do trabalho figuram: O Estado de S. Paulo, 

Folha de S. Paulo, Veja SP, Globo.com, iG, R7, Editora Abril, ESPN, Capricho, G1, UOL. Entre as 

empresas jornalísticas internacionais apontadas, encontram-se: National Geographic, BBC, The 

Guardian, The New York Times, The Huffington Post, CNN, TechCrunch, GigaOM, NPR, The Chicago 
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Tribune, Al Jazeera, Los Angeles Times, La Información, The Wall Street Journal, Finantial Times, El 

Mundo, USA Today, The Boston Globe, BuzzFeed, NBC. 

 

Os exemplos foram captados e selecionados para a tese a partir de monitoramento sistemático realizado 

em sites noticiosos e sites de referência sobre mídia (Nieman Journalism Lab, Poynter.com, Observatório 

da Imprensa, Sala de prensa, entre outros) utilizando-se algoritmos curadores (Zite, Flipboard). 

Consultamos sistematicamente também as mais relevantes redes acadêmicas internacionais (Mendeley, 

Academia.edu). Lançamos mão, ainda, de ferramentas de alertas como Google Alert e IFTTT. 

 

Essa observação de sistemas narrativos foi realizada com o intuito de desvendar como se comportam e 

quais suas características. Apreendendo o agenciamento coletivo interestratos, compreendemos seu 

funcionamento, um ponto crucial para assimilarmos a complexidade do sistema e entender qual o papel 

do jornalista nesta modelagem. Como afirma Meadows (2008, Kindle Edition, Location 412), a função de 

um sistema não é necessariamente falada, escrita ou expressa de forma explícita, exceto através da 

operação do sistema. "A melhor maneira de deduzir o propósito do sistema é de assistir por um tempo 

para ver como o sistema se comporta.”13 

 

Importa ressaltar que um modelo teórico é uma abstração, um esquema abstrato, uma representação 

que funciona como uma ferramenta poderosa no exercício da aquisição do conhecimento (Sayão, 2001, 

p.82). Como criação cultural, o modelo está destinado “a representar uma realidade, ou alguns de seus 

aspectos, a fim de torná-los descritíveis qualitativa e quantitativamente e, algumas vezes, observáveis” 

(Sayão, 2001, p. 83). Derivada necessidade humana de entender uma realidade complexa. 

 

Vale admitir que, como simplificação de uma realidade complexa, o modelo não carrega em si todas as 

características da realidade, sendo alguns pontos desprezados ou abandonados em função da maior 

inteligibilidade ou facilidade de compreensão (Sayão, 2001). “Enquanto representação de algum aspecto 

da realidade, um modelo assume a natureza ambígua de ser igual e desigual à realidade que ele modela” 

(Sayão, 2001, p. 83). Também vale notar que modelos são protótipos e, logo, podem ser testados e 

remodelados; e como afirma Sayão (2001, p. 84), “um bom modelo traz, em si, na sua própria estrutura, 

sugestões para a sua própria extensão e generalização”. 

 

                                                
13 Original em língua inglesa: “A system’s function or purpose is not necessarily spoken, written, or expressed explicitly, except through the operation of the 

system. The best way to deduce the system’s purpose is to watch for a while to see how the system behaves”. 
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A NARRATOLOGIA PÓS-CLÁSSICA 

Nosso objeto de estudo tem ganhado nova dimensão e contorno devido às influências da perspectiva 

narratológica pós-clássica, como já deixamos transparecer no item “Memorial” desta Introdução e como 

retomaremos também no primeiro capítulo.  

 

Vale reforçar que a Narratologia14 clássica nos preparou e forneceu uma base teórico-conceitual 

imprescindível para alcançarmos agora as reflexões nesta fase doutoral de nossa jornada. Vimos que é 

próprio da humanidade “dar a conhecer”, daí Barthes (1976, p. 8) ter escrito “le récit est là, comme la 

vie”. Aprendemos que “narrar”, “narrativa” e “narrador” derivam do vocábulo latino “narro”, verbo que 

significa “dar a conhecer”; termo que provém do adjetivo “gnarus”, quer dizer “sabedor”, “que conhece”, 

e está relacionado com o verbo “gnosco”; lexemas derivados da raiz sânscrita “gnâ”, que significa 

“conhecer” (Aguiar e Silva, 1997, p. 597).  

 

Sem essas e outras reflexões precedentes, não teríamos nos sensibilizado para a real importância da 

narrativa para as sociedades — do fato de que está presente em todos os tempos e lugares, em todas 

as sociedades: nas telenovelas, na música que cantamos ao chuveiro, nas conversas ao telefone com os 

amigos; nos vitrais das igrejas; na brincadeira pueril de reconhecer formas em nuvens. E 

desconheceríamos os percursos anteriores já realizados por diversos autores. 

 

Como ciência que se fortaleceu particularmente nos últimos quarenta anos no domínio dos estudos 

literários15 e depois, gradualmente, extrapolou o seu olhar também para as representações não-literárias 

(Reis & Lopes, 2002, p. 285-286), a narratologia clássica foi capaz de trazer uma multiplicidade de 

                                                
14 O termo narratologia foi cunhado por Tzvetan Todorov para designar a teoria e a análise da narrativa a partir de um estudo sobre a estrutura dos contos 

de Boccacio, publicado em 1969 (Grammaire du Décamerón), que buscava construir uma gramática universal da narrativa (Motta, 2005). Ressaltamos 

entretanto que já nos anos 30 do século XX, a narrativa havia se encontrado no centro de estudos de autores anglo-americanos, alemães, espanhóis e 

russos. Entre os anglo-americanos, destacamos E. M. Foster, E. Muir, A.A. Mendilow. C. Brooks. R.P. Warren, W. Both. Em língua alemã: W. Kayser e F. 

Stanzel. Na Espanha, M. Baquero Goyanes. Importante mencionar os formalistas russos V. Y. Propp, B. Tomachevski e M. M. Bakhtin; e também os 

franceses J. Pouillon e G. Blin. 

15 Um marco teórico relevante para a teoria da narrativa foi a publicação do número 8 da revista Communications, em 1966, Paris. A revista foi 

protagonizada pelos ensaios de pensadores que, perfilhando um modelo operatório fundado pela Linguística, descreveram as estruturas do relato, 

adotando quase sempre um procedimento dedutivo (Reis & Lopes, 2002). A narratologia como campo e metodologia desenvolve-se muito vinculada a 

outros dois campos teórico-metodológicos: a Semiótica e o Estruturalismo – sobretudo o francês, inspirado na redescoberta dos Formalistas Russos e da 

Linguística Saussuriana. Mas não só: estabelece relações com outras áreas de estudos como a Teoria do Texto e Teoria da Comunicação, e, para o caso 

dos estudos literários, com a Teoria dos Gêneros. Nos últimos anos, avança sobre os efeitos da narrativa no plano receptivo e abre caminho à Pragmática 

narrativa. 
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perspectivas e estudos no domínio que acabou por nos munir de elementos para pensar as narrativas no 

jornalismo (Bertocchi, 2006).  

 

Os autores que se dedicam à narratologia pós-clássica, por sua vez, vêm nos auxiliar a levar este estudo 

adiante de uma outra forma.  

 

A visão contemporânea tende a colocar a narrativa menos como objeto e mais como fluxo, ideia com a 

qual concordamos. Os pesquisadores ingleses Ruth Page e Bronwen Thomas, na recente obra News 

Narratives – Stories and Storytelling in the Digital Age, de fato defendem que é preciso ressignificar o 

conceito de narrativa como objeto estático e direcioná-lo para uma compreensão mais próxima da 

imagem de texto como processo dinâmico (Page & Thomas, 2011, p. 8). 

 

Para esses autores, a narratologia digital se move do formalismo tradicional rumo às questões antes 

pouco exploradas, como o gatekeeping e o acesso às narrativas digitais (quem conta qual história, como 

se acessa a história). Na narratologia pós-clássica, as condições de escrita e dos contextos cultural e 

social ganham mais importância, bem como as plataformas e equipamentos tecnológicos, as bases de 

dados, os algoritmos e a inteligência artificial (Page & Thomas, 2011, p. 8). 

 

Em Postmodern Narrative Theory, Mark Currie (2011) descreve sua visão da narrativa contemporânea, 

numa transição que vai da narratologia estruturalista formal à narratologia pós-moderna. Para o 

pesquisador, um ponto central nas narrativas pós-modernas é a relação entre ficção e realidade. Em 

muitos casos, as narrativas contemporâneas são construídas de forma a evidenciar que tanto ficção 

como realidade são ficcionais, eliminado as fronteiras entre o que é verdadeiro e o que é fantasiado. Em 

muitos casos, são metaficções.  

 

Um segundo ponto de destaque que o autor traz é a intertextualidade. Conscientes de sua existência 

num mundo de representações, as narrativas contemporâneas são "citacionais", no sentido de fazerem 

citações, alusões a outras narrativas ou mesmo empréstimos. Exploram a condição cultural atual de se 

apropriar de formatos existentes e modificá-los, remixando-os e remodelando-os. São narrativas que 

"celebam a intermedialidade", comenta o autor (2011, p. 3).  

 

Além disso, Currie coloca que as narrativas pós-modernas são formas mais complexas e ganham 

formatos experimentais oriundos de inovações tecnológicas. Representam e evidenciam o domínio das 

tecnologias nos tempos atuais. A forma e o conteúdo das narrativas pós-clássicas refletem os aspectos 
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da globalização e das simulações e simulacros da realidade. Na transição da narrativa tradicional para a 

pós-clássica, o autor destaca, em resumo, que a visão passa da "descoberta para a invenção", da 

"coerência para a complexidade" e da "poética para a política" (2011, p. 6-7).  

 

Essas são questões também reforçadas pelo estudo16 intitulado The Future of Storytelling, desenvolvido 

pela consultoria Latitude, que procurou compreender como as pessoas contam histórias hoje em dia e 

que papel esperam da tecnologia. A pesquisa evidencia como o uso das tecnologias disponíveis tem 

expandido as possibilidades narrativas. Participaram da amostragem pessoas entre 15 e 59 anos do 

Brasil, Reino Unido e Estados Unidos que possuíam smartphones e tablets. "A tecnologia está criando 

nos smartphones as oportunidades para nos engajarmos com as narrativas", lê-se no relatório da 

consultoria, reforçando que a tecnologia não tem a ver somente com acessar mais conteúdos em mais 

lugares, mas tem a ver com "a oportunidade de trazer as histórias das telas para as nossas vidas".   

 

Entre as principais conclusões do estudo está que 78% das pessoas consultadas querem ser "amigos" 

da personagem digital - o que significa que eles gostariam de receber atualizações da personagem via 

plataformas como o Facebook ou via mensagem de texto (SMS) – e gostariam de influenciar o resultado 

de uma decisão particular na narrativa, como eventualmente o fariam com os seus amigos reais (Fig. I.6). 

Outro achado do estudo é que 87% dos entrevistados desejam obter mais perspectiva sobre a história, 

acompanhando-a através dos olhos de um personagem em particular ou alterando o ponto de vista e 

passando para um personagem diferente. 

 

                                                
16 CF. Referências bibliográficas. 
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Imagem colorida e em melhor definição neste link  

<http://goo.gl/seUBGP> ou via QR Code: 

 
Na legenda da imagem, lê-se o comentário de um participante da pesquisa: 

"For those who enjoy mixing real and imaginary worlds and also enjoy exercise, an 

app could be developed that would tie the story to certain walking or running routes 

in different cities. As the person runs, the smartphone uses GPS data to pinpoint 

where they are on the route and trigger audio cues that relate to the story, like: "You 

need to deliver a message to the resistance camp located in Central Park. A rebel 

will meet you at Bow Bridge by the lake"  

- Male, 26, Sausalito, CA, USA. 

Figura I.6 – Narrativas pós-clássicas, 2013 

Fonte: Latitude (2013) 

 
  

Os resultados indicam que as pessoas querem uma experiência mais imersiva17 com relação às 

narrativas ficcionais através de diferentes dispositivos; desejam que os personagens continuem a viver 

suas vidas e os acompanhariam via redes sociais; querem influenciar a trajetória dos personagens e da 

história; e isso sem um comprometimento total em assistir ou ler algo quando estiverem sem tempo. No 

site do projeto The Future of Storytelling18, está resumido o que eles chamam de os quatro "I"s das 

narrativas digitais: imersão, interatividade, integração entre plataformas e impacto na vida real. 

 

Neste mesmo projeto, eles se arriscam a listar dez previsões sobre as narrativas digitais de ficção 

criadas num contexto tecnológico. Uma delas, em particular, nos chama a atenção: "as histórias tendem 

a sair das telas e a entrar no mundo físico". Os pesquisadores da Latitude afirmam que passamos de 

uma tela para múltiplas telas e agora as narrativas estarão presentes na "vida real" através da realidade 

aumentada, internet das coisas e outras tecnologias que estão por vir. O mundo físico se tornaria assim 

a quinta plataforma. Acrescentamos a essa previsão o fato de que o próprio corpo humano pode ser 

considerado uma tela. Outras tendências podem ser observadas na imagem a seguir (Fig. I.7). 

 
                                                
17 Cf. Santaella (2004). 

18 Cf. http://futureofstorytellingproject.com. 
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Figura I.7 – Mapa de oportunidades narrativas pós-
clássicas, 2013 

Fonte: Latitude (2013) 
 

Imagem colorida e em melhor definição neste link 

<http://goo.gl/MGtQrk - ou use este QR Code: 

  
Especificamente em relação aos programas de TV, o estudo 

destaca oportunidades narrativas contemporâneas tais como: 

Voltar à história; Acessar o resumo da história; Espiar cenas de 

episódios; Acessar conteúdos extras; Continuar assistindo em 

outro dispositivo; Verificar o placar ou atualizações ; Acessar 

curiosidades em tempo real; Participar de concursos relacionados; 

Votar sobre os rumos da história; Arquivar cenas; Conquistar 

troféus; Descobrir produtos relacionados à história; Seguir 

personagens; Participar de fórum de discussão em tempo real; 

Publicar conteúdos em redes sociais; Comprar produtos 

relacionados; Fazer doações ou se envolver com a causa; Interagir 

com personagens; Fazer “check in” da série; Jogar jogos 

relacionados; Enviar ideias. 

 

 

 

A MODERNA TEORIA DOS SISTEMAS  

Se a narratologia pós-clássica fornece uma dimensão diferente ao nosso objeto de estudo, agora como 

fluxo e processo, será a moderna teoria dos sistemas que situará o nosso objeto nesta dimensão. Assim, 

quando defendemos no primeiro capítulo deste estudo que a narrativa é sistema, estamos recorrendo à 

moderna teoria dos sistemas – ou pensamento sistêmico holístico – para estruturar e sustentar tal 

entendimento. Isso ocorre, em grande medida, porque necessitamos de uma perspectiva que nos ajude 

a pensar em fenômenos complexos em constante estado de adaptação, incerteza e abertura ao meio 

externo — como o é o fenômeno da narrativa digital. Como afirma Lieber (2001), a abordagem sistêmica 

é, antes de mais nada, "uma maneira de pensar" (filosofia de sistemas) que pode ser conjugada com a 

análise de sistemas (técnicas de análise) e a gerência de sistemas (o estilo de ação).  

 

A clássica teoria geral dos sistemas (TGS) de enfoque reducionista sempre causou um desconforto nas 

Ciências Sociais (Henn, 2002, p. 16) pelo fato de encobrir um pensamento liberal e um ideário 

conservador num contexto de pensamento de esquerda. Porém, como afirma Henn (2002, p. 16), a 
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perspectiva reducionista19 começou a perder terreno para o que se convencionou chamar de "crise dos 

paradigmas" e atualmente, sobretudo em sua vertente holística, atinge outra dimensão e aceitabilidade.  

 

Especialistas no tema colocam a história da teoria dos sistemas com início entre os Sumérios na 

Mesopotâmia (anterior a 2500 a. C.), chegando até aos dias atuais em diferentes propostas de 

elaboração de softwares. Em quase cinco mil anos de existência, a noção de sistema foi sendo usada 

intuitivamente. Nas palavras do pesquisador Lieber (2001), apesar do pensamento moderno e 

contemporâneo fazer uso continuado do conceito sistêmico, a sua formalização como teoria ocorreu 

apenas nos anos 1940: 

 
– “(…) a formalização rigorosa de uma teoria de sistemas 

deu-se a partir dos anos 40, com a participação dos EUA 
na guerra mundial. Para viabilizar tamanho esforço de 
guerra em dois oceanos houve a necessidade de se 
formalizar previamente os procedimentos, ordenados 
conforme conceitos, funções, estruturas e processos. Para 
tanto, a “previsão do futuro” passou a advir, como não 
poderia deixar de ser, de um procedimento matemático. 
Mas ao contrário dos antigos, os procedimentos passaram 
a contar com o tratamento probabilístico. Nessa condição 
universal, um sistema, tal como uma equação 
matemática, poderia descrever tanto o 
funcionamento de uma fábrica, como da bolsa de 
valores ou de um organismo vivo. Esse esforço teve 
continuidade principalmente nos anos 60, com o 
surgimento da guerra fria, de forma que a partir dos anos 
70 qualquer abordagem moderna se dizia “sistêmica” 
(Lieber, 2001, grifos nossos). 

 

Os sistemas têm sido classificados como abertos ou fechados, e tal classificação considera a interação 

do sistema com o meio ambiente (sistema-entorno). Os sistemas fechados (ou mecânicos), assim, 

possuem pouca ou quase nenhuma interação com o meio, ao contrário dos sistemas abertos (ou 

adaptativos, orgânicos), que buscam a preservação de uma estrutura dentro de certos limites (processo 

de homeostase) (Brito, 1989, p. 42).  

 

Walter Buckley (1971), em A sociologia e a moderna teoria dos sistemas, explica que "o fato de um 

sistema ser aberto significa não apenas que ele se empenha em intercâmbios com o meio”, mas 
                                                
19 A visão reducionista reduz a explicação do sistema à análise de suas partes. A visão holística, por sua vez, analisa o sistema como um todo, colocando 

a interação entre as partes como um aspecto mais importante. 



 
 

Introdução - O jornalismo pós-industrial 
 
 

 29  

também que “esse intercâmbio é um fator essencial, que lhe sustenta a viabilidade, a capacidade 

reprodutiva ou continuidade e a capacidade de mudar" (Buckley, 1971, p. 81). 

 
Lieber (2001) afirma que o sistema cibernético é um tipo particular de sistema aberto. Sua principal 

característica é a complexidade e a morfogênese (recriação de estruturas). Ou seja, ao contrário dos 

demais, os sistemas cibernéticos têm características adaptativas, onde a criação, a elaboração e a 

modificação das estruturas são tidas como pré-requisito para permanecerem viáveis como sistemas 

operantes.  

 

Buckley (1971) coloca como ponto crucial na distinção entre sistemas abertos e fechados a questão da 

entropia (grandeza termodinâmica que mensura o grau de irreversibilidade de um sistema, termo 

associado à ”desordem”). Explica o autor que nos sistemas fechados a entropia tende a aumentar –  e o 

sistema a declinar. Os sistemas abertos, por sua vez, são neguentrópicos (atuam contra a desordem) e 

neles a entropia tende a decrescer ou reelaborar sua estrutura.  

 

Em sua obra, Buckley (1971) procura criar um quadro de referência conceitual para a compreensão do 

sistema sociocultural, caracterizado como adaptativo e complexo. O autor parte da pesquisa geral dos 

sistemas, cibernética e teorias da informação e comunicação para chamar atenção à riqueza de 

princípios, ideias e discernimentos criados no bojo das teorias dos sistemas e que podem ser úteis à 

sociologia, como já o foram para a biologia, psicologia e tecnologia.  

 

O sistema social, para Buckley, possui uma "complexidade organizada", uma vez que a relação entre as 

partes do sistema se tornam mais flexíveis e sua estrutura mais fluida. Sistemas complexos como os 

sociais dependem da transmissão de informação (aqui entendida em oposição à transmissão de energia, 

elemento-chave dos sistemas simples).  

 

Assim, sistemas complexos adaptativos dependem pouco da energia bruta física. Para o autor, a 

pesquisa moderna dos sistemas pode proporcionar a base de um quadro de referência “capaz de fazer 

justiça às complexidades e propriedades dinâmicas do sistema sociocultural” (1971, p. 12). O autor 

procura em sua obra dissipar a impressão de que a moderna teoria dos sistemas está distante da 

Ciência Social (p. 12-13). 

 

Griffith (2008) escreve que o pensamento sistêmico objetiva enxergar o todo, detectar padrões e 

correlações, abrindo oportunidades de reestruturações mais inteligentes do sistema. O autor aponta as 
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cinco características essenciais dos sistemas: 1) todas as partes necessitam estar presentes para 

garantir o funcionamento ótimo do sistema; 2) é necessário fazer um arranjo específico das partes para 

que o sistema consiga alcançar a sua meta;  3) os sistemas realizam as suas metas específicas e 

próprias dentro de sistemas ainda maiores;  4) os sistemas mantêm a sua estabilidade por meio de 

flutuações e ajustes;  5) Existem fluxos de retroalimentação (“feedback”) em sistemas.  

 

A pirâmide, ou a figura do icebergue, geralmente é utilizada como metáfora do pensamento sistêmico. 

Griffith (2008) explica que isso ocorre porque os sistemas são constituídos de estruturas (a organização 

do sistema) e que, apesar da dificuldade de enxergá-las, é possível compreender a importância dessas 

estruturas por meio do conceito da pirâmide “Estrutura/Padrões/Eventos” (Fig. I.8). Os eventos dizem 

respeito aos acontecimentos cotidianos, sujeitos à mudanças constantes, e os quais observamos de 

maneira superficial. Já a compreensão dos padrões (relativos a uma série de eventos) relaciona-se com 

um  nível mais profundo de análise. A estrutura, por sua vez, encontra-se na base da pirâmide porque 

significa a compreensão ainda mais profunda da organização do sistema em questão.  

 

 

Figura I.8 – "Estrutura/Padrões/Eventos" em Griffith, 2008 

Fonte: Griffith (2008).  
 

 

 

 

Imagem colorida e em melhor definição neste link  

<http://goo.gl/DB1RFT- ou use este QR Code:  

 
 

 

 

 

 

Peter Senge (1990), na obra Fifth Discipline, também recorre à imagem piramidal para explorar as 

possibilidades sistêmicas (Fig. I.9). O autor assume o pensamento sistêmico como a "quinta disciplina" 

de aprendizado, uma forma de analisar, descrever e compreender fenômenos sociais, naturais e 

econômicos. No topo do icebergue, encontram-se os "resultados visíveis" do sistema. Abaixo da linha 

da água, a parte mais importante e susbtancial do sistema encontra-se escondida. 



 
 

Introdução - O jornalismo pós-industrial 
 
 

 31  

 

 

Figura I.9 – Icebergue: ferramenta do pensamento 
sistêmico em Senge, 1990 

Fonte: Senge (1990)  
 

 

 

Imagem colorida e em melhor definição neste link  

<http://goo.gl/j3D5uE> ou via QR Code: 

 

 

 

O jornalismo também já foi caracterizado como um sistema. Na ECA/USP, na década de 1980, o 

pesquisador Edvaldo Pereira Lima (1981), em dissertação de mestrado, inaugurou uma perspectiva 

pioneira, como escreve Henn (2002, p. 17), ao propor um modelo didático de abordagem do jornalismo 

impresso a partir da clássica Teoria Geral dos Sistemas (TGS). Para o autor, fazem parte  do sistema 

jornalístico impresso desde os fornecedores de matéria-prima como as escolas que preparam mão-de-

obra para esse setor (Henn, 2002, p. 24). Nesta linha, Pereira Lima sustenta que o jornalismo é um 

sistema contruído de partes interdependentes, o qual apresenta características definidoras (a linguagem) 

e desempenha uma função específica (comunicar relatos de acontecimentos sociais). 

 

Partindo do conceito de complexidade em Edgar Morin e adotando uma abordagem semiótica, o 

pesquisador Ronaldo Henn (2002) coloca o jornalismo como sistema em outros termos: ele restringe a 

delimitação do sistema jornalístico ao que ele possui de mais essencial, ou seja, a produção do 

noticiário. O autor delimita o sistema jornalístico como o composto pela Redação e, no máximo, pelas 

forças internas da empresa, que irão de alguma forma intervir no núcleo deste sistema que é a notícia. 

 

Neste nosso trabalho, por sua vez, a própria notícia será aqui tratada como sistema. Estamos próximos 

da visão de Henn (2002), embora assumamos uma vertente holística. Colocamos a narrativa como um 

sistema aberto, adaptativo, complexo, uma vez que a sua sobrevivência depende da adaptabilidade de 

sua estrutura em relação aos demais sistemas em seu entorno, com os quais interage. É claramente um 

sistema aberto, dotado de uma estrutura flexível, em que  a distinção entre os limites e o meio se torna 

um ponto arbitrário e que depende do propósito de seu observador. 
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O MODELO JDBD  

Por fim, como o terceiro grande paradigma sob o qual trabalhamos, temos o chamado JDBD - 

Jornalismo Digital em Base de Dados. De fato, nesta pesquisa, a narrativa como sistema é uma tese 

forjada no âmbito deste paradigma teórico. O modelo, desenvolvido pela pesquisadora Suzana Barbosa 

em sua tese doutoral  (Barbosa, 2007), é proposto como um paradigma numa etapa de transição entre a 

terceira geração e uma quarta fase20 de evolução para o jornalismo digital.  

 

O JDBD é um modelo teórico formulado para auxiliar o melhor entendimento sobre o papel das bases de 

dados no jornalismo contemporâneo (Barbosa & Torres, 2013, p. 153). É o modelo que tem as bases de 

dados como definidoras da estrutura e da organização, bem como da apresentação dos conteúdos de 

natureza jornalística, que vão permitir a criação, a manutenção, a atualização, a disponibilização e a 

circulação de produtos jornalísticos digitais dinâmicos (Barbosa, 2008, p. 222).  

 

O modelo parte dos primeiros estudos sistematizados sobre o emprego das base de dados no 

jornalismo realizados na década de 1990. Mais recentemente, em 2008, no artigo Jornalismo Digital em 

Ambientes Dinâmicos. Propriedades, rupturas e potencialidades do Modelo JDBD, a pesquisadora 

explica que: 

 
– “Para chegarmos à proposição de bases de dados como 

um paradigma no jornalismo digital, construímos uma 
abordagem teórica fundamentada num marco 
conceitual abrangente, indo um pouco além dos limites 
do jornalismo e do jornalismo digital. Buscamos 
embasamento nos estudos sobre os meios, sobre a 
internet, a nova mídia, a teoria da difusão de inovações, a 
teoria literária, a teoria crítica, a web arte, os sistemas de 
informação, as tecnologias da informação e comunicação, 
as linguagens de programação, as técnicas de descoberta 
de conhecimento entre os dados e os métodos para a 
visualização de informações.”  
(Barbosa, 2008, p. 219, grifos nossos). 

 

                                                
20 Explicamos as fases no primeiro capítulo desta tese. 
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O JDBD prevê dezoito funções para as bases de dados, as quais praticamente todas relacionam-se com 

o design do sistema narrativo que apresentaremos pelas próximas páginas na tese que aqui levamos a 

cabo.  

 

Entre as funções encontradas pela autora, destacamos: - Indexar e classificar as peças informativas e os 

objetos multimídia; - Integrar os processos de apuração, composição e edição dos conteúdos; - 

Conformar padrões novos para a construção das peças informativas; - Propiciar categorias diferenciadas 

para a classificação externa dos conteúdos; - Estocar o material produzido e preservar os arquivos 

(memória), assegurando o processo de recuperação das informações; - Permitir usos e concepções 

diferenciados para o material de arquivo; - Garantir a flexibilidade combinatória e o relacionamento entre 

os conteúdos; - Gerar resumos de notícias estruturados e/ou matérias de modo automatizado; - 

Armazenar anotações semânticas sobre os conteúdos inseridos; - Habilitar o uso de metadados para 

análise de informações e extração de conhecimento, seja por meio de técnicas estatísticas ou métodos 

de visualização e exploração como o data mining; - Orientar e apoiar o processo de apuração, coleta e 

contextualização dos conteúdos; - Regular o sistema de categorização de fontes jornalísticas; - 

Sistematizar a identificação dos profissionais da Redação; -Cartografar o perfil dos usuários; - Transmitir 

e gerar informação para dispositivos móveis (celulares, computadores de mão, entre outros). 

 

São expressivas do modelo JDBD as seguintes categorias descritivas: - Dinamicidade; - Automatização; 

- Inter-relacionamento/Hiperlinkagem; - Flexibilidade; - Densidade informativa; - Diversidade temática; - 

Visualização.  

 

Para o caso deste estudo, veremos que a categoria de Visualização se manifestará no momento de 

narração (formatação narrativa), enquanto que as demais poderão ser observadas no momento de 

antenarrativa, conceitos que são apresentados no primeiro capítulo desta tese doutoral. 

 

CONCEITOS-BASE 

Como se observará na leitura deste trabalho, recorreremos portanto aos autores que desenvolvem 

trabalhos principalmente nos campos da narratologia (clássica e pós-clássica), teorias do sistema e 

JDBD. Entretanto, certas noções específicas nos serão bastante caras ao longo do estudo. São dez 

conceitos-chave para a tese que nos ajudarão, a partir de agora, a amadurecer e pensar em nosso 

objeto de estudo: 

1. o pensamento sistêmico em Donella Meadows (Thinking in Systems: a primer, 2008); 
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2. a definição de complexidade pelo sociólogo alemão Nicklas Luhmamn (Introdução à teoria dos 

sistemas, 2009); 

3. o conceito de antenarrativa de David Boje (Narrative Methods for Organization and 

Communication Research, 2001); 

4. a conceituação de formato de Irene Machado aplicada no contexto do jornalismo digital por 

Daniela Ramos (Formato: condição para a escrita do jornalismo digital de bases de dados – 

Uma contribuição da Semiótica da Cultura, 2012); 

5. a definição de media software em Lev Manovich (Softwares take command, 2013). 

6. a visão de design em Flusser (O mundo codificado: por uma filosofia do design e da 

comunicação, 2007); 

7. o agenciamento em Gilles Deleuze e Félix Gattari tal como colocado por Giselle Beiguelman 

(Piratas: Os Dissidentes da Nova Ordem, 2010); 

8. a compreensão de esfera semântica em Pierre Lévy (The Semantic Sphere, 2013); 

9. o entendimento de modelo de negócio e estratégia digital em empresas de mídia em Beth 

Saad (Estratégias para a mídia digital, 2003); 

10. o marco do jornalismo de quinta geração em Suzana Barbosa (Jornalismo convergente e 

continuum multimídia na quinta geração do jornalismo nas redes digitais, 2013). 

 

Não deixaremos de recorrer a outros autores e conceitos que nos ajudam a refletir sobre o contexto 

digital, como o caro leitor notará. 

 

SOBRE O TERMO  DESIGN  

Neste estudo, o termo design é utilizado de três maneiras distintas. Para evitar confusões, esclarecemos: 

 

- Design da narrativa (ou design do sistema narrativo) – Refere-se ao desenho conceitual do 

sistema narrativo como um todo. É um esquema teórico. 

 

- Design de interface (ou design da informação ou ainda design gráfico da interface) – Refere-se 

ao desenho conceitual e técnico da interface gráfica digital que será acessada pelo usuário final 

do sistema. Aqui, falamos de formas, cores, tipografia, imagens e demais elementos gráficos – 

além de soluções de arquitetura de informação, interação com elementos e fluxo de navegação. 

Diz respeito ao projeto da informação visual e da interação homem-interface-informação. 

Tratamos neste estudo a interface como a pele da narrativa, onde o formato se substancializa. 
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- Design da experiência (sigla para referenciar Experience Design) – Refere-se à prática de 

modelar soluções de design, usabilidade, interação (e ainda, em alguns contextos, soluções de 

branding), além de considerar o contexto do usuário, para a criação de produtos e serviços 

digitais de forma a proporcionar uma experiência mais rica ao usuário. Aqui, nos focamos na 

experiência narrativa, ou seja, na experiência que o usuário vivencia ao acessar narrativas digitais 

produzidas em espaços jornalísticos e em contextos de acesso variáveis. Neste estudo, como o 

leitor observará, colocaremos o jornalista como potencialmente um designer da experiência 

narrativa. 

 

O título desta tese traz a noção do desenho do sistema como um todo, o qual englobará o 

desenvolvimento do design da interface, da informação e o qual proporciona ao usuário uma experiência 

narrativa.  

 

V. Justif icativa  

O estudo a que nos propomos realizar desenvolve-se num momento em que pesquisas científicas 

buscam observar e analisar as tecnologias emergentes, compreender a linguagem dos meios digitais, 

utilizar modelos de pesquisa interdisciplinar qualitativos e quantitativos, realizar estudos de recepção, 

etnografia dos media, estudos de web e na web; trabalhar temas como: globalização, comunicação, 

cultura, migrações, gêneros, gerações.  

 

A nossa pesquisa não irá fugir do tempo em que vivemos, mas receberá contornos particulares que 

exploraremos pelas próximas páginas. Retomando os conselhos de Octavio Ianni (1994, p. 150) quando 

este autor trabalha o novo paradigma das Ciências Sociais, podemos afirmar que desafiamos a nós 

próprios nessa pesquisa a nos libertarmos dos quadros de referência mais inflexíveis e a formularmos 

abordagens mais amplas sobre o tema.  

 

Temos sido desafiados pelo menos desde 1995 a refletir sobre qual o papel da comunicação e dos 

profissionais que nela atuam diante do contexto digital que se alarga e modifica constantemente. O 

modo tradicional de se compreender e perceber a formatação narrativa já não dá conta de compreender 

a narrativa digital, inclusive a jornalística. Agora temos um contexto em que o homem-jornalista não está 

mais só: máquinas compreendem o sentido dos dados, algoritmos também lêem, selecionam e 

informam (Saad & Bertocchi, 2012).  
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Precisamos aproximar academia e mercado, experimentando diferentes modelos de negócios, formatos 

e linguagens. Precisamos especialmente levar a cabo estudos que contribuam para os cursos de 

jornalismo, promovendo insumos teóricos sobre o design narrativo. Como afirma Ramos (2012, p. 127): 

 

– “(...) deve-se esclarecer que não há ‘uma linguagem para a 
internet’, mas linguagens que estão em várias camadas 
da máquina e nos formatos. Estas noções teóricas 
podem contribuir para uma compreensão menos 
fragmentada da estrutura das novas mídias e da 
possibilidade de integração entre elas”  
(Ramos, 2012, p. 127, grifos nossos). 
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VI. Mapa da Tese 

Esta pesquisa é composta por cinco partes, a saber: 

— Introdução – Contamos aqui de onde partimos e para onde pretendemos caminhar. 

— Parte 1 – Capítulo 1 – Defesa da narrativa como sistema 

— Parte 2 – Capítulo 2 – Apresentação de nosso modelo teórico 

— Parte 3 – Capítulo 3,  4 e 5 – Desenvolvimento do modelo teórico 

— Conclusões – Reflexões finais e considerações sobre futuras pesquisas 
 

Introdução 

Parte 1 
 

Parte 2 
 

Parte 3 
 

Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 
Como essa pesquisa começou �      
Sobre o que queremos refletir �      
Por que criamos um modelo 
teórico �      
Em quais paradigmas nos 
apoiamos � � �    
Os conceitos de base � � �    
O modelo teórico que 
propomos   �    
Jornalismo digital, 
ciberjornalismo � � � � � � 
Redações, jornalistas e fluxo de 
trabalho � � � � � � 
Dados, dataentries e 
publicadores    �   
Jornalismo de dados    �  � 
Web semântica, ontologias     �  
Experiência narrativa   �   � 
Computação ubíqua, cross-
mídia      � 
Formatos, interfaces, design  � �   � 
Visualização de dados      � 
Sistema-entorno: narrativas, 
redes sociais e outros sistemas �  �   � 
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PARTE 1 - A NARRATIVA DIGITAL COMO SISTEMA 

 
 
1. O que é narrativa digital? 

 
 

You think that because you understand “one” that you must therefore 
understand “two” because one and one make two. But you forget that 
you must also understand “and.”  

— Sufi teaching story 
 
 
Neste capítulo: 

O objetivo deste primeiro capítulo é defender a noção de que a narrativa jornalística digital 

comporta-se como um sistema adaptativo complexo, um sistema narrativo composto por 

estratos agenciados entre si. No desenvolvimento deste raciocínio, articularemos autores 

que trabalham com conceitos relativos à narratologia clássica e pós-clássica, à teoria dos 

sistemas e às teorias do jornalismo. 

 

Palavras-chave: narrativa, sistema, complexidade, estratos, strata, agenciamento coletivo, 

critérios de noticiabilidade, jornalismo digital, ciberjornalismo, sistemas adaptativos, 

racionalidade limitada (bounded racionality), fluxo narrativo, jornalistas. 
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1.1. DEFININDO NARRATIVA 

Tomamos a tese de que a narrativa jornalística manifesta-se no ambiente digital tal como um sistema 

narrativo adaptativo complexo.21 Como outros sistemas abertos (adaptativos, orgânicos), compõem-se 

de partes agenciadas entre si e as quais tendem a perseguir um propósito. Sua principal característica é 

a complexidade e a morfogênese (recriação de estruturas).  

 

Ou seja, ao contrário dos demais, os sistemas abertos têm características adaptativas, onde a criação, a 

elaboração e a modificação das estruturas são tidas como pré-requisitos para permanecerem viáveis 

como sistemas operantes.  Como afirma Walter Buckley (1971), em A sociologia e a moderna teoria dos 

sistemas, o fato de um sistema ser aberto significa não apenas que ele se empenha em intercâmbios 

com o meio, "mas também que esse intercâmbio é um fator essencial, que lhe sustenta a viabilidade, a 

capacidade reprodutiva ou continuidade e a capacidade de mudar" (Buckley, 1971, p. 81). 

 

Uma vez sistema adaptativo, a narrativa digital deixa de ser aqui compreendida, portanto, como texto e 

imagens estaticamente diagramados no ecrã — ou seja, deixa de ser apreendida como um produto 

jornalístico final e fechado, pronto a ser submetido periodicamente ao consumo público. Diferentemente 

disso, entendemos a narrativa jornalística como um processo dinâmico em constante manifestação e 

transformação no tempo e espaço digitais. É claramente um sistema aberto, dotado de uma estrutura 

flexível, em que  a distinção entre os limites e o meio se torna um ponto arbitrário e que depende do 

propósito de seu observador. 

 

Colocamos a narrativa neste estudo como um ato contínuo com capacidade de ir se modelando em 

diferentes substâncias e formatos e no ecrã de distintos dispositivos a partir do agenciamento entre seus 

estratos. Agenciamento, aqui, não diz respeito somente à criação e à coordenação dos estratos entre si 

por parte de jornalistras, mas sobretudo entendemos por agenciamento os processos e as dinâmicas de 

estriamento (estratificação e apropriação) do espaço das redes de comunicação por todos – tal como 

Beiguelman o coloca: “são os procedimentos e estratégias de liberação dos devires – potências em 

aberto – dos atuais territórios informacionais”, são “tensões” que sobretudo podem gerar mudança 

cultural quando  operacionalizadas por movimentos sociais (Beiguelman, 2010). São também estratégias 

                                                
21 Os sistemas têm sido classificados como abertos ou fechados, e tal classificação considera a interação do sistema com o meio ambiente (sistema-

entorno). Os sistemas fechados (ou mecânicos), assim, possuem pouca ou quase nenhuma interação com o meio, ao contrário dos sistemas abertos (ou 

adaptativos, orgânicos), que buscam a preservação de uma estrutura dentro de certos limites (processo de homeostase) (Brito, 1989, p. 42). 
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de agenciamento que politizam os fluxos em direções que fogem ao espectro dos grandes monopólios 

midiáticos (Beiguelman, 2011-2012). 

 

Desta forma, as histórias da vida cotidiana relatadas por jornalistas e as quais acessamos a partir de 

telas distintas — dos pequenos e grandes ecrãs de celulares, computadores de mesa, tablets — 

revelam-se como o resultado de um comportamento sistêmico modelado previamente por múltiplos 

profissionais do jornalismo, do design gráfico e da computação.  

 

Defendemos aqui que narrativa digital jornalística é sistema, processo, fluxo. O que se vê na vitrine das 

telas — neste palco costumeiramente chamado de frontend22 ou interface usuário ou ainda interface 

pública — é o que ao longo deste estudo tomamos por formatação da narrativa. 

  

Ao colocar a narrativa como sistema, decidimos aqui caminhar rumo às camadas mais subterrâneas de 

sua modelagem: descemos primeiramente à antenarrativa (a narrativa em potencial) 23 para, em seguida, 

voltarmos em direção à superfície, observando o formato no qual ela se manifesta (com quais tipografias, 

cores, formas, design, gêneros textuais), expandindo nosso olhar até a camada do usuário (lugar em que 

ocorrem enunciações e manipulações externas à narrativa e que a modificam, ou seja, o entorno do 

sistema narrativo).  

 

Logo, como sistema estratificado, optamos por não relacionar a noção de narrativa estritamente às 

noções de texto ou gênero textual ou mesmo base de dados — mas como sistema — o que ampliará, 

ao longo deste estudo, a nossa visão e apreensão do fenômeno da narrativa jornalística no contexto 

digital, considerando o atual estágio do jornalismo e da sociedade contemporânea. 

 

1.1.1. Expansão pós-clássica: o f luxo narrativo 

É fato que a perspectiva da narratologia digital pós-clássica já nos colocava o desafio de seguir por essa 

perspectiva sistêmica desde que escolhemos a construção da narrativa jornalística como objeto de 

estudo.  

 

                                                
22 Chamamos de frontend a interface (mediação) da narrativa com os agentes externos do sistema narrativo. São as camadas do sistema narrativo com as 

quais os usuários finais do produto jornalístico tomam contato. 

23 O conceito de antenarrativa será apresentado no Capítulo 2. 
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Como afirmamos no Memorial deste trabalho, e também em nossa Metodologia, desde pelo menos o 

ano de 2004 (à época de nossa pesquisa de Mestrado levada a cabo em Portugal) já havíamos 

concluído que já não seria possível transpor na íntegra os conceitos clássicos de narratologia ao estudo 

das narrativas digitais (Bertocchi, 2006).  

 

À época, percebemos que pelo menos dez conceitos (entre doze fundamentais conceitos selecionados 

da narratologia clássica aos quais nos debruçamos24) demonstraram não se acomodar totalmente à 

realidade digital da tríplice exigência.25 Escrevemos que a multimidialidade, hipertextualidade, 

interatividade abalavam os conceitos de narratologia.  

 

Concluímos, naquele momento da pesquisa, o seguinte: 

 

— a hipertextualidade afeta as esferas vinculadas à autoria; abalando principalmente a noção 

tradicional de competência e estratégia narrativas; 

— a interatividade coloca em questão o estatuto leitoral; colocando à prova sobretudo o conceito 

clássico de cooperação narrativa, ou seja, como o leitor acessa e interage com as narrativas;  

— e a multimidialidade, por sua vez, jogava no domínio do discurso narrativo — linguagem, 

expressividade, suporte —, interferindo sobremaneira na ideia clássica de discurso narrativo 

(plano da forma narrativa, o récit racontant);  

 

Para chegarmos a esta conclusão – ou seja, de que o olhar para a narrativa digital precisava partir de um 

novo ponto de vista –, triangulamos as teorias do jornalismo (entre os autores, recorremos a Manuel 

Pinto, Nelson Traquina, Elizabeth Saad, Ramón Salaverría, Mark Deuze, Marcos Palacios, Dan Gillmor, 

entre outros) com a narratologia e semiótica narrativa (entre eles, destacamos Umberto Eco, Roland 

Barthes, Gérard Genette e Paul Ricouer) além da retórica do hipertexto de Mourão26. 

 

                                                
24 Revisitamos doze conceitos de narratologia clássica, aplicando-os ao cenário digital. Foram eles: Modo narrativo, Gênero narrativo, Narrativa (e 

Narratividade), História, Discurso, Narração, Tempo narrativo, Competência narrativa, Estratégia narrativa, Cooperação narrativa, Lógica narrativa e 

Coerência Narrativa (Bertocchi, 2006, p. 175). 

25 Conceito que trabalhamos na pesquisa de Mestrado. Revela-se como o conjunto tríptico da hipertextualidade, multimidialidade e interatividade que 

configura-se como uma exigência à satisfação das necessidades comunicacionais do suporte digital. É suposto que os jornalistas levem-na em 

consideração ao contar histórias em meios digitais. Trata-se de um problema a ser superado porque altera a lógica comunicacional clássica a qual 

jornalistas e meios de comunicação estiveram a trabalhar desde sempre. Implica a reconfiguração de certas noções (autor, leitor, mensagem etc.). 
26 Cf. Referências bibliográficas. 
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Nos campos da narratologia e literatura, outros autores conduziriam o nosso pensamento para esta nova 

direção. Foram marcos teóricos nesta jornada as reflexões já bem colocadas por George Landow (teoria 

do hipertexto), Espen Aarseth (cibertexto e literatura ergódica), Janet Murray (narrativas digitais no 

ciberespaço), Henry Jenkins (narrativa transmídia), Pierre Lévy (ideografia dinâmica), Steven Jonhson 

(cultura da interface), Jay Bolter (escrita e hipertexto) entre muitos outros. Em língua portuguesa, 

pudemos amadurecer o pensamento a partir das leituras de autores que trabalham a hipermídia, como 

Lucia Leão, José Afonso Furtado, Lucia Santaella e Luis Marchuschi, entre outros. 

 

Os autores que se dedicam à narratologia pós-clássica, por sua vez, indicaram-nos o caminho que, 

ajustado para o contexto digital, nos auxiliou a levar este estudo adiante de uma outra forma. Com 

Johnson (2001), notamos que a narrativa está mais para uma "edificação". E com Page e Thomas (2011) 

assumimos a narrativa como fluxo e com Mark Currie vimos nas narrativas contemporâneas formas mais 

complexas e formatos experimentais oriundos de inovações tecnológicas.  

 
Um importante pesquisador que nos guia nesta expansão do objeto de estudo é o russo Lev Manovich, 

que já em 1998, no artigo Database as a Symbolic Form, também havia deslocado o conceito de 

narrativa, distanciando-o da ideia de texto ou produto e definindo a  narrativa como base de dados, 

como uma forma simbólica dos tempos atuais.  

 

– Seguindo a análise do historiador de arte Ervin Panofsky 
sobre perspectiva linear como forma simbólica da era 
moderna, podemos até compreender o banco de 
dados como uma nova forma simbólica da era do 
computador (ou, como o filósofo Jean-François Lyotard 
chamou em seu famoso livro de 1979, Condição pós-
moderna, a "sociedade informatizada"); uma nova forma 
de estruturar a experiência de nós mesmos e do mundo. 
De fato, se após a morte de Deus (Nietzsche), o fim das 
grandes narrativas do Iluminismo (Lyotard) e com a 
chegada da web (Tim Berners-Lee), o mundo aparece-
nos como uma coleção interminável e não 
estruturada de imagens, textos e outros registros de 
dados; faz sentido sermos movidos para modelar o 
mundo como banco de dados. Mas também é 
conveniente que nós quereríamos desenvolver poética, 
estética e ética do banco de dados"  
(Manovich, 1998, grifos nossos).27 

                                                
27 Original em língua inglesa: “Following art historian Ervin Panofsky's analysis of linear perspective as a "symbolic form" of the modern age, we may even 

call database a new symbolic form of a computer age (or, as philosopher Jean-Francois Lyotard called it in his famous 1979 book Postmodern Condition, 
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Assim, como forma cultural, a base de dados para Manovich torna-se o centro do processo criativo na 

era do computador. Criar um trabalho qualquer no contexto da nova media (new media) poderia ser 

então compreendido como o ato de construir uma interface para as bases de dados (Manovich, 2001, p. 

226). Define então Manovich, à época: 

 

– "O "usuário" de uma narrativa atravessa um banco de 
dados, seguindo as ligações entre seus registros, 
conforme estabelecido pelo criador do banco de dados. 
Uma narrativa interativa (que também pode ser chamada 
de "hiper-narrativa" em analogia com hipertexto) pode, 
então, ser entendida como a soma de múltiplas trajetórias 
através de uma base de dados"28  
(Manovich, 1998). 

 

Mais adiante, o autor esclarece que "nem todos os objetos culturais são narrativas" e que no mundo das 

novas mídias, a palavra "narrativa" é frequentemente utilizada como termo abrangente, "para encobrir o 

fato de que ainda não desenvolveram uma linguagem para descrever esses novos objetos estranhos". 

Explica Manovich que "narrativa" é então um termo combinado com outra palavra mais utilizada, 

"interativo", para dar a entender que ao usuário é dada a chance de percorrer mais do que uma 

trajetória29 (Manovich, 1998). 

 

Como relata Barbosa (2013, p. 157), esse quadro conceitual de Lev Manovich — foco nas bases de 

dados como forma cultural, a estética da base de dados — foi trazido para o campo do jornalismo por 

vários autores, nos quais se destacam a própria Barbosa (na tese Jornalismo Digital em Base de Dados 

(JDBD) – Um paradigma para produtos jornalísticos digitais dinâmicos, de 2007), além de Elias Machado 
                                                                                                                                                   
"computerized society"), a new way to structure our experience of ourselves and of the world. Indeed, if after the death of God (Nietzche), the end of grand 

Narratives of Enlightenment (Lyotard) and the arrival of the web (Tim Berners-Lee) the world appears to us as an endless and unstructured collection of 

images, texts, and other data records, it is only appropriate that we will be moved to model it as a database. But it is also appropriate that we would want to 

develops poetics, aesthetics, and ethics of this database.” 

28 Original em língua inglesa: "The "user" of a narrative is traversing a database, following links between its records as established by the database's creator. 

An interactive narrative (which can be also called "hyper-narrative" in an analogy with hypertext) can then be understood as the sum of multiple trajectories 

through a database. A  traditional linear narrative is one, among many other possible trajectories; i.e. a particular choice made within a hyper-narrative. Just 

as a traditional cultural object can now be seen as a particular case of a new media object (i.e., a new media object which only has one interface), traditional 

linear narrative can be seen as a particular case of a hyper-narrative". 

29 Original em língua inglesa: "Obviously, not all cultural objects are narratives. However, in the world of new media, the word “narrative” is often used as all-

inclusive term, to cover up the fact that we have not yet developed a language to describe these new strange objects. It is usually paired with another over-

used word — interactive. Thus, a number of database records linked together so that more than one trajectory is possible, is assumed to be constitute 

"interactive narrative." But to just create these trajectories is of course not sufficient; the author also has to control the semantics of the elements and the 

logic of their connection so that the resulting object will meet the criteria of narrative as outlined above. " 
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(na obra O Jornalismo Digital em Base de Dados, 2006), Luciana Mielniczuk (em sua tese doutoral 

Jornalismo na web: uma contribuição para o estudo do formato da notícia e na escrita hipertextual, 

2003) e mais recentemente a pesquisadora Daniela Ramos (no estudo doutoral Formato: condição para 

a escrita do Jornalismo Digital em Bases de Dados, 2012); todas obras de referência neste nosso estudo 

e as quais nos permitiram evoluir diversas reflexões teóricas sobre o jornalismo digital. 

 
Porém, pouco mais de uma década mais tarde, Manovich (2012-2013) acaba por revisitar o seu próprio 

conceito de data base. E afirma que o atual cenário da web nos conduz agora menos ao data base e 

mais ao data stream, ou seja, ao fluxo de dados:  

 
– “No meu artigo de 1998 chamei esta forma informativa 

de base de dados, em oposição à organização 
informativa dominante: a narrativa. Usei a palavra base 
de dados para descrever um catálogo de objetos sem uma 
ordem padronizada de classificação” (…)  

– Nos anos 2000, a web sofreu o impacto de novas forças 
econômicas, sociais e tecnológicas: a web comercial 
(exemplos: Amazon, iTunes), blogs e redes sociais 
(examplos: Orkut, Flickr, Youtube, Facebook, Twitter, Sina 
Weibo e muitos outros sites de compartilhamento de mídia 
e redes sociais), e computação mobile (smartphones, 
tablets, ultraportáteis). 

– Então, o que acontece com a forma de banco de 
dados nesta década? É ainda a forma de informações 
chave, que coexiste com outras formas (por exemplo, uma 
narrativa espacial em jogos de vídeo)? 

– Quero sugerir que nas mídias sociais, tal como se 
desenvolveu até agora (2004-2012), o banco de dados 
não mais define as regras. Em vez disso, a mídia 
social traz uma nova forma: um fluxo de dados. Em 
vez de navegar ou procurar uma coleção de objetos, um 
usuário experimenta o fluxo contínuo de eventos.” 30 
(Manivoch, 2012-2013, passim, grifos nossos). 

 
 

                                                
30 Original em língua inglesa: “In my 1998 article Database as a Symbolic Form I called this information form a “database” and opposed it to the historically 

dominant way of organization information – a narrative. I used the word “database” to describe a catalog of objects that does not have a default sort order. 

(Metaphorically, we can say that in a catalog the objects are organized in space rather than in time.). So what happens to the database form in this decade? 

Is it still the key information form, co-existing with other forms (for instance, a spatial narrative in video games)? In my 1998 article Database as a Symbolic 

Form I called this information form a “database” and opposed it to the historically dominant way of organization information – a narrative. I used the word 

“database” to describe a catalog of objects that does not have a default sort order. (Metaphorically, we can say that in a catalog the objects are organized in 

space rather than in time.).  “I want to suggest that in social media, as it developed until now (2004-2012), database no longer rules. Instead, social media 

brings forward a new form: a data stream. Instead of browsing or searching a collection of objects, a user experiences the continuous flow of events.” 
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Concordamos com a revisão de Manovich (2012-2013) e trazemos essa percepção do datastream (fluxo 

de dados) também para o cenário das narrativas digitais jornalísticas. As bases de dados — ainda que 

permaneçam sendo o “centro da criação jornalística” (Ramos 2011) — já não definem as regras 

sozinhas. Podemos observar isso já nas páginas de entrada (homepage) de produtos jornalísticos. Nas 

imagens a seguir, vemos um caso nacional (Fig. 1.1.) e outro internacional (Fig. 1.2). 

 

 

Figura 1.1 – Datastream na homepage do site 
Veja São Paulo, 2013. 

Fonte: Tela capturada pela autora a 
partir do endereço 
vejasp.abril.com.br  

 

 

 

 

Imagem colorida e em melhor definição neste link 

<http://goo.gl/Jhufpn> ou via QR Code: 

 
 

Detalhe: 
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Figura 1.2 – Datastream na homepage do 
The Huffington Post, 2013 

Fonte: Tela capturada pela autora 
a partir do endereço: 
http://www.huffingtonpost.c
om/  

 

 
Imagem colorida e em melhor definição neste link 

<http://goo.gl/d6hKPq> ou via QR Code: 

 

 

 

Assim, o grande desafio que aqui nos propomos enfrentar é a incorporação em nossas análises de 

outros elementos que observamos nas práticas de mercado — para além da criação das base de dados 

— que estão longe de serem menos importantes no processo da modelagem narrativa e que articulam-

se ativamente para servir ao chamado datastream.  

 

Citamos as mais relevantes das práticas de que temos conhecimento: 

 

— o modo como atuam os algoritmos no interior destas bases, e para quais propósitos; 

— a intervenção das tecnologias semânticas nestas bases (o que as reconfigura por completo em 

termos de potencialidades); 

— o aproveitamento da inteligência artificial neste processo; 

— a intervenção de usuários nas bases; 

— as conversas entre APIs31 e bases de dados internas e externas; 

— a adoção do design responsivo, adaptativo e pervasivo para contemplar diferentes telas de 

dispositivos; 

— o uso de técnicas de SEO32 (otimização de conteúdos jornalísticos para sistemas de busca); 

                                                
31 Cf. Lista de siglas. 

32 Idem 
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— A utilização extensiva dos chamados Analytics33 (constante monitoramento estatístico da audiência 

dos sites jornalísticos, com alterações em conteúdos e formatos decorrentes das métricas apuradas, 

chamado de business inteligente); 

— A criação de novos produtos jornalísticos (experimentos com produtos para tablets e celulares); 

—  as interfaces que privilegiam o fluxo informativo em detrimento de módulos informativos menos 

fluidos; 

— a relação do sistema narrativo e seu entorno com outros sistemas, como Google,  Facebook e 

Twitter;  

— o desenvolvimento de CMS (Content Manager Systems)34 que funcionam como organizadores e 

publicadores de informação cross-channel (cross-media, multiplataforma). 

 

Sem ignorar a relevância das bases para o jornalismo digital, buscamos integrar em nossas análises as 

apropriações as quais, juntas, observamos que começam a criar um cenário que, pela nossa avaliação, 

alinha-se com o jornalismo de quinta geração (dentro do paradigma JDBD). Delimitado por Barbosa 

(2013, p. 34), o jornalismo de quinta geração tem “as mídias móveis”35 como agentes propulsores de 

um novo ciclo de inovação” e onde se verifica também “a existência de um nível expressivo de replicação 

de conteúdos na distribuição multiplataforma/cross-media” (Barbosa, 2013, p. 34). 

 

Como explica Barbosa (2013), o faseamento conceitual do jornalismo vem auxiliando nos últimos anos a 

compreensão deste novo tipo de jornalismo que é feito em redes digitais. John Pavlik, em 2001, na obra 

Journalism and New Media, estabeleceu três ciclos para o jornalismo digital: um momento inicial de 

reprodução de conteúdos, uma segunda fase de criação de conteúdos originais e o terceiro com novas 

formas de storytelling. Larry Pryor, no texto The third wave of online journalism, de 2002, considerou três 

ondas pelas quais passou o jornalismo digital, seguindo uma evolução que teve como marcos os anos 

de 1982, 1993 e 2001.  

 

Luciana Mielniczuk em sua tese doutoral defendida em 2003, já citada anteriormente, identificou três 

gerações para o jornalismo: uma primeira geração marcada pela transposição de conteúdos, uma 

segunda em que o jornal impresso serve de modelo (metáfora) aos sites noticiosos e, por fim, uma 

                                                
33 Cf. Lista de siglas. São exemplos o Google Analytics (gratuito) e Omniture (software pago). 

34 Cf. Lista de siglas. 

35 Cf. “Mídias móveis e mídias locativas referem-se a um conjunto de tecnologias que se constituem em um sistema aberto e dinâmico com todas as 

características dos sistemas complexos: fluxos caóticos, turbulências, instabilidade, mas também emergência, adaptação e auto-organização” (Santaella, 

2011, p. 134-135, in Beiguelman & La Fera, 2011).  
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terceira geração — ou, como a  autora denomina: o webjornalismo —  na qual se verifica a exploração 

da hipertextualidade, recursos multimídias  e interatividade, entre outros pontos. 

 

Barbosa (2013) dá continuidade aos trabalhos realizados caracterizando o quarto e quinto estágios do 

jornalismo, como se verifica na imagem a seguir (Fig.1.3). 

 

 

Figura 1.3 – Estágios do 
jornalismo em redes digitais em 
Barbosa, 2013  

Fonte: Barbosa (2013, 
p. 42). 

Imagem colorida e em melhor definição neste 

link <http://goo.gl/zfxq0n> ou via QR Code: 

 

 
 

Nas palavras da autora, o Paradigma Jornalismo em Base de Dados é "balizador para inferirmos a 

existência de uma quinta geração de desenvolvimento para o jornalismo nas redes digitais". Entre seus 

traços constitutivos, a autora inclui a própria medialidade, a horizontalidade como marca para o 

processamento dos fluxos de informações por entre as distintas plataformas (impresso, pdf/page flip, 

web, operações mobile [dispositivo móvel]: smartphones, tablets, redes sociais), com integração de 

processos e produtos no continuum multimídia dinâmico (Barbosa, 2013, p. 41). 

 

Neste nosso trabalho, defendemos o olhar sistêmico para a narrativa jornalística dentro do âmbito do 

quarto e quinto estágios do jornalismo — pois não consideramos que as narrativas sejam articuladas 

apenas para a tela do computador desktop [computador de mesa], mas consideramos o cenário global 

de apresentação de narrativas em quaisquer telas (internet das coisas) e dentro de uma lógica de cross-

channel (cross-media, multiplataforma). Levamos em conta também a questão da convergência, 

apontada por Beth Saad e Hamilton Côrrea (2007), a partir de Gracie Lawson-Borders, da Kent 

University, como um conjunto de possibilidades decorrentes da cooperação entre meios impressos e 

eletrônicos na distribuição de conteúdos multimídia por meio do uso de computadores e da internet.  
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Também levamos em conta a questão do desenvolvimento de narrativas específicas para produtos 

jornalísticos que não necessariamente estão vinculados aos sites originais, como os apps (aplicativos) 

para smartphones e tablets.36 

 

1.1.3. O sistema narrativo como modelo 

A partir desta expansão de nosso objeto de estudo temos então a noção de sistema narrativo.  

 

O sistema narrativo revela-se como um esforço teórico nosso em desenvolver um modelo37 que, ainda 

que tenha as bases de dados como centro da produção jornalística, abre nosso olhar para se pensar a  

complexidade da construção narrativa e seu entorno (sistema-entorno) no quarto e quinto estágios de 

desenvolvimento do jornalismo e no presente momento da sociedade contemporânea. 

 

Expandimos aqui a perspectiva da narrativa clássica que toma a narrativa jornalística como o 

agenciamento dos fatos e a colocamos como agenciamento coletivo entre os estratos do sistema 

narrativo ou de forma mais reduzida: como sistema narrativo. Expansão aqui significa dilatação da visão 

e não negação ou discordância em relação às construções e percursos teóricos que precedem esta 

pesquisa. Propomos, sim, algum tipo de prolongamento para a noção de narrativa. 

 

Antes de seguirmos adiante, cumpre ressaltar que a visão de narrativa como sistema narrativo proposta 

neste primeiro capítulo  — e que nos guiará pelos próximos — mantém intocáveis três pressupostos já 

trabalhados por autores da narrativa clássica. O primeiro: o narrar permanecerá aqui neste estudo como 

o ato de “dar a conhecer” (Aguiar e Silva, 1997, p. 597). Esta necessidade humana de organizar a 

experiência em forma narrativa — um impulso anterior à aquisição da linguagem (Motta, 2005) — figura-

se assim igualmente verdadeira no âmbito digital. Ou seja, a narrativa enquanto muthos aristotélico não 

desaparece com as novas tecnologias do século XXI.  Narrativas digitais são dados e metadados 

organizados num formato narrativo. 

 

O segundo: como nos ensinou Gérard Genette, narrar está longe de ser um ato natural. Contar uma 

história possui um “aspecto singular, artificial e problemático” (Genette, 1976, p. 255) e o será da mesma 

                                                
36 Cf. Lista de siglas. As aplicações criadas de forma nativa com material exclusivo e tratamento diferenciado são chamadas de “autóctones” por Barbosa, 

Firmino da Silva, Nogueira (2012). 
37 A ilustração do modelo poderá ser verificada no próximo capítulo. 
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forma no contexto online — e talvez neste caso até mais artificial que outrora, considerando os robôs 

que também comunicam (Saad & Bertocchi, 2011).  

 

E em terceiro lugar: a narrativa em sua postulação modal — categoria universal, meta-histórica e 

invariável (Reis e Lopes, 2002, p. 187) — conserva-se como tal e continua a se diferenciar do conceito 

de gênero narrativo.38 Os gêneros, esses sim prolongam-se no digital com formatos variáveis, 

historicamente situados, apreendidos via empírica, com propensão normativa e forte tendência 

contratualista autor-leitor (Bertocchi, 2006, p. 70). Como coloca Irene Machado (2001, p.3), os gêneros 

estão no universo do discurso, são modos de organização dinâmicos e vivos, em constante 

regeneração. Para nós, revelam-se na camada mais superficial do sistema narrativo jornalístico: nas 

interfaces que alimentam os ecrãs de dispositivos móveis e imóveis. 

 

1.2. O COMPORTAMENTO DO SISTEMA NARRATIVO 

Donella Meadows (2008, Kindle Edition, Location 342), uma das principais pesquisadoras do grupo de 

pesquisa MIT System Dynamics,39 coloca que sistemas são compostos por três “coisas”: elementos, 

interconexões (agenciamentos) entre essas partes e um propósito. São considerados sistemas um time 

de futebol, as pessoas, a escola, a economia do país, uma cidade, uma empresa, o sistema solar — 

este um grande sistema de sistemas. Porém, um sistema não é apenas uma coleção qualquer de 

coisas: não são sistemas os conglomerados sem uma interligação coerente ou um propósito (Meadows, 

2008, Kindle Edition, Location 352). 

 

Não será uma narrativa digital, portanto, um conjunto formado por elementos desconexos sem uma 

função determinada.40 Desconsideramos como narrativa-sistema uma mera junção de camadas 

computacionais soltas, que não se afetam mutuamente, ou que juntas produzem exatamente o mesmo 

efeito que produziriam isoladamente. Assim, a narrativa como sistema é um conjunto complexo, artificial, 

no qual atuam distintos atores humanos e não-humanos e que produz um todo maior que suas partes. A 

narrativa digital jornalística passa a ser portanto, necessariamente, um ato coletivo. Como sistema 

complexo, agrega subsistemas com regras singulares. 
                                                
38 Trabalhamos essa distinção gênero e formato no Capítulo 2. 

39 Grupo de pesquisa do Massachusetts Institute of Technology, nos Estados Unidos,  criado em 1965 pelo professor Jay W. Forrester. O grupo parte de 

uma perspectiva sistêmica para compreender processos econômicos, educacionais, organizacionais e ambientais naquele país. Consideram os estudos 

organizacionais, a teoria da decisão comportamental e a engenharia para fornecer uma base comum de entendimento sobre como as coisas mudam ao 

longo do tempo. [Endereço eletrônico: http://mitsloan.mit.edu/omg/research.php - Acessado em Fevereiro de 2013]. 

40 Trabalharemos o conceito de antenarrativa mais à frente para dar conta da noção daquilo que poderia ser uma narrativa em potencial. 
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A noção de que sistemas produzem seu próprio comportamento ao longo do tempo é, para Meadows 

(2008), um ponto central para a devida compreensão da moderna teoria dos sistemas e, por 

conseqüência, dos princípios que os regem. Apesar de serem familiares, e mesmo com uma 

compreensão prática do que seja um sistema (um animal, a cidade, uma floresta), este se torna um 

ponto de atenção à medida que carrega em si a mudança da mentalidade cartesiana reducionista para o 

pensamento sistêmico holístico: em vez de um olhar que traça caminhos diretos da causa para o efeito, 

e em vez de uma observação por partes de um problema, o pensamento sistêmico coloca os problemas 

do mundo como problemas complexos e interligados e para os quais devemos olhar colocando todos 

os seus agentes como responsáveis pelo sistema. 

 

A fonte de comportamento do sistema está no próprio sistema, e não em algum lugar externo. Quando 

se pensa em problemas como o tráfego intenso de carros nas grandes cidades, logo então somos 

levamos a pensar que a origem do problema está na má administração da cidade ou no governo que 

reduz impostos e estimula as pessoas a comprarem carros. E quando indaga-se o porquê de uma 

notícia online não ter gerado tantos page views como o imaginado, responde-se: pessoas não têm mais 

interesse em ler notícias; ou houve um problema de SEO e a página não está sendo encontrada via 

buscador; ou a usabilidade está comprometida ou a página demora a ser carregada; quando 

poderíamos considerar que todas essas questões contam e se influenciam mutuamente no bojo do 

sistema, revelando seu comportamento. “É quase irresistível (…) transferir a responsabilidade longe de 

nós mesmos, e olhar para (…) a pílula ou a correção técnica que vai fazer um problema ir embora”, 

coloca Meadows (2008, Kindle Edition, Location 251).41 

 

O pensamento sistêmico, desta forma, acaba levando nosso olhar para um lado que está nas antípodas 

da simplificação lógica: em vez de um mundo de causas e efeitos, temos um mundo de sistemas 

capazes de provocar seus comportamentos (Meadows, 2008, loc 206). Os processos de causa-efeito, 

num contexto sistêmico, funcionam como influência; revelam-se circulares e são chamados de feedback 

looping. 

 

Para a autora, se há um problema no sistema, então a origem dele está no sistema — um pensamento 

que para a pesquisadora não deixa de ser “perturbador”, pois exige de nós uma “postura de coragem” à 

medida em que se torna necessário pensar sobre os fenômenos de uma forma diferente (Meadows, 
                                                
41 Original em língua inglesa: “It’s almost irresistible to blame something or someone else, to shift responsibility away from ourselves, and to look for the 

control knob, the product, the pill, the technical fix that will make a problem go away”. 
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2008, Kindle Edition, Location 262). A autora ressalta que “um evento externo pode desencadear um 

comportamento no sistema, mas o mesmo evento fora aplicado a um sistema diferente é susceptível de 

produzir um resultado diferente” 42 (Meadows, 2008, Kindle Edition, Location 9).  

 

A narrativa digital jornalística como sistema produz o seu próprio comportamento ao longo do tempo. 

Sofre a pressão de forças externas; ou um evento externo pode desencadear seu comportamento, mas 

enquanto sistema, suas respostas serão intrínsecas ao próprio sistema (como o sistema foi desenhado 

por jornalistas e outros profissionais, inclusive usuários) e raramente serão respostas simples no mundo 

objetivo. Uma vez observando a relação entre estrutura e comportamento, a narrativa como sistema 

revela que o “bom” ou “mau” funcionamento da narrativa está ligado ao modo como foi desenhada, o 

que abre janelas de oportunidades: se o sistema não funciona como esperado, nada impede que este 

seja redesenhado.  

 

Ao adotarmos essa perspectiva, observamos o fenômeno da narrativa digital jornalística — nosso objeto 

de estudo — inserido numa visão de sistema dinâmico; o que permitirá refletir de modo mais crítico 

sobre o fato de que, mesmo com ações bem-intencionadas, muitas vezes as narrativas digitais geram 

um resultado indesejado; poderemos pensar porquê os planejamentos editoriais muitas vezes se 

frustram quando um fenômeno social caminha muito mais rápido ou mais lento do que o imaginado; 

porquê a narrativa muda de comportamento sem aviso, e em que medida um redesenho do sistema é 

necessário. Isso se revela quando usuários não clicam nos links desejados, os banners publicitários não 

vendem ou as notícias não são privilegiadas pelo Google. Ou o próprio modelo de negócio que sustenta 

o sistema não prospera.  

 

Um artigo43  do Financial Times publicado em 2010 já chamava a atenção para "um paradoxo incômodo" 

que evidencia a relação sistema-entorno que estamos apresentando. Escrito por Richard Waters, o texto 

discute o fato de que os sites de conteúdo caracterizados como content farms,44 a exemplo da Demand 

Media, estão trabalhando para os sistemas de busca, como Google,  sem compromisso com a 

qualidade da informação. 

 
                                                
42 Original em língua inglesa: “When it comes to individuals, companies, cities, or economies, it can be heretical. The system, to a large extent, causes its 

own behavior! An outside event may unleash that behavior, but the same outside event applied to a different system is likely to produce a different result.” 

43 Cf. http://www.ft.com/intl/cms/s/0/ec7cb18c-8dda-11df-9153-00144feab49a.html#axzz2YYjHv46x 

44 São as chamadas "fábricas de conteúdos", geralmente com conteúdos de má qualidade (escrita, checagem, pauta, etc.) que lançam mão de agressivas 

técnicas de SEO (Search Engine Optimization, termo dado à arte de desenhar uma página web para que seja atribuída uma classificação mais elevada pelo 

algoritmo do Google) . 
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As content farms oferecem conteúdos mais facilmente encontráveis via Google,  deixando os conteúdos 

jornalísticos de alta qualidade às sombras ou invisíveis via buscadores para os usuários da rede.  São 

sites que também fazem dinheiro com a exibição de anúncios ao lado de seus artigos a partir de sistema 

de publicidade do Google. Bem como Demand Media, a Yahoo! 's Associated Content e a AOL's Seed 

também têm sido objeto de críticas por produzirem conteúdos de baixa qualidade, apenas voltados para 

SEO, e oferecendo remuneração reduzidas para freelancers amadores.  

 

A maioria das organizações de notícias pratica pelo menos alguma forma de SEO, e como o artigo do FT 

ressalta, "o SEO é uma prática que aumenta muito a utilidade de pesquisa, trazendo informações 

valiosas à tona." A classificação do algoritmo do Google (grande influenciador das práticas de SEO) 

depende, em parte, do uso do site, dos cliques dos usuários, assim como o frescor do conteúdo, a 

origem do conteúdo e sua localidade, entre outros fatores. O algoritmo também procura por citações na 

história, na tentativa de identificar o criador do conteúdo original. 

 

Embora as técnicas tenham sido originalmente usadas por pequenas empresas de comércio online, 

acabaram sendo adotadas mais recentemente no mundo da mídia (Fig. 1.4). Com o tempo, grandes 

empresas passaram a usar o SEO como um complemento para a prática relacionada de SEM, ou 

Search Engine Marketing, otimizando o uso do sistema do Google AdWords para promover seus 

produtos. 

 

 

Figura 1.4 – Sistema-entorno: narrativa e 
SEO, 2013 

Fonte: Tela capturada pela 
autora. Acervo pessoal. 

 

Na imagem, vemos o publicador Alexandria, plataforma de 

gerenciamento de conteúdos para as marcas da Editora Abril, 

com uma funcionalidade que auxilia jornalistas a otimizarem 

seus conteúdos para serem encontrados por buscadores 

como o Google . 

Imagem colorida e em melhor definição neste link 

<http://goo.gl/3Hqpmv> ou via QR Code: 
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1.2.1. Agenciamento coletivo interestratos 

A narrativa começa a ser construída em cima da codificação maquínica. Conforme esta camada de base 

dialoga com outras camadas, vai-se formando um tecido narrativo complexo, até então termos uma 

substância tangível e reconhecível no ecrã pelo usuário: a narrativa reúne substância e torna-se, por fim, 

um formato narrativo digital. Assim, conforme rajadas de fluxos informativos passam pelos diversos 

estratos do sistema, temos por fim a narrativa formatada — ou seja, renderizada, como interface 

reconhecível numa tela qualquer pelo humano.  

 

No contexto computacional, a renderização — do verbo inglês to render, ou seja, gerar, transmitir, 

apresentar, realizar  — é o processo pelo qual pode-se obter o produto final (uma interface web, por 

exemplo) a partir de um processamento digital qualquer. Em francês, temos rendre, que nos ajuda a 

pensar na renderização como uma “devolução”: quando um usuário acessa a um sistema, obtém dele 

um retorno, uma “página renderizada”. 

 

Após sua renderização, novos endereçamentos podem ocorrer: usuários acrescentam comentários aos 

conteúdos, o texto narrativo pode ser partilhado em uma rede social, a narrativa pode ser subvertida. A 

narrativa é um sistema que não está em isolamento, mas em constante interação com outros sistemas e 

muitas vezes é modelada para bem atendê-los. Como afirma Meadows, não há sistemas independentes 

no mundo, “o mundo é um continuum” (Meadows, 2008).  

 

Quando o editor de um produto jornalístico (um site de notícias, por exemplo) decide aplicar estratégias 

de SEO em seus títulos e tags45, então está decidindo interagir de forma proveitosa com um outro 

sistema: o Google. O mesmo  acontece quando lança mão de um robô para publicar automaticamente 

notícias de seu veículo no Twitter. Ou quando permite que usuários finais votem nos conteúdos que mais 

os interessam (sistemas de ranking). Outro exemplo de sistema é o Facebook, ambiente multifacetado 

que suporta narrativas digitais individuais ou coletivas, construídas por atualizações de status. Nele, os 

usuários narram episódios de suas vidas em seus espaços individuais, nos espaços de outros usuários 

ou em espaços de comentários (Page & Thomas, 2011, p.2) e também repercutem as narrativas 

jornalísticas digitais. 

 

Considerando apenas os estratos mais elementares deste processo, dizemos que o círculo 

hermenêutico que se inicia no código escrito por um programador (criador de um software publicador de 

                                                
45 Abordaremos mais profundamente a questão das tags no jornalismo no Capítulo 4, dedicado à reflexão sobre metadados. 
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conteúdos jornalísticos), passa pelo input de dados realizado pelo jornalista em uma outra camada (data 

entry), chega ao formato narrativo renderizado reconhecível pelo humano (interface gráfica) até sair do 

sistema (output) e começar a afetar outros sistemas: gera outras reações em outras camadas de outros 

sistemas — como o sistema social. Note-se que não se trata de um procedimento linear, pois os 

mesmos dados podem estar sendo renderizados em outros formatos algures. 

 

A narrativa assim manifesta-se a partir da interação entre camadas computacionais, – a strata – e revela-

se portanto um processo artificial de design informático.  Na camada mais próxima à superfície, temos o 

que Daniela Ramos (2012) caracteriza como formato: “Os formatos modelizam as linguagens digitais. 

Formatos são interfaces para as bases de dados disponíveis no ciberespaço” (Ramos, 2011). 

 

No contexto do jornalismo digital, Ramos coloca que “dados são arquivos de bits que no processamento 

de síntese, da junção de vários processos, tornam-se signos discretos ou contínuos que geram as 

semioses” (2012, p.28). Ou seja, não são informação, mas quando organizados em um formato, geram 

informação jornalística. “O formato cumpre a função de modelizar as linguagens potenciais que o signo 

informático pode gerar” (Ramos, 2012, p. 28). 

 

O conceito de formato em Ramos (2012) será fundamental para o desenvolvimento desta tese uma vez 

que prevê o design informático como operador da síntese da forma no ambiente digital (vide Capítulo 2). 

“O design informático modeliza o formato. Isso acontece em diversas ordens de códigos informáticos as 

quais modelizam a informação em processos constantes de codificação, decodificação e 

transcodificação” (2012). A partir de Irene Machado, Ramos utiliza o termo design informático no sentido 

de “desenho da informação”, ou seja, o design informático opera a síntese da forma no ambiente digital. 

 

Pela teoria dos sistemas, identificar as partes do sistema não é a tarefa mais complicada ou mesmo 

relevante no tocante à análise de sistemas. O sistema como um todo tem propriedades que não são 

explicáveis a partir das propriedades de suas partes. Não é fundamental que todas as partes de um 

sistema sejam conhecidas e que as relações entre elas estejam evidentes (Meadows, 2008, Kindle 

Edition, Location 397). As partes do sistema podem ocasionalmente ser substituídas por outras, sem 

prejuízo ao todo, desde que suas conexões e propósitos permaneçam os mesmos. 
 

Desta maneira, mais importante que identificar e compreender em profundidade os estratos narrativos, 

será aqui observar as interligações que existem entre elas – o que chamaremos aqui de agenciamento 

coletivo interestratos. O agenciamento é o modo como esses estratos foram ou estão combinados, é a 

decisão sobre os pontos de comunicação entre uma e outra camada. O agenciamento interestratos 
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revela quais nós foram amarrados, o que foi considerado importante para o sistema e o que 

eventualmente se revelou irrelevante em seu desenho. Os estratos da narrativa digital jornalística são 

agenciados coletivamente por engenheiros, jornalistas, usuários, algoritmos, departamentos de 

publicidade e não só. O que o usuário final vê é a soma das camadas agenciadas por vários 

profissionais, usuários finais e máquinas. 

 

Diretamente vinculada ao agenciamento coletivo, temos a noção do propósito do sistema narrativo.  Em 

teoria dos sistemas, o que determina o comportamento do sistema é a sua estrutura (como está sendo 

agenciado). Logo, descobrimos a missão da narrativa pelo seu comportamento. 

 

Podemos observar que o propósito do sistema narrativo digital nem sempre mostra, como poderia 

desejar o jornalismo, o bem comunicar um acontecimento às pessoas, o agenciamento dos fatos do 

mundo ou o contar bem uma história sobre o cotidiano. O propósito do sistema narrativo revela-se pelo 

seu comportamento: ora ele comunica bem, ora atrapalha-se nessa missão. Os propósitos narrativos 

são deduzidos observando-se como o sistema se comporta e não através de retórica ou das metas 

estabelecidas.  

 

O agenciamento coletivo evidencia a complexidade do sistema narrativo e os múltiplos interesses nele 

envolvidos. Vejamos um cenário: ao mesmo tempo em que a página precisa ser encontrada pelo 

buscador e depois rapidamente renderizada para o usuário final em seu navegador, o banner publicitário 

precisa estar visível e atraente para este usuário clicá-lo, e simultaneamente, espera-se, na perspectiva 

dos desenhadores do sistema, que o usuário compreenda a narrativa e posteriormente acesse links para 

continuar a navegação; essa página ainda deveria estar preparada com sistemas de comentários e 

ranqueamento. Se for acessada via mobile [dispositivo móvel], seria desejável que fosse carregada com 

menos funcionalidades, numa versão para celular, o que garantiria mais acessibilidade, porém talvez 

uma experiência menos rica. Ou seja, no cenário que vemos descrito existem propósitos particulares e 

algumas vezes conflitantes no interior do sistema. 

 

Sem uma visão partilhada de objetivos (no nosso caso, entre repórteres, designers, engenheiros da 

computação, programadores, editores-chefe, diretores de Redação) o sistema tende a produzir um 

resultado não desejado ou não esperado (Meadows, 2008). Para que haja um resultado de sucesso, é 

necessário algum tipo de alinhamento entre a equipe e suas estratégias narrativas no momento de 

agenciamento dos estratos, inclusive ponderando agenciamentos vindos do exterior para o interior do 

sistema (como comentários de usuários, por exemplo). Meadows (2008, Kindle Edition, Location 442) 
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afirma que “manter os propósitos das partes e do sistema como um todo em harmonia é a chave para o 

sucesso do sistema”.46  

 

Como dissemos na introdução deste trabalho, os componentes do sistema — que são as partes mais 

óbvias do sistema — não são tão críticos quanto o propósito do sistema ou o modo como estas partes 

estão ligadas. O maior desafio é redesenhar o sistema sem alterar as interligações ou o propósito do 

sistema. É como manter o time de futebol, o técnico, o estádio; mas as regras do jogo mudaram; logo, 

as táticas não servem mais e o jogo passa a ser outra coisa, mas não futebol.  

 

1.2.2. A complexidade do sistema narrativo 

Há alguns parágrafos, colocamos o sistema narrativo como um sistema complexo. A complexidade a 

que nos referimos anteriormente parte da visão de complexidade do sociólogo alemão Niklas Luhmann 

em várias de suas obras publicadas sobre a Teoria dos Sistemas Sociais. O conceito de complexidade 

para o autor se manifesta como um conceito de observação. “Complexidade não é uma operação, não é 

nada que um sistema faça ou que nele ocorra, mas é um conceito de observação e de descrição 

(inclusive de auto-observação e auto-descrição” (Luhmann, 1999, p. 136 apud C. Neves & F. Neves, 

2006). 

 

– “A afirmação mais abstrata que se pode fazer sobre um 
sistema, e que é válida para qualquer tipo de sistema, é a 
de que entre sistema e meio há uma diferença, que pode 
ser descrita como diferença de complexidade: o meio de 
um sistema é sempre mais complexo do que o 
próprio sistema. A maneira mais acessível de entender a 
complexidade é pensar, primeiramente, no número das 
possíveis relações, dos possíveis acontecimentos e dos 
possíveis processos”  
(Luhmann, 2009, p. 184, grifos nossos). 

 

Para fins desta pesquisa, será crucial adotar esta visão da complexidade luhamnniana, a qual conta com 

a necessidade de um observador que observa a complexidade: um observador de segunda ordem (C. 

Neves & F. Neves, 2006, p. 182). De fato, atuamos aqui neste estudo como um sistema (o pesquisador) 

observando outro sistema (o sistema narrativo digital no jornalismo). Neste contexto, temos portanto a 

complexidade como as relações entre os elementos do sistema. Ao seguirmos as pegadas 

                                                
46 Original em língua inglesa: “Keeping sub-purposes and overall system purposes in harmony is an essential function of successful systems”. 
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luhmannianas, observaremos pelas próximas páginas um sistema narrativo mais ou menos complexo 

conforme foi maior ou menor o número de relações e agenciamentos entre seus elementos.  

 

A complexidade é, assim, um ponto importante para a diferenciação e constituição dos sistemas. A 

teoria sistêmica luhmanniana da sociedade tem origem estrutural-funcionalista norte-americana, mas 

supera a questão da função do sistema. Está embasada em conceitos que tiveram origem em outras 

ciências — como microbiologia, física, cibernética. Sua contribuição mais significativa para para teoria 

dos sistemas é a mudança do paradigma “todo e partes” para o paradigma “sistema e entorno”, tendo 

para isso como referência o conceito de complexidade (C. Neves & F. Neves, 2006, p. 182).  

 

Luhamnn trabalha com a noção de sistemas autopoiéticos e operacionalmente fechados (em relação ao 

entorno), assumindo o “mundo” como a mais ampla unidade de referência: “o mundo, ou melhor, a 

complexidade do mundo é pois, para Luhmann, o problema central de sua análise” (Neves & Neves, 

2006, p. 191).  

 

Na visão de Niklas Luhamn, o entorno sempre será mais complexo que o sistema à medida que engloba 

todas as possíveis relações, processos e acontecimentos. Será impossível para o homem, conforme 

apontado pelo autor, dar conta de toda a complexidade existente (Neves & Neves, 2006, p. 191). Mas 

para Luhmann, é possível se observar a complexidade de um sistema e seu entorno, embora somente a 

complexidade do sistema seja organizada (Luhamnn, 1990 apud Neves & Neves, 2006). 

 

Nesta visão, captaremos a complexidade do sistema através de sua observação, decompondo seus 

elementos e relações pelas próximas páginas. 

 

1.2.3. Critérios de noticiabil idade 

Os tradicionais critérios de noticiabilidade e valor-notícia47 do jornalismo — como o excesso, a falha ou a 

inversão citados por Duarte (1999) — revelam com bastante clareza em quais camadas do sistema 

narrativo o jornalista atua por tradição. Os valores que têm a ver com o conteúdo na notícia 

(acontecimentos e dados a serem transformados em notícia); os valores ligados à disponibilidade do 

material e aos critérios relativos ao produto informativo (processos de produção e realização), os valores 

que consideram a audiência (imagem que os jornalistas fazem acerca dos que consomem as 

                                                
47 Traquina (2002, p. 173) define o conceito de noticiabilidade como “o conjunto de critérios e operações que fornecem a aptidão de merecer um 

tratamento jornalístico, isso é, de possuir valor como notícia”. 
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informações) e os valores que levam em conta a concorrência (o que o mercado informativo concorrente 

noticia); todos esses valores indicam que há uma incidência do trabalho do jornalista em algumas 

camadas do sistema narrativo: levantamento de dados, seleção e inserção de dados no sistema, 

definição de formatos. 

 

A recolha de fontes, a seleção de informações e o formato da narrativa constituem critérios 

habitualmente ativados ao longo da modelagem narrativa não-digital e que são igualmente levados ao 

processo de modelagem da narrativa digital. O que não corresponder aos requisitos citados, ou por não 

ser adequado às rotinas produtivas do jornalismo ou aos seus cânones, então é comumente descartado. 

Não adquirindo o estatuto de notícia — de uma história a ser contada — perder-se-á, pelo menos no 

âmbito jornalístico (Wolf, 2003, p. 190). Isso não será a regra, por exemplo, para o chamado jornalismo 

de dados que se sustenta em dados ainda sem valor-notícia identificados. 

 

Como poderemos notar ao longo deste estudo, é nas camadas mais profundas e subterrâneas do 

contexto digital que são levadas a cabo decisões e aplicadas estratégias pouco familiares aos jornalistas. 

Já nas camadas mais superficiais encontram-se as decisões mais próximas à cultura jornalística 

tradicional: o desenho da interface do usuário (a vitrine), a escolha de títulos, a disposição de imagens, 

as possibilidades de hiperligações de aprofundamento.  

 

Tais critérios de noticiabilidade não prevêm, portanto, como o jornalista deva guardar um certo dado em 

um banco de dados e como ele poderá recuperá-lo mais tarde, extraindo pautas ou gerando 

visualizações de dados. Ou seja, os critérios incidem pouco sobre o momento de antenarração (a pré-

narrativa, a narrativa em potencial, ainda sem enredo), tão caro ao sistema narrativo. Inexistem valores-

notícia que estimulem o jornalista a trabalhar em camadas mais profundas da modelagem narrativa. Os 

conhecidos critérios de noticiabilidade não dão conta de estimular o jornalismo de dados ou a 

visualização de dados. Será preciso observar as novas práticas sistêmicas para desvelar os critérios de 

noticiabilidade que dialogam com dados e metadados, sobretudo. 

 

É fato que nos meios tradicionais, o processo de newsmaking está baseado na desconstrução das 

informações para uma posterior edição e apresentação das mesmas em um formato jornalístico (Wolf, 

2003, p.244) – como o é também num contexto digital. Mas em nenhum momento da história, essa 

desconstrução poderia ser também gerenciada pela máquina e por recursos computaconais, como 

ocorre na atualidade.  
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A consequência mais evidente da transposição das rotinas e da prática jornalística no momento do 

desenho do sistema narrativo é que a atuação do jornalista, uma vez realizada à moda tradicional, revela-

se insuficiente e limitada — porque incide apenas em uma parte da modelagem narrativa, e não no 

sistema como um todo. Diríamos que incide muito mais no frontend (interface final) que no backend48 

(bastidores). 

 

Note-se que estamos longe de sugerir aqui que os jornalistas façam códigos para o backend. Já 

procuramos deixar isso claro em nossas Hipóteses. Sugerimos, porém, que no momento histórico em 

que vivemos o jornalismo se abra para ter contato com o modus operandi dos diversos estratos do 

sistema – o que lhe daria a vantagem de compreendê-lo e tirar deste entendimento algum proveito 

comunicacional. Assume-se que os jornalistas podem compreender sistemas sem precisarem se tornar 

matemáticos ou programadores, um ponto que já vem sendo trabalhado pela Universidade de Columbia 

através do curso49 de mestrado em Jornalismo e Computação, onde os alunos têm aulas de Introdução 

às bases de dados, Inteligência Artificial, Desenho da Interface do Usuário, Análise de Algoritmos e 

Sistemas de Visualização de Informação entre outras disciplinas atualmente ignoradas pelos cursos de 

Jornalismo tradicionais. 

 

É preciso observar que não podemos cair na armadilha de considerar que atuar em todos os estratos do 

sistema daria ao jornalismo total controle e poder sobre a modelagem da estrutura narrativa. É preciso 

ter em conta que na perspectiva do pensamento sistêmico não há espaço para o controle e a predição.  

Trata-se de um erro provavelmente oriundo da mentalidade do mundo industrial, a qual assume que há 

uma chave para a previsão e controle (Meadows, 2008, Kindle Edition, Location 3118). 

 

A questão aqui é menos de controle e mais do sentido da ação realizada. O jornalista está acostumado a 

atuar em partes dos estratos com ações que no contexto digital não necessariamente irão fazer sentido 

para o todo do sistema. Na teoria dos sistemas, esse é o conceito de racionalidade limitada (bounded 

racionality) desenvolvido por Herber Simon em 1957: as pessoas são levadas a tomar decisões 

limitadas, ou seja, que fazem sentido dentro de uma parte de um sistema, mas não são razoáveis dentro 

de um contexto mais amplo, ou quando vistas como uma parte do amplo sistema (Simon, 1972). Ou 

                                                
48 Cf. Lista de siglas. 

49 O programa é projetado para fornecer aos alunos habilidades em Ciência da Computação e Jornalismo de forma a prepará-los para as novas carreiras 

de mídia digital em jornalismo. Os alunos saem com certificação dupla em ambos os campos. Endereço eletrônico do curso: 

http://www.cs.columbia.edu/education/ms/journalism. 
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seja, o sistema não depende da decisão de um homem só, mas de todos os atores envolvidos no jogo 

sistêmico. 

 

O conceito de racionalidade limitada explica por qual razão as pessoas geralmente buscam assumir 

decisões racionais, ou seja, são adaptáveis e orientadas a objetivos claros, mas nem sempre isso 

acontece; não por serem irracionais, mas porque a arquitetura emocional ou cognitiva do ser humano 

falha (Jones, 1999). O conceito foi proposto como uma base alternativa para a modelagem matemática 

de tomada de decisão, usada em economia e disciplinas afins. Simon afirma que o tomador de decisão 

é um satisficer, busca uma solução satisfatória e não um ideal, tal como irá se esperar do jornalista. 

 

1.3. O JORNALISTA COMO  DESIGNER DA EXPERIÊNCIA NARRATIVA 

O profissional de mercado que possivelmente mais tem atuado no sistema narrativo em Redações 

jornalísticas é o arquiteto de informação,50 que não necessariamente possui formação de jornalista.  

 

A pesquisadora Schwingel (2002, 2005) o coloca como “o profissional que possui uma visão sistêmica 

do processo”. A autora afirma que o arquiteto participa de diversas etapas da elaboração de um 

produto, desde o armazenamento das informações nas máquinas servidoras até as ferramentas de 

publicação, edição e divulgação das páginas internet, ou seja, do projeto à veiculação: 

 

– “É um profissional que precisa compreender de forma 
ampla, por teoria e prática, o ambiente internet, as 
características do ciberespaço e os conceitos propostos 
pela cibercultura, desde o hipertexto e seus princípios 
fundadores (…) Este constitui-se no mais completo 
profissional de uma equipe multidisciplinar de 
desenvolvimento web. Sua formação pode ser em 
quaisquer das áreas acima citadas, porém para produtos 
jornalísticos com vistas ao desenvolvimento de roteiros 
multimidiáticos talvez seja interessante, como de fato 
geralmente ocorre nos grandes portais brasileiros, que seja 
um jornalista a assumir essa função. E aqui identificamos 
outro aspecto fundador da criação internet: o trabalho é 
imprescindivelmente em equipe”   
(Schwingel, 2005, p.7). 

 

                                                
50 Termo cunhado por Rosenfeld e Morville (1998). 
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A própria autora, em seguida, pondera ser improvável, num modelo industrial de produção jornalística, 

que o repórter e mesmo o editor sejam arquitetos da informação para a composição de narrativas, uma 

vez os formatos e as arquiteturas da informação de notícias, reportagens, por exemplo, precisam estar 

previamente resolvidas para que haja uma veiculação constante de conteúdos. 

 

Schwingel (2005, p.7-8) propõe que sejam criados templates para os gêneros informativos (a notícia), 

interpretativos (a reportagem e a crônica), dialógicos (a entrevista, o fórum, o chat, a enquete), 

argumentativos (o comentário, a opinião) e a infografia, cada um com diferentes possibilidades de 

narração. Na proposta da autora, cabe ao arquiteto da informação elaborar um sistema de publicação 

que contemple modelos distintos de narratividade para então estabelecer possibilidades de múltiplas 

estruturas narrativas. 

 

Concordamos em parte com tal entendimento, pois pela perspectiva da autora o jornalista continuaria 

assim a atuar apenas nas camadas superficiais do sistema e a pensar o jornalismo ainda segundo 

formatos tradicionais. Por outro lado, se olharmos para os dados (independentemente dos formatos que 

ganham renderizados) poderíamos estar mais próximos do que hoje se denomina de “ciência de dados” 

e do jornalismo de quarta e quinta gerações. 

 

Em outras palavras, nem mesmo o arquiteto de informação poderá endereçar questões que devem ser 

antes debatidas e resolvidas no âmbito do jornalismo e por jornalistas. Embora possa ser um facilitador e 

articulador do diálogo entre o jornalismo, o design de interface e a computação, com um papel ativo na 

modelagem da narrativa digital, o arquiteto precisa cultivar uma vigilância constante para evitar replicar 

no contexto digital os mesmos formatos do jornalismo tradicional, o que nem sempre acontece, como 

mostram alguns estudos de interface.51 

 

O que queremos dizer é que mesmo os profissionais da arquitetura de informação não estão livres de 

caírem no pensamento reducionista e de perpetuar as rotinas jornalísticas que têm, nos últimos anos, 

ignorado o aproveitamento de base de dados, algoritmos, inteligência artificial, entre outros elementos os 

quais afetam as possibilidades narrativas digitais. 

 

                                                
51 Cf. Moherdaui, Luciana (2012). Interfaces nômades – Uma proposta para orientar o fluxo noticioso na web. Tese de Doutorado. Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo. 
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Vale notar que o nome arquiteto de informação já está envelhecido no mercado e tem sido 

paulatinamente substituído pelo termo “designer de experiência do usuário”. São os profissionais de UXD 

(User Experience Designers), atualmente presentes em portais e sites noticiosos52.  

 

Numa sondagem informal que esta pesquisadora fez em 2012 junto aos meios de comunicação 

brasileiros (UOL, iG, Editora Abril e R7),  através de conversas com editores e arquitetos de informação, 

levantamos que mesmo em redações de publicações impressas esses profissionais já começam a 

aparecer. São pessoas formadas em diversas áreas do conhecimento e que lançam mão de técnicas de 

pesquisa centradas no usuário (o chamado Human Centered Design), como Design Thinking, User 

Journey, Modelos Mentais, Análises Heurísticas, entre outros, para descobrir como os usuários 

interagem com produtos jornalísticos.  

 

Esse mesmo levantamento que realizamos revelou também que boa parte destes profissionais atuam no 

frontend, ou seja, são raros os arquitetos de informação ou designers de experiência do usuário que 

atuam nas camadas mais subterrâneas do sistema: eles raramente arquitetam como os dados serão 

guardados nos sistema (modelagem de dados) e como seria possível o jornalista reaproveitar 

informações em outras composições narrativas.  

 

Para Ramos (2012), o profissional do jornalismo poderia atuar nesta modelagem, afirmação com a qual 

concordamos. Para a autora, o processo considera as seguintes possibilidades: 

 

— Dominar a técnica dos termos modelizados pelos formatos; 

— Usar as bases de dados, públicas ou privadas, como centro da criação e como fonte para 

reportagens assistidas por computador (RAC); 

— Aplicar a Arquitetura de navegação;  

— Proceder à classificação dos conteúdos de forma semântica (tags, palavras-chave, web 

semântica), para que as informações contidas no formato possam ser recuperadas, tanto pela 

empresa quanto pelo usuário; 

— Buscar a clareza do que se quer de determinados formatos e a constituição das competências 

da equipe que o produzirá;  

— Realizar o design da interface no sentido da estética do formato;  

— Realizar edição de vídeo e áudio e possuir o domínio de softwares para a produção hipermídia;  

                                                
52 Apresentamos o histórico desta disciplina no Capítulo 5. 
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— Possuir noções de Flash (uso de templates) e das linguagens HTML, HTML 5 (orientada para a 

interatividade), CSS (Cascade Style Sheets), PHP, noções de gerência de bancos de dados 

(mySqL, PHP Admin)53 e prática com publicadores de conteúdo, como WordPress e Joomla.  

— Ser um Jornalista “móvel”, que emita diversos tipos de informações in loco. 

 

Acreditamos fortemente ser desejável também o jornalista ter familiaridade com o funcionamento das 

seguintes potencialidades: 

 

— Modelagem de dados (dataentries) para sistemas gerenciadores de conteúdos jornalísticos; 

— Otimização de textos, imagens e afins (SEO); 

— Aplicação de algoritmos e inteligência artificial no jornalismo; 

— Curadoria de dados e informação. 

 

Em nosso ponto de vista, colocamos o jornalista como um designer da experiência narrativa – um 

profissional que tem protagonismo na modelagem do sistema narrativo, contribuindo com insumos ao 

longo de todo o processo, desde a modelagem de dados, curadoria de dados, até a formatação da 

narrativa a ser renderizada, não delegando apenas aos arquitetos de informação a tarefa de pensar no 

desenho do sistema narrativo. 

  

                                                
53 Cf. Lista de siglas. 
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RESUMO [1] 

Iniciamos este capítulo, como se pôde observar, reiterando que o conceito de narrativa exige no 

contexto digital um alargamento de sua acepção, como já notado antes (Bertocchi, 2006). A partir daí, 

expandimos o conceito de narrativa digital jornalística e levantamos as implicações desta perspectiva 

que colocamos resumidamente a seguir:   

 

— narrativa digital jornalística é sistema; 

— tal sistema revela-se adaptativo (aberto, complexo, dinâmico, evolutivo); 

— como sistema estratificado, possui camadas interligadas; 

— a complexidade do sistema pode ser observada pelo agenciamento coletivo entre seus estratos; 

— a camada do database, a base de dados, embora configurando-se como uma camada 

estrutural, não é a única que define as regras do sistema; 

— no contexto do jornalismo de quinta geração, faz-se necessário pensar também no datastream; 

ou o sistema-entorno (jornalismo-entorno, em interação com outros sistemas: Google, 

Facebook, Twitter, usuários, etc.) 

— o agenciamento entre os estratos do sistema realiza-se de forma coletiva por diversos atores: 

jornalistas, engenheiros, designers, webmasters, arquitetos de informação, usuários, robôs, 

entre muitos outros; 

— o propósito do sistema é revelado pelo seu comportamento, e não por desejos e discursos 

manifestos destes atores; 

— as decisões tomadas particularmente pelos jornalistas tem sido levadas em conta os critérios de 

noticiabilidade e nem sempre consideram o todo do sistema (bounded rationality); 

— o jornalista, na tradicional configuração de Redação, atua em alguns dos estratos do sistema, 

sobretudo nas camadas de frontend;  

— se familiarizado com as camadas mais subterrâneas do sistema narrativo, o jornalista poderia 

atuar mais no remodelamento do sistema, encontrando e criando oportunidades de melhor 

comunicar suas histórias no ciberespaço; 

— o jornalista é potencialmente um designer da experiência narrativa no contexto digital. 
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PARTE 2 - O  DESIGN DO SISTEMA NARRATIVO 

 
2. Dos dados aos formatos 

 
hás-de me dizer  
se é cada coisa para seu lado  
ou isto anda tudo ligado 

— Sérgio Godinho 

Neste capítulo: 

No capítulo anterior, assumimos a narrativa como um sistema narrativo adaptativo formado 

por estratos agenciados coletivamente. Dissemos que o jornalista, se observado dentro de 

uma perspectiva sistêmica, figura como um dos construtores que protagonizam o desenho 

do sistema, ou seja, é potencialmente um designer da experiência narrativa. Porém, ainda 

não evidenciamos a estrutura de tal sistema narrativo, quais são as suas camadas mais 

básicas e como podem estar agenciadas. Agora, neste segundo capítulo, esse será o nosso 

objetivo. Iremos então recorrer à teoria da antenarrativa de Boje (2001) e ao conceito de 

formato de Irene Machado tal como usado em Ramos (2012) para articular o nosso modelo 

teórico: apresentaremos o desenho de sistema narrativo em três atos, a saber: ato I – os 

dados, ato II – os metadados e ato III – o formato.  

 

Palavras-chave: antenarrativa, formatação narrativa, modelo teórico, design do sistema 

narrativo. 
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2.1. A ANTENARRATIVA (OU NARRATIVA INVISÍVEL) 

Antenarrativa é um termo cunhado por David Boje na obra de 2001 intitulada Narrative Methods for 

Organization and Communication Research. Conforme construído pelo autor, o termo carrega em si um 

duplo significado: relaciona-se ao “antes da narrativa” (uma história ainda sem enredo, uma narrativa em 

potencial, antes de ser estruturada como narrativa); e, ainda, revela-se como uma “aposta” (um conjunto 

de decisões do devir, uma especulação, uma expectativa).  

 

Desde seu nascimento, a teoria da antenarrativa tem sido utilizada como método de análise em 

organizações.54 A antenarratologia é definida como o estudo das antenarrativas em interação com as 

histórias de vida e as narrativas estruturadas (Boje, 2012). Para fins desta pesquisa, importa-nos utilizar o 

conceito de antenarrativa dentro da perspectiva da antenarratologia crítica porque esta é um método 

capaz de rastrear e desconstruir um contínuo entrelaçamento de antenarração.  

 

Para o nosso contexto, olhar para a antenarrativa é observar as decisões e estratégias preliminares que 

irão contextualizar a narrativa jornalística por vir. A antenarrativa, como narrativa ainda não 

"domesticada", reflete a memória da redação e da sociedade, as apostas que fizeram antes mesmo de 

terem os enredos em mãos e as decisões que levaram a cabo sobre o agenciamento das camadas do 

sistema. 

 

A antenarrativa é, assim, uma construção de sentido prospectivo (forward-looking) que projeta as linhas 

do passado para o futuro. Nas palavras do autor, “a antenarrativa é uma especulação pré-narrativa 

fragmentada, não-linear, incoerente, coletiva; uma aposta”55 (Boje, 2001).  

 

Para o pesquisador, numa visão da narratologia clássica, seria uma história ainda mal formada, algo a 

ser contado em potencial. Para nós, numa visão pós-clássica, é uma narrativa em formação que revela 

muito sobre as estratégias jornalísticas no contexto digital.  

 

– “A antenarrativa ainda não definiu seu elenco de 
personagens. Ela ainda não se tornou REAL-izada no 

                                                
54 O conceito em Boje (2001) é originalmente aplicado para a compreensão das organizações de trabalho. Nos ambientes corporativos, a narração é uma 

moeda de sentido. As tomadas de decisão são geralmente baseadas em histórias de sucesso e fracasso tal como são narradas, articuladas, propagadas. 

As narrativas são os argumentos que os gestores precisam para fazer suas escolhas. Os motivos que levam às demissões, restruturações, fusões de 

empresas, políticas de Recursos Humanos e assemelhados passam por narrativas. A narrativa releva a memória da organização. 

55 Original em língua inglesa: “a antenarrative is the fragmented, non-linear, incoherent, collective, unplotted, and pre-narrative speculation, a bet”. 
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mundo dos objetos e processos e sistemas institucionais. 
Antenarrativa ainda não mudou o contexto. Antenarrar 
significa que você está tentando recontextualizar ou 
descontextualizar. Antenarrativas dependem de uma 
sociometria em expansão, uma rede crescente de atores 
para trabalhar em pedaços de contexto, para enviar a 
antenarrativa ao longo de seu caminho para se tornar uma 
história”56  
(Boje, 2012, grifos nossos). 

 
Deste modo, a antenarrativa é definida como uma aposta no futuro. É também uma narrativa que serve 

como uma hipótese da trajetória da evolução dos acontecimentos que evita as armadilhas do 

encerramento prematuro da narrativa. As antenarrativas envolvem uma forma de reembalagem – onde 

novas características são reconhecidas e características antigas são minimizadas. Uma análise 

morfológica de antenarrativas descobriria formas de dissimulação e simulação de uma realidade 

situacional. Para o autor, a antenarrativa prepara decisões para o devir, situando-se em jogo com a 

perspectiva do agora. Os aspectos agenciais das antenarrativas localizam-se, segundo Boje, em sua 

relação com a materialidade57 (Boje, 2011, p. 20). 

 

Boje (2009) distingue três construções discursivas: a retrospecção narrativa (narrative retrospection), as 

histórias de vida que se desenrolam no presente (living stories) e a prospecção antenarrativa 

(antenarrative). Para o autor, a narrativa é portanto uma construção triádica — para nós, um sistema 

triádico — como se nota na figura a seguir (Fig. 2.1). 

 

                                                
56 Original em língua inglesa: “Antenarrative has not yet enrolled its cast of characters. It has not yet become REAL-ized in the world of objects and 

processes and institutional systems. Antenarrative has not yet changed the context. Antenarrating means you are trying to recontextualize or decontextualize. 

Antenarratives depend upon an expanding sociometry, a growing network of actors to work in bits of context, to send the antenarrative along its way to 

becoming a story. Antenarratives seduce interests, enroll characters in continuous chains of dramatization; because it takes theatrics to real-ize the 

antenarrative, so it becomes narrative.  The antenarrative translates its contexts into its emerging cohesion. Antenarrative morphs as it travels, moves, and 

does its rhizomatics.” 

57 Original em língua inglesa: “Antenarrative is defined as a bet on the future pattern, in (more or less) authentic scenario of event-space. It is also a before 

narrative that serves as a hypothesis of the trajectory of unfolding events that avoids the pitfalls of premature narrative closure (boje 2001a, 2007b, 2008). 

Antenarratives involve a form of repackaging — where new characteristics are and old characteristics are minimized. This morphological analysis of 

antenarratives uncovers forms of dissimulation and simulation that mask situational reality. Antenarratives morph and coalesce in storytelling networks. 

Antenarrative is a prospective sense-making (looking forward) and is in intraplay with now-spective (in the present moment of emergent being), and 

retrospective (backward looking) manners of sensemaking. The agential aspects of antenarrative are in its intraplay with materiality.” 
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Figura 2.1 – Modelo triádico narrativo em Boje, 
2009 

Fonte: Boje (2009, p.3) 

 

 
Imagem colorida e em melhor definição neste link <http://goo.gl/eYUrIi> 

ou via QR Code: 

 

 

 
 
Na imagem, observamos que o autor coloca a narrativa como uma construção bem localizada num 

ponto estável de ordem, já organizada em forma discursiva coerente e reconhecível como uma unidade; 

enquanto que a rede de histórias de vida do presente funciona como espaços de movimento, trajetória e 

itinerário. Ou seja, as histórias do presente não têm começo e são contínuas, o que o francês Michel de 

Certeau (1984), citado58 por Boje, já reconheceria como uma “espacialização”. Vale ressaltar que o 

nosso conceito de narrativa diferencia-se de Boje (2001) à medida em que tratamos por narrativa o 

sistema completo, e não apenas a história organizada. 

 

Assim, para o autor, as narrativas tendem a reduzir as histórias de vida do presente em algo organizado 

e rígido (Boje, 2009, 2011). Em diálogo com Boje, o pesquisador inglês Mark Currie chega a mencionar 

na obra Postmodern Narrative Theory (Currie, 2011) que a narrativa é, portanto, uma construção já 

“petrificada”.59  

 

A antenarrativa, por sua vez, possui fronteiras auto-organizáveis, fragmentos que parecem agarrar-se em 

outros fragmentos formando uma complexa relação. Funcionam, assim, como uma ponte entre as 

histórias de vida do presente e as narrativas já organizadas e que refletem o passado (Boje, 2009).  

 

                                                
58 Cf. Certeau, Michel. 1984. Practices in Everyday Life. Translated by Steven F. Rendall. Berkeley/London: University of California Press. 

59 O termo “petrificado” se revela demasiado rígido para o contexto digital, mas precisamos entendê-lo aqui como formato, ou seja, a narrativa 

renderizada, como veremos à frente. 
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2.2. O DESENHO DO SISTEMA: O MODELO TEÓRICO 

Nesta pesquisa, optamos por trazer e adaptar o quadro de Boje (2009) apresentado no tópico anterior 

para o nosso contexto jornalístico, evidenciando as características do modelo tríadico narrativo aplicado 

à jornalística digital. A imagem a seguir (Fig. 2.2) revela este nosso exercício. Este é o modelo teórico que 

propomos e exploramos nesta tese.  

 

 
Figura 2.2 – O Sistema Narrativo no Jornalismo Digital - Modelo teórico, 2013 
 

Imagem colorida e em melhor definição neste link <http://goo.gl/yQW2mu> ou via QR Code: 

 

 

 
Pelas próximas páginas deste trabalho, até o derradeiro capítulo 5, dissecaremos tal modelo. Por hora, 

vale observar a sua essência (Fig. 2.3). 
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Figura 2.3 – Esquema simplificado do modelo teórico 

 

 

2.3. A FORMATAÇÃO DA NARRATIVA 

Da mesma forma que introduzimos a noção de antenarrativa no início deste capitulo, a qual corresponde 

aos dados e metadados, precisaremos agora nos debruçar sobre o conceito de formatação narrativa. 

Para falar da formatação narrativa, precisaremos explorar as noções de formato, design e gênero.  

 

2.3.1. Formatos e gêneros textuais 

Como se percebe no modelo construído (o desenho do sistema narrativo), é no momento de narração 

que a narrativa ganha um formato. Quando mencionamos formato, partimos do raciocínio que Ramos 

(2012, p. 129) traz em sua tese doutoral, a qual afirma que “o formato é uma condição para a escrita 

digital”. A autora, partindo dos contributos de Machado, afirma que o design da informação modeliza os 

formatos: 

 

– “Os textos digitais modelizados pelos formatos estão em 
constante contato em suas fronteiras nos próprios 
formatos, visto as constantes traduções que ocorrem entre 
eles, numa constante crioulização das linguagens”  
(Ramos, 2011, p. 139). 

 

O termo formato, aplicado por Ramos (2012) no contexto do jornalismo digital inspira-se na noção de 

formato já utilizada intuitivamente pelos profissionais de comunicação para designar a forma como a 

notícia será desenvolvida e organizada, ou seja, a sua forma pré-definida.  

 

Com o objetivo de entender como o formato está implicado no processo de “expansão dos sistemas de 

escritas” e quais operações são necessárias para a sua aplicação nos conteúdos de informação 

jornalística digital, Ramos (2012) afirma que deve-se considerar as bases de dados como o centro da 
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criação jornalística, pois este é o modelizante estrutural do texto JBDB (jornalismo digital de base de 

dados). 

 

Como já pudemos colocar anteriormente, do nosso ponto de vista concordamos que as bases de dados 

são essenciais, mas não exatamente centrais (no centro do sistema), pois consideramos ainda que os 

algoritmos, os sistemas publicadores, os metadados e todas as demais camadas que se apresentam no 

momento de antenarração são fundamentalmente centrais à formatação da narrativa. A formatação, 

assim, em nosso entendimento, acaba por ser não apenas o fruto da base de dados (ou a sua fôrma), 

mas o próprio resultado do sistema. O formato é capaz de revelar o comportamento de todo um 

sistema.  

 

É de se notar que no momento de antenarrativa são realizadas escolhas que mais tarde irão pesar sobre 

a formatação da narrativa. Logo, na fase de antenarração — quando o jornalista faz a inserção de dados 

num CMS60, escolhe o template, design de informação, fluxos de navegação, marcação de metadados 

— temos os elementos que antecedem e determinam o que aqui chamamos de formatação narrativa. 

Mesmo que ele tenha feito essas escolhas de antemão, deixando-as preparadas previamente para elevar 

a produtividade e agilidade do ritmo da produção noticiosa, ainda assim são decisões que afetarão a 

formatação da narrativa. Nesta perspectiva, faz-nos todo o sentido quando a autora afirma o seguinte: 

  

– A estrutura dos meios digitais é inédita na cultura. Por isso, 
pelo dinamismo mesmo da cultura, o formato atualiza-
se e, ao invés de ser único e variar pouco, é impossível 
pensar em formatos digitais definitivos. Por isso, é 
fundamental preservar a sua diversidade, como uma 
escrita. (…) Escrever com o signo informático, então, 
é formatar com a ajuda do design. (...). O formato é a 
escrita digital, em um sentido amplo, que modeliza os 
textos digitais gerando as linguagens digitais. Por último, 
as linguagens digitais são resultado de processos de 
transcodificação e de tradução entre sistemas semióticos 
e no meio digital adquirem a característica de mescla, de 
crioulização”  
(Ramos, 2011, p.126-127, grifos nossos). 

 
Concordamos quando esta pesquisadora diz que tal dinâmica é inédita: pela primeira vez precisamos 

pensar em criar narrativas para os meios digitais como criações ubíquas, sem ponto de origem e término 

                                                
60 Cf. Lista de abreviaturas e siglas. 
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estáticos e definitivos, prontas para novas formatações e desformatações, e inclusive deformações, com 

designs distintos em diferentes telas, sem estruturas fixas. Ou seja, pensá-la como sistema aberto. 

 

Lev Manovich (2012-2013) alerta sobre esse fato especificamente sobre os formatos das redes sociais, 

escrevendo que "qualquer discussão sobre as interfaces dos serviços de rede social tem que ser feita 

com cuidado". Primeiro, segundo o autor, porque Twitter, Facebook, Google e outras empresas alteram 

periodicamente as interfaces de seus produtos. Em segundo lugar, é preciso se levar em conta que as 

empresas devem fornecer o acesso a esses serviços em várias plataformas e telas - sites completos, 

sites móveis, os distintos aplicativos para iOS Android 61e TVs inteligentes.  

 

O que Manovich quer dizer é que, devido às diferenças de tamanho de telas, os tipos de arquivos 

podem ser visualizados de forma distinta conforme de qual aparelho forem acessados. O autor ressalta 

que existem inúmeros sites de terceiros e aplicativos móveis projetados para interagir com as 

plataformas sociais e que também podem oferecer interfaces alternativas, esse é o caso,  por exemplo, 

do TweetDeck. Por último, é preciso levar em conta que os usuários também usam aplicativos de 

terceiros que agregam os dados de várias redes sociais, fornecendo uma única interface de acesso 

(caso, por exemplo, do HootSuite). "Devido a estas considerações, não é pertinente falar em uma única 

interface "Twitter" ou "interface do Facebook" como algo único a ser visto por todos os usuários" 

(Manovich, 2012-2013).  

 

Na obra Ramos, Michel Serres (2008) emprega o termo formato denominando-o de “formato-pai”. Para 

Serres, o formato precisa ser desenhado, enquanto a narrativa pode ser vivida sem ser formatada. No 

nosso entendimento, parece-nos que tal visão dialoga bem com a ideia de formato que empregamos 

neste estudo. De fato, a narrativa não precisa ser formatada. Criamos um formato para as histórias 

exatamente para dar forma às antenarrativas.  

 

É fato que também no jornalismo digital o formato tende a se relacionar com a noção de gênero 

jornalístico, sobre a qual já nos debruçamos em algumas pesquisas anteriores (Bertocchi, 2005). Já 

havíamos constatado que é impensável encontrar algum autor da Teoria do Jornalismo que não faça 

referência à questão dos formatos de relato jornalísticos desenvolvidos ao longo dos séculos, 

considerando que pensar os gêneros é, em última análise, pensar o próprio jornalismo (Bertocchi, 2006, 

p. 114).  

                                                
61 Cf. Lista de siglas. 
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Sabemos que as formas predominantes no discurso jornalístico atual e aquelas que se destacam para o 

futuro são resultado de uma lenta elaboração histórica que se encontra intimamente ligada à evolução 

do próprio jornalismo. A tendência contratualista garante que os autores e os leitores, telespectadores, 

ouvintes e usuários das redes digitais identifiquem as diversas espécies de gêneros e saibam o que 

esperar de cada uma delas: opinião, informação, entretenimento. 

 

A construção teórica dos gêneros literários – realizada desde Platão e Aristóteles até Goethe, entre 

muitos outros – , dá-se, de forma bem simplificada, com a seguinte seqüência de atos: 1. em princípio 

existem os textos; 2. pelas mãos dos estudiosos dos fenômenos literários, esses textos são agrupados 

segundo suas afinidades linguísticas e literárias (em gêneros); 3. a cada gênero, os críticos aplicam um 

segundo nível de classificação, levando em conta determinadas afinidades ideológicas (estilos literários).  

 

Desta forma, entende-se que os gêneros são abstrações teóricas e que Teoria dos Gêneros Literários é 

um princípio de ordem que não classifica a literatura segundo critérios de tempo e lugar, mas consoante 

os modelos estruturais literários existentes (Albertos, 1992, p. 391-392; Chaparro, 1999, p. 99). 

 

O processo descrito é aplicável ao campo de atuação do Jornalismo. A Teoria dos Gêneros 

Jornalísticos62 nasce como uma extrapolação da Teoria dos Gêneros Literários (Albertos, 1992, p. 392). 

Por esta lógica, os gêneros do jornalismo são entendidos como modalidades históricas específicas e 

particulares da criação literária concebidas para lograr fins sociais determinados.  

 

Em outras palavras, são modelos textuais caracterizados por certas convenções estilísticas e retóricas 

(Díaz Noci & Salaverría, 2003, p. 39; Salaverría, 2004). São as diferentes modalidades da criação 

linguística destinadas a serem canalizadas por qualquer meio de difusão coletiva e com o ânimo de 

atender a dois dos grandes objetivos da informação de atualidade: o relato de acontecimentos e o juízo 

valorativo que provocam tais acontecimentos (Albertos, 1992, p. 213,392). Os gêneros têm uma 
                                                
62 A Teoria dos Gêneros Jornalísticos começa a ser formulada somente no final da década de 1950 do século XX, graças aos estudos de Jacques Kayser. 

Nasce, naquele momento, com forte caráter sociológico. Posteriormente, ganha uma dimensão filológica própria da sociolinguística e, por fim, passa a ser 

adotada sistematicamente nas universidades como o método mais seguro para a organização pedagógica dos estudos universitários sobre o jornalismo 

(Albertos, 1991, p. 393). Sobre géneros retóricos, tipos de texto, géneros textuais e gêneses e genealogias, ver, respectivamente: Pécora, Alcir (2001). 

Máquina de Géneros. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo; Vilarnovo, António & Sánchez, José Francisco (1992). Discurso, tipos de texto y 

comunicación. Pamplona: Ediciones Univerdidad de Navarra, S. A. (EUNSA); Lamas, Oscar Loureda (2003). Introducción a la tipologia textual. Cuadernos 

de Lengua Española, nº 78, Madrid: Arco/Libros, S.L.; Dionísio, Ângela Paiva & Hoofnagel, Judith Chambliss (orgs) (2005). Géneros textuais, tipificação e 

interação. São Paulo: Cortez; Baltar, Marcos (2004). Competência discursiva e géneros textuais: uma experiência com o jornal de sala de aula. Caxias do 

Sul, RS: Educs; Derrida, Jacques (2005). Géneses, genealogias, géneros e o génio. Porto Alegre: Sulina. 
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dimensão estrutural prototípica e outra temática, por isso conseguimos classificar uma espécie como 

“comentário esportivo” ou “crítica de música” (Ladevéze & Casasús, 1991, p. 87). Há ainda uma 

dimensão ligada ao suporte: “debate em mesa-redonda” (TV), “nota em SMS” (digital). E, apesar do 

caráter convencional, permitem marcas pessoais (Martínez-Costa & Herrera Damas, 2004, p. 127). 

 

No ambiente digital, a narrativa digital permanece em muitos cibermeios sendo manifestada de maneira 

clássica — como notícia e reportagem. Os gêneros do ciberjornalismo tendem a se formar a partir dos 

modelos do jornalismo impresso, num primeiro momento. Isso acontece porque o jornalismo nasce 

vinculado ao meio papel e é no jornalismo impresso que existem as referências teóricas e práticas mais 

consolidadas. Sem contar que os leitores vão aprendendo a consumir os produtos noticiosos digitais 

graças, em grande parte, à sua experiência prévia de consumir o jornal impresso (Jim Hall, 2001, apud 

Salaverría, 2005, p. 143, Palácios, 2005, p.11).  

 

Entretanto, as espécies tendem a se convergir (fusão) e a originar novos subgêneros, ao mesmo tempo 

em que se redefinem, ganhando autonomia e, sobretudo, o reconhecimento de todos os seus 

interlocutores para que haja a competência narrativa esperada. O meio digital provoca o surgimento de 

espécies sui generis, como, por exemplo, os infográficos interativos. Ramón Salaverría, em entrevista a 

nós concedida presencialmente em 2005 [acervo pessoal], dá-nos outro exemplo: “É o caso das 

crônicas ao vivo, como as esportivas (…) um formato novo que veio de espécies radiofônicas e só foi 

possível no ciberespaço”. Isso não quer dizer que a totalidade das espécies se hibridizam ou devam se 

transmutar em algo novo. Observamos que certas espécies mais duras, como o editorial e o artigo de 

opinião, até o momento estão sendo transladadas para o meio digital sem sofrer grandes arranhões. 

 

Já nos parecia evidente em nossos estudos anteriores que as espécies de gêneros ciberjornalísticos que 

acabaram por se destacar mais no ciberjornalismo foram de fato a “reportagem multimídia” e a 

“infografia interativa”. A reportagem multimídia porque, pela sua própria natureza, reclama o uso de 

conteúdos de vários tipos (imagens, áudios, vídeos, gráficos, animações, etc.), além de ser um gênero 

ideal para a estruturação hipertextual. E a infografia interativa por tratar-se de um hipertexto em si 

mesma, com enorme polivalência estrutural e riqueza expressiva.  

 

No nosso entendimento, há ainda a questão de que ambas destacam-se no ciberespaço informativo 

porque deixam quase que intocável a questão da autoria do jornalista. Ou seja, não pressupõem 

coautoralidade entre jornalista e leitor, um conforto para muitas redações jornalísticas. Permitem um nível 

de interatividade que é, ao fim e a cabo, baseado mais em escolhas do que intervenções. 
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Esse ponto evidencia a estreita relação entre o movimento de surgimento de novos formatos e a 

resistência da clássica cultura jornalística. Já alegamos previamente (Bertocchi, 2006, p. 181) que a 

narrativa ciberjornalística é construída tendo em conta a lógica da conexão hipertextual (e menos da 

associação hipertextual livre, que sugere um “se perder”) por um autor-jornalista-arquiteto (um fazedor 

de espaços), o qual busca manter o controle retórico sobre a eficácia comunicativa da história que narra, 

e para tanto, lança mão de estratégias narrativas diversas, entre elas a do comportamento motivado 

(motivar o usuário a clicar em certos links). Observamos já que para a construção da narrativa 

ciberjornalística é suposto haver o primado da unidade discursiva, ou seja, a união coesa (harmônica, 

dinâmica e integrada) dos átomos narrativos multimediáticos. E que a narrativa ciberjornalística exige 

uma cooperação narrativa de ordem hermenêutica, exploratória e participativa por parte do ciberleitor, 

mas não rigorosa e necessariamente a coautorialidade. Ao ciberleitor, neste caso, é conferida uma 

liberdade aquiescida, determinada e autorizada, à medida que é o autor a delimitar as fronteiras do 

campo de atuação desta interação. 

 

Mas a  questão que, para nós, passou a ficar evidente destes nossos últimos estudos até o presente 

momento, é a seguinte: os formatos narrativos digitais apresentam diferenças cruciais em relação aos 

gêneros tradicionais.  

 

A primeira distinção é com relação à sua complexidade. Ao pensarmos que o sistema narrativo pode 

possuir muitas camadas e agenciamentos diversos, temos um exponencial de possibilidades de 

formatação narrativas à mão, que de certa forma dependem menos de novos contratos sociais estáveis 

e mais do (re)desenho do sistema. As formas se multiplicam inconsolavelmente, como diria Flusser (p. 

31). Os gêneros, por outro lado, são mais estáveis e dependem de um acordo com a audiência. Ramos 

nos ajuda a confirmar isso:  

 

– "(…) se o conceito de gênero surgiu a partir da língua 
natural, não é possível aplicá-lo diretamente às linguagens 
artificiais geradas por computadores no sentido de que 
são os gêneros que designam os formatos”  
(Ramos, 2012, p. 44, grifos nossos). 

 
Além disso, ao falar em formato no sentido flusseriano (informar, dar forma), observamos que o caráter 

contratualista dos gêneros já não se sustenta num contexto de pós-modernidade digital, em que cada 

interface estabelece um contrato imediato, passageiro e único com o usuário. São contratos individuais, 

à medida em que as interfaces tendem à responsividade e cada tela “responde” diferentemente a cada 

usuário. 
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Um outro ponto de diferença é com relação ao seu acesso. Como escreve Ramos (2012), “os formatos, 

uma vez armazenados em bancos de dados de empresas jornalísticas, não são propriamente "emitidos", 

mas "acessados" pelos usuários que solicitam o formato por meio de um clique de mouse em interfaces 

variáveis que condicionam a geração dos formatos” (Ramos, 2012, p. 47). 

 

Machado afirma que os gêneros revelam a face metalinguística do formato: "para criar linguagem é 

preciso processar linguagens e gêneros" (2007, p. 13).  No artigo Gêneros e/ou formatos? Design de 

linguagem mediada, de 2006, a pesquisadora afirma que o formato é a execução de design, o produto 

de um design.  No texto, defende a noção de formato como “design de gênero”. 

 

– “Por isso estamos defendendo aqui que o formato não 
configura diretamente um gênero, mas o design de 
gêneros – a mais elaborada forma de alcançar a semiose 
da comunicação. (...) Isso quer dizer que o gênero 
discursivo é da ordem da língua (tipos relativamente 
estáveis de enunciado, Bakhtin), ao passo que o formato 
é da ordem das linguagens modelizadas pelos 
códigos culturais tecnológicos. (...) Fora do ambiente 
semiótico da codificação tecnológica, o formato 
simplesmente não pode ser concebido. Os gêneros, 
ao serem redesenhados no contexto da mediação 
tecnológica, revelam a face metalinguística do formato: 
para criar linguagem é preciso processar linguagens e 
gêneros. Logo, o formato é uma noção que leva em conta 
todo um ambiente ecológico: a mídia (o sistema), os 
códigos (as linguagens) e as interações possíveis (as 
semioses). Fora dessas disponibilidades de caráter 
ecológico, o formato não existe”  
(Machado, 2006, passim, grifos nossos). 

 

Ou seja, o formato seria a configuração da materialidade discursiva, condicionada pelo dispositivo. Ainda 

para Ramos (2012), os aspectos do formato do design digital não se restringem à área de navegação na 

tela à rolagem. A autora escreve que o formato é resultado do desenho informático, o que pode conter 

muitas variáveis, pois a execução do design não é física e palpável, mas um processamento de códigos 

e linguagens na tela digital, uma síntese do design informático (2011, p.45) 

 

Assumimos aqui, portanto, que um certo gênero textual jornalístico pode ter mais de um formato. A 

notícia pode ter vários formatos.  O gênero mantém-se como contrato. O formato é mais livre, impõem-

se como um contrato extremamente provisório e sem fidelidade, que vale apenas para aquele minuto do 

acesso. O formato é mais adaptativo que o gênero. O formato pode ser compreendido, portanto, como 
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o design do gênero (Machado). Nesta condição, funciona como um artefato de produção jornalística, 

como uma maneira de interação. É ao mesmo tempo um processo e um produto: 

 

– "Seja como processo ou como produto, os formatos 
manifestam uma lógica interna em sua construção. De um 
lado, há o processo de intervenção nos códigos culturais; 
de outro, a combinatória de conhecimentos científico-
tecnológicos e a consequente criação de produtos. 
Ambos se conjugam para transformar a informação 
em mensagem. Se, do ponto de vista dos códigos, esta 
transformação representa um processo modelizante, do 
ponto de vista dos conhecimentos é de design de 
informação que se trata. Considerando as implicações 
mútuas entre modelização e design, entre o processo e o 
produto, a ação de transformar a informação em 
mensagem cumpre um movimento de articulação de 
signos e produz diferentes semioses e significações. Neste 
funcionamento se explicita a lógica interna do sistema em 
suas diferentes mediações semióticas, isto é, a 
modelização e o design da informação”  
(Machado, 2006, grifos nossos).  

 

2.3.2. O  design da informação: a pele da narrativa 

No processo de formatação da narrativa, fica-nos claro que a narrativa trabalha nos níveis da substância 

e da forma. Villem Flusser, em Forma e Material, trabalhando a oposição “matéria-forma”, isto é, 

“conteúdo-continente”, coloca-se numa perspectiva formal (e não material), afirmando que o design é 

um método para dar forma à matéria. O autor coloca a matéria como o “estofo” (stoff) que guarnece as 

formas, ou seja, a matéria seria um preenchimento transitório das formas. Longe de ser uma espécie de 

madeira entalhada (objeto amorfo que ganhou forma), a matéria seria, portanto, o “recheio” da forma:  

 

– “(…) Se a forma for o “como” da matéria e a “matéria” for 
“o quê” da forma, então o design é um dos métodos de 
dar forma à matéria e fazê-la aparecer como aparece, e 
não de outro modo. O design, como todas as expressões 
culturais, mostra que a matéria não aparece (é inaparente), 
a não ser que seja informada, e, assim, uma vez 
informada, começa a se manifestar (a tornar-se fenômeno). 
A matéria no design, como qualquer outro aspecto 
cultural, é o modo como as formas aparecem”  
(Flusser, 2007, p. 28, grifos nossos). 

 
Assim, não temos o conceito de imaterial, mas de energético (Flusser, 2007, p. 25); e formas não seriam 

inventadas, mas recipientes construídos. O autor escreve que antigamente, o que estava em causa era a 
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ordenação formal do mundo aparente da matéria, mas agora o que importa é tornar aparente um mundo 

altamente codificado em números, um mundo de formas que se multiplicam incontrolavelmente: 

 

– "Antes, o objetivo era formalizar o mundo existente; hoje o 
objetivo é realizar as formas projetadas para criar 
mundos alternativos. Isso é o que se entende por 
“cultura imaterial”, mas deveria na verdade se chamar 
“cultura materializante”  
(Flusser, 2007, p. 31, grifos nossos). 

 
Para Flusser (2007), o design resultou de uma convergência entre a arte e a tecnologia no desenrolar de 

uma nova cultura emergente nos finais do século XI: “(…) design significa aproximadamente aquele lugar 

em que arte e técnica (e, consequentemente, pensamentos, valorativo científico) caminham juntas, com 

pesos equivalentes, tornando possível uma nova forma de cultura” (p. 184).  

 

Nesta linha, pensando o particular da narrativa digital jornalística, temos os arquivos HTMLs (a estrutura 

mais elementar para uma futura renderização de conteúdo) e CSS (Cascading Style Sheet), ou folha de 

estilo em cascata, que são pré-formatos a serem preenchidos por "matéria" (os dados). O design da 

informação é, deste modo, o método de formatação narrativa mais básico e central que podemos 

encontrar. 

 
As camadas computacionais que dialogam com o design da informação – como é o caso do CSS, 

HTML, java scripts, etc. -- formam o que poderíamos chamar de a pele da narrativa, à semelhança da 

ideia que Derrick de Kerchove desenvolveu em sua obra A Pele da Cultura, de 1995: a ideia de que o 

design é a pele da cultura (Bertocchi, 2005, Baldessar, 2012). No contexto das psicotecnologias (as 

tecnologias que extendem as faculdades psicológicas do homem) e dos campos tecnoculturais (toda vez 

que é dada ênfase a uma determinada psicotecnologia, toda a cultura se move em torno dela, formando 

um campo tecnocultural), o autor afirma que o design não somente dá unidade a um determinado 

período (e não apenas tem a função de “embelezar” produtos), como é a própria imagem da tecnologia.  

 

Para Kerchove (1995), o design funciona como uma pele tecnológica, a  imagem da tecnologia. Ou, em 

outras palavras, a cultura veste uma pele tecnológica:  

 
– “Sendo a forma exterior visível, audível ou texturada dos 

artefactos culturais, o design emerge como aquilo que 
poderíamos chamar “a pele da cultura” (...) as 
tecnologias são como instrumentos musicais tocados por 
toda uma cultura durante um período de tempo. Os tons 
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harmónicos são captados, amplificados e distribuídos ”  
(Kerckhove, 1995, p. 212, grifos nossos). 

 
O design da cultura, da forma como é compreendido pelo autor, modula a relação entre corpo humano 

e o ambiente à medida em que esta relação é modificada pela tecnologia. É esta pele tecnológica que 

nos une, a nós seres humanos, às psicotecnologias. Nas palavras de Kerckhove: “A tecnologia vem do 

corpo humano e o design dá-lhe sentido (...) Ao observar os valores específicos do design, a mente 

aprende a interpretar as posturas dos nossos corpos prolongados (Kerckhove, 1995, p. 214-215). O 

autor diz-nos que só há um lugar onde estamos completamente: esse lugar é debaixo de nossas peles, 

“mesmo que essa pele e as suas extensões sensíveis assistidas tecnologicamente atinjam limites que 

vão além dos da visão, tato e audição” (p. 248). 
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RESUMO [2]  

Evidenciamos o modelo teórico do sistema narrativo, apresentando-o na forma de atos: 

 

— Ato I – Antenarração dos dados (o levantamento e a seleção das informações de interesse 

público guardadas nas bases de dados); 

— Ato II – Antenarração dos metadados (a semantificação destes dados para compreensão de 

softwares e algoritmos, para a apresentação de narrativas nas interfaces digitais e também para 

a organização interna de dados em sistemas publicadores); 

— Ato III – Narração ou formatação narrativa (a organização corporificada da narrativa na 

interface digital para acesso dos usuários finais). 

 
De forma resumida, temos: 

— Antenarrar é criar e manipular dados e metadados; 

— Formatar é interfacear, renderizar a narrativa, conferindo-lhe forma; 

— O formato da narrativa revela o comportamento de todo o sistema; 

— Um gênero de texto jornalístico (notícia, reportagem, infografia, etc.) pode se desdobrar em 

vários formatos; 

— O formato ganha corporeidade na interface gráfica exposta na tela; 

— O que se vizualiza na interface é a pele da narrativa; 

— O formato torna possível uma nova forma de cultura. 

 

Como se nota na figura do modelo que propomos neste capítulo, não iremos nos deter nos aspectos de 

apuração e verificação jornalística ao longo deste trabalho. No caso da pós-formatação, a qual figura 

como um momento de grande impacto no sistema narrativo, iremos tratá-la como a relação sistema-

entorno, sobretudo em interação com sistemas buscadores e redes sociais.  
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PARTE 3 - O SISTEMA NARRATIVO EM TRÊS ATOS 

 
3. ATO I - ANTENARRANDO OS DADOS 

 
Marco Polo descreve uma ponte, pedra por pedra. 
— Mas qual é a pedra que sustenta a ponte? —pergunta Kublai 
Khan. 
— A ponte não é sustentada por esta ou aquela pedra —responde 
Marco —, mas pela curva do arco que estas formam. 
 
Kublai Khan permanece em silêncio, refletindo. Depois acrescenta: 
— Por que falar em pedras? Só o arco me interessa. 
Polo responde: 
— Sem pedras, o arco não existe. 
 

— Ítalo Calvino, Cidades Invisíveis. 
 

 

Neste capítulo: 

Observaremos que criar e manipular dados em base digitais configura-se como o primeiro 

ato da antenarração. Notaremos que este “momento” do sistema narrativo inexiste fora de 

um contexto de software de mídia e mais particularmente de um software de mídia que 

gerencia e publica contéudos jornalísticos, também conhecido como CMS (Content 

Management System). A antenarração de dados de fato está intrinsicamente relacionada ao 

publicador escolhido pela empresa de comunicação. Isso será particularmente importante 

observar neste estudo por um motivo: refletir em que medida o backend tem um papel 

significativo no processo de criação de narrativas no jornalístico digital. 

 

Palavras-chave: antenarrativa, dados, software de mídia, código aberto, fluxo produtivo, 

jornalismo guiado por dados. 
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3.1. OS MEDIA SOFTWARES  ASSUMEM O COMANDO 

O processo de antenarração narrativa dentro do modelo de sistema narrativo que aqui propomos diz 

respeito ao momento em que o jornalista atua na camada de seleção e cadastro de dados num software 

específico para organizá-los e publicá-los ulteriormente. A narrativa começa a ganhar corpo conforme o 

jornalista decide qual dado colocar em qual campo de dado previamente modelado63.  

 

Temos então o início de nosso primeiro ato narrativo: a manipulação dos dados dentro de um programa 

computacional. Os dados deixam de ser somente anotações em blocos de papel, passando a se tornar 

também dados registrados em programas desenvolvidos especialmente para tratá-los e transformá-los 

em informações. 

 

No contexto digital, esses programas que auxiliam as redações a guardar, organizar e gerenciar dados 

são soluções já amplamente conhecidas como CMS ou SGC (Sistemas de Gerenciamento de 

Conteúdos). Um CMS pode ser definido como: “um pacote de software que permite construir um site de 

forma que este seja rapidamente e facilmente atualizado por equipes não-técnicas” (Idealware, 2010). 

São sistemas estruturados com capacidade de armazenar documentos de notícias, imagens, vídeos e 

qualquer outro tipo de conteúdo online. São usados para blogs e sites de diversos portes. 

 

Ou seja, fala-se aqui de um programa computacional criado para facilitar a criação de sites e outros 

produtos digitais jornalísticos em diversos suportes. 

 

Schwingel (2008) chama tais softwares de “sistemas automatizados de produção de conteúdo” e, no 

âmbito do jornalismo, a autora parte da premissa de que são as ferramentas automatizadas de 

publicação de conteúdo que “estruturam o ciberjornalismo”, possibilitando a existência de uma prática 

que passa a diferenciar-se por consolidar um sistema produtivo distinto e por estimular uma linguagem 

própria na qual as características do jornalismo digital passam a ser aplicadas, potencializadas e 

inseridas ao modo de produção - e, como afirma, não mais implementadas aleatoriamente de forma 

artesanal e a cargo da formação e capacidade individual de cada jornalista (Schwingel, 2008, p.27). 

 

                                                
63 Vale apontar que, em condições ideais, essa modelagem de dados ocorreu com a partitipação de jornalistas. Em condições desfavoráveis, profissionais 

da computação o fizeram por sua conta.  
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A autora os define como dispositivos que congregam uma série de ferramentas associadas para a 

aplicabilidade do ciberjornalismo. “Ao serem implementados e customizados para o ciberjornalismo, 

passam a constituir sistemas de produção de conteúdos”, escreve a pesquisadora (2008, p. 28). 

 

Concordamos que os gerenciadores estruturam o jornalismo e reforçamos que, além disso, para o caso 

desta pesquisa, vale ressaltar que os softwares são eles próprios os impulsionadores de uma visão 

sistêmica da narrativa. Os programas são, de fato, sistemas e carregam em si a perspectiva de camadas 

computacionais agenciadas. 

 

Por outro lado, é preciso notar que, para a narrativa se tornar tangível, ela não necessariamente depende 

de um tipo específico de CMS. Assumimos aqui que ela pode se concretizar atravessando vários 

programas computacionais, gratuitos ou pagos, complexos ou simples, de diferentes naturezas e 

propósitos. 

 

Como vemos, os termos e siglas —  CMS, SGC, sistemas publicadores, ferramentas de publicação, 

publicadores, gerenciadores de conteúdos  — já vêm sendo utilizados na literatura especializada para 

referenciar tais programas.  

 

Para evitarmos confusões com o termo “sistema”, já utilizado nesta tese com uma acepção bem 

delimitada no primeiro capítulo, e para nos alinharmos às pesquisas dos Softwares Studies64 com as 

quais procuramos dialogar, passaremos então a chamar tais programas de media softwares. 

 

Media softwares — ou “softwares de mídia” em nossa tradução —  é o termo utilizado pelo pesquisador 

Lev Manovich em sua mais recente obra Software takes command (2013) para designar os programas 

computacionais que permitem a criação, edição, compartilhamento e remixagem de imagens, desenhos 

3D, textos, mapas e elementos interativos, bem como várias combinações destes elementos, tais como 

sites, aplicativos interativos, gráficos em movimento e assim por diante.  

 

Os softwares de mídia também dizem respeito aos navegadores, como Firefox e Chrome, programas de 

e-mail e bate-papo, leitores de notícias e outros tipos de aplicações de software cujo foco principal é 

acessar conteúdos (Manovich, 2013, Kindle Edition, Location 157). São softwares de mídia programas 

como Word, PowerPoint, Photoshop, Illustrator, After Effects, Final Cut e plataformas como Blogger, 
                                                
64 De acordo com Manovich (2013, Kindle Edition, Location 278), são pesquisas que investigam o papel do software na cultura contemporânea e as forças 

sociais e culturais que estão moldando o desenvolvimento de softwares.  
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WordPress, Google Earth. Os CMS amplamente usados no ciberjornalismo incluem-se neste pacote.O 

autor define:  

 

– "Os media software são programas usados para criar e 
interagir com os objetos de mídia e ambientes. É um 
subconjunto de uma categoria mais ampla de 
"application softwares" – termo que está ele próprio 
passando por um processo de mudança de significado 
conforme as aplicações desktop (que rodam em 
computadores desktop) começam a ser complementadas 
por aplicações móveis (aplicações que rodam num 
servidor)"65   
(Manovich, 2013, Kindle Edition, Location 514-517, grifos 
nossos).  

 
Os softwares de mídia figuram assim como uma  subcategoria do que a literatura especializada chama 

de Aplicações. Os profissionais da computação costumam chamar essa categoria maior de softwares-

aplicativo ou apenas de aplicação. Em língua inglesa, são reconhecidos como "application", "app" e 

"software application". A categoria Aplicações contém programas diversos que em comum possuem a 

característica de terem sido desenhados para cumprir uma função específica, comumente relacionada 

ao processamento de dados – como por exemplo um sistema de folha de pagamento de uma empresa, 

um ambiente de educação online, um aplicativo de smartphone ou um jogo numa rede social.  São 

diferentes, por exemplo, dos sistemas operacionais (que pertencem a uma outra  grande categoria, os 

softwares de sistema) e das ferramentas de programação (onde os softwares são construídos). 

 

Conforme a  linha de raciocínio de Lev Manovich (2013, Kindle Edition, Location 452), os softwares de 

mídia, em especial, cumprem as ações que listamos a seguir: 

 

— 1 – Criação de artefatos culturais e serviços interativos que contêm representações, ideias, 

crenças e valores estéticos (por exemplo, a edição de um vídeo de música, o desenho de uma 

embalagem para um produto, a concepção de um site ou um aplicativo). 

— 2 – Acesso, adição, compartilhamento e remixe online destes artefatos ou de suas partes (por 

exemplo, ler jornais na web, assistir a um vídeo no Youtube, adicionar comentários a um post de 

blog). 
                                                
65 Original em língua inglesa: “Media software are programs that are used to create and interact with media objects and environments. It is a subset of the 

larger category of “application software”—the term which is itself in the process of changing its meaning as desktop applications (applications which run on 

a computer) are supplemented by mobile apps (applications running on mobile devices) and web applications (applications which consist of a web client and 

the software running on a server.” 
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— 3 – Criação e compartilhamento de informações e conhecimento online (por exemplo, a edição 

de um artigo da Wikipedia, a adição de lugares no Google Earth, incluindo um link em um tweet). 

— 4 – Comunicação com outras pessoas que usam e-mail, mensagem instantânea, voz sobre IP, 

texto online e chat de vídeo, recursos de redes sociais, tais como as linhas de postagens 

(timelines com eventos, tags em fotos, notas e lugares). 

— 5 – Engajamento em experiências culturais interativas (por exemplo, um jogo de computador).  

— 6 – Participar da ecologia da informação online, expressando preferências e adicionando 

metadados (por exemplo, gerando automaticamente novas informações para o Google Search, 

sempre que se usa este serviço, clicando no botão "+1" no Google + ou no botão "Like" no 

Facebook, usando a função “retuitar” no Twitter). 

— 7 – Desenvolvimento de ferramentas de software e serviços que suportam todas essas 

atividades (por exemplo, escrever um novo plugin para o Photoshop ou criar um novo tema para 

o WordPress).  

 

Nesta obra, Lev Manovich defende que o software tornou-se a nossa interface com o mundo, com os 

outros, a memória e a imaginação da sociedade, uma linguagem universal através da qual o mundo fala 

e um motor universal em que o mundo funciona. “O que a eletricidade e o motor de combustão foram ao 

início do século XX, o software é para o início do XXI”,66 escreve (Manovich, 2013, Kindle Edition, 

Location 155).  

 

O livro apresenta episódios da história da "softwarization" (neologismo do pesquisador) da cultura entre 

1960 e 2010, com especial atenção às interfaces dos softwares — ou seja, como eles aparecem para os 

usuários: as funções que oferecem para criar, compartilhar, reutilizar, misturar, criar, gerir, partilhar e 

comunicar o conteúdo, as interfaces usadas para apresentar essas funções e premissas e modelos 

sobre um usuário e suas necessidades. 

 

– “(…) no final do século 20, os humanos acrescentaram 
uma nova dimensão a tudo o que conta como "cultura". 
Essa dimensão é o software de um modo geral, e o 
aplication software em especial para criar e acessar 
conteúdos"  

– “(…) Em resumo, a nossa sociedade contemporânea pode 
ser caracterizada como uma sociedade do software e a 

                                                
66 Original em língua inglesa: “Software has become our interface to the world, to others, to our memory and our imagination—a universal language through 

which the world speaks, and a universal engine on which the world runs. What electricity and the combustion engine were to the early twentieth century, 

software is to the early twenty-first.” 



 Ato I - Antenarrando os dados  
 
 

 87  

nossa cultura pode ser justificadamente chamada de 
cultura do software porque hoje o software desempenha 
um papel central na formação tanto dos elementos 
materiais  como de muitas das estruturas imateriais que, 
juntos, compõem  a ‘cultura’”  
(Manovich, 2013, Kindle Edition, Location 639, grifos 
nossos)67. 

 
Para o caso das narrativas digitais no jornalismo, notaremos ao longo desta tese que o sistema narrativo, 

de fato, não está fora de uma cultura de software: desde a antenarração até a narração final, do ato I ao 

III, a narrativa no jornalismo digital percorrerá uma trilha de softwares que cumprem essas diversas ações 

e a influenciam. O sistema narrativo digital inexiste fora do contexto e da cultura do software. 

 

3.1.1. As soluções de código aberto na antenarração 

Na atualidade, quando se pensa em discutir a criação de narrativas para o contexto digital, é necessário 

discutir, portanto, os softwares de mídia, mas particularmente aqueles que são programas de código 

aberto68 e que hoje estão disponíveis para milhares de usuários e empresas69 de forma gratuita e com 

possibilidade de evolução. 

 

Nos últimos dez anos, desde o seu lançamento, o WordPress tem se revelado possivelmente o media 

software de publicação e gerenciamento de conteúdo que mais tem impactado a forma como usuários 

finais e também redações jornalísticas lidam com a produção de informações e publicação de conteúdos 

na web. O programa não apenas popularizou a publicação web, como “democratizou” o design bem 

resolvido através de templates pré-formatados, como comenta seu criador Matt Mullenweg.70 

 

                                                
67 Original em língua inglesa: “(…) at the end of the twentieth century humans have added a fundamentally new dimension to everything that counts as 

“culture.” This dimension is software in general, and application software for creating and accessing content in (…) To summarize: our contemporary society 

can be characterized as a software society and our culture can be justifiably called a software culture—because today software plays a central role in 

shaping both the material elements and many of the immaterial structures that together make up “culture”. 

68 São programas "livres", ou seja, programas cujo código-fonte pode ser usado, copiado, estudado e redestribuído sem restrições, segundo a definição 

da Free Software Foundation. Já os softwares proprietários são programas licenciados com direitos exclusivos para quem o criou – são exemplos o 

Microsoft Office e o Adobe Photoshop, que exigem dos usuários a compra de licenças para poderem ser utilizados. Existe ainda uma terceira categoria de 

softwares, os comerciais, que  são aqueles de código fechado, porém abertos à utilização pública (como um Windows Live Messenger ou mesmo o 

Facebook). Eles geram lucro para a empresa a partir de outros modelos de negócio. 

69 Note-se que isso não é o que ocorre necessariamente em outros contextos. Na área de edição de vídeo, áudio, dados estatísticos, entre outros, temos 

outras soluções proprietárias, como os softwares Photoshop, Illustrator, Word, Macromedia Director, After Effects. 

70 Cf. http://venturebeat.com/2013/07/27/why-wordpress-creator-is-getting-back-to-its-development/ 
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Nada menos que 18,9% da web é publicada através do WordPress na atualidade (2013). São 66 

milhões de sites criados e gerenciados através deste media software. Deste total, cerca de 66% são 

gerados em língua inglesa, 8,7% em língua espanhola e 6,5% em língua portuguesa. Ao todo, o número 

de pageviews mensais para todos esses sites e blogs atingiu 4 bilhões em 2013 — eram 186 milhões 

em 2007.71  

 

Durante o evento anual San Francisco WordCamp em 2013, Matt Mullenweg anunciou a versão 3.6 do 

software (chamada de “Oscar”) e afirmou o seguinte: "Vamos ver o número de pessoas que têm 

WordPress como parte de seus hábitos diários crescer exponencialmente”.72 Até o final do ano de 2013, 

Matt Mullenweg promete lançar as versões 3.7 e 3.8 do programa, as quais garantem funcionalidades 

mais sofisticadas para o gerenciamento de conteúdos e a aparência dos sites e blogs.73 O crescimento 

expressivo da plataforma se deve em grande parte aos recentes investimentos que a empresa 

Automattic fez para que o software pudesse ser utilizado através de dispositivos móveis.  

 

Foram quinze atualizações de aplicativos móveis para WordPress nos últimos doze meses. De acordo 

com uma pesquisa conduzida pela empresa, cerca de 18% dos usuários do serviço o acessam a partir 

de um tablet Android, 31% o usam a partir de um dispositivo iOS e 30% em smartphones Android.74 O 

número de cadastros de novos usuários a partir de dispositivos móveis tem crescido três vezes mais ao 

longo do ano, segundo Mullenweg. A empresa também se prepara para lançar 

Developers.WordPress.org, ambiente que servirá para desenvolvedores (programadores de software) 

ajudarem a construir o WordPress. 

 

O WordPress é um media software de código aberto, ou seja, permite aos programadores editarem o 

código e criarem para o serviço novas funcionalidades. Usuário comuns sem formação técnica podem 

baixá-lo, instalá-lo em um servidor e usá-lo gratuitamente (Fig. 3.1). Empresas também podem fazê-lo e 

adaptar o programa posteriormente para suas necessidades. Outra possibilidade é usar o programa 

pago. 

 

                                                
71 Cf. http://venturebeat.com/2013/07/27/19-percent-of-the-web-runs-on-wordpress/ 

72 idem 

73 Idem 

74 idem 
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As interfaces do WordPress criadas entre 2003 e 2013 

podem ser consultadas num arquivo online mantido por 

esta pesquisadora em <http://goo.gl/SRi4nI> ou via QR 

Code: 

 

 

Figura 3.1 – Software de mídia: WordPress, versão Oscar Peterson, 2013 

Fonte: Tela capturada pela autora a partir do endereço: http://WordPress.org/news/2013/08/oscar/ 

WordPress 3.6 – Nome da versão: Oscar Peterson (2013). Na tela, vê-se a comparação de duas 
versões de um mesmo texto. 

 
 

Entre os principais concorrentes do WordPress estão os softwares publicadores Joomla e Drupal. No 

gráfico a seguir (Fig. 3.2), é possível observar as estatísticas de uso de programas de gerenciamento de 

conteúdo na primeira semana de agosto de 2013 para uma amostra dos maiores 100 mil sites da web. 

Em primeiro lugar, vê-se o software WordPress (41,24%), em seguida Drupal (12,06%) e, no terceiro 

lugar, tem-se Joomla (5,60%). 

 

 

Imagem colorida e em melhor definição 

neste link <http://goo.gl/6eD41A>  

ou via QR Code: 

 

 

Figura 3.2 – Softwares de mídia: Estatística de uso de CMS, Top 10 mil sites 

Fonte: Tela capturada pela autora a partir do endereço: http://trends.builtwith.com/cms 
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Em relação aos softwares de mídia usados para criar e gerenciar blogs, a predominância do WordPress 

se mantém no mesmo período observado: 95,90% dos blogs usam WP e 4,08% a ferramenta Blogger, 

conforme indica a imagem que se segue (Fig. 3.3): 

 

 

Imagem colorida e em melhor definição neste 

link <http://goo.gl/gvJzR4> ou via QR Code: 

 

 

Figura 3.3 – Software de mídia: Estatística de uso de CMS em Blogs, Top 10 mil sites 

Fonte: Tela capturada pela autora a partir do endereço: http://trends.builtwith.com/cms 
 

 
Observamos que esses principais softwares têm em comum a facilidade de uso e flexibilidade para se 

adaptar às necessidades dos projetos dos usuários — sejam os usuários finais comuns da web ou 

empresas que podem adquiri-lo e investir no desenvolvimento de novas funcionalidades que atendam às 

particularidades de seus negócios. Os media software de código aberto são criados e apoiados por uma 

comunidade de desenvolvedores, o que os torna mais "atuais" e alinhados às novas necessidades que 

surgem a partir da dinâmica da web. 

 

Os softwares de mídia voltados à publicação e de código aberto variam em termos de sofisticação 

computacional. Observando os principais programas disponíveis no mercado75, constatamos que a 

maioria, senão todos, apresentam três características essenciais, a saber: 

 

— 1 - Uma interface para o cadastro de dados e metadados por parte do jornalista (ou outro 

produtor de conteúdo, como blogueiros e afins). Conhecido como dataentry, apresenta um 

                                                
75 Instalamos e analisamos WordPress, Drupal e Joomla entre julho e dezembro de 2012. 
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formulário para que o usuário da ferramenta insira os dados (e metadados) que precisa (título da 

matéria, autor do texto, etc.). A modelagem dos dados é realizada previamente (como os dados 

serão guardados na base de dados) e revela muito a respeito do ideário de publicação 

jornalística. 

— 2 - Um ambiente de configuração dos pré-formatos76 do site - É o espaço em que são 

administrados os templates (HTML) e as folhas de estilo (CSS) do site. Aqui, a narrativa ainda 

não está renderizada. Esses pré-formatos já foram construídos para facilitar o trabalho da 

produção jornalística.  

— 3 - Um ambiente para administrar as interações que ocorrem entre o produto digital (o site ou 

aplicativo) e os usuários finais destes produtos. - Aqui falamos de comentários, rankIing de 

conteúdos mais lidos. Entre as profissionais de TI, são chamados de “anotações” (no sentido de 

serem inserções externas ao conteúdo original). 

 

Num estudo comparativo entre CMSs realizado pela empresa Idealware (2010), constatou-se um 

desempenho melhor do WordPress em relação a outros três softwares similares do mercado: Joomla, 

Drupal e Plone. Os critérios de comparação foram os seguintes: 

 

— Facilidade de hospedagem e instalação (é possível instalar o software mesmo sem amplos 

conhecimentos técnicos, em ambientes variados e a preço baixo). 

— Facilidade de criação de um site simples (é possível publicar um site com os componentes 

mínimos sem dificuldades, apoiando-se em themes, ou seja, os modelos pré-formatados com 

design e CSS) 

— Facilidade de criação de um site complexo (a plataforma oferece ao usuário uma ampla 

documentação sobre como operar o sistema, permite importação de dados de outros sistemas) 

— Facilidade de edição de conteúdos (usuários conseguem facilmente compreender o software 

sem necessidade de treinamento e editam conteúdos sem entrar em contato com HTML, por 

exemplo). 

— Facilidade de administração do site (usuários sem formação técnica conseguem adicionar 

elementos no menu, do cabeçalho e rodapé do site, alterar configuração de segurança, 

determinar permissões, entre outras funções administrativas). 

— Flexibilidade gráfica (é possível escolher um modelo de design pré-formatado, customizar cores 

e fontes, criar um modelo e instalá-lo no software). 

                                                
76 Pré-formatos no sentido de serem formatos “vazios” ainda, não renderizados na interface final do usuário. 
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— Acessibilidade e otimização para Busca (os temas oferecidos já vem otimizados para busca ou 

permitem aos usuários otimizá-los). 

— Flexibilidade estrutural (o site pode crescer e conter um número infinito de páginas, os posts e 

páginas podem ser reorganizados sob demanda, o software é capaz de criar laços entre as 

páginas, o sistema possui uma busca, é possível gerenciar conteúdos em diversos idiomas). 

— Papéis de usuários e fluxo de trabalho (é possível salvar em rascunho e deixar o conteúdo para 

revisão por um outro usuário, o administrador do sistema pode criar papéis para os usuários, há 

versionamento de conteúdos, existe um painel de administração que alerta sobre pendências de 

revisão e aprovação de conteúdos). 

— Funcionalidades sociais (possibilidade de receber e administrar comentários e outros conteúdos, 

oferta de feed RSS77, integração com redes sociais como Facebook e Twitter). 

— Possibilidade de extensão (as ferramentas disponíveis aos desenvolvedores incluem acesso aos 

dados e funcionalidades sistêmicos, permitindo que outros módulos sejam incorporados). 

— Segurança (códigos protegidos e não vulneráveis a ataques). 

— Suporte (comunidades online, livros, sites, empresas de consultoria e outras formas de suporte 

aos usuários do sistema). 

 

O quadro a seguir (Fig. 3.4) resume o resultado do estudo e revela que, para quaisquer das categorias 

analisadas, haverá uma solução open source bastante sofisticada (“excelent”) à disposição de usuários 

finais e empresas, sendo o WordPress a proposta melhor classificada na maioria das categorias. 

 

 

Imagem colorida e em melhor definição neste link 

<http://goo.gl/iKOl61> ou via QR Code: 

 

 

Figura 3.4 – Softwares de mídia: comparativo entre publicadores de código aberto  

Fonte: Idealware (2010). 
 

                                                
77 Cf. Lista de abreviaturas e siglas. 
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3.2. OS SOFTWARES  DE MÍDIA NAS REDAÇÕES 

Como notamos, os softwares de mídia, particularmente os de código aberto, têm um papel central na 

atualidade com relação aos processos de produção e gerenciamento de informações em meios digitais 

na atualidade. Essa relevância, cada vez mais, também se tem manifestado ao longo dos últimos anos 

no contexto das empresas de comunicação e jornalismo.  

 

Empresas como The New York Times, CNN, TechCrunch, GigaOM, entre outras, abandonaram seus 

antigos publicadores proprietários78 (proprietary softwares) e passaram a adotar a solução do WordPress 

como base para criar seus produtos digitais. A partir do código aberto do programa, investiram em criar 

novas funcionalidades para estes produtos gratuitos atenderem às particularidades de seus negócios.  

 

Mas por quais razões os tradicionais CMS de código fechado têm sido substituídos pelo WordPress e 

seus equivalentes? O jornalista Matt Thompson, gerente de produto editoral da NPR (National Public 

Radio) e especialista em CMS, em artigo publicado no site Poynter em 2011, arrisca dizer que o 

processo aconteceu porque “os softwares abertos levantaram a régua da experiência de gerenciar 

conteúdo”. Ou seja, os media softwares de código aberto surgiram no cenário emergente web a partir 

dos anos 2000 como soluções mais flexíveis e  adaptáveis a variados projetos digitais e mais baratas 

frente aos tradicionais e complexos CMS, adquiridos a preços altos somente por companhias de grande 

porte.  

 

Matt Thompson escreve que houve uma época no contexto da indústria de mídia em que os tradicionais 

programas proprietários não pareciam ser soluções ideiais, mas ainda assim compunham o que havia de 

disponível no mercado para empresas de comunicação. As soluções open source surgiram num 

contexto de blog (o próprio WordPress nasceu a partir de uma plataforma de blog chamada b2) e 

começaram a ganhar massa crítica: 

 
– “Hoje, os fornecedores de demos de software têm que 

justificar o investimento: eles têm que construir algo 
que seja melhor do que o WordPress ou Drupal – 
mais rápido, mais funcional, mais estável, mais seguro ou 
mais personalizado para suas necessidades. Como os 
softwares livres têm melhorado, cada CMS tem que evoluir 

                                                
78 Uma lista de soluções proprietárias e gratuitas pode ser encontrada aqui: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_content_management_systems 
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para manter-se atualizado”79 
(Thompson, 2011, grifos nossos). 

 
Diante da situação, até as empresas de notícias com mais recursos financeiros passaram a adotar e 

evoluir as soluções abertas como Drupal, Django, Ruby on Rails e WordPress. De fato, as redações 

jornalísticas que produzem conteúdos para o meio online se encontram na atualidade em algum destes 

caminhos: ou adquiriram um CMS proprietário no mercado (uma solução pronta padronizada para 

diversos segmentos de negócio), ou encomendaram um CMS (customizado para as suas necessidades 

de negócio), ou se apropriaram de uma solução open source, como o WordPress, e o estão evoluindo e 

personalizando para atender às suas demandas.  

 

No texto Linking and journalism: The Workflow issue (2011), publicado no site Strange Attractor, Kevin 

Charman-Anderson, jornalista com larga experiência em redações online, incluindo BBC e The Guardian, 

revela o seguinte: 

 

– "O fluxo de trabalho jornalístico e como ele é 
codificado num CMS é um grande problema para os 
jornais. Durante dois anos, quando eu estava no The 
Guardian, a maior parte do meu trabalho era feita em 
nossa plataforma de blogging, o Movable Type. O Movable 
Type apresentou problemas de escalabilidade, assim 
como quase todas as plataformas de blogs em 2006, 
quando comecei no The Guardian. No entanto, o Movable 
Type e outras plataformas similares tornavam ridiculamente 
fácil criar conteúdos – conteúdos multimídia ricos e 
fortemente correlacionados. Era muito mais fácil do que 
qualquer coisa que eu já havia usado (...)"80   
(Charman-Anderson, 2011, grifos nossos). 

 

No entanto, como escreve Charman-Anderson (2001), devido aos problemas de escalabilidade, a 

direção do The Guardian decidiu por abandonar o Movable Type e focar-se no desenvolvimento de seu 

principal sistema de gerenciamento, no âmbito da própria empresa.  "Estou sendo diplomático ao 

                                                
79 Original em língua inglesa: “Today, vendors demoing software or news organizations considering a proprietary CMS have a pretty high bar to clear to 

justify the investment: they have to build something that’s better than WordPress or Drupal — faster, more functional, more stable, more secure or more 

customized to their needs. As that free software has improved, every CMS has had to improve to keep up. “ 

80 Original em língua inglesa: “Workflow and how that is coded into the CMS is a huge issue for newspapers. For two years when I was at The Guardian, 

most of my work was on our blogging platform, Movable Type. Movable Type had scaling issues, as did almost every blogging platform back in 2006 when I 

started at The Guardian. However, Movable Type and other blogging platforms also make it ridiculously easy easy to create content – rich, heavily linked 

multimedia content. It was so much easier than anything I had ever used, especially when coupled with easy to use production tools such as Ecto 

andMarsEdit.” 
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extremo quando eu digo que o novo CMS não tinha a facilidade de criação e publicação de conteúdo a 

que eu tinha me acostumado com Movable Type e WordPress", elucida o jornalista. Além disso, 

Charman-Anderson conta que havia um conflito interno na empresa sobre a melhor decisão: utilizar as 

ferramentas web ou as já conhecidas ferramentas de impressão para criar conteúdos, e, no final, as 

ferramentas de impressão venceram. "Esse foi um movimento ainda mais chocante. Era como tentar 

criar uma história web com tipos móveis"81, escreve o jornalista. 

 

A redação do The Guardian, como outras tantas, passou a impôr ou transpôr seus fluxos de trabalho 

tradicionais aos media softwares. O mesmo ocorre no jornal The Chicago Tribune, conforme comenta 

Brian Boyer, jornalista daquela publicação: 

 

– "No Chicago Tribune, os fluxos de trabalho e o CMS são 
print-centric. Em nossa Redação, um repórter escreve no 
Microsoft Word, o qual possui alguns vínculos com o fluxo 
de trabalho de publicação impressa. O texto vai para um 
editor e, finalmente, para o sistema de paginação do 
papel. Só depois que este processo está concluído é que 
um produtor web irá ver o conteúdo produzido. Esses 
produtores têm tanta coisa para administrar que seria 
injusto esperar que eles lêssem cada história, as 
compreendessem e adicionassem links pertinentes para a 
web. Quando cheguei aqui alguns anos atrás, um típico 
nativo web, também me perguntei ‘Por que eles não 
linkam? É muito *fácil* linkar!’ Não estou dizendo que 
isso não está equivocado. Está terrivelmente errado, mas é 
a forma como as coisas são. Até os jornais adotarem 
sistemas centrados na web, estamos presos a esta 
situação"82  
(Boyer, 2011, grifos nossos). 

 

                                                
81 Original em língua inglesa: "However, due to the scaling problems with Movable Type, The Guardian moved its blogging onto its main content 

management system. We didn’t have a choice. We had outgrown Movable Type. However, I’m being diplomatic in the extreme when I say that the new CMS 

lacked the ease of content creation and publishing that I had grown accustomed to with Movable Type and WordPress. Furthermore, there was an internal 

conflict over whether to use the web tools or the print tools to create content, and in the end, the print tools won out. The politics of print versus the web 

played out even in the tools we used to create content. That was an even more jarring move. It was like trying to create a web story with movable type, and 

I’m not talking about the blogging platform." 

82 Original em língua inglesa:"At the Chicago Tribune, workflows and CMSs are print-centric. In our newsroom, a reporter writes in Microsoft Word that’s 

got some fancy hooks to a publishing workflow. It goes to an editor, then copy, etc., and finally to the pagination system for flowing into the paper. 

Only after that process is complete does a web producer see the content. They’ve got so many things to wrangle that it would be unfair to expect the 

producer to read and grok each and every story published to the web to add links. When I got here a couple years ago, a fresh-faced web native, I assumed 

many of the similar ideas proposed above. ’Why don’t they link?? It’s so *easy* to link!’ I’m not saying this isn’t broken. It is terribly broken, but it’s the way 

things are. Until newspapers adopt web-first systems, we’re stuck.” 
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Importante notar é que o fluxo de trabalho tradicional não se presta a cem por cento às contemporâneas 

finalidades narrativas digitas. O fluxo de trabalho habitual no jornalismo é print-centric, ou seja, centrado 

no processo de publicação impressa e isso, no dia a dia, fica evidente em como jornalistas usam seus 

gerenciadores de conteúdo: como repositórios provisórios de dados que servem apenas para 

fechamento da publicação daquele dia, sem grandes reaproveitamentos de dados ou utilização dos 

mesmos em formatos distintos para diferentes fins. 

 

Além disso, como apontou Thompson (2011), a maioria das Redações ainda não assimilou o fato de que 

um bom media software é necessariamente um media software em eterno desenvolvimento – e daí as 

metodologias de desenvolvimento ágeis (como comentado na Introdução deste trabalho) terem caído 

como uma luva nos processos de desenvolvimento de softwares. Já não se pode falar em um sistema 

"bala de prata" (definitivo), robusto e eficiente pelos próximos dez anos, posto que o meio digital se 

transforma a cada dia e exigirá inevitavelmente novas funcionalidades destes publicadores.  E isso vale 

para um CMS que parte de algum programa de código aberto, um publicador proprietário ou um 

software de alfaiataria; e também vale para empresas de comunicação de pequeno, médio ou grande 

porte.  

 

Neste cenário, um investimento em desenvolvimento de software realizado pela empresa de 

comunicação passa a ser necessário para estender, melhorar ou criar um novo CMS do zero. A 

aproximação de programadores e jornalistas nesta fase de antenarração de dados, via software de mídia 

publicador, determinará em grande medida o sucesso do sistema narrativo como um todo – uma vez 

que jornalistas podem atuar neste desenvolvimento contínuo do programa sugerindo novos plugins e 

features capazes de, lá na frente, gerarem novos e mais interessantes formatos narrativos. Sistemas 

publicadores engessados geram narrativas engessadas e pouco atraentes. 

 

A mentalidade de se criar e manter media softwares flexíveis o suficiente para se adaptarem 

constantemente às novas realidades que o meio digital vai impondo ao longo do tempo também impacta 

neste sucesso narrativo, posto que já não é possível se falar em um sistema publicador único: o que está 

em jogo são vários programas que se comunicam e interagem entre si – um sistema de sistemas – para 

gerar conteúdos publicados no meio digital.  

 

Os treinamentos constantes de jornalistas para uso dos media softwares fazem-se fundamentais neste 

contexto, já que as interfaces administrativas naturalmente se alteram ao longo do tempo. Sobre as 

interfaces de backend, Thompson chega a afirmar: 
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– “Afinal, por que uma empresa gastaria recursos preciosos 
de design para polir uma ’interface de backend’ que os 
usuários do site de notícias nunca iriam ver? Isso mostra o 
quão longe nós chegamos quando o Storify – elogiado por 
seu design de experiência do usuário maravilhosamente 
intuitivo – agora serve como uma interface de backend 
para o CMS de organizações de notícias. Um software 
bonito, mesmo que seja para usuários de backend, é 
agora algo esperado.” 83  
(Thompson, 2011) 

 

A tela do programa Storify (Fig. 3.5), citado pelo jornalista, pode ser observada na figura a seguir. Notem-

se as questões do design intuitivo, da arquitetura de informação simples e convidativa. A página 

noticiosa The Stream, mantida pela Al Jazeera, é um exemplo de site noticio construído a partir do 

Storify. Os produtores e repórteres constroem suas narrativas no media software Drupal e, depois de 

aprovadas, os conteúdos são publicados via Storify. 

 

 

Imagem colorida e em melhor definição 

neste link <http://goo.gl/PQnijg> ou via QR 

Code: 

 

 

 
Figura 3.5 – Software de mídia: Storyfy, interfaces administrativas, 2013 

Fonte: Tela capturada pela autora a partir do cadastro no site: https://Storify.com/ 
 

                                                
83 Original em língua inglesa: “After all, why would a company spend precious design resources on polishing a ‘back-end interface’ that users of the news 

site would never see? It shows how far we’ve come when Storify — praised for its wonderfully intuitive user experience design — now serves as a back-end 

interface for a news organization’s CMS. Beautiful software, even for back-end users, is becoming an expectation.” (Thompson, 2011) 
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Os CMS, desta forma, começam a ser pensados como uma ferramenta potente de criação e  

reaproveitamento de conteúdos, menos como um publicador e mais como um gerenciamento do fluxo 

de trabalho entre diversos perfis profissionais.  Seria o lugar onde os repórteres escrevem histórias, os 

editores as editam e compõem manchetes, os especialistas em multimídia armazenam seus vídeos, os 

editores da mídia social e engajamento administram comentários e rankings, podendo já interagir com as 

redes sociais e sistemas (Youtube, Facebook, Tumblr, Twitter, Delicious, etc.). 

 

3.2.1. A lógica da publicação ”web first”  

No Open blog mantido pelo The New York Times, o desenvolvedor Mathew Delambo escreve que à 

época que o Nytimes.com foi lançado (1996) a grande maioria dos artigos daquela publicação foi escrita 

para o jornal impresso e depois convertida (por vezes com grande dificuldade) para publicação na web – 

processo que costumamos chamar de shovelware journalism. 

 

Mesmo o desenvolvimento  interno de um CMS para o Nytimes.com – chamado de Scoop – foi pautado 

por essa lógica do "print first".  Delambo conta que no entanto, nos últimos anos, as exigências de um 

ciclo de 24 x 7 em tempo real de notícias, o crescimento da importância das mídias sociais e muitas 

inovações em narrativas interativas acabaram fazendo com que converter um texto impresso para um 

texto web fosse se tornando uma ideia sem sentido. Delambo escreve: 

 

– "Por esse motivo, a nossa equipe do CMS web embarcou 
em um ambicioso projeto chamado ’Web Primeiro’ para 
transformar aquele velho paradigma de publicação do 
impresso primeiro. Para convencer os nossos jornalistas a 
escreverem e editarem artigos no CMS web [editor online 
no navegador de internet], precisávamos de um programa 
de editor de texto tradicional – um com quase todas as 
características do processador de texto já usado por 
nossos editores. E a característica mais fundamental seria 
a funcionalidade de acompanhar as mudanças realizadas 
num texto ao longo do processo de edição" 84  
(Delambo, 2012, grifos nossos). 

 

                                                
84 Original em língua inglesa: “That’s why our web CMS team embarked on an ambitious project called web First to turn that old publishing paradigm on its 

head. To have our journalists write and edit articles in the web CMS, we needed a world-class text editor — one with almost all the features in the 

customized word processor used by our editors. And the must-have feature was the ability to track changes as an article moved through the editing 

process." 
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Como não existiam programas de edição de texto com tantas funcionalidades específicas, o The New 

York Times optou por criar a sua própria solução e para isso contou com desenvolvedores da 

Automattic85. 

 

A solução chama-se ICE (Integrated Content Editor) 86 e através dela os repórteres e editores 

conseguem criar e acompanhar as mudanças realizadas no texto por outros profissionais da Redação. A 

ferramenta dialoga com uma variedade de editores de texto e pode ser usada por jornalistas do 

impresso e pelos dedicados às produções online. Trata-se de um monitoramento (track) de mudanças e 

revisões de redação, construído em javascript e que, segundo apurado, tem sido aplicado com sucesso 

nos artigos escritos na Redação. O ICE tem a facilidade de ser usado "em linha” na própria tela do 

navegador do jornalista (Fig. 3.6).  

 

 

Figura 3.6 – ICE (Integrated Content Editor), Nytimes.com, 2013 

Fonte: Tela capturada pela autora a partir do endereço: 
http://nytimes.github.com/ice/demo/ 

 

 

Imagem colorida e em melhor definição neste link <http://goo.gl/csCCyc> ou via QR Code: 

 

 

 
                                                
85 Cf. http://www.poynter.org/latest-news/top-stories/160460/new-york-times-releases-code-to-help-journalists-collaborate-on-wordpress-other-

platforms/ e 

http://www.nytimes.com/2008/01/23/business/media/23nytimes.html?scp=1&sq=stelter%20%22true%20ventures%22&st=cse&pagewanted=all&_r=0 
86 O código do ICE (Integrated Content Editor) está disponível em: https://github.com/NYTimes/ice/ 
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A solução comporta-se como uma edição de colaboração em tempo real, semelhante ao que se pode 

fazer com Google Docs. No site Poynter, o jornalista Steve Myers escreveu87 o seguinte: "Com efeito, o 

Times conseguiu combinar a ubiquidade e a facilidade de uso de editores de texto baseados em 

navegadores web com a escalabilidade que os sistemas de processamento de texto de jornal 

demandam". Marc Frons, chefe da tecnologia do The New York Times, reforça88 essa questão para 

Myers, dizendo que os softwares voltados à criação de blogs, como Wordpress, não possuíam uma 

ferramenta de revisão de textos capaz de atender às demandas da redação.  

 

Na análise de Steve Myers, o ICE irá promover uma mudança cultural na Redação, pois os profissionais 

passam a observar, na prática do seu diaadia, que não existe separação entre produzir para o jornal em 

papel ou para a web. De fato, importa notar que a ferramenta propõe que o jornalista pense em sua 

produção noticiosa independentemente se ela terá saída em papel ou via web. 

 

– "(...) o tempo passou e ficou claro que estávamos fazendo 
mais e mais para a web, e nos perguntamos: 'Por que não 
inverter o paradigma?’ ... Em vez de escrever no antigo 
CMS do jornal e lá tentar inserir links e adicionar 
metadados e fazer todas essas coisas para a web, 
façamos isso tudo de forma nativa e, em seguida, bastará 
transferir o conteúdo para o CMS do jornal"89  
(Marc Frons apud Myers, 2012). 

 

 

3.2.2. A plataforma aberta  

Na palestra que ministrou em 2011 no Fórum de Estratégia de Conteúdo em Londres (Content Strategy 

Forum), intitulada Levando estratégia de conteúdo para as pessoas que já pensam que têm um, o 

especialista Martin Belam afirma que a publicação digital mudou radicalmente o tradicional ciclo de vida 

dos conteúdos, que, essencialmente, eram algo como 1) escrever jornal 2) imprimir o jornal impresso 3) 

embrulhar o fish'n'chips com o jornal. 

                                                
87 Cf. http://www.poynter.org/latest-news/top-stories/160460/new-york-times-releases-code-to-help-journalists-collaborate-on-wordpress-other-platforms/ 

88 Original em língua inglesa: "When you’re working in a collaborative environment as we and a lot of journalistic organizations are, you really need that 

ability for multiple people to touch a piece of copy, and for those changes that everyone has made to be catalogued and archived and shown, so that 

there’s a record of who’s done what to who, when. No one on the web had such a thing, because most Bloggers, when you think about that, are smaller 

operations than most newsrooms." 

89 Original em língua inglesa: “(...) as time went on and it became clear that we were doing more and more for the Web, we said, ‘Why don’t we reverse the 

paradigm?’ … Instead of writing in the old newspaper CMS and trying to put links in and add metadata and do all these things for the Web, let’s do all of 

that natively and then transfer all that content into the newspaper CMS.” 
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Para o autor, uma das maiores mudanças de paradigma do impresso para o meio digital é que a 

publicação não tem mais um ponto final, um fechamento, não há como terminar embrulhando o peixe 

com o jornal. Os conteúdos online permanecem, ou deveriam permanecer, disponíveis aos usuários a 

qualquer tempo. Escreve o especialista: “No The Guardian, ainda temos nosso site Euro2000 em 

funcionamento desde há onze anos (…) isso significa que ainda temos que continuar mantendo 

servidores legados e também o CMS antigo” (Belam, 2011).  

 

Se essa longevidade do conteúdo gera uma nova sobrecarga para o modelo de negócio jornalístico, ela 

também oferece novas oportunidades. O The Guardian percebeu isso e lançou uma série de e-books 

chamada Guardian Shorts, antologias curtas de notícias reaproveitadas do papel e depois vendidas em 

lojas de livros digitais.  

 

Outra possibilidade identificada pelo The Guardian foi a abertura de sua plataforma de publicação. A 

visão do projeto é de que o jornal precisa se tornar parte intrínseca da rede – e não apenas "estar" na 

rede. A abertura da plataforma significa abrir seus conteúdos de forma a serem reaproveitados por sites, 

empresas e usuários externos à publicação. A Open Platform é um conjunto de serviços que permite aos 

parceiros do jornal, quais forem, desenvolverem aplicações com o The Guardian. No site do projeto, lê-

se: 

 

– “Nós nunca poderíamos desenvolver por nossa conta 
todas as ideias que as pessoas tiveram para usar a marca 
e os ativos do The Guardian no mundo digital. Nos últimos 
12 meses, desde que a plataforma foi aberta em Beta, 
tivemos mais de 2.000 desenvolvedores solicitando 
acesso à plataforma e começando a construir uma ampla 
gama de aplicações com a gente. (...) Com esta crescente 
rede de parceiros, podemos então expandir nosso 
alcance, engajar os usuários dentro e fora de nosso 
domínio e nos tornarmos mais relevantes conforme as 
necessidades e os hábitos de pessoas evoluírem no 
futuro”  
(Open Platform, 2013). 

 

 

Os dois primeiros produtos lançados como parte da plataforma foram a API de conteúdo (Content API) e 

o armazenamento de dados (Data Store). Desde então, acrescentaram-se o World Government Data 

Store,  a API Política e agora o MicroApp: 
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— A API de conteúdo (Content API) é um mecanismo para selecionar e coletar conteúdos do The 

Guardian. Outros sites e empresas podem acessar mais de 1 milhão de artigos da publicação, 

os quais remontam ao ano de 1999 – além dos artigos, das tags destes conteúdos, imagens e 

vídeo.  

— O armazenamento de dados (Data Store) é um diretório de dados importantes e úteis curados 

pelos jornalistas do The Guardian. A equipe de notícias The Guardian publica planilhas 

interessantes e visualizações de dados usando as informações que recolhem ou recebem no 

processo de geração de notícias através do Data Blog mantido pelo jornal.  

— O World Government Data Store é um motor de busca para os dados publicados por vários 

departamentos governamentais de todo o mundo. A API Política, que inclui uma riqueza de 

informações sobre os resultados das eleições, candidatos, partidos e grupos de interesse, foi 

lançada a propósito das eleições no Reino Unido em 2010.  

— Já o MicroApp permite integrar aplicativos diretamente na rede do The Guardian. Parceiros do 

jornal podem usar esse framework de aplicação para servir de conteúdo, dados e ferramentas 

diretamente os usuários de Guardian.co.uk. 

 

Na figura a seguir (Fig. 3.7), temos a tela do que seria um aplicativo desenvolvido em Open Plataform no 

The Guardian: um sistema de busca WhatCouldICook.com, executado dentro do domínio 

Guardian.co.uk. Na sequência, vê-se a imagem do Taptu, aplicativo gratuito e personalizável para iPad e 

iPhone alimentado com conteúdos sobre meio ambiente do The Guardian elaborado a partir da 

plataforma aberta do jornal (Fig. 3.8).  

 
 

 

Imagem colorida e em 

melhor definição neste link 

<http://goo.gl/qMaeE1> ou 

via QR Code: 

 

 

Figura 3.7 – WhatCouldICook.com, busca semântica agregada ao Guardian.co.uk, 2011 
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Fonte: Tela capturada pela autora partir do endereço: whatcouldicook.com 

Este exemplo também está analisado em: http://www.theguardian.com/open-platform/blog/recipe-
search-microapp 

 

 

 

Figura 3.8 – Taptu, aplicativo criado com conteúdos do 
Guardian.co.uk, 2013 

Fonte: Tela capturada pela autora a partir do 
endereço: https://play.Google 
.com/store/apps/details?id=com.taptu.environ
mentstreams&hl=en 

 

Imagem colorida e em melhor definição neste link  

<http://goo.gl/M86dAF> ou via QR Code: 

 

 

  

3.3. O JORNALISMO GUIADO POR DADOS 

O jornalismo guiado por dados (ou simplesmente jornalismo de dados, em inglês data journalism) diz 

respeito ao processo jornalístico que vai da captura de dados e sua curadoria até a visualização em um 

formato a ser acessado pelos usuários finais nas interfaces digitais.  

 

O jornalismo de dados pode emergir de dados estruturados, semiestruturados ou não estruturados, a 

saber: 

- dados estruturados: dados compostos numa base de dados, estruturados em blocos 

semânticos, com atributos definidos, organizados numa mesma estrutura de representação, 

como numa base de dados SQL; 
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- dados semiestruturados: coleções de dados organizados de forma heterogênea, com estrutura 

irregular, como o que se vê na WWW, em formatos variados: XML, RDF, OWL;  

- dados não-estruturados: dados sem estrutura definida em documentos variados, como um 

texto no Word ou um arquivo HTML simples. 

 

Em Facts are Sacred: The power of data, editado pelo jornal britânico The Guardian, Simon Rogers 

(2011) revela que a curadoria de dados realizada por jornalistas prevê habilidades bem distintas, e inclui 

horas compilando e analisando dados em tabelas em formato Excel e documentos em PDFs disponíveis 

na internet, procurando um padrão informativo e com valor-notícia para, então, a partir desse trabalho, 

criar um conjunto informativo perspectivado de uma maneira até então inédita (Roger, 2011, Edição 

Kindle, location 64). 

 

O autor afirma que a abundância de dados digitais transformou o jornalismo e, por extensão, a própria 

comunicação. O chamado jornalismo de dados (data journalism) torna-se, muitas vezes, curadoria, como 

afirma: 

 

– “O jornalismo em base de dados transformou-se em 
curadoria? Algumas vezes, sim. Hoje existe uma tal 
quantidade de dados disponível no mundo que 
procuramos oferecer em cada notícia os fatos principais – 
e encontrar a informação correta pode se transformar 
numa atividade jornalística tão intensa quanto buscar os 
melhores entrevistados para uma matéria (...) Qualquer um 
pode fazer isso... Especialmente com ferramentas gratuitas 
como o Google Fusion Tables, Many Eyes, Google Charts 
ou Timetric – e você pode acessar postagens dos leitores 
no seu grupo do Flickr (...) Mas a tarefa mais importante é 
pensar sobre os dados obtidos mais como jornalista do 
que como um analista. O que é interessante sobre tais 
dados? O que é novo? O que aconteceria se eu mesclasse 
com novos dados? Responder tais perguntas é da maior 
importância. Funciona se pensarmos numa combinação 
disso tudo”  
(Rogers, 2011, Kindle Edition, location 56-71, grifos 
nossos). 

 

Para Barbosa & Torres (2013, p. 153), o jornalismo guiado por dados é aquele produzido com dados 

que podem ser gerados e disponibilizados por uma diversidade de fontes públicas e privadas – inclusive 

as próprias organizações jornalísticas. Afirmam as autoras: 
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– “Entendemos o Jornalismo Guiado por Dados como uma 
das vertentes, um dos aspectos compreendidos pelo 
Paradigma JDBD, uma vez que está no escopo de 
abrangência do seu conceito, sintetizado como sendo: o 
modelo que tem as bases de dados como definidoras da 
estrutura e da organização, bem como da composição e 
da apresentação dos conteúdos de natureza jornalística, 
de acordo com funcionalidades e categorias específicas, 
que também vão permitir a criação, a manutenção, a 
atualização, a disponibilização, a publicação e a circulação 
de cibermeios dinâmicos em multiplataformas. Sendo 
assim, o Jornalismo Guiado por Dados é 
compreendido como uma das extensões para o 
Paradigma JDBD no jornalismo contemporâneo, uma 
vez que demarca a ampliação das possibilidades de 
emprego das bases de dados no processo de produção 
de conteúdos jornalísticos, no seu consumo e circulação”  
(Barbosa & Torres, 2013, p. 154, grifos nossos). 

 

O pesquisador Marcelo Träsel (2013) coloca que o termo Jornalismo Guiado por Dados (JGD) 

compreende diversas práticas profissionais, cujo ponto em comum é o uso de dados como 

principal fonte de informação para a produção de notícias.  

 

Para o autor, o jornalismo de dados  tem por objetivo, justamente, a produção, tratamento e cruzamento 

de grandes quantidades de dados, de modo a permitir maior eficiência na recuperação de informações, 

na apuração de reportagens a partir de conjuntos de dados, na circulação em diferentes plataformas 

(computadores pessoais, smartphones, tablets), na geração de visualizações e infografias. 

Principalmente, afirma o autor, as técnicas do data journalism permitem ao jornalista encontrar 

informação com valor noticioso em bases de dados com milhares ou milhões de registros, dificilmente 

manejáveis sem a ajuda de computadores. Facilitam, ainda, o cruzamento de diferentes bases de 

dados para a produção de novo conhecimento sobre a sociedade, a ser apresentado em narrativas que 

se estendem dos jogos eletrônicos e mash-ups às matérias tradicionais em texto, audiovisual e imagem 

(Träsel, 2013, p.2). 

 

Sabe-se que é expressivo o crescimento do volume e da variedade de dados em ambientes digitais. 

Acredita-se que hoje o universo digital esteja com um volume de 1 yottabyte, o equivalente a 250 trilhões 

de DVDs de dados, conforme indicado na tela a seguir (Fig. 3.9): 
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Imagem colorida e em melhor definição neste link 

<http://goo.gl/95R0OE> ou via QR Code: 

 

 

Figura 3.9 – Big data, Volume de dados, 2013 

Fonte: BigData-Startups (2013)  
 

 

O jornalismo de dados, de fato, insere-se num cenário mais alargado em que a utilização de dados num 

ciclo completo de pesquisa, curadoria e visualização se tornou tendência em outros campos, como nas 

chamadas Ciências duras. Jim Gray, pesquisador da Microsoft Research, na obra O Quarto Paradigma, 

discorrendo sobre a eScience (ciência de dados), constata que os custos de softwares capazes de 

processar e analisar dados dominam as despesas de capital de pesquisas científicas muito mais do que 

equipamentos e dispositivos tecnológicos científicos, como um telescópio, por exemplo.  

 

– "Mesmo nas ciências de 'poucos dados', vêem-se as 
pessoas coletar informação e depois gastar muito mais 
energia na análise da informação do que propriamente na 
coleta. O software é muito idiossincrático, já que o cientista 
de bancada dispõe de muito poucas ferramentas 
genéricas para coletar, analisar e processar dados"  
(Gray, 2001, p. 20). 

 

Essa questão é análoga ao jornalismo de dados. Um media software usado para fins jornalísticos não 

necessariamente está preparado ou construído para desempenhar o papel de uma ferramenta de 

simulação, análise, correlação, comparação e outras tarefas que auxiliem os jornalistas a enxergar nos 

dados as pautas e potenciais notícias a se tornarem públicas. 
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Para o jornalismo de dados florescer, são necessários investimentos em tecnologia, em softwares para 

analisar dados e ainda em treinamento para jornalistas aprenderem a entrar em contato com esses 

dados (públicos ou privados). E sobretudo, é necessária a aproximação entre jornalistas e 

programadores.  

 

Essa aproximação ocorre, por exemplo, no projeto Blog Estadão Dados, núcleo do jornal O Estado de S. 

Paulo especializado em reportagens baseadas em estatísticas e no desenvolvimento de projetos 

especiais de visualização de dados. O site publica gráficos e animações sobre temas do noticiário do 

dia, além de cruzamentos de dados e análises especiais feitas pela equipe, formada por jornalistas e 

programadores. Os posts são divididos em três seções: gráfico do dia (para séries estatísticas que serão 

constantemente atualizadas); e séries especiais (focadas em um tema específico). 

 

Os dados vêm de bases públicas e a equipe lança mão de ferramentas gratuitas e pagas disponíveis na 

web para construir seus infográficos, tabelas e mapas – como Datawrapper, CartoDB e Infogr.am. Nas 

telas a seguir (Fig. 3.10; Fig. 3.11 e Fig. 3.12) é possível observar alguns dos trabalhos gerados pelo projeto. 
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Figura 3.10 – Estadão Dados, Gráfico do dia, 2013 

Fonte: Tela capturada pela autora a partir do 
endereço: 
http://blog.estadaodados.com/chances-
criminoso-investigado-preso-ficar-
cadeia/ 

Título: As chances de um criminoso ser 
investigado, preso e ficar na cadeia 

 

 

 

 

 

 
Imagem colorida e em melhor definição neste link  

<http://goo.gl/Orcmtg> ou via QR Code: 
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Figura 3.11 – Estadão Dados, Gráfico permanente, 
2013. 

Fonte: Tela capturada pela autora a partir 
do endereço: 
http://blog.estadaodados.com/muit
o-alem-do-tomate-o-que-ficou-
caro-ou-barato-em-marco/ 

Título: Muito além do tomate: o que ficou 
caro ou barato em março  

 

 

 

 

 

 

 
Imagem colorida e em melhor definição neste link  

<http://goo.gl/TQgdgy> ou via QR Code: 
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Figura 3.12 – Estadão Dados, Séries especiais de 
infográficos, 2013. 

Fonte: Tela capturada pela autora a partir 
do endereço: 
http://blog.estadaodados.com/serie
s-especiais/ 

Título: Presença de evangélicos é até 12 
vezes maior na Zona Leste. 

 

 

 
Imagem colorida e em melhor definição neste link  

<http://goo.gl/qIgtLz> ou via QR Code: 

 

 
 

 
Outro exemplo brasileiro é o Folha SP Dados (Fig. 3.13), que utiliza mapas interativos e infográficos para 

analisar e visualizar informação presente nas reportagens e artigos do jornal e do site. O projeto trabalha 

com dados abertos disponibilizados por órgãos de governo, universidades e institutos de pesquisa 

independentes. 

 

A iniciativa nasce de uma parceria da Folha e do programa Knight International Journalism Fellowships, 

do Centro Internacional para Jornalistas (ICFJ, na sigla em inglês). O projeto é mantido pelo jornalista 

Gustavo Faleiros, bolsista Knight do Centro Internacional de Jornalistas para o tema de jornalismo de 

dados.   
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Figura 3.13 – Folha SP Dados, visualização de dados, 2012 

Fonte: Tela capturada pela autora a partir do 
endereço: 
http://folhaspdados.blogfolha.uol.com.br/2012/
10/24/se-votassem-imigrantes-poderiam-
decidir-eleicao-em-sp/ 

Título: Se votassem, imigrantes poderiam decidir 
eleição em SP 

 

 

 

Imagem colorida e em melhor definição neste link  

<http://goo.gl/hs9M2J> ou via QR Code: 

 

 
 

 

Um dos exemplos mais antigos em jornalismo de dados que observamos é o Guardian Data Blog. Com 

o slogan “Facts are sacred”, o projeto não apenas desenvolve jornalismo de dados como ainda oferece 

cursos presenciais para ensinar jornalistas e designers a criarem infográficos. Os encontros integram o 

Guardian Masterclass e são realizados em apenas um dia na sede do jornal, em Londres, Inglaterra. No 

curso são ensinadas ténicas sobre como transformar dados complexos em visualizações “simples, 

elegantes e bonitas”, como encontrar informações e adaptá-las para o público, “criando o máximo 

impacto com o design”. As aulas são ministradas pelo gerente de design digital Tobias Sturt e pelo chefe 

de visualização de dados Adam Frost. A figura a seguir (Fig. 3.14) mostra um exemplo de visualização de 

dados desenvolvida pela publicação. 
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Figura 3.14 – Guardian Data Blog, visualização de dados, 2013 

Fonte: Tela capturada pela autora a partir do endereço: 
http://www.theguardian.com/news/datablog/2012/dec/04/government-spending-department-
2011-12 

Título: Government spending by department, 2011-2012: get the data. 

Visualização de dados sobre como o governo da Inglaterra investe o dinheiro arrecadado com os 
impostos entre os anos de 2011 e 2012. 

 
Imagem colorida e em melhor definição neste link <http://goo.gl/zjbtw3> ou via QR Code:  

 

 
 

Nos Estados Unidos, o jornal Los Angeles Times tem desenvolvido trabalhos de visualização de dados e 

ferramentas que facilitam a manipulação de dados através do projeto Data Desk (Fig. 3.15). Entre os 

trabalhos premiados pelo Online Journalism Awards em 2012, iniciativa criada em 2000 para estimular a 

produção jornalística multimídia de qualidade, encontra-se uma ferramenta de código aberto criada pelo 

jornal para cobertura das eleições norte-americanas a partir da base de dados sobre eleições mantida 

pela Associated Press Elections Online. A ferramenta foi criada para ajudar jornalistas do jornal e de 

outras publicações norte-americanas a tratar dados mais facilmente e, deles, extrair pautas para a 

cobertura.  
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Figura 3.15 – Los Angeles Times, Data Desk, 2012 

Fonte: Tela capturada pela autora a partir do endereço: 
http://datadesk.latimes.com/posts/2012/01/introduc
ing-python-elections 

 

 
Imagem colorida e em melhor definição neste link  

<http://goo.gl/r1h1oC> ou via QR Code: 
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RESUMO [3] 

— Criar e manipular dados configura-se como o primeiro ato da antenarração. 

— É um ”momento” do sistema narrativo que inexiste fora de um contexto de software de mídia e, 

particularmente, do software de mídia publicador, também conhecido como CMS; 

— Antenarrar dados insere-se num “cultura de software” e dialoga diretamente com o jornalismo de 

dados; 

— O CMS faz parte da rotina de trabalho dos jornalistas, determina seu fluxo de trabalho, e é em 

seu bojo que o sistema narrativo começa a ser desenhado; 

— Os softwares de código aberto têm ganhado expressão neste contexto e alterado a ecologia de 

publicação nas Redações, sendo o WordPress o exemplo mais paradigmático neste cenário; 

— O modo como o dado é guardado na base de dados, via CMS, irá condicionar, promover ou 

aniquilar possibilidades narrativas diferentes e/ou inovadoras; as features dos publicadores, se 

compreendidas como funcionalidades evolutivas, abrem caminho para formatos narrativos antes 

não pensados ou testados junto aos usuários do meio digital; 

— Se o CMS da empresa jornalística é demasiado rígido e engessado, a experiência narrativa para 

o usuário final possivelmente ficará comprometida ou menos rica face ao que poderia 

eventualmente ser. 

— Assim, a antenarração de dados está intrinsicamente relacionada ao software publicador 

escolhido pela empresa de comunicação (CMS proprietário no mercado, CMS encomendado ou  

CMS evoluído a partir de um programa aberto).  

— Há uma tendência de Redações brasileiras e internacionais a adotarem uma solução open 

source, como o WordPress, e a evoluírem para atender suas demandas específicas, como nos 

casos citados no texto.  

— Um media software usado para fins jornalísticos não necessariamente está preparado ou 

construído para desempenhar o papel de uma ferramenta de simulação, análise, correlação, 

comparação e outras tarefas que auxiliem jornalistas a enxergar nos dados as pautas e 

potenciais notícias a se tornarem públicas. Para o jornalismo de dados florescer, são 

necessários investimentos em tecnologia, em softwares para analisar dados e ainda em 

treinamento para jornalistas aprenderem a entrar em contato com esses dados (públicos ou 

privados). E, sobretudo, é necessária a aproximação de jornalistas e programadores na 

Redação. 
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4. ATO II – ANTENARRANDO OS METADADOS 

 

 
 

Quem vive num labirinto, tem fome de caminhos.  
— Mia Couto 

 

 

Neste capítulo: 

No capítulo anterior, observamos a strata dos dados e como sua manipulação está ligada 

aos softwares de mídia publicadores e jornalismo de dados. Agora, neste quarto capítulo, 

vamos explorar o segundo ato da antenarração: a atribuição de significados aos dados 

previamente colhidos e inseridos nas bases de dados. Antenarrar metadados significará, 

como veremos pelas próximas páginas, o ato de organizar dados e categorizá-los com o 

objetivo de recuperar e reaproveitar informações. Mas não apenas isso: veremos que a 

suposta neutralidade em categorizar objetos é apenas aparente e que os metadados 

funcionam como o embrião da chamada web semântica.  

 

Palavras-chave: antenarrativa, metadados, tagging, etiquetamento semântico, ontologia, 

web semântica, esfera semântica, semântica, inteligência coletiva, inteligência artificial, 

frontend, backend.  
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4.1. ATRIBUINDO SIGNIFICADO AOS DADOS 

Refletir sobre metadados é debater o ato de pôr ordem às coisas: classificá-las, rotulá-las e explicitar o 

seu papel no mundo. Metadados são dados sobre dados e podem ser atribuídos em contextos online e 

analógicos. O tagging – ou etiquetamento semântico – revela-se como o ato de atribuir significado aos 

dados previamente selecionados. 

 

Gordon (apud Saad, 2007) afirma que o tagging tem incidência em pelo menos quatro níveis de 

organização da informação – Data delivery (entrega de dados): como se dá a entrega informativa;  Data 

search (pesquisa de dados): como as notícias são recuperadas, Data exploration (exploração dos 

dados): como as narrativas podem ser acessadas e Data visualization (visualização dos dados): como as 

informações são visualmente apresentadas online. 

 

No ciberjornalismo, a prática do etiquetamento semântico cumpre um duplo papel que envolve os níveis 

acima citados: o tagging organiza os dados internamente para os jornalistas no backend da produção 

jornalística (media software) e, ao mesmo tempo, permite ao usuário acessar conteúdos no frontend do 

cibermeio de uma maneira não convencional (sem clicar no menu do site, por exemplo, ou em alguma 

seção específica). 

 

4.1.1. Os desafios do tagging  no ciberjornalismo 

 

O etiquetamento semântico de narrativas informativas digitais tem ocorrido nos cibermeios de modo 

cada vez mais frequente, uma vez que se apresenta como uma boa solução para problemas de 

navegação, apresentação e recuperação de dados em ambientes digitais. 

 

A prática de tagging tem sido realizada genericamente de três maneiras. A primeira delas é a  

folksonomia, uma combinação das palavras folk (povo) e taxonomy (taxonomia). Foi cunhado por 

Thomas Vander Wal numa lista de discussão sobre arquitetura da informação (Hassan-Montero & 

Herrero-Solana, 2006). Sistemas baseados em tagueamento por folksonomia permitem aos usuários 

etiquetarem livremente conteúdos digitais, dispensando, para tanto, um critério específico, hierárquico ou 

rígido de categorização.  

 

Sem uniformidade ou regras, os leitores guardam ou partilham no ciberespaço conteúdos de interesse. 

Apesar de ser considerado um modelo democrático de “construção coletiva do conhecimento” (Hassan-
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Montero & Herrero-Solana, 2006), uma das principais críticas ao modelo folksonômico é exatamente o 

seu o método caótico de organização de informações.  

 

A folksonomia, deste modo, não dá conta de questões linguísticas e sociais, tais como:  

 

— Normalização gramatical: a folksonomia não prevê divergências na grafia das palavras (gênero, 

número, grau) e nem variações linguísticas (diferenças de sentido entre o Português do Brasil e o 

de Portugal, por exemplo). Especialistas em tagueamento costumam chamar estes ruídos de 

“meta noise”. 

— Alterações em nomes de pessoas ou topônimos : a folksonomia também não é capaz de corrigir 

as possíveis variações de nomes próprios (lugares ou pessoas) e seus significados. “Porto 

Alegre”, por exemplo, é um topônimo complexo e, na web, pode ser percebido como conjunto 

de tags distintas (“porto”, outra cidade ou mesmo o vinho, e “alegre”, o sentimento). 

— Controle de sinonímia, homonímia e quase-sinonímia: ao taguear uma narrativa noticiosa, o 

usuário sempre lança mão de etiquetas que lhe soem mais familiares. Entretanto, outros leitores 

podem não pensar do mesmo modo e então a recuperação da informação torna-se menos fácil. 

Exemplos disso são tags como “automóvel” e “carro”, “geladeira” e “refrigerador”, “dieta ou 

regime”, etc. 

— Polissemia: é a propriedade que uma mesma palavra tem de apresentar vários significados, 

como os termos “tênis” (calçado ou esporte) ou “personalidade” (alguém famoso ou um 

transtorno de personalidade).  

— Fuga de escopo: no âmbito da folksonomia, o usuário está livre para praticar o tagging em 

benefício próprio, sem pensar na coletividade. Exemplo disso é o uso da expressão “para ler 

depois” encontrada como tag no sistema Delicious (Reis, 2007). 

 

Uma segunda modalidade de tagging é a taxonomia, o vocabulário controlado. Diferentemente da 

folksonomia, a taxonomia é uma forma de classificação fundamentada em relações hierárquicas. A 

hierarquia tem a vantagem de ordenar conteúdos diversos, oferecendo uma visão do todo e de como 

este foi distribuído. O índice de dispersão informativa na taxonomia é baixo e a recuperação de dados 

segue uma lógica pré-determinada. No âmbito da taxonomia, as equipes dos sites informativos 

desenvolvem desde diretórios simples até vocabulários controlados sofisticados, ou seja, bancos de 

dados que definem os termos mais utilizados num determinado assunto ou porção de conteúdo e suas 

relações. O vocabulário controlado pode ou não conter um tesauro (dicionário de sinônimos).  
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E, por último, temos observado um modo de tagueamento misto: a folksonomia controlada, uma 

espécie híbrida entre as duas anteriores. Este tipo trabalha com a taxonomia (definida pela equipe 

editorial), mas permite contribuições dos usuários (tagueamento livre). A folksonomia controlada 

geralmente orienta o usuário no processo de tagging: apresenta as palavras-chave semelhantes já 

sugeridas por outros usuários, fornece sinônimos mais comuns, aplica corretores ortográficos e indica o 

assunto ao qual os termos se referem (REIS, 2007). 

 

Para os três casos, como as principais vantagens do uso de tags no ciberjornalismo, destacamos: 

 

— Uma vez etiquetadas, as narrativas ciberjornalísticas começaram a ser encontradas mais 

facilmente pelos usuários, dentro e fora do site (em sistemas de busca interno e externo, como o 

Google ).  

— Os jornalistas também saem beneficiados com o tagging, posto que são capazes, agora, de 

organizar melhor e de forma mais ágil o trabalho de indexação de conteúdos e, por conseguinte, 

recuperar informações mais facilmente.  

— As tags permitem novas reconstruções de narrativas ciberjornalísticas, pois partem de sistemas 

dinâmicos formatados em banco de dados. O conteúdo cresce “tagueado” e relacionado (lógica 

do XML) e não estático (HTML).  

— As tags podem funcionar como menu alternativo, facilitando a navegação por parte do usuário.  

— A nuvem de tags serve também como “medição” de interesse do público-alvo e pode ajudar a 

redação a “descobrir pautas”. 

— Por fim, em termos comerciais, ainda é possível vender grupos de tags aos anunciantes. 

 

Por outro lado, por tratar-se ainda de uma rotina em fase de aperfeiçoamento no âmbito das redações 

web, o tagging apresenta certos desafios. Entre eles, temos: 

 

— Elaborar um vocabulário controlado judicioso do ponto de vista da redação (ou seja, da linha 

editorial do veículo) para organizar o conteúdo jornalístico exige um esforço que não está 

previsto nas redações digitais. 

— Esse trabalho exige também habilidades específicas90 e um constante alinhamento com 

profissionais de SEO para que a estratégia de tagging faça sentido. 

                                                
90 Sobre novas habilidades e competências no ensino do jornalismo, recomendamos a leiturta de Christofoletti, Rogério. Pedagogias, metodologias e 

tecnologias na formação ético-profissional dos cursos de Jornalismo no Brasil. REBEJ – Revista Brasileira de Ensino de Jornalismo. Ponta Grossa, v.1, n.8, 
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— Taguear as narrativas para o usuário não é menos complicado: adotar palavras relevantes 

segundo a perspectiva do público-alvo (modo de nomear o mundo) é uma tarefa que exige 

tempo e alinhamento com equipes. 

— É preciso se chegar a um procedimento simples de tagging para todos os jornalistas da 

redação, fazendo com que usem critérios objetivos (e não pessoais) de tagueamento. 

— É preciso ajustar as tecnologias externas necessárias às soluções tecnológicas da casa.  

— No ciberjornalismo desta primeira década do século XXI, inexiste uma reflexão crítica sobre tal 

processo comunicacional e, mais grave ainda, sobre como os cibermeios se posicionam em 

termos de “entendimento de mundo” ao difundir rótulos em suas narrativas.  

 

Entendemos, contudo, que a prática de tagueamento de narrativas ou outros gêneros discursivos está 

sendo incorporada às rotinas jornalísticas de forma tão rápida e alargada precisamente devido à 

demanda por aperfeiçoar o consumo das narrativas noticiosas, seja quanto ao processo de descobri-las, 

partilhá-las, visualizá-las ou recuperá-las (Xu et al, 2006).  

 

Como lembram Smit & Kobashi (2003), a categorização atribui significado ao introduzir termos num 

sistema significante. “Isto é, a ordenação, hierarquização, estruturação ou categorização de termos: gera 

a arquitetura do universo de funções e atividades da instituição; e atribui sentido ao todo”. 

 

A prática do tagging tende, cada vez mais, a ser considerada uma estratégia comunicativa. Está longe 

de ser uma atividade desligada da linha editorial, portanto. Assim, a definição de um modelo de 

tagueamento para sites informativos será sempre mais pertinente quando for realizada por uma equipe 

multidisciplinar (arquitetos da informação, designers, programadores, bibliotecários, etc.) a qual envolva, 

forçosamente, também jornalistas e editores familiarizados com a linha editorial do meio de comunicação 

em questão.  

 

Salaverría & Negredo (2008) reforçam a ideia: “Por mais que alguns meios agora anunciem sua vocação 

global ou seu alcance internacional, no fundo permanecem ancorados a um terreno e a uma forma de 

ver o mundo. Não poderia ser de outro modo”91 (2008, p. 153). Uma categorização hierárquica de 

termos representa – ou atualiza – sempre um ponto de vista. Supõe-se que este ponto de vista 

mantenha um vínculo muito claro com a cultura jornalística. 

                                                                                                                                                   
p. 129-177, jan. a jun. 2011. 
91 Original em língua espanhola: “Por más que algunos médios anuncien ahora sua vocación ´global´ o su alcance ´internacional´, em el fondo siguen 

estando anclados a um terreno y a uma forma de ver el mundo. No puede ser outro modo”. 
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As livres associações de termos criadas pelos usuários refletem a linguagem comum da coletividade ao 

mesmo tempo em que o vocabulário controlado da redação jornalística evidencia suas predileções 

editoriais, conforme estratégia comunicativa previamente definida.  

 

Podemos dizer que a “folksonomia controlada” encaixa-se melhor na lógica de uma cooperação 

narrativa (hermenêutica, exploratória e participativa), em que inexiste exclusividade retórica, ou seja, os 

papéis de jornalistas e leitores-usuários são intercambiáveis. Ao optar pela folksonomia pura e dura, 

corre-se o risco, no ciberespaço informativo, de deixar para o usuário a responsabilidade de criar a 

coesão narrativa. Por outro lado, ao recorrer à taxonomia mais tradicional, o site jornalístico eliminaria 

qualquer forma de participação dos usuários no processo, correndo o risco de introverter-se em 

demasia (num ambiente naturalmente aberto à participação e à troca). 

 

Para que a comunicação jornalística funcione (e permita a correta recuperação dos documentos e 

informações) cremos que os cibermeios estejam levando em conta os comportamentos habituais dos 

usuários na busca por notícias e informações. Sabe-se que é essencial que o tagueamento leve em 

conta a composição sociocultural e socioprofissional dos usuários. O ideal é que o processo de tagging 

reflita a linguagem do veículo ao mesmo tempo em que se aproxima da linguagem comum dos leitores.  

 

4.1.2. Metadados no frontend  jornalíst ico 

 

Chamamos de frontend a interface da narrativa que interage com os agentes externos do sistema 

narrativo. São as camadas do sistema narrativo com as quais os usuários finais do produto jornalístico 

tomam contato.  

 

Pelo menos desde 2002, as etiquetas semânticas já têm sido “coladas” às notas jornalísticas, a extensas 

reportagens multimídia ou ainda a infográficos interativos. As tags, como são popularmente chamadas, 

geralmente aparecem ao final do texto noticioso (ou foto, vídeo e áudio) e os significados que possuem 

relacionam-se com o tema abordado pela narrativa. Cada etiqueta funciona, assim, como uma palavra-

chave. 

 

Para o usuário final, os metadados aparecem como uma nuvem de tags. Em certos casos, as tag clouds 

chegam a substituir o tradicional menu de navegação – este é o caso da página web do caderno Link, 

do jornal O Estado de S. Paulo (Fig. 4.1). As tags, uma vez agrupadas, também podem servir como nova 
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forma de visualização de notícias – isso já ocorre, por exemplo, no projeto experimental Visualization Lab, 

mantido pelo jornal The New York Times (Fig. 4.2). 

 

 

Figura 4.1 – Link Estadão, nuvem de tags, 2011 

Fonte: Tela capturada pela autora em julho de 2011 a 
partir do endereço  
http://www.estadao.com.br/tecnologia/link/tags/ 

 

 

 

 

 

 

Imagem colorida e em melhor definição neste link  

<http://goo.gl/zzPqpk> ou via QR Code: 
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Figura 4.2 – The New York Times, 
Visualization Lab, 2008 

Fonte: Tela capturada pela autora 
a partir do endereço:   
vizlab.Nytimes.com 

Título: Wordle of Obama 
Acceptance Speech at the 
DNC, 2008. 

 
Imagem colorida e em melhor definição neste link 

<http://goo.gl/JaHvDD> ou via QR Code: 

 

 

 

A versão brasileira do portal esportivo ESPN, apresentada ao público em 29 de Julho de 2008, lançou 

mão de uma arquitetura de informação baseada em navegação por tags  (Fig. 4.3). No topo da página, 

vê-se uma caixa de sistema de busca na qual os usuários podem digitar o nome que procuram (o termo 

“Natação”, por exemplo), sendo levados a uma página dinâmica construída a partir da palavra digitada. 

Para evitar ambiguações, o sistema oferece um recurso de “auto-completar palavras”: o usuário que 

digitar o termo “Timão”, por exemplo, será automaticamente levado à página do “Corinthians”. 

 

Os arquitetos da informação responsáveis pelo projeto explicam que a navegação por tags foi escolhida 

por permitir uma melhor distribuição de conteúdo em diversas plataformas, dar destaque aos esportes 

menos populares e elevar a possibilidade de o site ser encontrado em sistemas de busca externos, 

como o Google,  além de aumentar a possibilidade de comercialização de palavras-chave (Melo e 

Teixeira, 2008).  

 

A navegação por menus tradicionais foi abandonada. Segundo os autores, os menus são “limitados” e 

exigem constantes atualizações e ajustes por parte da redação. O portal optou por manter um menu 

alternativo, contudo, o qual permanece inicialmente fechado aos olhos dos usuários, sendo acionado 

somente após o clique em sua barra. A nuvem de tags foi outro recurso utilizado para estimular a 

navegação e a descoberta de novos termos e, logo, novos conteúdos noticiosos. 
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Figura 4.3 – Portal ESPN, caixa de 
busca, 2008 

Fonte: Material Agência 
Click (2008) 

 

Material completo em PPT disponível no link < 

http://goo.gl/HbTiDK > ou via QR Code: 

 

 
 

 

 
Outro caso brasileiro jornalístico caracterizado pelo uso de tags é o especial Capricha no Make  (Fig. 4.4), 

iniciativa do site da revista Capricho, mantido pela Editora Abril. Esta pesquisadora foi contratada em 

Maio de 2009 para desenvolver uma metodologia de tagging para este projeto, uma espécie de hotsite 

sobre maquiagem. Nos três meses de desenvolvimento do projeto, foram realizados estudos de 

benchmark para o segmento, análises heurísticas de sites e blogs e uma pesquisa qualitativa (grupo 

focal com adolescentes). Ao final do projeto, e com um mapa de tags já elaborado, os jornalistas da 

redação receberam um treinamento sobre tagueamento semântico.  

 

 

Imagem colorida e em melhor definição neste link 

<http://goo.gl/tuzPMO> ou via QR Code: 

 

Figura 4.4 – Capricha no Make, especial do site Capricho, 2009 

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora. 
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Um dos casos mais mais paradigmáticos de uso de etiquetas no jornalismo vem do site da BBC, o qual 

iniciou seu processo de tagging em 2002, limitando-se, neste início, ao uso de palavras-chaves para 

otimizar a indexação pelo motor de busca interno do portal e, depois, pelo Google . A prática é 

conhecida como SEO, como já citado em páginas anteriores. Dois anos mais tarde, em 2004, os 

metadados começaram a ser percebidos pelo portal também como instrumento para melhorar a 

distribuição e agregação de conteúdos (Rosati, 2007). 

 

A BBC então decidiu lançar mão dos vocabulários controlados. E o fez de forma distinta: integrou uma 

classificação controlada criada pela equipe interna do site (forma de categorização chamada top-down, 

ou seja, do alto para baixo) com a classificação dos usuários (etiquetamento do tipo bottom-up, de baixo 

para cima) (Quintarelli, Resmini, & Rosati, 2007). 

 

O arquiteto da informação italiano Luca Rosati (2007) comenta que a opção da BBC por alcançar um 

equilíbrio entre os dois sistemas de classificação teve a vantagem de envolver o público no processo de 

gestão do site, trazendo um retorno positivo à imagem do negócio. Na prática, as tags dos usuários são 

absorvidas pelo vocabulário criado pela redação somente quando atingem um certo patamar de 

frequência. 

 

O autor sublinha, entretanto, que a maior vantagem deste tipo de prática é que ela potencializa o tipo de 

pesquisa típica da web: é capaz de a) ajudar o usuário a identificar outros elementos de tipo similar que 

podem ser interessantes ulteriormente e b) corrigir o curso da pesquisa nos casos em que o resultado 

obtido não é propriamente aquele buscado, ou nas vezes em que, a partir da própria pesquisa, surjam 

novas necessidades. 

 

O Nytimes.com tem feito um esforço desde 2009 – segundo informações publicadas em seu próprio site 

– em vincular os títulos de suas notícias aos bancos de dados geográficos Geonames. O empenho em 

promover dados vinculados (Linked Data) concretizou-se em 2011 com o projeto Longitude: um mapa 

geográfico que traz as notícias do dia pontuadas pela localização dos acontecimentos. O usuário pode 

clicar na cidade para ler a notícia (Fig. 4.5). 
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Imagem colorida e em melhor definição neste link  

<http://goo.gl/gcR5xm> ou via QR Code: 

 

 

Figura 4.5 – Nytimes.com, Beta 620, Longitude, 2011 

Fonte: Tela capturada pela autora a partir do endereço: 
http://beta620.nytimes.com/projects/longitude/ 

 

Nas figuras a seguir, temos exemplos de aplicativos semânticos usados pelo espanhol LaInformación 

(Fig. 4.6) e pelo site do jornal norte-americano  The New York Times  (Fig. 4.7) para ampliar a 

compreensão informativa por parte dos leitores. São exemplos que revelam pistas de como as narrativas 

ciberjornalísticas tendem a ser construídas no contexto da emergente web semântica. No caso do 

LaInformación, o jornal permite que usuários selecionem uma palavra da notícia publicada (isso pode ser 

feito com o cursor do mouse) e verifiquem o seu significado. O site utiliza uma aplicativo semântico 

chamado HeadUp. No exemplo do NYTimes.com, o usuário pode consultar o significado das palavras 

consideradas de difícil compreensão. O recurso é o mesmo usado pelo LaInformación.  
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Imagem colorida e em melhor definição 

neste link <http://goo.gl/V9RUqa> ou via 

QR Code: 

 

 

Figura 4.6 – LaInformación, recurso semântico, 2011 

Fonte: Tela capturada pela autora a partir do endereço: 
http://blogs.lainformacion.com/proyectoi/2010/01/pruebalo-busca-mientras-lees-en-
lainformacioncom/ 

 

 

 

Figura 4.7 – Nytimes.com, dicionário na reportagem, 
2011 

Fonte: Tela capturada pela autora a partir do 
endereço: Nytimes.com 

 

Imagem colorida e em melhor definição neste link  

<http://goo.gl/XfKnvz> ou via QR Code: 

 
 
 
A relação dos termos mais procurados pode ser verificada nas imagem Fig. 4.8, conforme o ano de 

consulta. Na Fig. 4.9, vemos uma solução semelhante: o Times Companion é um experimento do 

Nytimes.com ainda em teste e que tem por objetivo apresentar informação contextual "instantânea" ao 

leitor com o mínimo de interrupção em sua experiência de leitura. 
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Figura 4.8 – Nytimes.com, palavras mais 
consultadas, 2009 

Fonte: Tela capturada pela autora a partir 
do endereço: Nytimes.com 

 

 

Cf. dados mais atuais (2012) em: 

http://www.niemanlab.org/2011/07/nytimes-coms-most-looked-up-words-

for-2011-even-more-morose-than-last-years-list/ 

 
 

 

 

Figura 4.9 – Times Companion, 
experimento semântico do Nytimes.com. 

Fonte: Tela capturada pela autora 
a partir do endereço: 
http://beta620.Nytimes.com
/viewer/times-companion/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem colorida e em melhor definição neste link  

<http://goo.gl/54dojb> ou via QR Code: 
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4.1.3. Metadados no backend  jornalíst ico 

 

A adoção de metadados no backend jornalístico está intimamente relacionada à consolidação de 

sistemas de publicação e gestão de conteúdos online dinâmicos. Chamamos de backend a interface 

administrativa dos dados e metadados com os agentes internos do sistema (sendo que agentes podem 

ser navegadores, clientes de HTTP, FTP e etc). É no backend que ocorrem os agenciamentos das 

camadas do sistema narrativo a que possivelmente os usuários finais do produto jornalístico não têm 

acesso.  

 

Em Junho de 2011, dois representantes da Globo.com, Fernando Carolo e Leonardo Burlamarqui, 

apresentaram na Conferência SemTech, em São Francisco, Estados Unidos, um paper intitulado 

Improving web Content Management with Semantic Technologies. O documento dá a conhecer os 

primeiros investimentos da marca em tecnologias semânticas para melhor organização e otimização do 

conteúdo jornalístico. 

 

O relatório ao qual tivemos acesso começa explicando que a decisão de se adotar tecnologia semântica 

surgiu a partir do seguinte problema: diversos e ricos conteúdos publicados em páginas irmãs, todas 

sob o domínio da empresa, mas sem vinculação semântica, como se vê nas imagens a seguir (Fig. 4.10, 

Fig. 4.11 e Fig. 4.12). Notícias sobre mesmo personagem (Romário) foram publicadas em editorias 

distintas (esportes, política, celebridades) e semanticamente desvinculadas. 

 

 

Figura 4.10 – Globo.com, notícia sobre 
Romário no GloboEsportes.com, 2011 

Fonte: Carolo & Burlamarqui 
(2011)  

 

 
Imagem colorida e em melhor definição neste link 

<http://goo.gl/UUSf6y> ou via QR Code: 
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Figura 4.11 – Globo.com, notícia sobre 
Romário no site G1, 2011 

Fonte: Carolo & Burlamarqui 
(2011)  

 

 
Imagem colorida e em melhor definição neste link 

<http://goo.gl/UUSf6y> ou via QR Code: 

 

 
 

 

 

Figura 4.12 – Globo.com, notícia sobre 
Romário no site EGO, 2011 

Fonte: Carolo & Burlamarqui 
(2011)  

 

 
Imagem colorida e em melhor definição neste link 

<http://goo.gl/UUSf6y> ou via QR Code: 

 

 

 
O sistema de anotação semântica em Globo.com começou a ser implementado em 2009. Os recursos 

foram incorporados aos três CMS (Content Management System) do site: no publicador de notícias 

(baseado em Django), no publicador de vídeos desenvolvido na casa e no publicador de blogs (adaptado 

do WordPress).   

 

Nas telas a seguir, Fig. 4.13 e Fig. 4.14, podemos conhecer o quadro de anotação semântica ao qual o 

jornalista tem acesso e deve preencher ao publicar uma notícia. As categorias e a própria ontologia 

foram desenvolvidas previamente por engenheiros, ontologistas e equipe editorial. 
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Figura 4.13 – Globo.com, sistema de 
publicação com anotação semântica, 
2011 

Fonte: Carolo & Burlamarqui 
(2011)  

 

 

 
Imagem colorida e em melhor definição neste link 

<http://goo.gl/UUSf6y> ou via QR Code: 

 

 
 

 

 
 

 

Figura 4.14 – Globo.com, anotação semântica, 2011 

Fonte: Carolo & Burlamarqui (2011) . 
 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem colorida e em melhor definição neste link <http://goo.gl/UUSf6y> ou via QR 

Code: 

 

 

Como resultado, o relatório apresentado na conferência revela que o site conseguiu, com as anotações 

semânticas e a criação de ontologias, oferecer uma navegação ao usuário baseada em "conceitos" e 
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não mais "seções", muito mais fluida e amigável. Para a equipe interna, facilitou a organização e 

recuperação de informações, além de ser possível publicar mais páginas com menos esforço. Na Fig. 

4.15, é possível examinar um exemplo de página gerada com tecnologia semântica, ou seja, com links 

relacionados contextualmente por tema. 

 

 

Figura 4.15 – Globo.com, página gerada 
com tecnologia semântica, 2011 

Fonte: Carolo & Burlamarqui 
(2011) . 

 

 

 

 

 

Imagem colorida e em melhor definição neste link 

<http://goo.gl/UUSf6y> ou via QR Code: 

 

 
 

O Guardian.co.uk utiliza um sistema de marcação semelhante, no qual o jornalista deve informar: o tipo 

de conteúdo (texto, áudio, vídeo, etc.), a fonte da informação (se originária do Guardian, Observer ou da 

web), o nome do autor (jornalista ou fotógrafo), o canal ao qual o conteúdo pertence e o gênero do 

conteúdo (artigo, notícia, reportagem, obituário, comentário, análise, etc.), além do assunto (o site possui 

por volta de 9 mil tags cadastradas), conforme se nota na Fig. 4.16. 
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Imagem colorida e em 

melhor definição neste link 

<http://goo.gl/kg788d> ou 

via QR Code: 

 

 

Figura 4.16 – Guardian.co.uk, anotação semântica, 2013 

Fonte: Tela capturada pela autora a partir do endereço: 
http://www.currybet.net/cbet_blog/2011/09/csforum11-martin-belam.php 

 

 

Os metadados incidem também diretamente na construção da narrativa noticiosa e em sua forma de 

apresentação. Como vemos na Fig. 4.17, a resenha fílmica foi elaborada pelo jornalista do jornal norte-

americano The Wall Street Journal. Na mesma página, há um quadro (box) à direita, menor, em que se lê 

Films Mentioned in This Article ("Filmes citados nessa resenha") na Fig. 4.18. 

 

Para a criação da página tal como a observamos, um aplicativo semântico adotado pelo jornal fez um 

reconhecimento das palavras utilizadas pelo jornalista no artigo e “puxou” informações relacionadas ao 

texto. Os dados foram extraídos do Free Base, uma base de dados construída a partir de relações 

semânticas entre pessoas, lugares, objetos – nesse caso, sobre cinema. Ou seja, o quadro foi gerado 

automaticamente pela máquina a partir de uma ontologia fílmica. 
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Figura 4.17 – The Wall Street Journal, página de 
entretenimento, 2011 

Fonte: Tela capturada pela autora a 
partir do endereço: 
http://online.wsj.com/ 

 

 

 

Imagem colorida e em melhor definição neste link 

<http://goo.gl/SSFoN2> ou via QR Code: 

 

 
 

 

Figura 4.18 –The Wall Street Journal, Box 
vinculado à resenha de filme, 2011 

Fonte: Tela capturada pela autora a 
partir do endereço: 
http://online.wsj.com/ 

 

 

 

 

 

 

Imagem colorida e em melhor definição neste link 

<http://goo.gl/SSFoN2> ou via QR Code: 
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Encontramos um outro tipo de utilização de tecnologia de marcação no jornalismo chamado de 

crowdsourcing investigativo. Trata-se de uma apuração de informações realizada por repórteres e 

editores coletivamente e potencializada por ferramentas semânticas.   

 

O Document Cloud certamente é o exemplo mais conhecido na web. São os próprios jornalistas que 

criam as suas bases de dados documentais (publicam os arquivos online na "nuvem") com anotações 

semânticas (Fig. 4.19). Cada nota feita pelo jornalista ganha um endereço (URL) único. Os documentos 

permanecem privados até que o jornalista deseje torná-los públicos. Ao abri-los ao acesso geral, o 

documento é incorporado a um catálogo público. As informações passam a ser correlacionadas através 

das anotações semânticas. O site contém documentos judiciais, transcrições de audiências, 

depoimentos, legislação, relatórios, memorandos, atas de reunião e correspondências em geral. Em 

Junho de 2011, o site fechou uma parceria com o IRE (Investigative Reporters and Editors). 

 

 

 

 

Figura 4.19 – DocumentCloud, anotação 
semântica coletiva, 2011 

Fonte: Tela capturada pela autora a 
partir do endereço: 
https://www.documentcloud.or
g/home 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem colorida e em melhor definição neste link 

<http://goo.gl/1vB8ya> ou via QR Code: 
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4.2. DOS METADADOS À  WEB SEMÂNTICA 

Sabe-se que, na linguagem humana, uma palavra pode assumir diversos significados. A palavra Turkey 

(em inglês), por exemplo, pode significar tanto o animal “Peru” como o país “Turquia”. Na linguagem dos 

computadores, por outro lado, essa ambiguidade não está prevista. Os softwares computacionais não 

conseguem fazer tais distinções, principalmente as mais sutis.92 Para que consiga, é necessária a 

utilização de metadados, ou seja, é preciso lançar mão da anotação semântica.  

 

Assim, as camadas de antenarração do sistema narrativo que trabalham com metadados e as 

linguagens de marcação podem proporcionar um ambiente digital jornalístico “desambiguado”, ou seja, 

contribuem para o fortalecimento de uma “Web Semântica” (WS), a qual pode ser assim qualificada: 

 

– “(...) as máquinas se tornarão muito mais capazes de 
processar e "compreender" os dados que, no momento, 
são meramente exibidos. As informações variam ao longo 
muitos eixos. Um deles é a diferença entre a informação 
produzida principalmente para consumo humano e a 
produzida principalmente para as máquinas. (...) Até o 
momento, a web se desenvolveu mais rapidamente 
como um meio de documentos para pessoas ao 
invés de dados e informações que podem ser 
processados automaticamente. A web semântica visa 
corrigir isto. (...) O desafio da web semântica, portanto, é 
fornecer uma linguagem que expresse dados e regras de 
raciocínio sobre estes dados e que permita que as regras 
existentes sejam entendidas por qualquer sistema de 
representação de conhecimentos (...) se bem concebida, a 
web semântica pode assistir à evolução do 
conhecimento humano como um todo” 
(Berners-Lee, Hendler, & Lassila, 2001, grifos nossos). 

 

Como afirma Berners-Lee (1998), a web semântica é um “esforço” que o homem faz para ajudá-la – a 

máquina – a compreender os documentos na rede e em rede. A WS tem sido nomeada de diversas 

formas, sendo a definição de “plataforma” a mais comumente encontrada na literatura científica e nos 

meios de comunicação especializados em tecnologia e informática, ao lado de “conjunto de aplicativos 

inteligentes”, “tecnologias inteligentes” e “extensão da web atual”. 

 
                                                
92 Para Raymond Willians (2007), a questão da semântica vai sempre além da polissemia: atribuímos diferentes tipos de valoração às palavras, ainda que 

usemos o mesmo significado presente no dicionário. 
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A definição mais comumente citada é a seguinte: “A web semântica não é uma rede separada, mas uma 

extensão da atual, na qual a informação recebe um melhor significado, os computadores são mais bem 

programados e as pessoas trabalham em colaboração” (Berners-Lee, Hendler & Lassila, 2011, p. 35).  

 

Breslin, Passant & Decker (2009) definem dessa maneira: "A web semântica é uma plataforma útil para 

conectar e realizar operações com uma diversidade de dados vinculados a pessoas-objetos 

recuperados de websites sociais heterogêneos". Organizar informações93 passou a ser, de fato, o maior 

desafio que a WS se propõe a ultrapassar (Dziekaniak & Kirinus, 2004; Xu et al, 2006).  

 

Essa necessidade de fazer o computador compreender documentos nasce em decorrência da azáfama 

informativa na qual a web se transformou. O processo de acesso, recuperação e partilha de dados por 

parte do homem, apesar de não se configurar como um problema novo, agrava-se no ciberespaço 

devido à grande quantidade de dados presente na rede. Breslin, Passant & Decker (2009) afirmam que 

vivemos na “era dos exabytes” (1 exabyte (EB) = 2^60 bytes = 1 bilhão de gigabytes). 

 

Num espaço informativo crescente e caótico, a chamada web semântica surge como uma solução 

inteligente que promete pôr ordem nas informações, tornando-as mais facilmente encontráveis através 

da atribuição de significados aos dados. 

 

Apesar da web semântica94 não ser considerada por aquele que cunhou o termo como uma iniciativa 

estritamente relacionada à inteligência artificial (Berners-Lee, 1998, 2010), é inegável que há paralelos no 

desenvolvimento da web e da própria inteligência artificial (Halpin, 2004).  

 

Berners-Lee (1998, 2006, 2010) esclarece que a inteligência artificial é um campo do conhecimento — 

podemos dizer que o significado de campo neste contexto figura à semelhança do conceito de campo 

definido por Bourdieu (1983) — enquanto a web semântica é um projeto dentro do campo. 

                                                
93 Vale lembrar que Bauman (1994, p.16)  afirma que tanto a ordem como o caos são ideias modernas. Para esse autor, existia um “mundo anterior” e 

nesse mundo o “projeto de unidade cultural” não existia. Esse mundo antigo não tinha consciência da ordem. Atualmente, escreve Bauman, o mundo 

moderno, ao contrário, “concebe a ordem como uma questão de projeto” (Bauman, 1994, p.176-177). Para Gianni Vattimo, o discurso da ordem é capaz 

de acalmar a sociedade. Esse autor italiano escreveu em 1992: “A realidade ordenada é um mito tranquilizador” (1992, p.13-14). Na sociedade da 

comunicação de Vattimo, os meios de comunicação de massa caracterizam a sociedade como complexa e caótica (não transparente, nem iluminada ou 

consciente de si). “(...) é precisamente neste relativo ´caos´ que residem as nossas esperanças de emancipação” (1992, p.10). 

94 Dentro de uma visão evolucionista da web –  que não é propriamente a nossa, mas comumente difundida – reverbera-se o conceito de web 1.0 (ou seja, 

o período em que a web surgiu e funcionou como um grande repositório de informações); de web 2.0 (a segunda fase da web, marcada pelas redes sociais 

e por uma intensa partilha de informações por parte dos usuários); e, por fim, agora, temos o discurso da "Web 3.0" ou web semântica, o equivalente à 

terceira onda da web. 
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A web semântica usa inteligência artificial e deve muito ao desenvolvimento deste campo. “A web 

semântica deveria ser um ótimo playground para a inteligência artificial”, afirma, completando, “os 

projetos de inteligência artificial deveriam, de fato, usar a web semântica para interoperarem entre si” 

(Berners-Lee, 2006). 

 

Se a inteligência artificial busca construir máquinas que, ao resolver problemas, simulem o ato de pensar 

(Teixeira, 1994), a web semântica por outro lado tem uma pretensão que parece mais modesta: 

organizar dados digitais através de aplicações de tal maneira que permitam a eles operarem entre si. 

Para dialogarem, precisam ser padronizados por meio de uma arquitetura específica e de certos 

vocabulários comuns.  

 

4.2.1. Augmented web : dados abertos e vinculados por sentido 

As anotações semânticas podem ser de três tipos, como esclarecem Oren et al (2006): a) informais 

(ocorre, por exemplo, quando fazemos uma anotação em um livro que estamos a ler), b) formais (é um 

apontamento digital, mas a máquina não compreende seu significado) e as c) ontológicas (os 

computadores conseguem compreender o significado da anotação). 

 

Um dos primeiros produtos a permitir marcação foi o Lotus Magellan, de 1998, descontinuado poucos 

anos mais tarde. O programa permitia fazer anotações sobre documentos e objetivos no hard drive do 

sujeito de forma que ele conseguisse facilmente encontrá-los. Em 2001, o Bitzi permitiu o processo de 

tagging em qualquer mídia que tivesse uma URL. O processo de etiquetamento, entretanto, ganhou 

espaço em 2003, quando o serviço de bookmark Delicious mostrou ser possível não apenas identificar 

conteúdos e pessoas, mas desambiguá-los.  

 

O Delicious e outros serviços como Youtube, Facebook, Flickr e Twitter são, na atualidade, os mais 

conhecidos e populares serviços que permitem tagueamento de vídeos, fotos e páginas por parte dos 

usuários (Preece & Shneiderman, 2009). São os serviços mais próximos do que Berners-Lee, Hendler & 

Lassila (2001) chamaram de “os primeiros passos no desenvolvimento da web semântica”.  

 

Duas importantes tecnologias de marcação já existem: o XML (Extensible Markup Language) e o RDF 

(Resource Description Framework): 
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o XML permite que os usuários criem seus próprios rótulos para demarcar textos, fotos, 

vídeos e demais conteúdos. Entretanto, o XML é considerado limitado por permitir que 

essa marcação seja realizada arbitrariamente. Ou seja, a estrutura é adicionada aos 

documentos sem um prévio critério de tagueamento. 

 

o RDF, por outro lado, realiza a codificação do significado dos conteúdos. Para tanto, 

utiliza jogos compostos por três elementos, mais ou menos como temos 

gramaticalmente com o “sujeito”, o “verbo” e “objeto” de qualquer frase elementar. É a 

marcação endossada e recomendada pelo consórcio W3C .  

 

Os engenheiros irlandeses Breslin, Passant & Decker (2009) sustentam que o desenvolvimento da web 

semântica está atrelado ao amadurecimento da web 2.0. Para eles, dar significado aos dados da rede 

seria um trabalho inviável para um grupo de programadores, mas pode ser executado se for “dividido” 

por entre os milhões de usuários da rede. Tal missão já está em curso, conforme: (1) os publishers 

adicionam ontologias em seus sites; (2) os usuários usam esses sites, aprimorando o sistema; (3) os 

desenvolvedores se especializam em aplicativos inteligentes; e (4) os anunciantes veiculam as ontologias 

com seus objetivos comerciais. 

 

A partir do uso de aplicativos semânticos nas redes sociais, a WS poderá chegar à sua plenitude, o que 

significaria, portanto, obter os seguintes benefícios: 

 

— obter informação relevante na rede, oriunda de espaços sociais relacionados; 

— usar a mesma identidade na rede para vários sites ("subscribe to my brain"); 

— fazer a web funcionar como um clipboard, arrastando conteúdos de um aplicativo para outro 

(arrastar informações de um ponto no mapa, como a localização de uma cidade comentada 

num post de blog, por exemplo); 

— evitar redundâncias e perda de tempo (entrar em diferentes sites para publicar o mesmo 

conteúdo); 

— melhorar a forma de apresentação das informações (devido ao grande número de dados sobre 

usuários, seus interesses e relacionamentos, a WS poderia provocar modos inovadores de 

apresentar esse tipo de informação); 

— criar mashups semânticos, combinando diferentes fontes e relacionando-as; 

— melhorar o processo de recuperação de informações (perguntas mais "finas" poderão ser feitas 

sem dificuldade: "mostre-me as pessoas geograficamente e socialmente perto de mim 

considerando meu estilo musical", por exemplo). 
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Na visão desses autores e, de um modo geral, de outros autores nas Ciências da Computação e em 

outras ciências duras, a web semântica é uma augumented web, ou seja, é o que já existe só que mais 

poderosa e ampliada. Não necessariamente significa conectar pessoas de um modo melhor, mas 

conectar e dar sentido a documentos os quais referenciam pessoas, objetos e lugares. 

 

Quando enunciamos a expressão "operar entre si", evocamos um dos pilares no qual a WS de Berners-

Lee e a esfera semântica como um todo se sustentam: a interoperabilidade dos dados. Os engenheiros 

irlandeses Breslin, Passant & Decker (2009), de fato, identificam tal conceito como o ponto central na 

discussão em torno da web semântica.  

 

Dizem os autores que a concretização do objetivo de acessar informação contextualizada, recuperá-la, 

processá-la e reutilizá-la mais eficientemente reside sobre a possibilidade de os sites "conversarem" 

entre si, ou seja, de operarem em conjunto.“A interoperabilidade entre os sites sociais é necessária em 

termos tanto de objetos-conteúdo como redes pessoa-pessoa. Isso requer mecanismos de 

representação para interconectar pessoas e objetos na web de forma interoperável e extensível.” 

(Breslin, Passant & Decker, 2009). 

 

O consórcio W3C acentua a importância da interoperabilidade ao divulgar em seus documentos a sua 

própria compreensão de web semântica: "O termo refere-se à visão do W3C da Web dos Dados 

Linkados" (W3C Brasil, 2011). 

 

Existe uma plêiade de pesquisadores trabalhando no W3C – World Wide Web Consortium, nos EUA, 

França e Japão, fórum aberto a indústrias e academia para pesquisas na área. Berners-Lee, Hendler & 

Lassila (2001) comentam que:  

 

– “(...) o verdadeiro poder da web semântica será realizado 
quando as pessoas criarem muitos programas que 
coletem conteúdo da web a partir de diversas fontes, 
processem a informação e façam um intercâmbio dos 
resultados com outros programas. A eficácia de tais 
softwares-agentes aumentará exponencialmente à medida 
que ficarem disponíveis mais serviços e conteúdos legíveis. 
A web semântica promove esta sinergia: mesmo agentes 
que não foram expressamente concebidos para 
trabalharem em conjunto podem transferir dados entre si 
quando os dados vierem com semântica”  
(Berners-Lee, Hendler & Lassila, 2001). 
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Estes agentes são sistemas computacionais capazes de interagir autonomamente para atingir os 

objetivos do seu criador. Os agentes possuem algumas características como autonomia e reatividade 

(percebem o ambiente e tomam as decisões), têm comportamento colaborativo, possuem objetivos, são 

flexíveis, sociáveis e têm a capacidade de aprender. A web semântica possui vários agentes interagindo 

entre si, compreendendo, trocando ontologias, adquirindo novas capacidades racionais quando 

adquirirem novas ontologias e formando cadeias que facilitam a comunicação e a ação humana.  

 

O conceito de dados vinculados, ou dados linkados, ou em sua forma original Linked Data, pressupõe 

que os dados digitais devam estar abertos (Open Data) e vinculados por sentido (ou seja, por semântica) 

para que essa Web dos Dados funcione (ver fórmula na Figura 42).  

 

Note-se que não se trata de vincular dados através de hiperligações de endereçamento simples – como 

a marcação HTML já o faz – mas de unir dados por meio de relações de significado entre seus termos, 

ou seja, ligar uma palavra a outra (um dado a outro) através do que representam (Fig. 4.20). 

 

 
Figura 4.20 – Facebook, Linked Data, 2010 

Fonte: Tela capturada pela autora em Outubro de 2010 a partir de sua conta pessoal no 
Facebook.com 

A mensagem sugere ao usuário a possibilidade de conectar-se aos amigos e sites favoritos. 
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4.2.2. Ontologia: a cola da  web semântica 

A ontologia, enquanto documento (ou arquivo) que define formalmente as relações existentes entre os 

termos, consegue dar algum sentido ao caos informativo, mesmo que duas ou mais bases de dados não 

compreendam de uma mesma maneira os termos que possuem. Trata-se do vocabulário necessário 

para a comunicação eficaz entre os agentes e as páginas, como afirma Pinho (2009): 

 

– “As ontologias funcionam de maneira muito parecida 
com o nosso cérebro, relacionando identidades similares 
e agrupando-as em classes diferentes. Um telefone, por 
exemplo, se enquadra em diversos grupos: telefones, 
aparelhos eletrônicos, instrumentos de comunicação e 
assim por diante (...)”  
(Pinho, 2009, grifos nossos). 

 

Assim, esses "vocabulários comuns", ou seja, as ontologias, são capazes de "colar" semanticamente os 

dados. Na conceitualização do W3C, a ontologia "(...) define os termos utilizados para descrever e 

representar uma área do conhecimento" (World Wide Web Consortium, 2004). 

 

Logo, a web semântica necessita de ontologias com diferentes níveis de estruturas para especificar 

descrições para as "classes" de coisas, as relações que podem existir entre as coisas e as propriedades 

(ou atributos) que tais coisas possam ter. 

 

King & Reinold (2008, p.8) simplificam dizendo que ontologia é uma “coleção de conceitos, organizados 

em uma hierarquia de categorias, combinada com as relações entre os conceitos, a fim de refletir o 

vocabulário de uma área de conhecimento”. Para Brandão & Lucena (2002), as ontologias possibilitam o 

"preenchimento do vazio semântico" entre a representação sintática da informação e sua 

conceitualização, como esquematizado na Fig. 4.21. 

 

 

Figura 4.21 – Ontologia 
como chave para o 
entendimento comum, 2002 

Fonte: Brandão & 
Lucena 
(2002, p.4). 
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Diferentes segmentos movimentam-se na construção de ontologias – a Fig. 4.22 apresenta um exemplo 

de modelo ontológico – e para diferentes aplicações. São governos, entidades e associações, além da 

própria iniciativa privada. Geralmente, as ontologias são criadas por equipes formadas por engenheiros, 

profissionais da tecnologia e, eventualmente, biblioteconomistas. Raramente, conforme apuramos, 

jornalistas participam do processo de definição dos termos.  

 

 
Figura 4.22 – Modelo ontológico, 2011  

Fonte: Semantic web Use Cases and Case Studies (2011). 

 
Imagem colorida e em melhor definição neste link <http://goo.gl/zAXhtW> ou via QR Code: 
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O Swoogle é um mecanismo de busca voltado a encontrar recursos RDF disponíveis pela web, incluindo 

ontologias disponíveis para uso. As ontologias mais populares atualmente são o FOAF (para redes 

sociais), Dublin Core (para bibliotecas), SIOC (para comunidades online e conteúdo), W3C Basic Geo 

Vocabulary (para coordenadas de localização geográfica) e Gene Ontology (para genéticas, organismos), 

segundo Breslim, Passant e Decker (2009). 

 

Além dessas, temos DOAP (vocabulário para descrever projetos), SKOS (para representar taxonomias e 

organização de conhecimento), Music95 Ontology (vocabulário para definir termos ligados a músicos, 

álbuns, bandas, faixas musicais e afins), Review Vocabulary (para resenhas) e o Creative Commons 

(ontologia destinada a descrever licenças autorais).  

 

Mas por que a esfera semântica precisa de ontologias? Não bastaria um dicionário ou uma taxonomia 

bem estruturada para explicar à máquina o significado e as nuances entre os termos?  

 

O dicionário tem como propósito definir conceitos. O formato permite apresentar mais de uma definição 

por termo. Há dicionários de sinônimos, antônimos, de termos específicos de uma área do 

conhecimento, por exemplo. O tesauros trabalha na lógica do sinônimo, aproximando conceitos 

similares. A taxonomia coloca os conceitos em hierarquia. O ambiente semântico precisa de ontologias 

porque são elas que, através de metadados, criam relações semânticas entre os termos.  

 

As ontologias podem ser enriquecidas pela folksonomia (tagging social) (Angeletou, Sabou, Specia & 

Motta, 2007). O tagueamento livre de conteúdos é dinamicamente atualizado pelos usuários, o que o 

torna rico em jargões, expressões populares e termos corriqueiros que podem ser incorporados às 

ontologias formais e previamente estruturadas que passam a ganhar as características da linguagem 

natural: o multilinguismo, a ambiguidade, a inventividade.  

 

Breslim, Passant e Decker (2009) dizem que, de fato, a folksonomia é um "passo" rumo à web 

semântica, embora seja mais comum observar o uso de vocabulário controlado em aplicativos 

semânticos (lógica top-down) e poucas vezes o aproveitamento das tags sociais para aprimorá-los 

(down-top). 

 

                                                
95 Cf. Lista de siglas. 



Ato II - Antenarrando metadados   
 
 

 144  

A representação da realidade das coisas através de ontologias coloca a esfera semântica como uma 

“unambiguous web” (Siegel, 2010). A noção de desambiguação torna-se, nesse contexto, outro 

argumento fundamental. A esfera semântica passa a ser um espaço digital “desambiguado”, onde 

máquinas conseguem entender o significado dos dados em diversos contextos e sem interpretações 

sobrepostas96. 

 

O programa Gnosis (Fig. 4.23) é um plugin semântico criado para enriquecer a experiência online do 

usuário. O aplicativo faz a leitura da página (nesse caso, uma página da Wikipédia), identificando quais 

palavras referem-se a pessoas, empresas, cidades, paisagens, moedas, ongs, etc.. Os termos são 

sublinhados com as cores das categorias (à esquerda) estabelecidas pelo aplicativo. A identificação e 

compreensão do significado das palavras dá-se por meio de uma ontologia específica adotada pelo 

software. 

 

 

Imagem colorida e em melhor definição 

neste link <http://goo.gl/9ytcPO> ou via QR 

Code: 

 

Figura 4.23 – Gnosis, complemento semântico, 2011 

Fonte: Tela capturada pela autora a partir do endereço: https://addons.mozilla.org/en-
US/firefox/addon/clearforest-gnosis/ 

                                                
96 As máquinas compreendem, por exemplo, que o Esporte Clube Vitória tem sede em Salvador, e não na cidade de Vitória da Conquista, na Bahia, 

localidade afastada da Vitória capixaba. Sabem que existem milhares de meninas chamadas Vitória, mas que apenas uma cresceu e reinou por mais de 

sessenta anos na Inglaterra. Conhecem, na literatura estrangeira, uma obra intitulada El Pensamiento de Francisco de Vitoria e outra, na literatura brasileira, 

sobre a lenda da vitória-régia; que, por sua vez, no contexto da biologia, é uma Victoria amazônica, flor que pouco ou nada tem a ver com o Esporte Clube 

Vitória. Para o homem, tais sutilezas em torno do termo “vitória” são facilmente apreendidas consoante o contexto e as condições de enunciação. Para a 

inteligência artificial da máquina, tal apreensão é mais penosa. Daí a necessidade de um projeto – computacional, linguístico e comunicacional – chamado 

“web semântica”. Vale aqui destacar a ideia de “projeto”, ou seja, a web semântica não ocorre como um salto quântico, como muitos preconizam, como 

súbito adentramento a uma nova etapa em rede.  
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Como vimos, a esfera semântica funda-se com a interoperabilidade de dados, garantida por sua vez 

pela implementação de ontologias. E quem as cria, as ontologias? Os ontologistas que organizam 

conceitos e elaboram as suas relações (geralmente são engenheiros, como já foi mencionado) têm em 

mãos o poder de representar a significação do mundo real nos processos de busca e uso da rede. 

Conceituar e criar laços conceituais garante a aproximação entre gerador-usuário de dados por meio de 

um processo de troca de significados comunicacionais que são incorporados semanticamente ao 

processo de busca de informacão dos sistemas. 

 

A ausência ou presença do comunicador na construção de sistemas de anotações semânticas e 

ontologias, e na instrução do processo construtivo de páginas com hiperlinks semânticos, poderá ou não 

determinar a consolidação de uma esfera semântica comprometida também com a comunicação social. 

Debate que nos leva a questionar que tipo de semântica a web semântica preconiza. 

 

4.2.3. O problema da semântica como verdade 

A semântica não chega a ser uma teoria propriamente ou um campo de estudo, mas uma doutrina que 

considera a relação dos signos com os objetos (Abbagnano, 2007, p. 869). É trabalhada de forma 

interdisciplinar em diversas áreas do conhecimento, como a Linguística e Filosofia, e não raras as vezes, 

com acepções distintas. O termo foi proposto por Michel Bréal na obra Essai de sémantique, em 1897. 

Antes disso, Aristóteles tratou do assunto em sua obra Categorias. 

 

Na perspectiva do ciberespaço, compreende-se "semântica" como “o sentido atribuído aos dados 

digitais”. Sentido que pode ser atribuído através de uma ontologia previamente definida, como vimos 

anteriormente. 

 

A literatura ligada às Ciências da Computação geralmente coloca que as línguas descrevem a realidade 

dos fatos e das coisas de forma neutra. Essa perspectiva é considerada problemática pela pesquisadora 

brasileira Di Luccio (2010). Seguindo as pistas do filósofo Wittgenstein e retomando Santo Agostinho, ela 

ressalta que trata-se de uma proposta cartesiana de linguagem: 

 

– “Parece tratar-se de uma tentativa de estabelecer uma 
verdade absoluta, desconsiderando a linguagem. Esta 
concepção se assemelha à visão Agostiniana de 
linguagem (...) que pressupõe que o papel da linguagem é 
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o de descrever objetos, dar nome às coisas, ou seja, 
representar a realidade. Esta é a visão da aquisição da 
linguagem de acordo com a tradição na qual a unidade 
básica do significado é a palavra (...) Wittgenstein nos diz 
que a “gramática do significar” não é semelhante à da 
expressão “representar-se algo”. Ele nos chama a atenção 
para o fato de que usar a linguagem como representação 
de objetos, como defendido por Santo Agostinho com sua 
visão cartesiana de linguagem, é completamente diferente 
de usar a linguagem como instrumento de ação”  
(Di Luccio, 2010, p. 138).  

 

Di Luccio (2010) declara que o significado de um determinado termo não é determinado pela referência, 

ele nos é dado pelo contexto de prática de uma língua, pois as palavras fazem parte de uma prática. “O 

significado de uma palavra é seu uso na linguagem” (Wittgenstein, 1958/2004, p.38, §43 apud Di Luccio, 

2010, p.144).  

 

A pesquisadora afirma que a criação de uma ontologia universal significaria uma padronização dos 

conceitos, culturas, valores, o que desconsidera as diferenças linguísticas existentes no mundo. Em suas 

conclusões, afirma ser “incontestável” o fato da web semântica e os projetos iluministas possuírem 

similaridades (Di Luccio, 2010, p.158).  

 

À semelhança de Di Luccio, a pesquisadora Laurentiz (2010) também acredita que o maior desafio para 

a web semântica reside na questão da criação de ontologias. “Definir ontologias”, escreve, “prevê um 

conjunto de métodos e técnicas automáticas ou semi-automáticas para aquisição de conhecimento 

utilizando textos, dados estruturados e semiestruturados, esquemas relacionais e outras bases do 

conhecimento” (Laurentiz, 2010, p. 17). 

 

A autora afirma que a ideia de que a máquina possa vir a compreender a linguagem humana significa 

dizer que “a web será capaz de criar inferências, deduzir, gerar raciocínio lógico e abstrato, relacionar e 

processar informação, interagir de forma cooperativa no conhecimento” (Laurentiz, 2010, p. 25). 

 

– “O que, em última instância, significa também dizer que a 
máquina será capaz de interpretar signos, 
reconhecer e gerar novos significados – pois 
reconhece o significado dos documentos e infere novos 
conhecimentos a partir deste reconhecimento – e, ainda 
mais, representar associações ’abstratas’ entre coisas” 
(Laurentiz, 2010, p. 25, grifos nossos). 
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Laurentiz (2010) destaca que para se definirem padrões e relações entre dados, é necessário, em 

primeiro lugar, uma “visão abstrata” daquilo que se quer representar. Ou seja, essas definições partem 

sempre de uma perspectiva subjetiva, e não objetiva como o discurso a respeito da web semântica 

sugere.  

 

Se ignorar um olhar comunicacional, e a própria ênfase ao multiculturalismo, à diversidade de vozes e 

expressões, a web semântica tenderá a se aproximar da visão modelística de semântica. Nessa 

perspectiva, trata-se de uma semântica verocondicional, ou seja, estreitamente dependente da lógica e 

da matemática. É o tipo de acepção na qual o conceito de verdade é central, já que o significado de um 

termo ou enunciado refere-se às suas condições de verdade, isto é, à forma que o mundo teria de 

assumir para que o enunciado ou termo fossem verdadeiros (Lopes, 1992, p.41). Lopes caracteriza a 

semântica formal, ressaltando que se trata de uma perspectiva que pouco contempla o contexto dos 

usuários da língua:  

– “Ao especificar, através de uma metalinguagem, a forma 
que o mundo deverá assumir para que um enunciado seja 
verdadeiro, uma semântica formal é sempre uma 
semântica da referência. É claro que reduzir o valor 
semântico dos enunciados de uma língua natural a 
correspondências com objectos de um mundo, traduzíveis 
em termos matemáticos, constitui uma abstracção teórica: 
contempla-se apenas a função representativa da 
linguagem, deixando-se em suspenso a sua vertente 
comunicativa – daí o privilégio quase absoluto concedido 
às frases declarativas; só se retem como pertinente o nível 
expresso, directo e autónomo do significado - exclui-se, 
pois, o nível do pressuposto, o nível retórico ou 
figurado da significação e muitas das determinações 
contextuais da informação globalmente veiculada por 
um enunciado; adopta-se um tratamento formal do 
significado que em última análise deflui da convicção de 
que não há diferenças importantes entre línguas artificiais 
(lógicas e matemáticas) e línguas naturais”  
(Lopes, 1992, p. 42, grifos nossos). 

 

Essa visão da semântica formal foi impulsionada sobretudo pelos estudos do matemático polonês Alfred 

Tarski, professor na Universidade de Harvard, Estados Unidos, pelos idos dos anos 50. Tarski dizia que 

"A sentença 'a neve é branca’ é verdadeira se, e somente se, a neve for branca" (Jennings, 1986, p. 201 

apud Lopes, 1992). Inexiste a discussão sobre a relatividade do branco, por exemplo, ou o contexto no 

qual a frase foi pronunciada; e, em última análise, do que seja a verdade. 
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Em Cibernetics (1954), Noerbert Wiener, então professor de matemática do MIT nos EUA, um dos 

ícones desse paradigma, escreve que "a linguagem é um jogo de quem fala e de quem ouve contra as 

forças da confusão" (1954, p.90). O autor, preocupado com a cibernética e a questão da entropia na 

comunicação, compreende que o homem não deixa de ser um tipo de máquina: "Em certo sentido, 

todos os sistemas de comunicação terminam por máquinas, mas os sistemas comuns de linguagem 

terminam por um tipo especial de máquina conhecido como ser humano" (Wiener, 1954, p.77). 

 

No capítulo intitulado O mecanismo e a história da linguagem, Wiener dá por certo que o importante não 

é a quantidade de informação transmitida, mas a informação que chega ao seu destino e que será capaz 

de fazer o homem ou a máquina agirem.  

 

Aqui, não entra em análise que tipo de mensagem ou de ação teremos, mas apenas qual resultado 

prático o sistema comunicacional deflagra. Wiener defende, ainda, que não é totalmente impossível 

medir a semântica contida nas informações, embora não seja esse o objetivo mais importante da 

comunicação (1954, p.80): 

 

– “Informação semanticamente significativa, na máquina 
como no homem, é a informação que chega a um 
mecanismo ativador no sistema que a recebe, a despeito 
dos esforços do homem e/ou da Natureza para corrompê-
la. Do ponto de vista da Cibernética, a semântica define a 
extensão do significado e lhe controla a perda num 
sistema de comunicações"  
(Wiener, 1954, p. 92-93). 

 

Wiener criou a ideia de Cibernética como uma ciência que abrangeria todos os sistemas de auto-

regulação. É a formalização matemática do controle comportamental a partir da previsibilidade e do 

cálculo de seus sinais aparentes. O problema da semântica, do ponto de vista dos engenheiros e 

matemáticos, é bastante irrelevante nesse cenário.  

 

Na mesma linha, temos o modelo Teórico-matemático da comunicação de Claude Shannon e Warren 

Weaver, exposto em 1949 no livro A Mathematical Theory of Communication. Foi a primeira vez em que 

se falou de fonte de informação, mensagem, transmissão, sinal, canal, codificação, decodificação, bases 

que ulteriormente deram origem à Ciência da Informação. 
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Já nas primeiras páginas da obra, lemos que "os aspectos semânticos da comunicação são irrelevantes 

ao problema da engenharia" (1975, p. 33). A teoria da comunicação pelo prisma das engenharias fica no 

nível técnico, não abrangendo o conteúdo filosófico ou semântico da comunicação (1975, p.6).  

 

Medir a informação, fazer o sistema comunicacional funcionar com eficiência, calcular o quanto de 

mensagem é retida, comparar padrões, estatísticas, ou seja, tornar o sistema comunicacional mais 

inteligente, formam um conjunto de preocupações à época semelhantes às do mundo atual e, mais 

particularmente, do projeto chamado web semântica — mas também, no caso do ciberjornalismo, de 

todo o sistema narrativo. 

 

Almeida e Souza (2011, p. 39), em artigo que apresenta uma breve revisão da literatura sobre semântica 

em Linguística e busca entendimento sobre o uso do termo semântica na área de tecnologia da 

informação e, em particular, na visão da web semântica, também concordam que "a maioria das 

interpretações para a semântica, descritas no âmbito da web semântica, são nada mais do que tipos de 

Semântica Formal".  

 

Os autores lembram que, apesar de a WS parecer uma iniciativa promissora e inovadora, a validade de 

suas propostas não se traduz de forma consensual entre seus estudiosos, pesquisadores e até mesmo 

entre as definições que o W3C oferece.  

 

"É preciso admitir que pesquisadores da área de web semântica deixam claro o uso da Semântica 

Formal, mas apresentam explicações demasiadamente pobres para defini-la" (Almeida e Souza, 2011, p. 

47). Citando Peter Gärdenfors (2004), corroboram que "a web semântica não é semântica", 

acrescentando, "Na melhor das hipóteses, ela é ontológica." (Gärdenfors, 2004). 

 

4.2.4. Do córtex biológico ao hipercórtex digital 

O filósofo Pierre Lévy evitou reduzir a noção de esfera semântica ao conceito de web semântica e tem 

explorado com mais interesse seus aspectos sociológicos, humanísticos e linguísticos. Como vimos em 

nossas revisões bibliográficas,97 grande parte dos autores que se dedicam a estudar o tema privilegiam 

                                                
97
 Observamos que é dos pesquisadores e profissionais das Ciências da Computação que a web semântica recebe mais atenção, por questões inerentes 

ao seu próprio desenvolvimento prático. “Após vários anos de desenvolvimento, a visão da web semântica está gradualmente se tornando realidade” 

(Adolphs, Cheng, Klüwer, Uszkoreit, & Xu, 2010). 
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apenas as nuances computacionais da semântica. Daí ser fundamental trazê-lo ao nosso 

enquadramento teórico. 

 

Preferimos aqui também neste estudo adotar o termo “esfera semântica” — usado pelo autor no tomo I 

da obra La sphère sémantique (2011). À semelhança de Lévy, compreendemos que tal esfera se 

estabeleça como "um sistema de coordenadas matemático-linguísticas" (Lévy, 2011b). Porém, 

diferentemente do autor, não vinculamos em nosso trabalho o crescimento da esfera semântica à 

consolidação de uma linguagem artificial específica, como ele o faz com o IEML. 

 

Ao refletir sobre a esfera semântica, Lévy permanece vinculado ao que chama de "la langue de 

l’intelligence collective”, intitulada de IEML (Information Economy Meta Language), uma linguagem 

artificial que é manipulável por computadores e capaz de expressar as nuances semânticas e 

pragmáticas das línguas naturais. Essa linguagem da inteligência coletiva está em desenvolvimento na 

universidade de Otawwa num projeto liderado por Lévy. Segundo o autor, a esfera semântica será 

consolidada, em sua plenitude, com o avanço da IEML (Lévy, 2011a). 

 

O projeto responde a três problemas interdependentes: o endereçamento semântico de dados do 

ciberespaço, a coordenação da investigação em ciências humanas e sociais sobre o tema e a 

governança da inteligência coletiva a serviço do desenvolvimento humano.  

 

É a web semântica sendo compreendida de um ponto de vista não somente computacional, mas 

enquadrada também nas perspectivas filosófica e social. Ou, como assegura o autor, trata-se de um 

trabalho “human-centric social computing” (Lévy, 2009, p.32).  

 

Em um artigo que resume os sete últimos anos de trabalho de Lévy, o autor afirma que nenhuma 

geração anterior foi confrontada com o desafio de organizar e explorar uma inesgotável quantidade de 

dados compartilhados, incluindo as diversas produções culturais de variadas comunidades do passado 

e do presente. Para o filósofo, a categorização coletiva é uma questão-chave no desenvolvimento de 

novos sistemas simbólicos:  

 

– “Pode-se argumentar que a categorização é, na verdade, 
o cerne dos processos cognitivos, e particularmente no 
caso dos processos cognitivos humanos que são 
conduzidos pelos sistemas culturais simbólicos. A 
concepção e gestão de banco de dados estão se 
tornando a principal atividade científica, bem como a 
essência da arte digital. O problema da categorização de 



Ato II - Antenarrando metadados   
 
 

 151  

dados úteis também ocorre na central de gestão de 
inteligência coletiva nas empresas e negócios.”  
(Lévy, 2009, p.2). 

 

A linguagem artificial de Lévy – o IEML – é a resposta para essa necessidade humana de categorização, 

uma tentativa de representar fenômenos econômicos, sociais e culturais. Um “espaço semântico” onde 

a inteligência coletiva (agora aumentada) possa se desenvolver. O autor sublinha que o maior objetivo do 

programa é fornecer um quadro simbólico para a confecção de ferramentas digitais que possam ajudar a 

inteligência coletiva humana a observar a sua própria atividade no ciberespaço. A ideia é que a sua 

linguagem artificial resolva “o problema da interoperabilidade semântica”, aumente “o impacto da leitura 

e escrita colaborativa no ciberespaço” e prepare o cenário (simbólico) para “o auto-conhecimento da 

inteligência coletiva” (Lévy, 2009, p.8). 

 

Na figura (Fig. 4.24) vemos que no processo evolutivo do ciberespaço, segundo Pierre Lévy, o “espaço 

semântico” (topo) tem o seu auge em 2015. Nele ocorre a representação de fenômenos econômicos, 

sociais e culturais. A figura pode ser lida de baixo para cima, a partir de um primeiro momento, por volta 

dos anos 1950, quando o que estava em jogo eram a memória do computador, o endereço definido por 

bits, o sistema operacional e a linguagem de programação. Acima, já por volta dos anos 1980, tem-se a 

criação do protocolo de internet. Entram no cenário roteadores, computadores pessoais, interfaces 

amigáveis, comunidades virtuais e a convergência para a mídia digital. A partir de 1995, há a ligação 

entre os documentos, os links, os mecanismos de busca, os navegadores. O ano de 2015 marcará, 

segundo o autor, a era da intercomunicação de ideias através da semântica. Existirão sociedades 

colaborativas de agentes semânticos, a computação será centrada no sujeito e a inteligência coletiva 

será aumentada (mais reflexiva). 
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Imagem colorida e em melhor definição 

neste link <http://goo.gl/2fc1p4> ou via 

QR Code: 

 

Figura 4.24 – Evolução do Ciberespaço em Lévy, 2009 

Fonte: Tela capturada pela autora a partir do endereço: http://webdemais.com.br/tag/pierre-levy/ 
 

O esquema evolutivo de Pierre Lévy assemelha-se ao que Tim Berners-Lee (2010), por outro lado, 

coloca como uma passagem: (1) de uma rede de computadores interconectados (cabos, equipamentos) 

para (2) a “web of documents” (a ênfase não está mais nos computadores, mas nos documentos) e 

então para a (3) “web of data” (no contexto da web semântica, o que importa passa a ser o conteúdo 

dos documentos).  

 

Um próximo passo a ganhar ênfase poderia ser, como escreveu Beiguelman (2011), a “internet das 

pessoas”, já que o processo de digitalização da cultura expandiu-se de tal forma que tornou 

“anacrônico”, como a pesquisadora expõe, pensar numa dicotomia real/virtual (2011, p. 40). Observando 

Lévy pela perspectiva de Beiguelman, esse espaço semântico de Lévy estaria, portanto, por toda a 

parte, e não seria um espaço privilegiado. 

 

Em recente palestra na Universidade de São Paulo, Lévy (2011) acentuou que o "conhecimento coletivo 

aumentado" é baseado no conhecimento individual de cada indivíduo. O ciclo de gerenciamento de 

conhecimento pessoal em meios digitais ocorre num ciclo composto por nove etapas, segundo o autor: 
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— Passo 1 - Attention management - A administração pessoal do conhecimento começa com os 

tópicos que merecem a nossa atenção e nos quais nos concentramos mais. Isso determina as 

páginas pelas quais o indivíduo navega, os aplicativos que utiliza, etc.. 

— Passo 2 - Connection to valuable sources - São as fontes que nos abastecem com informações 

sobre os tópicos de interesse, ou seja, certas pessoas, lugares, documentos, etc.. Lévy enfatiza 

que buscadores como o Google ou ferramentas como o Twitter ou Facebook não são fontes de 

informação, mas plataformas que podem fazer os usuários chegarem às fontes de interesse. 

— Passo 3 - Gathering and aggregation of data streams - Nessa etapa, os indivíduos reúnem, 

agregam e compilam os dados de maior interesse. 

— Passo 4 - Flitering - Com muitos dados em mãos, os indivíduos começam a selecionar os mais 

relevantes. É a fase da filtragem informativa. 

— Passo 5 - Categorization - Esse é o momento em que se aplicam metadados aos dados. Isso 

pode se dar por meio de taxonomia, folksonomia (tags) e, no caso da esfera semântica, com 

ontologias. 

— Passo 6 - Recording for long-term memory - Esse passo refere-se ao uso de bookmarks sociais 

(como o Delicious) ou sistemas de arquivamento de dados ("nuvem" de armazenamentos) por 

parte dos usuários para guardar informações e ter a possibilidade de consultá-las a qualquer 

tempo. 

— Passo 7 - Synthesis - Na sétima etapa, temos o resultado das etapas anteriores: após ter 

selecionado, filtrado e categorizado dados, o usuário publica um post de blog, um verbete de 

wiki, um comentário, etc.. 

— Passo 8 - Sharing - Por fim, a comunicação entra numa fase de partilha em mídias sociais. Lévy 

afirma que aqui ocorre o "diálogo criativo" entre os indivíduos. 

— Passo 9 - Reasses - O último passo leva de volta ao primeiro, daí o conceito de "ciclo" de 

gerenciamento informativo: aqui, o usuário reavalia seus interesses e todo o processo pelo qual 

passou, redefinindo interesses, prioridades, ferramentas e fontes. 

 

Lévy (2011) coloca o gerenciamento individual de conhecimento como um processo tácito, ou seja, não 

expresso; subentendido, implícito. E ratifica que o conhecimento coletivo, por outro lado, é 

marcadamente explícito, ou seja, manifesto. O filósofo ressalta a necessidade de transformar 

conhecimento tácito em explícito através de movimentos comunicacionais de três tipos: centrípeto, 

centrífugo e circular. Mais concretamente, essa transformação se dá com trocas simbólicas na rede e 

pela rede. 
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No contexto semântico, o autor defende que assim se fortalece uma augumented collective intelligence, 

que vai do córtex biológico ao hipercórtex digital. Este último seria precisamente construído através do 

diálogo transcultural e translinguístico na partilha de dados digital. Ou seja, o hipercórtex digital se 

concretiza com a adoção do que Lévy chama de quarta camada de endereçamento digital: a camada de 

conceitos, baseada no IEML.  

 

– "Proponho um modelo de inteligência coletiva 
computacional em que uma conversa online criativa 
atualiza a junção da cognição simbólica natural baseada 
no córtex biológico com a cognição simbólica 
computacional baseada no hipercórtex mecânico. A 
estrutura da cognição natural simbólica já foi esboçada. 
Esperamos que a cognição computacional simbólica 
tenha a mesma estrutura que a natural. A web dos 
dados equivale ao conhecimento tácito individual. 
Meu palpite é que seríamos capazes de construir um 
hipercórtex aumentado (...) Escusado será dizer que o 
crescimento de um hipercórtex digital ativado por uma 
esfera semântica de metadados é um esforço cultural e 
técnico de porte internacional. O IEML é apenas um 
exemplo real de que o sucesso de tal esforço é possível"  
(Lévy, 2009, grifos nossos). 

 

4.3. SEMÂNTICA NO CIBERJORNALISMO 

Além do contexto teórico mais amplo que trouxemos nas páginas anteriores, será importante 

particularizar a questão da web semântica no jornalismo. Falaremos aqui do caso de uso de ontologias 

nos sites BBC.  Em artigo publicado na revista Nodalities (2008), Tom Scott, então o produtor executivo 

da BBC, afirma que "fazer da BBC.co.uk uma experiência coerente" foi o principal objetivo e também 

desafio da BBC ao adotar tecnologias semânticas em seu site.  

 

”Construir coerência” significa, segundo Scott, encontrar tudo o que a BBC publicou em seu site sobre 

um determinado assunto seguindo uma linha semântica particular. Por exemplo, ler uma notícia sobre 

um músico e depois navegar pelos programas de TV que o tiveram como artista convidado. "Tudo isto 

vem do poder do link – voltamos ao básico. Mas só podemos fornecer links precisamente orientados se 

essas relações existem em um nível de dados. E essa é a parte difícil" (Scott, 2008), escreve. 
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Ao longo dos anos, a BBC.co.uk foi crescendo exponencialmente com sites autônomos (páginas 

independentes de notícias, música, culinária, etc..), o que impedia essa correlação coerente entre as 

informações.  

 

Segundo registros de 2010 do consórcio W3C , os primeiros investimentos da BBC para integrar os 

conteúdos de forma semântica ocorreram em 2007 com a criação do BBC Programmes (base de dados 

com a indexação de todos os programas de rádio e televisão da BBC), do BBC Music Beta (organização 

em um só site dos conteúdos da Radio 1, dos festivais de música clássica promovidos pela emissora, os 

BBC Proms, e de outros programas musicais do grupo) e, ainda, do BBC WildlLife Finder (site dos 

documentários da BBC sobre a vida na terra apresentados por David Attenborough). As telas dos sites 

podem ser observadas nas figuras a seguir Os projetos são construídos em RDF e com ontologia 

própria. 

 

No relatório, o grupo atesta que a tecnologia semântica favoreceu o acesso ao conteúdo da BBC, agora 

descoberto por usuários de muitas maneiras diferentes, e que as equipes de conteúdo dentro da 

organização obtiveram um ponto focal em torno do qual organizar seu conteúdo. As páginas são 

otimizadas para celular. O BBC Programmes e o BBC Music Beta também funcionam de forma 

integrada. Na Fig.4.25, observamos, à esquerda, dados do artista; à direita, o leitor é informado sobre 

quando o artista participou de programas da emissora. Além disso, pode ouvir 30 segundos de sua 

música. 

 

Como a Interface de Programação de Aplicativos (API - Application Programming Interface) de todos os 

sites é aberta, ou seja, permite diálogo com outros softwares (aplicativos, programas), os 

desenvolvedores web externos à BBC podem utilizar os dados do meio de comunicação para construir 

aplicações e novas formas de apresentação do conteúdo. 

 



Ato II - Antenarrando metadados   
 
 

 156  

 

Imagem colorida e em melhor 

definição neste link 

<http://goo.gl/Jd0Vu9> ou via QR 

Code: 

 

Figura 4.25 – BBC Music, BBC Programmes, 2011 

Fonte: Tela capturada pela autora a partir do endereço: http://www.bbc.co.uk/music 
 

Em comparação com os outros sites, o BBC Music Beta possui a particularidade de ser construído com 

informações originárias de três fontes distintas: da própria BBC, através de resenhas produzidas por 

especialistas em música e cultura em geral; de uma base de dados aberta chamada MusicBrainz, a qual 

fornece a discografia completa do artista; e da Wikipedia, igualmente aberta e que abastece as páginas 

da BBC com a biografia do músico. A fonte é informada ao leitor. 

 

Tanto MusicBrainz como Wikipedia são plataformas construídas sob a lógica de dados vinculados (Fig. 

4.26), o que permite diálogo com o site da BBC, que possui a sua própria vinculação informativa (Fig. 

4.27). "A equipe da BBC também enriquece o conteúdo do MusicBrainz e da Wikipedia, em vez de 

contribuir apenas com o sistema interno de publicação", ressalta Patrick Sinclair, desenvolvedor web da 

BBC.co.uk, em relatório oficial divulgado pela emissora (Sinclair, 2009).  
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Figura 4.26 – BBC.co.uk, LinkedData, 
2009 

Fonte: Sinclair (2009) 

 

 
Imagem colorida e em melhor definição neste link 

<http://goo.gl/Zaej56> ou via QR Code: 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.27 – BBC Programmes, 
esquema de ontologia, 2009 

Fonte: Sinclair (2009) 

Ontologia criada pelos 
desenvolvedores da BBC 
para o BBC Programmes. 

 
Imagem colorida e em melhor definição neste link 

<http://goo.gl/Zaej56> ou via QR Code: 

 

 

 

Para Sinclair, a própria web passou a ser, portanto, o "content management system" do projeto. O que 

garantiu, pelo menos até 2009, data em que o relatório foi divulgado, a publicação de 455.465 páginas 

de artistas dentro do BBC.co.uk, muito mais do que o próprio staff da companhia pública seria capaz de 

publicar, como afirma o autor. A estratégia deixou os jornalistas da casa livres para escreverem, também 

até a data consultada, mais de três mil resenhas de álbuns musicais. As outras vantagens destacadas no 

uso da lógica semântica na BBC são a melhoria da usabilidade dos sites e o enriquecimento da 

experiência do usuário. 
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RESUMO [4] 

— Atribuir significado aos dados configura-se como o segundo ato da antenarração. 

— A prática do tagging (etiquetamento semântico) é uma estratégia comunicativa.  

— Antenarrar metadados é fornecer significado aos dados que compõem a narrativa renderizada; 

— A antenarração de metadados incide, ao mesmo tempo, na organização interna dos dados que 

ulteriormente irão compor a narrativa renderizada como na organização externa do formato 

narrativo que o usuário acessa via ecrã digital. Ou seja, tem um duplo papel: no frontend e no 

backend jornalístico; 

— Antenarrar é preparar o dado para ser recuperado, reutilizado em formatos, tempos, interfaces e 

espaços diversos;A definição de um modelo de tagueamento para sites informativos será 

sempre mais pertinente quando for realizada por uma equipe multidisciplinar (arquitetos da 

informação, designers, programadores, bibliotecários, etc.) a qual envolva, forçosamente, 

também jornalistas e editores familiarizados com a linha editorial do meio de comunicação em 

questão. 

— A antenarração de metadados é também da ordem da cognição e da geração de sistemas 

culturais simbólicos; 

— O amadurecimento e consolidação da prática da antenarrativa de metadados nas Redações 

tende a contribuir para o desenvolvimento do que se chama web semântica (geração de 

conhecimento também pela máquina) e da esfera semântica (inteligência coletiva humana). 

— Se a semântica neste cenário for compreendida como uma semântica verocondicional, teremos 

uma web semântica mais ontológica que propriamente semântica; 

— É na camada de antenarração que ocorrem possivelmente as influências mais significativas da 

inteligência artificial no sistema narrativo e que, uma vez agenciadas, tendem também a 

modificar, alterar o sistema narrativo e seu comportamento.  

— A antenarração abre caminhos para se pensar numa computação social centrada no humano.
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5. ATO III - NARRANDO OS FORMATOS NO ECRÃ 

 
 
If it doesnt spread, it’s dead. 
 — Henry Jenkins et al. 

 

Neste capítulo: 

Nos dois capítulos anteriores, pudemos mostrar e analisar o momento de antenarração 

jornalística nas camadas de dados e metadados. Agora, neste capítulo final, iremos observar 

a narrativa ganhando mais corporeidade e tangibilidade na interface gráfica de uma tela. Ou 

seja,  se tornando reconhecível pelo usuário final. O objetivo deste capítulo será o de refletir 

sobre esse momento de formatação narrativa e identificar estratégias jornalísticas aplicadas 

nesta camada do sistema. 

 

Palavras-chave: formato, formatação narrativa, design, experiência do usuário, arquitetura 

da informação, bootstraping, computação ubíqua, cross-mídia, cross-channel, transmídia, 

responsividade, pervasividade, visualização de dados, pós-narrativa, algoritmos. 
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5.1. DESENHANDO A EXPERIÊNCIA NARRATIVA  

O formato da narrativa jornalística se evidencia (ou se "materizaliza") numa interface gráfica. Nesta 

pesquisa, não fazemos uma distinção definitiva entre formato e interface, mas os tratamos como 

elementos indissociáveis, posto que não podemos observar como o formato se manifestaria fora de uma 

interface gráfica, embora saibamos que são muitas as camadas organizadoras e propulsoras por trás do 

que enxergamos numa tela digital.  

 

O formato até poderia ser compreendido como uma interface em potencial e a interface, por sua vez, 

como a manifestação reconhecível do formato. Mas essa seria também uma separação artificial que 

estaríamos criando e que pouco nos ajudaria no desenvolvimento da pesquisa.  

 

Compreendemos, assim, que o design da interface (o desenho conceitual e técnico da interface com 

formas, cores, tipografia, imagens e demais elementos gráficos definidos, além das interações homem-

interface previstas) é o lugar onde o formato se substancializa e ganha vida aos olhos daqueles que o 

acessam, visualizam e com ele interagem, construindo uma experiência narrativa jornalística. 

 

O que importa notar aqui, neste início da reflexão sobre formatos, é que historicamente a tarefa de 

pensar esse formato narrativo no jornalismo digital renderizado numa interface – construído com a ajuda 

do design da interface –  tem sido uma tarefa de jornalistas, mas sobretudo, muito particularmente, de 

profissionais vinculados à disciplina da Arquitetura de Informação (A.I.).  

 

De fato, as redações jornalísticas passaram a se familiarizar, ao longo dos últimos anos, com a figura do 

arquiteto de informação muito mais do que com profissionais do design de interação ou mesmo de 

experiência do usuário, como já apontado anteriormente. Apesar de diversos arquitetos de informação 

terem curiosamente sido formados em escolas de Jornalismo e depois migrarem para esse tipo de 

atividade, não podemos dizer que essa seja uma regra. Entre os arquitetos de informação também se 

encontram designers de formação, publicitários e mesmo biblioteconomistas. 

 

Refletir sobre o ato de formatar uma narrativa é, portanto, refletir sobre o tipo de experiência narrativa 

que os usuários finais irão vivenciar. Não se trata mais de apenas “arquitetar” a informação da melhor 

forma, mas de desenhar uma melhor experiência. Vejamos a seguir como se dá esse salto da arquitetura 

à experiência do usuário. 
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5.1.1. Da arquitetura de informação à experiência do usuário 

O termo arquitetura começa a ser utilizado fora de seu contexto habitual e passa a entrar no âmbito 

computacional por volta de 1959 num artigo98 da IBM (fala-se em computer architecture); depois ganha 

expressão em 1967 quando Nicolas Negroponte funda o Grupo de Arquitetura de Máquinas no MIT 

(Massachusetts Institute of Technology); e já nos anos 1970 passa a ser adotado pela Xerox Palo Alto 

Research Center (PARC), grupo de pesquisadores da empresa Xerox,  para fomentar o desenvolvimento 

da arquitetura de informação como disciplina capaz de conceber interfaces mais amigáveis para 

computadores pessoais, editores de texto WYSIWYG (What you see is what you get), impressoras a 

laser e redes Ethernet – o que acaba originando também o início de um grande campo teórico e prático 

conhecido como HCI (Human Computer Interaction).  

 

Foi em 1975, entretanto, com o artigo de Richard Saul Wurman e Joel Katz intitulado Beyond Graphics: 

The Architecture of Information, publicado pelo AIA (American Institute of Architecture), que os termos 

informação e arquitetura passaram definitivamente a caminhar juntos. 

 

Como se vê, a arquitetura de informação começa a aflorar num ambiente de engenharia, ciências da  

informação e computação, mas também com profissionais do design e com forte apelo às pesquisas 

com usuários de produtos tecnológicos. Nasce muito em decorrência do acúmulo de informações 

digitais que necessitavam de organização visual e de formas de recuperação de dados eficientes.  

 

Rodrigo Ronda León (2008) dedicou-se a detalhar essa historicidade da arquitetura de informação até 

chegar no que atualmente se denomina de "visão integradora" (que ocorre dos anos 1990 em diante, 

mas que ainda não alcança o que chamamos na atualidade de UXD). 

 

Em seu artigo Arquitectura de Información: análisis histórico-conceptual, o autor relembra o famoso 

marco que popularizou a arquitetura de informação: o lançamento, em 1998, da obra Information 

Architecture for the Wold Wide Web, de Louis Rosenfeld e Peter Morville, livro conhecido como "livro do 

urso polar". A obra legitimou e contribuiu para consolidar uma prática que já estava sendo desenvolvida 

no mercado de trabalho, mais ainda era muito marginalizada. 

 

Na cronologia gráfica de Ronda León (2008), adaptada por Resmini e Rosati (2012) na Fig. 5.1, vemos o 

que o autor identifica como três fases da arquitetura da informação: design da informação (1970-1980), 

                                                
98 Cf. Frederick P. Brook, Planning a Computer System: Project Stretch, 1962. Disponível em: http://amturing.acm.org/Buchholz_102636426.pdf 



Ato III - Narrando os formatos  
 
 

 162  

design de sistemas (1980) e uma visão integradora e moderna da arquitetura da informação (anos 1990-

2000).  

 

A visão do primeiro período diz respeito à necessidade de organizar a informação antes de representá-la. 

A segunda visão preconiza a necessidade de organizar processos e recursos de informação antes de 

programá-los. A partir de 1995, começam a surgir autores que integram partes dessas visões e que em 

comum cultivam uma arquitetura de informação totalmente voltada para a plataforma web, sendo 

destaques entre eles autores como Jackob Nielsen, Paul Kahn, Lenk Krzysztof e Louis Rosenfeld e Peter 

Morville. 

 

 

Imagem colorida e em melhor definição neste 

link <http://goo.gl/BoSb1Y> ou via QR Code: 

 
 

Figura 5.1 – História da Arquitetura da Informação em Resmini e Rosati, 2012 

Fonte: Resmini, A. & Rosati, L. (2012). Adaptação da cronologia original criada por Ronda León em 
2008. Cronologia original de Ronda León (2008) disponível em: 
http://www.nosolousabilidad.com/articulos/historia_arquitectura_informacion.htm 

 

 

No Brasil, em 2006, logo poucos anos após a publicação de Rosenfeld e Morville, nós já encontraríamos 

estudos sobre o perfil dos arquitetos brasileiros realizados por Guilhermo Reis, um dos pioneiros no 

campo e nome de referência na área.  
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Um destes estudos99 revelava que havia crescido o número de profissionais brasileiros que tinham o 

termo “arquiteto de informação” na descrição dos seus cargos (de 33% em 2006 para 59% em 2008). 

Também apontava que os profissionais que atuavam na área eram na sua maioria jovens, com idade 

média de 27 anos, solteiros, com grau de instrução elevado (predomínio da área de humanas, 

especialmente em jornalismo, desenho industrial e publicidade e propaganda), autodidatas (sem 

formação específica em A.I.) e, em sua maioria, trabalhando em São Paulo e Rio de Janeiro.  

 

Na comparação entre 2006 e 2008, a pesquisa ainda apontava que estava caindo o número de 

profissionais também com interesse em realizar pesquisa científica sobre o tema (de 55% para 34%), e 

aumentando o interesse dos profissionais em atuar no mercado de trabalho; houve ainda o registro de 

um pequeno aumento na quantidade de mulheres (subiu de 43% para 46%). À época, a maioria desses 

profissionais trabalhava em agências desenvolvedoras de websites ou de softwares, estando na lista 

também os portais de conteúdo. 

 

Destaca-se na pesquisa o fato de que a maioria dos profissionais alegava não seguir uma  metodologia 

em seus projetos de arquitetura de informação, optando por desenvolver trabalhos a partir de métodos 

próprios – o que revela o campo ainda em formação em termos de técnicas, processos e metodologias. 

Atualmente, por outro lado, observarmos que os profissionais se inserem em contextos que já fomentam 

processos e metodologias diversos, como Scrum e PMBook, entre outros, além das técnicas de 

pesquisas centradas no usuário, chamadas de HCD (Human Centered Design).  

 

Outra diferença que podemos supor – e que necessitaria de uma investigação específica –  é em relação 

aos principais tipos de atividade e de entrega realizados por esses profissionais: se antes a principal 

atividade era a confecção de wireframes (esboços esquemáticos que simulam páginas e interações, não 

necessariamente com validação ou testes com usuários), na atualidade, possivelmente em ambientes 

mais amadurecidos, é possível que ocorra uma propotipação mais rápida (como um sketch) e com 

usuários. 

 

O estudo de 2008 deixou claro que a área estava em expansão: ocorria mais reconhecimento da 

importância da disciplina no mercado de trabalho e mais profissionais passavam a ser contratados com 

cargos formais de A.I.. 

 

                                                
99 O estudo está disponível em: http://www.guilhermo.com/Apresentacoes/Perfil_arquiteto_informacao_Brasil_2008.pdf 
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O que se via no Brasil, certamente, era reflexo de um fenômeno também em fase de consolidação em 

outros países: o momento da Arquitetura de Informação Pervasiva, termo cunhado por Resmini e Rosati 

(2012), a qual começa a considerar a figura do usuário produtor de conteúdos, a computação ubíqua, a 

realidade cross-channel e, por fim, o que é conhecido na atualidade por UXD, o desenho da experiência 

do usuário para múltiplas plataformas, tempos e espaços. 

 

A Arquitetura da Informação, Design da Informação, Design de Interação (IxD), User Interface (UI), 

Engenharia de Usabilidade, Vizualização de Informação, Estratégia de Conteúdo e Design Gráfico, entre 

outras áreas, formam na atualidade um conjunto de disciplinas que, conforme modelo criado por Peter 

Boersma (2004), compõem uma área maior chamada User Experience Design (UXD), como vemos na 

figura a seguir (Fig. 5.2). 

 

 
Figura 5.2 – UXD em Boersma, 2004 

Fonte: Boerman (2004). 

Imagem colorida e em melhor definição neste 

link <http://goo.gl/VMpcj0> ou via QR Code: 

 
 

 

 

O termo User Experience Design foi cunhado100 pelo pesquisador em ciências cognitivas Don Norman, 

em 1995, quando este ocupava o cargo de vice-presidente de tecnologia da Apple. Em entrevista 

publicada em 2007 (Adaptative Path, 2007), Norman afirmou ter criado o termo porque considerava 

                                                
100 Cf. Norman, Donald; Miller, Jim &, Henderson, Austin. What You See, Some of What's in the Future, And How We Go About Doing It. HI at Apple 

Computer. Proceedings of CHI 1995, Denver, Colorado, USA. 
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interface humana e usabilidade expressões muito limitadas. “Eu queria cobrir todos os aspectos da 

experiência de uma pessoa com o sistema, incluindo desenho industrial, gráficos, a interface, a interação 

física (…)”101 

 

Nielsen (s/d) define experiência do usuário como o resultado “de todos os aspectos da interação do 

usuário final com a empresa, seus serviços e seus produtos”. Num documento da IBM, encontramos 

uma definição mais próxima da tradicional disciplina HCI (Human Computer Interaction): “Considerando 

que a experiência do usuário engloba a interface homem-computador, [o design da experiência] diz 

respeito à concepção da experiêncial total do usuário, que pensa em todos os aspectos de um produto 

ou serviço percebidos pelos usuários” (IBM, s/d). 

 

Quando nos voltamos às reflexões mais filosóficas, vemos que a ideia de experiência carrega em si uma 

dupla abordagem: o sentido de experimento, da construção da verdade; e o sentido de vivência, da 

interioridade do sujeito (Abbagnano, 2007). Platão, por exemplo, coloca a experiência como arte (saber) 

e como ciência (conhecer); Aristóteles como lembranças repetidas e persistentes sobre um mesmo 

objeto. A experiência também já foi relacionada à intuição, às formas de conhecimento empíricas, ao 

saber instintivo,  como método de conhecimento e acesso à realidade (Abbagnano, 2007, p. 409).  

 

Mais recentemente, notamos que a noção de experiência tem sido tratada como a relação entre o sujeito 

e o mundo, de forma bastante objetiva e empírica, ressaltando os aspectos da interação homem-

objeto102. 

 

Jessie Garrett (2002), co-fundador da consultoria Adaptive Path, traz contribuições signficativas para o 

campo. É de sua autoria o famoso diagrama dos elementos da experiência do usuário (Fig.5.3), o qual 

enfatiza a web como uma interface de software e define os termos dentro de seus contextos 

apropriados, esclarecendo as relações subjacentres entre estes vários elementos. Para o autor, 

experiência do usuário diz respeito a como funciona essa interação quando a pessoa entre em conato 

com um produto digital (Garret, 2002, p. 10). 

                                                
101 Original em língua inglesa: “I invented the term because I thought human interface and usability were too narrow. I wanted to cover all aspects of the 

person’s experience with the system including industrial design, graphics, the interface, the physical interaction, and the manual. Since then the term has 

spread widely, so much so that it is starting to lose it’s meaning… user experience, human centered design, usability; all those things, even affordances. 

They just sort of entered the vocabulary and no longer have any special meaning. People use them often without having any idea why, what the word means, 

its origin, history, or what it’s about.”  

102 Cf. Lopes, Elisabete Cristina (2012). Uma (re)visão do conceito de experiência do usuário: a experiência narrativa. Trabalho de conclusão do curso 

Digicorp – Gestão integrada da comunicação digital para ambientes corporativos. 
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Imagem colorida e em melhor definição neste 

link <http://goo.gl/mROPj7> ou via QR Code: 

 
 

Figura 5.3 – Elementos da experiência do usuário em Garrett, 2002 

Fonte: Garrett (2002).  
 

 

5.1.2. Formatos responsivos e bootstraps para todas as telas 

No jornalismo, a questão da experiência narrativa começa também a ser debatida quando são definidas 

estratégias de produção de formatos com design responsivo e, em alguns casos, também quando é 

preciso decidir sobre a utilização de elementos gráficos advindos de bootstraps103 disponíveis online, 

como o desenvolvido pelo Twitter (Fig. 5.4).  

 

Um bootstrap é uma espécie de pré-formato com um cardápio bastante atraente para a composição de 

formatos digitais. Bootstrap literalmente significa uma alça de botas, uma espécie de acessório utilizado 

para facilitar o ato de calçar botas (como uma calçadeira). No contexto web, ganhou um significado 

metafórico: quer dizer um conjunto de elementos gráficos previamente elaborados e que possibilitam o 

desenvolvimento de um site de forma rápida e padronizada. Dados de 2013 revelam que o bootstrap 

criado e mantido pelo Twitter é a solução gráfica para 1% dos sites existentes na web mundial. 

 

                                                
103 Cf. Lista de siglas. 
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Imagem colorida e em melhor definição neste link  

<http://goo.gl/CCdIXv> ou via QR Code: 

 
 

 

Figura 5.4 – Bootstrap do Twitter, 2013  

Fonte: Tela capturada pela autora a partir do endereço: Twitter.github.io/bootstrap/  

O bootstrap do Twitter é atualmente utilizado como solução gráfica para 1% dos sites existentes na 
web mundial (2013). 

 
 

Sobre a responsividade do design, existe atualmente entre designers e profissionais de usabilidade um 

debate sobre qual seria a melhor experiência para os usuários: oferecer uma interface digital com um 

design responsivo (ou seja, aquele que se adapta às telas de distintos tamanhos: do computador 

pessoal, no laptop, do tablet e do celular) ou, no lugar da responsividade, oferecer interfaces digitais 

distintas e elaboradas, cada uma para um determinado tamanho de tela (neste caso, falamos de uma 

interface para a tela computador, outra para dispositivos móveis, ou seja, um mesmo projeto gráfico que 

se desdobra em interfaces com soluções de design e de funcionalidade distintas, gerando 

simultaneamente um site mobile [site criado para um dispositivo móvel] em paralelo ao site desktop [site 

criado para ser visualizado na tela de computador de mesa]. 

 

O jornal USA Today optou pelo site de design responsivo para telas de computador (telas maiores) e 

oferece aos leitores um mobile site [site de dispositivo móvel], ou seja, um projeto de design distinto para 

tablets e celulares (telas menores). Os projetos oferecem conteúdos também distintos, como se vê na  
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Fig. 5.5. O The Boston Globe , por sua vez, optou pela responsividade para todos os tamanhos de tela, 

oferecendo o mesmo conteúdo aos seus usuários finais (Fig. 5.6). 

 

 

Imagem colorida e em melhor definição neste link  

<http://goo.gl/86gGLS> ou via QR Code: 

 
 

Figura 5.5 – USA today, site responsivo e mobile site, 2013 

Fonte: Tela capturada pela autora a partir do endereço: http://www.poynter.org/how-tos/digital-
strategies/217695/what-journalists-need-to-know-about-responsive-design/ 

 

 

Imagem colorida e em melhor definição neste link  

<http://goo.gl/E8KJHw> ou via QR Code: 

 

 

Figura 5.6 – The Boston Globe, site responsivo, 2013 

Fonte: Tela capturada pela autora a partir do endereço: http://www.poynter.org/how-tos/digital-
strategies/217695/what-journalists-need-to-know-about-responsive-design/ 

 

 

Numa incursão bibliográfica sobre o tema104, observamos que profissionais do design tendem a 

defender a adoção de sites responsivos para todos os dispositivos em vez de sites mobile específicos. 

                                                
104 Consultamos diversas fontes técnicas sobre o assunto, entre elas a obra de Ethan Marcotte, Responsive Design, de 2011. Para o contexto jornalístico, 

consideramos sobretudo uma análise do The Poynter sobre o assunto. Cf. http://www.poynter.org/how-tos/digital-strategies/217695/what-journalists-
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Do outro lado, alguns especialistas – como Jackob Nielsen (2013) – defendem a utilização de dois sites 

distintos por marca (inclusive com conteúdos e funcionalidades distintos). 

 

Entre os argumentos a favor do mobile site, encontramos e organizamos os seguintes pontos: 

  

— Contexto distinto - A experiência de uso mobile [dispositivo móvel] é diferente da experiência 

desktop [computador de mesa] e, portanto, exige uma concepção de usabilidade distinta para 

garantir a felicidade final do usuário. São plataformas distintas que exigem soluções de 

usabilidade e design distintas. 

— Fat finger - Considerando o uso touch dos dispositivos móveis, os sites mobile têm maior 

chance de sucesso, pois são concebidos para este tipo de experiência. 

— Menor custo - Em termos de custos, vale mais fazer uma versão mobile do site atual. Se o site é 

mantido por um CMS, é frequentemente mais barato deixar o site desktop tal como está e 

implementar uma estrutura paralela de URL (exemplo: m.example.com/). Começar a criar um 

site responsivo desde o início tem um custo mais alto do que fazer a versão mobile. 

— Mais rápido - Outro argumento é a rapidez de acesso ao site mobile em relação ao site full (já 

que foi concebido para isso). 

— Corta daqui, ganha dali - Mesmo que o mobile site seja um "resumo" do site full, com menos 

conteúdos e features, ainda assim esta versão paralela pode conter links para o site completo. 

Ou seja, o corte é superficial, pois os links continuam disponíveis ao usuário em uma camada 

mais profunda de navegação. 

 

Entre os argumentos contra o mobile site, apuramos o seguinte: 

 

— Cortar é uma armadilha - Não se sabe realmente quais conteúdos e funcionalidades seus 

usuários querem e precisam. Então, quando se recomendam cortes e versões resumidas, está 

se esquecendo de que nunca se sabe se o corte está levando junto consigo partes do site que 

são, do ponto de vista do usuário, fundamentais.  

— O responsivo resolve melhor - Criar e manter um site responsivo e com adaptative design 

garante uma experiência mais unificada com a marca, sem necessidade de criar um "segundo" 

site (o mobile site).  

                                                                                                                                                   
need-to-know-about-responsive-design/ 
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— É a recomendação da W3C - As melhores práticas para mobile [dispositivo móvel] divulgadas 

pelo consórcio WC3 indicam que sejam desenvolvidos sites devidamente usáveis em quaisquer 

devices. 

— Múltiplas URLs para o mesmo dado - Múltiplas URLs para o mesmo pedaço de conteúdo são 

geralmente uma má ideia.  

— O User Agent String não é confiável -  A questão aqui é como se detectar com segurança os 

navegadores móveis para então redirecioná-los. A maioria tenta fazer isso com o string do User 

Agent do usuário que o navegador envia para o servidor com cada request. No entanto, estes 

são facilmente falsificados nos navegadores. O "browser sniffing" tem uma reputação 

justificadamente ruim. Muitas vezes é renomeado para "detecção de dispositivos" nos dias de 

hoje, mas a falha é a mesma. 

— Infinitos sites - É pouco sustentável criar um novo site para cada novo device que aparecer.  

 

A maioria dos autores consultados concorda que, optando-se pelo mobile [dispositivo móvel] site, então 

é necessário oferecer um link para a versão completa e vice-versa. Nielsen recomenda oferecer uma 

clara ligação entre o seu site inteiro e seu site móvel para os usuários; e ainda uma clara ligação entre o 

seu site móvel e seu site completo para aqueles usuários que necessitam de recursos especiais que são 

encontrados apenas no site completo.105  

 

5.1.3. Computação ubíqua e o desafio da narrativa cross-channel 

A computação ubíqua (Weiser, 1988) colocou o desafio às Redações de criarem soluções de usabilidade 

e design para produtos e serviços jornalísticos para pelo menos quatro canais: web (tela do computador 

desktop), mobile [dispositivo móvel] (telas de dispositivos celulares), tablet (telas de dispositivos móveis 

de maior porte em relação aos smartphones) e, ainda, o espaço físico.  

 

Brugnoli (2009) afirma que a experiência do usuário toma forma em muitos dispositivos interligados e 

através de várias interfaces e redes usadas em muitos contextos diferentes e situações. Escreve o autor 

que para atingir seus objetivos por meio dos fluxos de interação, os usuários tendem a combinar um 

número crescente de aplicações diferentes e ferramentas dentro de um ecossistema muitas vezes 

confuso, em que fatores e limitações técnicas misturam-se com o comportamento e intenção do 

usuário.  

                                                
105 Original em língua inglesa: "Offer a clear link from your full site to your mobile site for users who end up at the full site despite the redirect … Offer a 

clear link from your mobile site to your full site for those (few) users who need special features that are found only on the full site.” 
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Desta forma, os dados, conteúdos, recursos e serviços tendem a ser cada vez mais abertos, misturáveis 

(mashable) e acessíveis a partir de diferentes contextos, com distintos aparelhos e redes, sendo que 

cada usuário pode possuir muitos dispositivos e tende a criar a sua experiência através de vários 

sistemas distribuídos. Para o autor, a experiência do utilizador em si "é o resultado de uma não-linear e 

ocasional combinação de vários fragmentos e componentes dos sistemas, que são ativados e ligados 

por usuários caso a caso, seguindo seus objetivos e intenções em momentos, situações e contextos 

específicos"106 (Brugnoli, 2009, p. 6). 

 

Mark Weiser, referência em computação ubíqua, em 1991, no artigo The Computer for the 21st Century 

publicado na revista Scientific American, havia já previsto que a computação ubíqua seria dominante no 

século 21. 

 

– Meus colegas e eu no PARC107 acreditamos que o que 
chamamos de computação ubíqua emergirá gradualmente 
como o modo dominante de acesso ao computador nos 
próximos 20 anos. Assim como o computador pessoal, a 
computação ubíqua não irá permitir nada de 
fundamentalmente novo, mas tornará tudo mais rápido e 
fácil de fazer, com menos tensão e ginástica mental (...)  
Mais importante, os computadores onipresentes ajudarão 
a superar o problema da sobrecarga de informação. Há 
mais informações disponíveis ao nosso alcance durante 
um passeio na floresta do que em qualquer sistema de 
computador, mas as pessoas consideram o passeio entre 
as árvores relaxante e os computadores estressantes. 
Máquinas que se encaixam no ambiente humano, em vez 
de forçar os humanos a entrar nelas, irão fazer com que o 
uso do computador seja tão refrescante como dar um 
passeio no bosque"108  
(Weiser, 1991). 

 

                                                
106 Original em língua inglesa: "The user experience itself is the result of a non-linear and occasional combination of various systems’ fragments and 

components, which are activated and connected by users from case to case, following their goals and intentions in specific times, situations and contexts." 

107 PARC refere-se à Xerox Parc, Centro de Pesquisa da Xerox, como já citado anteriormente. 

108 Original em língua inglesa: "My colleagues and I at PARC believe that what we call ubiquitous computing will gradually emerge as the dominant mode of 

computer access over the next twenty years. Like the personal computer, ubiquitous computing will enable nothing fundamentally new, but by making 

everything faster and easier to do, with less strain and mental gymnastics, it will transform what is apparently possible. Computer access will penetrate all 

groups in society. Most important, ubiquitous computers will help overcome the problem of information overload. There is more information available at our 

fingertips during a walk in the woods than in any computer system, yet people find a walk among trees relaxing and computers frustrating. Machines that fit 

the human environment, instead of forcing humans to enter theirs, will make using a computer as refreshing as taking a walk in the woods." 
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A ideia de um usuário rodeado por computadores facilmente acessíveis em seu ambiente (computadores 

vestíveis, inclusive) coloca o dado e a informação como protagonistas da experiência narrativa e sugere 

que a tendência dos dados na nuvem (cloud) tornou-se irreversível, muito mais do que os próprios 

aparelhos eletrônicos –  já que, a cada troca por um novo aparelho, o que importa é transferir seus 

dados ou acessá-los a partir do novo dispositivo. 

 

Podemos dizer, portanto, que a experiência narrativa contemporânea sobre a qual procuramos aqui 

refletir é, em boa medida, costurada a partir de variadas interfaces gráficas acessíveis via diversos 

dispositivos que, juntas ou isoladamente, dão ao usuário o contato com as histórias do cotidiano escritas 

por jornalistas. Isso ocorre porque, no momento histórico em que vivemos, os computadores estão 

engastados no meio ambiente de forma visível ou invisível – o que tem sido denonimado por 

computação ubíqua, internet das coisas, ambient intelligence, smart things, computação física, entre 

outros termos que dialogam entre si e tratam de um mesmo fenômeno visto de perspectivas 

computacionais, culturais ou sociais (Resmini & Rosati, 2011; Gabriel; 2012) 

 

Fisher, Norris & Buie (2012) defendem que experiências bem sucedidas nesta lógica cross-channel 

dependem fortemente de uma camada informacional capaz de gerar uma arquitetura de significado 

(architectures of meaning) ou arquitetura de compreensão nas mentes dos usuários independentemente 

do canal que estão acessando em questão. Os autores acreditam que é preciso primeiro começar a 

entender a relação que cada canal irá desempenhar e as muitas maneiras pelas quais o usuário irá 

compreendê-los.   

 

Um dos passos fundamentais para a compreensão deste ecossistema cross-channel ou transmídia é 

mapear e identificar seus vários componentes. Brugnoli (2009) utilizou o cenário da fotografia digital 

como um exemplo para mostrar a combinação de mídias e canais e as funções que buscam cumprir. A 

partir deste mapeamento, Brugnoli (2009) começa a evidenciar a construção da experiência do 

usuário.Na imagem a seguir (Fig. 5.7), na dimensão horizontal, temos as atividades dos usuários: 

capturar, gerenciar, publicar e compartilhar. Cada coluna corresponde às intenções e às atividades-

chave do usuário. Na dimensão vertical, vemos os pontos de contato do usuário com os canais. O autor 

ressalta que os pontos nas interseções representam potenciais soluções para os usuários, mas o 

mesmo canal pode naturalmente ser explorado de modos diferentes.  
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Imagem colorida e em melhor definição neste 

link <http://goo.gl/ZFRZu4> ou via QR Code: 

 

 

Figura 5.7 – Cenários de uso cross-channel em Brugnoli, 2009 

Fonte: Brugnoli (2009).  Fotografia digital na lógica cross-channel. 
 
 

Como se nota na figura, não existe uma regra de uso, uma hierarquia rídida entre canais ou uma receita 

de cenário ideal. Diferentes usuários podem se apropriar e criar experiências distintas mesmo tendo as 

mesmas intenções. É o que Brugnoli (2009) chama de uma "rede de oportunidades", inexistindo a 

fórmula de uma  "experiência ideal". O desafio está em desenhar as ligações entre esses pontos, elucida 

o autor. 

 

O que Brugnoli (2009) sugere é que, para o usuário alcançar uma experiência positiva e satisfatória, será 

mais importante a combinação de todos os canais e menos o potencial de cada canal isoladamente. Por 

consequência, o desenhador desta experiência deve considerar o ecossistema como um todo, 

identificando as possibilidades de relação entre canais, que podem ser atividades pelo usuário em 

diferentes cenários.  

 

Essa questão é bem endereçada por Resmini & Rosati (2011) na obra Pervasive Information Architecture: 

Designing Cross Channel User Experiences. Os autores diferenciam estratégias multi-canais 

(multichannels) e estratégias transmídias (cross-channels ou transmedia), adotando o conceito de 

transmídia de Henry Jenkins (2008). Afirmam os autores que nas estratégias multi-canais tradicionais, 

mais de um canal é utilizado simultaneamente e de forma alternada; enquanto que o conteúdo 

transmídia é distribuído e transmitido de forma que cada único meio oferece apenas fragmentos da 

experiência global e depende dos outros canais para fazer avançar a narrativa (Resmini & Rosati, 2011, 

Kindle Edition, Location 405). 
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Tal como defendida pelos autores Resmini & Rosati (2011, Kindle Edition, Location 1348), a arquitetura 

de informação pervasiva – denominada também por Kuniavsky (2010) como ubiquitous computing user 

experience design na obra Smart Things e por outros profissionais do mercado como o desenho da 

informação para experiências holísticas –  constata o seguinte: 

  

— Arquiteturas de informação se transformaram em ecosistemas. Cada artefato, como uma 

interface, se torna um elemento em um ambiente maior e mais complexo, e deve ser concebido 

para entrar num processo de experiência mais abrangente do usuário. 

— Usuários se tornaram intermediários. As pessoas contribuem para esse ecosistema ativamente, 

produzindo conteúdos ou remediando-os. 

— O que era estático se tornou dinâmico. As arquiteturas estão perpetuamente interminadas, são 

continuamente manipuladas e passam por mudanças constantes. 

— O que era dinâmico se tornou híbrido. Essas novas arquiteturas de informação se relacionam 

com o ambiente físico, digital e misto entre físico e digital (híbrido), com distintos tipos de 

entidades (dados, itens físicos, pessoas) e também com diferentes mídias. As experiências se 

constroem na hibridização destes elementos. 

— O horizontal prevalece sobre o vertical. Em arquiteturas abertas e em constante mutação, 

modelos hierárquicos são difíceis de serem mantidos e suportados. As arquiteturas de 

significado primam por estruturas espontâneas, efêmeras e temporárias. 

— Design de produto se transformou em desenho da experiência. Quando cada artefato, seja um 

conteúdo, um produto ou um serviço, faz parte e relaciona-se num ecossistema complexo, o 

foco muda: em vez da preocupação ser em como desenhar itens, o que importa passa a ser 

como desenhar experiências através de processos. 

— As experiências de outrora se tornaram experiências cross-media. No cenário das ecologias 

ubíquas, a experiência conecta mídia e meioambiente.  

 

Neste cenário, os autores elaboram uma grade de análise para esta arquitetura de informação pervasiva, 

a qual possui cinco elementos-chave, a saber: [1] Place-making (a capacidade do modelo de aquitetura 

de ajudar os usuários finais a reduzir a desorientação e construir sentido num ambiente cross-mídia); [2] 

Consistência (a capacidade do modelo de arquitetura de manter a mesma lógica interna em diferentes 

mídias, ambientes e tempos; [3] Resiliência (a capacidade do modelo de arquitetura de moldar-se e 

adaptar-se às diferentes necessidades dos usuários; [4] Redução (a capacidade do modelo de 

arquitetura de reduzir o estresse e frustração associados ao gerenciamento de uma grande quantidade 

de informação); e [5] Correlação (a capacidade do modelo de arquitetura de sugerir relevantes 
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correlações entre peças de informação, serviços e produtos, ajudando os usuários finais a alcançarem 

seus objetivos explícitos e estimulando-os a sanarem necessidades latentes). 

 

Afirmam os autores, por fim, que a arquitetura de informação pervasiva prospera exatamente no 

equilíbrio entre a precisão local (controle sobre os artefatos construídos) e a imprecisão global (incertezas 

do meio, canais, tempos e contextos) (Resmini & Rosati, 2011, Kindle Edition, Location 4520). 

 

Como escrevem Bolter & Gromala (2003, p.22), “projetar um artefato digital é coreografar a experiência 

que o usuário terá. Dunne & Raby (2001) também já defendiam que o design de artefatos digitais e 

eletrônicos deveria estar orientado às dimensões psicológicas das experiências oferecidas, dado que os 

usuários finais são também coprodutores e não apenas consumidores passivos. Para estes mesmos 

autores, os artefatos eletrônicos deveriam tornar-se um meio para expandir as experiências cotidianas 

em situações estéticas complexas, que incorporam alternativas para os valores sociais, culturais, 

técnicos e econômicos correntes de um momento histórico. 

 

Paraguai & Tramontano (2006) afirmam que não basta pensar em design de interface, mas em interação, 

como lemos a seguir. 

 

– ”O design da interação parece preocupar-se, então, não 
apenas com os dispositivos, o hardware, a materialidade e 
a forma, mas também com as atividades realizadas, 
conectadas  pelas redes, mescladas com informação 
e formalizadas pelas mais diversas mídias. Cabe 
ressaltar que as metas decorrentes da experiência do 
usuário não são as mesmas  metas de usabilidade. 
Enquanto as primeiras contribuem para o prazer e incluem 
atenção, ritmo, jogo, interatividade, controle consciente e 
inconsciente, envolvimento e estilo de narrativa, as da 
usabilidade são mais objetivas na forma com os usuários 
lidam com o produto”  
(Paraguai e Tramontano, 2006, p.8, grifos nossos). 

 

Ultrapasssando a questão da experiência digital, encontramos diversos pesquisadores explorando e 

refletindo sobre a  experiência do usuário num contexto da própria cidade, onde já não se fazem 

distinções entre paisagens, dispositivos tecnológicos, mídias, fluxos informacionais e pessoas. O 

pesquisador brasileiro Urssi (2013) denomina de UrbX (desenho da experiência na cidade) o fenômeno 

da tecnologia incorporada ao cotidiano das pessoas nos espaços urbanos, e como ela pode propiciar 

novos hábitos e usos do ambiente marcado pela computação ubíqua, da qual falaremos no próximo 

tópico deste capítulo. 
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Afirma o autor que o uso da informação no espaço “solicita que cada campo do conhecimento envolvido 

na sua criação e construção possa contribuir para a concepção de uma experiência única e individual do 

usuário/cidadão”, acrescentando que cada um dos elementos – sensoriais, físicos, sígnicos e digitais – 

podem “definir outra conexão para outros caminhos, e assim construir outras narrativas”. 

 

Em artigo publicado na obra Nomadismos Tecnológicos, organizado por Beiguelman & Fera (2011), o 

pesquisador André Lemos escreve que a questão da mobilidade é central para a discussão do espaço 

urbano e que na cidade a comunicação se estabelece nessa dinâmica do móvel e do imóvel (Lemos, 

2011, p. 16). “Comunicar é deslocar”, enfatiza. “A comunicação implica movimento de informação e 

movimento social: fluxo de mensagens, carregadas por diversos suportes; saída de si, no diálogo com o 

outro”. 

 

Para Lemos (2011, p. 17), a relação dos meios de comunicação de massa com a mobilidade é sempre 

constrangedora, uma vez que mover-se implica dificuldades de acesso a informações e a mobilidade 

informacional se dá apenas pela possibilidade de consumo. Em mídias de função pós-massivas, como 

denomina o autor, há possibilidades não apenas de consumo, mas ainda de produção e distribuição de 

informações, ou seja, a mobilidade física não é um empecilho para a mobilidade informacional. “Com a 

atual fase dos computadores ubíquios, portáteis e móveis, estamos em meio a uma ‘mobilidade 

ampliada’, que potencializa as dimensões física e informacional” (Lemos, 2011, p.17). 

 

– “Os nômades virtuais buscam novos territórios: os 
teritórios informacionais. Passam de ponto a ponto não 
em busca de água, caça ou lugares sagrados, mas de 
lugares de conexão. Não precisam carregar seus 
pertences nas costas, já que tudo de que precisam está – 
virtualmente – na rede”  
(Lemos, 2011, p. 22, grifos nossos). 

 

A conexão é onipresente neste cenário, como afirma Santaella (2011, p. 135), porque está em 

permanente estado de disponibilidade, mesmo quando o dispositivo está parado ou seu usuário a 

dormir. A realidade é mista, pois mistura “o mundo virtual feito de bits de informação com o mundo da 

matéria física”. É também uma realidade aumentada, como escreve a autora, “pois objetos cotidianos e 

lugares estão sendo aumentados com processamento de informações que dilatam sua disponibilidade 

(affordance)” (Santaella, 2011, p. 135, grifo original). 
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Paraguai (2008) evidencia que a arquitetura unidirecional dos fluxos de informação dos meios tradicionais 

dá lugar a uma arquitetura distribuída, com conexões multidirecionais entre todos os nós, formando um 

ambiente de elevada interatividade. “As pessoas passam então a gravitar em outro espaço de 

significação, de trocas concomitantes, complexificando relações diante da possibilidade de organização, 

cooperação e construção em rede”. O participante passa, então, a elaborar experiências – várias 

trajetórias, significados e, portanto, realidades.  

 

Ranoya (2013), em sua tese doutoral sobre intuitividade, design e interação, também conclui: 

 

– “(...) o homem é uma animal que atribui sentido ao mundo, 
e não há qualquer prática humana que não seja 
atravessada por isso; entender o que faz (ou não faz) 
sentido em relação ao sujeito é o ponto de partida para 
qualquer projeto para mídias interativas que se destinem a 
estabelecer uma experiência ou relações mais intuitivas 
(Ranoya, 2013, p.163-164). 

 

Daí a constatação da impossibilidade de conhecer e dominar o resultado final, como o é no caso do 

formato da narrativa digital, à medida em que informar passa a ser um processo aberto e sempre 

inacabado. E também a constatação, como nos lembra Laurentiz (2004), de que as tecnologias digitais 

“comportam tanto o matérico e o não-matérico, o virtual e o atual, o existente e o possível, de maneira 

indissolúvel e sem serem contraditórios”. 

 

Por fim, fica-nos clara a necessidade de jornalistas e empresas de comunicação terem em conta um 

cenário pervasivo, mas será necessário pensar o corpo humano e a cidade também como uma interface. 

O que temos, portanto, é que também o jornalismo precisa pensar nas formas de comunicação 

contemporâneas, considerando as desterritorializações em curso, “apliando o foco da interface” (Pinheiro 

& Spitz, 2007), ou seja, cultivar um olhar que privilegia o fenômeno como um todo, os sujeitos e as 

práticas sociais, e menos a produção do artefato em si.  

 

Cada vez mais, quem lidera produtos digitais necessita pensar que tipo de experiência narrativa seus 

usuários poderão atingir ao entrar em contato com suas histórias no mundo digital em diferentes 

dispositivos e que tipo de reação o sistema narrativo tende a provocar seja em qual tela estiver 

tangibilizado. Nesta pesquisa, não teremos como objetivo nos debruçar e dissecar o conceito de 

experiência. Importa-nos perguntar: que tipo de experiências são provocadas pelos formatos narrativos 

no jornalismo?  
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5.2. EXEMPLOS DE FORMATOS SISTÊMICOS 

Como o cibejornalismo tem lidado com o desenho da experiência narrativa, a qual tem no formato 

narrativo a sua expressividade e corporeidade mais tangível para o usuário? Como jornalistas, editores e 

produtores de conteúdo de natureza jornalística têm se adaptado a esse novo pensamento centrado na 

figura do usuário que acessa e interage com narrativas do mundo cotidiano? 

 

As composições narrativas multimídia, os infográficos estáticos e interativos, as reportagens visuais, 

entre outros tipos de formatação, têm sido elaboradas para o meio digital em redações jornalísticas 

desde a década de 1990.  

 

Em trabalhos anteriores, já analisamos os diversos formatos multimídia (Bertocchi, 2006). Outros 

pesquisadores brasileiros e estrangeiros também se dedicaram a compilar e analisar produções desta 

natureza especificamente no jornalismo. Entre eles, destacam-se os trabalhos já conhecidos de Tatiana 

Teixeira109; Ainarra Larrondo, Luciana Mielniczuk e Suzana Barbosa110; Elias Machado111; Lia Seixas112; 

Luciana Mielniczuk113; Fabio Malini114; Marcelo de Sousa115; Raquel Longhi116; Ricardo Amaral117; 

                                                
109 Cf. Tattiana Gonçalves Teixeira (2006). Inovações e desafios da linguagem jornalística – o uso dos infográficos na cobertura de ciência, tecnologia e 

inovação. Disponível em: http://sbpjor.kamotini.kinghost.net/sbpjor/resumod.php?id=416; Tattiana Gonçalves Teixeira (2005). Infografia e jornalismo 

científico: um estudo da revista Superinteressante. Disponível em: http://sbpjor.kamotini.kinghost.net/sbpjor/resumod.php?id=299 e Tattiana Gonçalves 

Teixeira (2006). Inovações e desafios da linguagem jornalística – o uso dos infográficos na cobertura de ciência, tecnologia e inovação. Disponível em: 

http://sbpjor.kamotini.kinghost.net/sbpjor/resumod.php?id=416  

110 Cf. Ainarra Larrondo; Luciana Mielniczuk; Suzana Barbosa (2008). Narrativa jornalística e base de dados: discussão preliminar sobre gêneros textuais 

no ciberjornalismo de quarta geração. Disponível em: http://sbpjor.kamotini.kinghost.net/sbpjor/resumod.php?id=570 

111 Cf. Elias Machado (2004). O banco de dados como espaço de composição de narrativas multimídia. Disponível em: 

http://sbpjor.kamotini.kinghost.net/sbpjor/resumod.php?id=132  

112 Cf. Lia da Fonseca Seixas (2005). O lugar da narrativa no hipertexto jornalístico. Disponível em: 

http://sbpjor.kamotini.kinghost.net/sbpjor/resumod.php?id=219  

113 Cf. Maurício Dias Souza; Luciana Mielniczuk (2009). Aspectos da narrativa transmidiática no jornalismo da revista Época. Disponível em: 

http://sbpjor.kamotini.kinghost.net/sbpjor/resumod.php?id=832 

114 Cf. Allan Cancian Marquez (Ufes); Fabio Luiz Malini Lima – orientador (Ufes) (2011) #SpanishRevolution e o poder do jornalismo participativo na criação 

de narrativas sociais no Twitter. Disponível em: http://sbpjor.kamotini.kinghost.net/sbpjor/resumod.php?id=1010 

115 Cf. Marcelo Freire Pereira de Souza  (2009). Narrativa hipertextual em webreportagens: um modelo de análise aplicado ao especial 40 anos do maio de 

68. Disponível em: http://sbpjor.kamotini.kinghost.net/sbpjor/resumod.php?id=826  

116 Cf. Raquel Ritter Longhi (2010). Formatos de linguagem no webjornalismo convergente: a fotorreportagem revisitada. Disponível 

em: http://sbpjor.kamotini.kinghost.net/sbpjor/resumod.php?id=995 e ainda Raquel Ritter Longhi (2009). Narrativas webjornalísticas em multimídia: breve 

estudo da cobertura do NYTimes.com na morte de Michael Jackson. Disponível em: http://sbpjor.kamotini.kinghost.net/sbpjor/resumod.php?id=764 

117 Cf. Ricardo Castilhos Gomes Amaral (2009). O uso da multimidialidade nos infográficos. Disponível em: 

http://sbpjor.kamotini.kinghost.net/sbpjor/resumod.php?id=843 
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Adriana Rodrigues118,  Beatriz Ribas119, Daniela Ramos120; Joana Ziller121, Marcos Palacios e Paulo 

Munhoz122; Marcelo Träsel123; Ronaldo Henn124, entre outros nomes expressivos. 

 

O  estado da arte das produções narrativas dos meios jornalísticos pode ser apreendido diretamente em 

sites de premiação jornalística como o Online News Association125 e em espaços que se dedicam a 

listar e analisar narrativas multimídia interativas, como é o caso do Interactive Narratives126, Center for 

Digital Storytelling127, Storytelling with data128. 

 

Contudo, nos interessa aqui olhar mais de perto os formatos sistêmicos, ou seja, aqueles que 

demonstram realizar um aproveitamento do agenciamento entre as camadas de dados, metadados e 

formatos no âmbito do sistema narrativo, propondo formas de aproveitamento informativo e criação de 

novas possibilidades comunicativas. Ou seja, procuramos os agenciamentos coletivos que, como 

dissemos no início deste trabalho, não dizem respeito somente à criação e à coordenação dos estratos 

entre si por parte de jornalistas, mas sobretudo entendemos por agenciamento os processos e as 

dinâmicas de estriamento (estratificação e apropriação) do espaço das redes de comunicação por todos 

– tal como a pesquisadora Beiguelman o coloca: “são os procedimentos e estratégias de liberação dos 

devires – potências em aberto – dos atuais territórios informacionais”, são “tensões” que sobretudo 

podem gerar mudança cultural quando operacionalizadas por movimentos sociais (Beiguelman, 2010). 

 

Um deles é o formato calcado nos dados, ou seja, na primeira camada do sistema narrativo – trata-se da 

visualização de dados. Um segundo formato sistêmico que encontramos em nossas pesquisas surge a 

                                                
118 Cf. Adriana Alves Rodrigues (2010). A Copa do Mundo em infográficos: uma discussão sobre interatividade e do uso de base de dados na cobertura 

online. Disponível em: http://sbpjor.kamotini.kinghost.net/sbpjor/resumod.php?id=859 

119 Beatriz Ribas (2004). Infografia multimídia: um modelo narrativo para o webjornalismo.  

Disponível em: http://sbpjor.kamotini.kinghost.net/sbpjor/resumod.php?id=1260 

120 Cf. Daniela Osvald Ramos (2008). Aspectos da convergência de mídias e da produção de conteúdo multimídia no Clarín.com. Disponível em: 

http://sbpjor.kamotini.kinghost.net/sbpjor/resumod.php?id=627 
121 Cf. Joana Ziller (2010). Integração, complementaridade e justaposição: o aproveitamento da convergência multimídia em portais e blogs. Disponível em: 

http://sbpjor.kamotini.kinghost.net/sbpjor/resumod.php?id=1195 

122 Cf. Marcos Palacios; Paulo Munhoz (2003). Os Usos da fotografia no jornalismo on-line: primeiros lineamentos para um estudo de situação. Disponível 

em: http://sbpjor.kamotini.kinghost.net/sbpjor/resumod.php?id=64  

123 Cf. http://compos.org.br/data/biblioteca_2065.pdf 

124 Cf. http://compos.org.br/data/biblioteca_2068.pdf 
125 Cf. http://journalists.org/awards/2012-awards/ 

126 Cf. http://www.interactivenarratives.org/ 

127 Cf. http://storycenter.org/ 

128 Cf. http://www.storytellingwithdata.com/ 
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partir de algoritmos e outros elementos que dialogam com camadas computacionais do backend 

escritos por programadores.  

 

Outros dois formatos dão sinais de terem sido originados a partir de uma mentalidade sistêmica, embora 

atuem sobremaneira na pele da narrativa, ou seja, no design da informação. Falamos aqui das narrativas 

tocáveis e do formato Snow Fall.  

 

5.2.1. O formato guiado por dados e metadados 

A visualização de dados é o típico formato resultante da prática do jornalismo de dados – assunto por 

nós já tratado no capítulo 3.  Revela-se como o aproveitamento do agenciamento entre as camadas de 

dados e metadados no âmbito do sistema narrativo, o qual privilegia a apresentação visual relevante e de 

impacto.  

 

É um tipo de formato que pode ser renderizado sem necessidade de grandes investimentos em 

programas específicos, embora por trás tenha sido necessária a utilização de vários softwares para 

processar dados. Temos como ferramentas de visualização bastante empregadas no jornalismo o 

ManyEyes, desenvolvido pela IBM, a Your.FlowingData, para coletar dados através do Twitter, a Visual.ly 

e a Treemaps, aplicada para analisar uma extensa quantidade de dados, que gera o padrão de 

visualização conhecido como Squarified (retângulos alongados) (Barbosa & Torres, 2013, p. 155). !!São 

softwares invisíveis na interface acessada pelo usuário.  

 

A datavis (data visualization) – termo trabalhado por Edward Tufte na obra The Visual Display of 

Quantitative Information129, publicado em 1993 e, portanto, antes das visualizações digitais mais 

modernas – nasce como uma prática que tem por objetivo tornar humanamente mais compreensível e 

apreensível um conjunto complexo de dados. O autor relaciona os princípios de excelência para a 

elaboração visual de dados estatísticos, independentemente se digital ou analógica, a saber:  

 

— Mostre os dados; 

— Leve o usuário a pensar sobre a “substância” e não sobre a metodologia, o design gráfico, a 

tecnologia de produção gráfica ou qualquer outra coisa; 

— Evite distorcer o que os dados têm a dizer; 

                                                
129 Cf. Tufte, Edward R. (2001). The Visual Display of Quantitative Information, second edition, Graphics Press LLC. Disponível em:  

http://sciencepolicy.colorado.edu/students/envs_5120/tufte_2001.pdf 
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— Apresente muitos números em um pequeno espaço; 

— Faça com que os dados estejam coerentes; 

— Encoraje  um olhar comparativo entre as partes dos dados; 

— Revele os dados em diversos níveis de detalhe, da visão ampla à estrutura sutil 

— Mantenha um objetivo claro: descrição, exploração, tabulação ou decoração;  

— Esteja intimamente integrado com as descrições estatísticas e verbais de um conjunto de dados. 

 

Entre os vários exemplos que Tufte apresenta, está o Casse postali di risparmio italiane (Fig. 5.8), 

reproduzido por Antonio Gabaglio na Teoria Geral da Estatística (Teoria Generale della Statistica, Milão, 

segunda edicão, 1888). O gráfico é de 1888 e mostra a história dos correios italianos em duas 

dimensões de forma consistente, segundo Tufte (2001, p. 72): o número de livros de registro emitidos e 

o tamanho médio do depósito de cartas no final de cada mês entre os anos de 1876 e 1881.  

 

 

Imagem colorida e em melhor definição neste link 

<http://goo.gl/9N0RQ7> ou via QR Code: 

 

 

Figura 5.8 – Casse postali di risparmio italiane, visualização de dados,1888 

Fonte: Antonio Gabaglio na Teoria Geral da Estatística (Teoria Generale della Statistica, Milão, 
segunda edicão, 1888) in Tufte, Edward (2001).  
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Barbosa & Torres (2013) explicam que a visualização de dados diz respeito aos modos diferenciados 

para se representar informações jornalísticas, a partir da sua estruturação em base de dados. “Aqui são 

intrínsecas as noções de metadados ou metainformações, as técnicas de data mining, do tagging, entre 

outras”, escrevem (2013, p. 155). Segundo as autoras, a visualização pode se dar na forma de mashups, 

como infografias interativas e newsgames. 

 

A pesquisadora Adriana Rodrigues (2013) afirma que a visualização de dados contém elementos com 

forte potencial para criar narrativas infográficas mais dinâmicas, sofisticadas e interativas, e de comportar 

uma riqueza de informações que explorem volumes consideráveis de dados que não estejam apenas 

estagnados no repositório da publicação jornalística, mas, essencialmente, atualizados de forma 

contínua, inclusive com a possibilidade de colaboração do público. “Além disso, temos as possibilidades 

de customização de conteúdos da plataforma de visualização para uma exploração mais próxima e 

adequada aos interesses imediatos do leitor/internauta” (Rodrigues, 2013, p. 14-15). 

 

Entre vários exemplos130 de visualização de dados atualmente disponíveis, vamos nos deter aqui 

naquele que dialoga com as possibilidades sistêmicas narrativas que trabalhamos neste estudo: o Great 

British Class Calculation, formato produzido pela BBC Lab UK, laboratório da BBC.co.uk, em parceria 

com sociólogos das principais universidades da Grã-Bretanha, com o intuito de analisar o sistema de 

classes britânico moderno. 

 

Foram vários formatos e desdobramentos noticiosos veiculados entre 2011 e 2013 a partir deste projeto. 

A iniciativa como um todo foi indicada para o prêmio Data Journalism Award131 de 2013 na categoria 

melhor aplicação guiada por dados na grande mídia e se consagrou como sendo o maior estudo desde 

sempre sobre classes sociais no Reino Unido. A página conquistou 6.9 milhões de page views e trouxe, 

como resultado naquele país, a proposta de um novo sistema de classes sociais. 

 

Os jornalistas da BBC Lab UK e os sociólogos ingleses estavam interessados em compreender melhor 

como se dá o capital econômico, capital social e capital cultural entre os cidadãos da Grã-Bretanha, a 

                                                
130 Cf. Visualização animada em vídeo da CNN: http://blog.visual.ly/cnn-tells-stories-with-data-in-six-second-vine-videos/ e também Visual Storytelling in 

the Age of Post-Industrialist Journalism. Disponível em: 

http://www.worldpressphoto.org/sites/default/files/docs/World%20Press%20Photo%20Multimedia%20Research%20Project%20by%20David%20Campb

ell.pdf 
131 Cf. http://www.globaleditorsnetwork.org/dja/ 
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partir do entendimento de “capital” proposto pelo sociólogo Pierre Bourdieu em 1984. Em relato132 

disponível online, os sociólogos Mike Savage e Fiona Devine, da London School of Economics e das 

universidades de York e Manchester, explicaram o contexto: “Tem sido difícil testar essa abordagem [de 

Bourdieu] na Inglaterra porque raramente são realizadas pesquisas que consideram o capital cultural e 

social dos ingleses em estudos nacionais”. A dificuldade, segundo os pesquisadores, reside no fato de 

ser preciso uma grande quantidade de dados para desvendar as diferenças de capitais, um problema 

que poderia ser solucionado com uma abordagem digital. 

 

Então foi realizado um levantamento online a partir de um questionário preenchido por usuários (Fig 5.9). 

As perguntas sobre os interesses das pessoas em relação a entretenimento, gosto musical, uso dos 

meios de comunicação e preferências alimentares ajudaram os pesquisadores a construir uma imagem 

do consumo cultural no Reino Unido. Para investigar o capital social, foi usado um “gerador de posição” 

desenvolvido pelo sociólogo americano Nan Li em 2001, o qual mede o alcance dos laços sociais dos 

cidadãos (quantas pessoas de 37 diferentes profissões a pessoa conhece e com quem se relaciona). 

Por fim, as perguntas sobre o capital econômico abordavam a renda familiar do usuário, seus bens e 

economias. 

 

 

Imagem colorida e em melhor definição neste link  

<http://goo.gl/2NcbKZ> ou via QR Code: 

 

 

                                                
132 Cf. http://www.BBC.co.uk/science/0/22001963 
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Figura 5.9 – BBC.co.uk, The Great British Class Calculator, 2013 

Fonte: Tela capturada pela autora em Setembro de 2013 a partir do endereço: 
http://www.BBC.co.uk/news/magazine-22000973 

 
 

A partir dos dados cadastrados por mais de 161 mil usuários133, os professores identificaram que as 

divisões sociais britânicas tradicionais – classes alta, média e classe trabalhadora – parecem deslocadas 

no cenário século 21, não refletindo as profissões modernas e estilos de vida dos cidadãos da Grã 

Bretanha. A grande descoberta do experimento foi a identificação de uma nova classe social em 

expansão, o “Precariat” (precariado), a última classe num esquema com sete classes sociais proposto 

pelos pesquisadores (Fig.5.10). Os resultados em detalhes foram divulgados num artigo científico134 em 

2013. 

 

 

Imagem colorida e em melhor definição neste link  

 <http://goo.gl/2NcbKZ> ou via QR Code: 

 
 

Figura 5.10 – BBC.co.uk, novo esquema de classes sociais, 2013 

Fonte: Tela capturada pela autora em Setembro de 2013 a partir do endereço: 
http://www.BBC.co.uk/science/0/21970879 

 

                                                
133 Do total de 161.458 participantes, a maioria habitava na Inglaterra (86%), enquanto 8% estavam na Escócia, 3% no País de Gales e 1% na Irlanda do 

Norte. Responderam homens (56%) e mulheres (43%) de uma média de 35 anos de idade.  
134 Cf. http://soc.sagepub.com/content/early/2013/03/12/0038038513481128.full.pdf+html 
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O estudo  gerou infografias (Fig. 5.11) e uma série de pautas jornalísticas na forma de texto e vídeo (Fig. 

5.12), dentro e fora do espaço digital da BBC.co.uk, além de reações dos usuários no espaço da BBC e 

em redes sociais (Fig. 5.13), como How do you identify new types of class, BBC Science (03/04/2013); 

UK now has seven social classes, BBC News UK (03/04/2013); The Great British class calculator, BBC 

News Magazine (03/04/2013); Class calculator: how people feel about class, News Magazine 

(04/04/2013); Is social mobility good?, News Magazine (26/01/2011); Does a narrow social elite run the 

country? (26/01/2011); A US view of the class system, News Magazine (05/04/2013); entre outras 

produções e reações. 

 

 

Imagem colorida e em melhor definição neste link  

<http://goo.gl/2NcbKZ> ou via QR Code: 
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Figura 5.11 – BBC.co.uk, infografias sobre classes sociais, 2013 

Fonte: Telas capturadas pela autora a partir dos endereços: http://www.BBC.co.uk/news/magazine-
22000973 e http://www.BBC.co.uk/news/magazine-21953364 

 

 

 

 

 

Imagem colorida e em melhor definição neste link  

<http://goo.gl/2NcbKZ> ou via QR Code: 

 

 

 
Figura 5.12 – BBC.co.uk, vídeos e entrevistas derivadas, 2013 
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Fonte: Tela capturada pela autora a partir do endereço: 

http://www.Youtube.com/watch?v=faVkKl611qg#t=52 
 
 

 

Imagem colorida e em melhor definição neste link  

<http://goo.gl/2NcbKZ> ou via QR Code: 

 

 

Figura 5.13 – BBC.co.uk, sistema-entorno: reações de usuários, 2013 

Fonte: Tela capturada pela autora a partir do endereço: http://www.BBC.co.uk/news/magazine-
22025272 

 

O que vemos com esse exemplo da BBC.co.uk é um conjunto de profissionais – sociólogos, jornalistas, 

designers, usuários – construindo um sistema narrativo complexo e aberto, sistema esse que pôde ser 

construído a partir do levantamento e aproveitamento de um jogo de dados advindos dos usuários 

online. Note-se que os dados foram capturados, tabulados e tratados pela equipe interna da BBC Lab 

UK, ou seja, não existiam de antemão. E se transformaram em inúmeras narrativas porque o sistema foi 

desenhado para tal. Os formatos derivados do sistema evidenciam o agenciamento que ocorreu 

anteriormente nas camadas mais subterrâneas do sistema.   

 

5.2.2. Formato a partir de algoritmo 

Em Setembro de 2013, o Nytimes.com lançou um formato narrativo até então inédito em meio digital. 

Intitulada Front Row to Fashion Week, a proposta, como se nota na Fig. 5.14, organiza graficamente as 

coleções de moda mais comentadas pelos editores de moda durante o evento New York Fashion Week. 

 

A novidade está por conta do “fashion fingerprint” (identidade da moda), conceito desenvolvido por Erik 

Hinton, programador do Nytimes.com. As “impressões digitais da moda” são a representação visual das 
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cores de cada coleção, como uma paleta de cores utilizada pelo estilista. As barras coloridas 

apresentam os tons da coleção a partir de fragmentos das peças usadas nos desfiles. 

 

Em relato135 publicado na web, o mentor do projeto explica que seu objetivo era criar uma maneira 

interessante de visualizar o ritmo e cor das coleções na passarela sem mostrar diretamente cada peça. A 

ideia das "impressões digitais" foi então concebida como uma maneira de “forçar as pessoas a 

abstrairem as roupas” e passarem a falar sobre as cores que se revelam como tendências emergentes 

na moda136. 

 

Para concretizar o conceito, o desenvolvedor correlacionou programação aplicada, teoria das cores e 

artigos científicos da área da computação. Num primeiro momento, como explicou, era preciso possuir 

uma galeria de fotos das modelos na passarela vestindo as peças da coleção. As imagens deveriam ter 

dimensões idênticas. E, num segundo momento, era necessário posicionar cada modelo no 

enquadramento de cores, como vemos na imagem Fig. 5.15.  

 

                                                
135 Cf. http://source.mozillaopennews.org/en-US/learning/model-analysis/ 

136 Original em língua inglesa: “I wanted to create an interesting way to visualize the rhythm and color of runway collections without directly showing the 

clothing. I eventually landed on the idea of “fingerprints,” inspired by somewhat similar minimalist LEGO spec-ads in which popular cartoon characters are 

reduced to LEGO layers. I decided to apply this concept to runway models to create synecdochical tokens of every collection and their color palettes. I 

wanted a way to visualize which looks were color-blocked, which looks were belted, which looks were mini or midi, etc. Ideally, this visualization, this would 

force people to abstract from the clothes to the collection. It would allow readers talk about emergent trends in fashion color, the order that dresses walk in a 

show—for instance, the last dress in a collection is often a single, solid color bar indicating a full-length or maxi gown—and the general flow of hemlines and 

necklines.” 
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Detalhe da galeria de fotos que traz a coleção do estilista: 

 
Ao passar o mouse pela imagem, a figura se abre, possibiltando observar a vestimenta completa usada pelo 

modelo na passarela:  

 
Os “fashion fingerprints”, imagens que representam as cores daquela coleção, são barras coloridas que 

apresentam os tons da coleção a partir de fragmentos das peças usadas nos desfiles: 

 
Figura 5.14 – Nytimes.com, Front Row to Fashion Week, 2013  

Fonte: Telas capturadas pela autora a partir do endereço: 
http://www.Nytimes.com/newsgraphics/2013/09/13/fashion-week-editors-picks/ 

Imagem colorida e em melhor definição neste link <http://goo.gl/myAFJd> ou via QR Code: 
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Imagem colorida e em melhor definição neste link  

<http://goo.gl/myAFJd> ou via QR Code: 

 
 

Figura 5.15 – Nytimes.com, fashion fingerprints, 2013 

Fonte: Tela capturada pela autora a partir do endereço: http://source.mozillaopennews.org/en-
US/learning/model-analysis/ 

 

 

Cada corte de imagem gerou 150 cores distintas; e para reduzi-las a quinze, um número mais 

manipulável pelos condutores do projeto, o desenvolvedor lançou mão de um algoritmo que havia sido 

publicado num artigo científico137. “(…) o resultado final é construído a partir de sucessivos resultados 

parciais”, escreve. O algoritmo foi escrito em Haskell, uma linguagem de programação. 

 

Constatamos aqui um formato que consideramos sistêmico à medida em que foi levado a cabo por 

jornalistas, fotógrafos, designers, programadores e um ator não-humano, o algoritmo, a partir do 

seguinte processo: 

— a criação de dados, ou seja, de imagens geradas a partir do momento da cobertura do 

acontecimento (os desfiles de moda), realizada por jornalistas e fotógrafos que levaram em conta 

os critérios de noticiabilidade jornalísticos;  

— a organização destas informações seguindo a lógica dos estilista (metadados) na forma de 

galeria de fotos exposta de maneira não tradicional (imagens abertas, sem o habitual esquema 

“próxima-anterior”), o que demandou um trabalho com profissionais do design (interface, CSS);  

                                                
137 Cf. Haizhou Wang and Mingzhou Song(2011). Ckmeans.1d.dp: Optimal k-means Clustering in One Dimension by Dynamic Programming. Disponível em: 

http://journal.r-project.org/archive/2011-2/RJournal_2011-2_Wang+Song.pdf 
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— e o desdobramento da análise de cores da coleção de cada estilista feita por um algoritmo, este 

desenhado por um progamador, profissional da computação.  

 

O uso de algoritmos em contextos jornalísticos já havia sido por nós analisado em trabalhos anteriores 

(Saad & Bertocchi, 2012), mas com grande foco em algoritmos curadores, ou seja, aqueles que 

cumprem a função de selecionar informações para os usuários. O termo algoritmo é uma palavra 

latinizada, derivada do nome de Al Khowarizmi, matemático árabe do século XIX. Na computação, um 

algoritmo é um procedimento criado para cumprir uma tarefa específica. Trata-se de um passo-a-passo 

computacional, um código de programação, executado numa dada periodicidade e com um esforço 

definido. O conceito de algoritmo permite pensá-lo como um procedimento que pode ser executado não 

apenas por máquinas, mas ainda por homens, ampliando seu potencial de acuidade associada à 

personalização. 

 

Desenhar um algoritmo é elaborar uma série de instruções com a finalidade de resolver um problema. No 

caso da timeline social do Facebook, o algoritmo é utilizado especialmente para ordenar elementos 

(dados sobre outros usuários) por critério de importância (definida pelo programador da empresa). Para o 

Google, o algoritmo busca resolver o problema da compreensão dos dados e retorno de ocorrências 

afins. Para Zite ou Flipboard, o objetivo é produzir uma revista digital apenas com conteúdos relevantes 

para aquele usuário, e assim por diante. No cenário da comunicação digital, a rigor, o algoritmo trabalha 

com a missão de expurgar informações indesejáveis, oferecendo apenas o que o usuário julgaria 

eventualmente mais relevante para si, conforme um modelo de negócio definido ou de acesso às 

informações também previamente determinado pelo proprietário do algoritmo. 

 

Agora, observamos um formato derivado de um algoritmo, ou seja, um formato sustentado pelo 

agenciamento de várias camadas e atores, entre eles um ator não-humano o qual também define a 

relevância jornalística para este formato. Concordamos com a afirmação de que “algoritmos podem ser 

mais espertos que o homem, mas eles não possuem necessariamente a noção de perspectiva do 

homem” (Wakefield, 2011), como está evidente neste exemplo do Nytimes.com. 

 

5.2.3. Narrativas tocáveis em três dimensões 

A chamada touchale storytelling, a narrativa “tocável”, se materializa em um tipo de formato jornalístico 

em três dimensões. Não muito diferente de um infográfico em 3D, a proposta ganha deste tipo de 

visualização por oferecer ao usuário a chance de utilizar não somente visão e audição, mas também o 

tato.  
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A produção de uma narrativa deste tipo prevê, além de jornalistas, artistas e outros profissionais da 

indústria dos games. O jornalista David Sarno, criador do conceito e proprietário de uma start-up 

orientada a desenvolver esse tipo de história, defende que as narrativas tocáveis funcionam como 

“games que dizem respeito à realidade, e não à ficção”138, esclarecendo que não se trata de gamificar a 

notícia, mas de lançar mão de soluções de games para sofisticá-la e torná-la uma experiênica interativa 

mais imersiva. Fracking é o nome de uma das narrativas tocáveis já criadas pelo jornalista (Fig. 5.16). 

 

 

Figura 5.16 – Narrativa jornalística tocável 
em 3D, 2013 

Fonte: Tela capturada pela 
autora a partir do 
endereço: 
http://gigaom.com/2013/0
8/22/is-making-stories-
touchable-the-next-big-
thing-for-journalism/ 
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<http://goo.gl/83CQKj ou via QR Code: 

 

 

 

 
 

 

 

                                                
138 Cf. http://gigaom.com/2013/08/22/is-making-stories-touchable-the-next-big-thing-for-journalism/ 
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5.2.4. O formato Snow Fall 

Jill Abramson, editora executiva do The New York Times, justificou a criação de uma revista digital com 

reportagens de fôlego, em formato considerado longo no jornalismo (longform digital magazine), 

explicando que procura provocar uma “experiência digital imersiva” a partir de narrativas multimídia de 

formato Snow Fall. 

 

O formato Snow Fall ganhou essa nomenclatura devido à reportagem multimídia sobre a avalanche no 

estado de Washington em dezembro de 2012, a qual foi premiada no Peabody Awwards 2013 e 

também levou o Pulitzer 2013 por ter sido um exemplo espetacular de formato narrativo no jornalismo. A 

reportagem Snow Fall no Nytimes.com é composta por seis partes narrativas com mapas interativos, 

vídeos e entrevistas.  É iniciada por um vídeo que mostra a neve soprando em declive, como uma foto 

em movimento (Fig. 5.17). O destaque é o efeito de “rolagem paralaxe” (parallax scrolling), um tipo de 

rolagem web especial que lança mão de camadas visuais e informativas para criar no usuário uma 

sensação de profundidade e imersão na tela139.  

 

 

Imagem colorida e em melhor definição neste link 

 <http://goo.gl/jYXUdb> ou via QR Code: 

 

 

Figura 5.17 – The New York Times, experiência narrativa no Snow Fall, 2013 

Fonte: Tela capturada pela autora a partir do endereço: 

http://www.Nytimes.com/projects/2012/snow-fall/#/?part=tunnel-creek 
 

 

                                                
139 Cf. Awwards (2013). Os 20 melhores sites com efeito paralaxe em 2013. Disponível em: http://www.awwwards.com/20-best-websites-with-parallax-

scrolling-of-2013.html 
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Outras publicações começaram a apostar no formato para provocar experiências narrativas mais ricas e 

expressivas em seus usuários, considerando a repercussão que provocou – sobre ele, escreveu-se: 

“excitante”, “sensacional”, “um momento de evolução do formato narrativo online”, “inspirador”140. Entre 

as publicações que adotaram o formato, encontram-se a National Geographic, com o especial  Killing 

Kennedy141, o portal ESPN, com a reportagem The Long, Strange Trip of Dock Ellis142; o jornal The 

Chicago Tribune, com a reportagem His Saving Grace143; e o site Women and Tech, com a produção 

de Nora Young144.  No Brasil, encontramos o efeito paralaxe no portal UOL, com a produção Baú do 

Rock145, sobre as edições do Rock’n’Rio (Fig. 5.18). O próprio The New York Times repetiu a fórmula em 

2013, evoluindo o formato na reportagem A game of Shark and Minnow146. 

 

 

Imagem colorida e em melhor definição neste link 

 <http://goo.gl/qfYqnl> ou via QR Code: 

 

 

Figura 5.18 – UOL, Baú do Rock, 2013 

Fonte: Tela capturada pela autora a partir do endereço: http://musica.uol.com.br/eventos/rock-in-rio-
2013/bau-do-rock/index.html 

                                                
140 Cf. http://www.journalism.co.uk/news/new-york-times-digital-snowfall-feature-wins-pulitzer/s2/a552683/ 

141 Cf. http://www.kennedyandoswald.com/#!/premiere-screen 

142 Cf. http://sports.espn.go.com/espn/eticket/story?page=Dock-Ellis 
143 Cf. http://graphics.chicagotribune.com/grace/ 

144 Cf. http://womenandtech.com/archive/ 

145 Cf. http://musica.uol.com.br/eventos/rock-in-rio-2013/bau-do-rock/index.html 

146 Cf. http://www.nytimes.com/newsgraphics/2013/10/27/south-china-sea/?hp 
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5.3. AGENCIAMENTOS SISTEMA-ENTORNO 

Em agosto de 2013, o Facebook passou a permitir aos sites noticiosos incorporarem posts da rede 

social em suas narrativas, muito à semelhança do que já fazem com os textos veiculados do Twitter, 

criando a narrativa em forma de fluxo de informações. Na imagem a seguir (Fig. 5.19), vemos como as 

empresas de comunicação podem utilizar a funcionalidade. O Huffington Post e a CNN estiveram entre 

as empresas de comunicação selecionadas no projeto-piloto. 

 

 

Imagem colorida e em melhor definição neste link  

<http://goo.gl/gN6cmM> ou via QR Code: 

 

 

Figura 5.19 - Sistema-entorno: posts do Facebook na narrativa noticiosa, 2013 

Tela capturada pela autora em Agosto de 2013 a partir do endereço: 
http://www.journalism.co.uk/news/all-news-sites-can-now-embed-Facebook-posts/s2/a553890/ 

 

 

Pouco tempo mais tarde, em setembro de 2013, o Facebook anunciou o lançamento de duas interfaces 

de programação (APIs) as quais permitem que empresas de informação e comunicação tirem melhor 

proveito de seus posts naquela rede social e obtenham mais informações sobre quem os acessa e 

publica conteúdos, como sexo, idade e localização, de forma anônima. As duas novas APIs foram 

inicialmente liberadas apenas para um seleto grupo de empresas da mídia: BuzzFeed, CNN, NBC 

"Today", British Sky Broadcasting, Slate e Mass Relevance.  

 

Através delas, essas organizações conseguem observar quantos posts foram publicados com uma 

mesma palavra-chave ou tema ao longo de um período, por exemplo, e integrar à sua página do 

Facebook a cobertura online em tempo real sobre algum evento ao vivo sobre o qual estejam 

trabalhando naquele momento. 
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Em nota147 divulgada pela mídia, o vice-presidente de parcerias do Facebook, Justin Osofsky, afirmou 

que “se há algo interessante acontecendo no mundo, as pessoas estão falando sobre isso no 

Facebook”. Para o executivo, a novidade objetiva integrar mais o noticiário cotidiano às conversas das 

pessoas na rede social, dar mais força aos assuntos do dia e à descoberta de temas e tendências. Em 

entrevista148 ao jornal The New York Times, o vice-presidente de inovação digital e social media da NBC 

News, Ryan Osborn, afirmou: “como empresa de notícias, estamos sempre tentanto responder sobre o 

que as pessoas falam”.   

 

A imagem a seguir (Fig. 5.20) dá uma amostra do que as empresas de comunicação conseguem 

observar a partir das novas APIs do Facebook. Note-se que foram publicados, ao longo das 24 horas 

anteriores, 1.798,911 posts sobre notícias, sendo que 68% foram divulgados por homens e 32% por 

mulheres. A maioria dos usuários que agenciaram as narrativas dos meios de comunicação tinha entre 

18 e 24 anos. Em termos de posts de esportes, foram publicados na rede social quase 1,3 milhão de 

notícias esportivas, a maioria por homens (60%) e por usuários entre 25 e 34 anos. 

 

 

Imagem colorida e em melhor definição neste link  

<http://goo.gl/gN6cmM> ou via QR Code: 

 

 

Figura 5.20 – Sistema-entorno: API do Facebook para empresas de comunicação 

Fonte: Tela capturada pela autora a partir do endereço: http://allFacebook.com/apis-news-
organizations-real-time-public-posts_b124768 

 

 

Também no início do segundo semestre de 2013, o Twitter anunciou149 uma nova funcionalidade para 

dar mais contexto aos tuítes: se um determinado tuíte for integrado a uma narrativa jornalístca, um link 

para esta narrativa passará a ser exibido no tuíte incorporado. A figura a seguir (Fig. 5.21) mostra a 

dinâmica. 
                                                
147 Cf. http://allfacebook.com/apis-news-organizations-real-time-public-posts_b124768 

148 Cf. http://bits.blogs.nytimes.com/2013/09/09/facebook-offers-new-windows-into-social-conversation/?_r=1  

149 Cf. https://blog.twitter.com/2013/new-headlines-feature-offers-story-behind-the-tweet 
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Imagem colorida e em melhor definição neste link  
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Figura 5.21 – Sistema-entorno: tuíte com narrativas relacionadas, 2013  

Fonte: Tela capturada pela autora a partir do endereço: Twitter.com 
 

 

Ainda em 2013, o The New York Times lançou um canal no IFTTT (If This Than That), uma plataforma 

que permite conectar diferentes meios sociais e contas pessoais dos usuários. Os canais do The New 

York Times já estão ligados a plataformas tais como Evernote, LinkedIn, Tumblr, Twitter e Google 

Calendar. Com o IFTTT, o usuário agora consegue ser avisado (via SMS, por exemplo, ou e-mail) cada 

vez que o jornal publicar um novo conteúdo de seu interesse. Também pode, assim, partilhá-lo 

automaticamente em redes sociais. Ou então salvá-no automaticamente em um sistema de repositório 

do usuário (como DropBox, Google Drive e afins). O usuário também pode ser notificado cada vez que 

uma determinada empresa é citada em alguma reportagem. Há seis diferentes gatilhos (triggers) ou 

ações que o canal pode executar e alguns estão sugeridas como “receitas” a serem utilizadas, como 

mostra a figura a seguir (Fig. 5.22). 
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Imagem colorida e em melhor definição neste link  

<http://goo.gl/gN6cmM> ou via QR Code: 

 

 

Figura 5.22 – Gatilhos do The New York Times no IFTTT, 2013 

Fonte: Tela capturada pela autora a partir do endereço: ifttt.com Também disponível em: 
http://www.journalism.co.uk/news/new-york-times-launches-ifttt-channel/s2/a553791/ e 
http://updates.ifttt.com/post/58058260123/introducing-the-new-york-times-channel 

 

 

Em agosto de 2013, o Google anunciou150 uma mudança em seu algoritmo para passar a privilegiar 

mais os conteúdos jornalísticos que primam pela profundidade informativa e de análise, os chamados 

“in-depth articles”. A ideia da empresa é trazer qualidade para os resultados de busca.  

 

Uma análise151 feita pelo site Elite Strategies aponta que possivelmente por “qualidade” o algoritmo do 

Google compreenda um artigo que apresente entre 2 mil e 5 mil palavras, com paginação, e tenha sido 

escrito por uma grande empresa de comunicação, sendo preferenciamente uma publicação impressa. 

Na imagem Fig. 5.23, extraída do próprio site, vê-se a reação do algoritmo para várias buscas (palavras à 

esquerda) e as respostas que traz: mais grandes sites e marcas conhecidas e menos blogs e sites 

menores. 

 

                                                
150 Cf. http://blog.hubspot.com/googles-in-depth-articles-algorithm-update-content-nj 

151 Cf. http://www.elite-strategies.com/googles-in-depth-articles-favororing-brands/ 
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Imagem colorida e em melhor definição neste 

link <http://goo.gl/xDqn2kc> ou via QR Code: 

 

 

Figura 5.23– Algoritmo Google,  análise de pesquisa, 2013 

Fonte: Elite Strategies (2013)  

 

 
Esses são todos exemplos dos agenciamentos sistema-entorno que ocorrem entre o sistema narrativo, 

outras organizações e o usuário que consome a narrativa num cibermeio, a postar no Facebook, ou 

repercutindo posts dos amigos. Uma pesquisa norte-americana, divulgada em setembro de 2013, revela 

que a maioria dos usuários das redes sociais prefere partilhar conteúdos engraçados, curiosos e bizarros 

do que conteúdos considerados socialmente mais relevantes (Fig. 5.24). A pesquisa foi realizada entre 02 

e 16 de abril de 2013 com 18.150 adultos (12.420 “partilhadores”) entre 18 e 64 anos de idade nos 

Estados Unidos e Canadá e entre 16 e 64 anos em outros 24 países. Contar aos outros o que se faz, 

divulgar crenças e valores pessoais, também são motivadores de partilha de posts e links. 
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Imagem colorida e em melhor definição neste 

link <http://goo.gl/ddA1lb> ou via QR Code: 

 

 

Figura 5.24 – Motivações de partilha em redes sociais, 2013 

Fonte: Marketing Charts/Ipsons OTX Ipsos Open Thinking Exchange (OTX) (2013).  
 

 

Beth Saad (2013), no artigo Uma reconfiguração cultural possível e viável, a propósito da obra 

Spreadable media, de Henry Jenkins, Sam Ford e Joshua Green, comenta que a ideia da mídia 

pervasiva, ou ubíqua, traz em si a consequência da relação sistema-entorno. Escreve a autora que “essa 

ideia do remixe e da reconfiguração de conteúdos reforça a proposta de que a pervasividade estimula o 

uso de novos formatos (amparados por inovações tecnológicas) de interações sociais e culturais” e que 

“convida a assumir que a participação pervasiva pode gerar novos formatos midiáticos no contexto de 

uma cultura conectada” (Saad, 2013, p. 287-288). 

 

Indo diretamente à obra, vemos que os autores reforçam de forma categórica: “se não se espalha, 

morre” [if dont spread, it’s dead] (Jenkins, Ford & Green, 2013, p. 1), ideia que se relaciona com o 

próprio conceito de sistema aberto e dinâmico que apresentamos no primeiro capítulo: a sobrevivência 

dos sistemas abertos depende de suas interações com o meio. 

 

O jornal espanhol El Mundo recentemente remodelou seu site e, nele (Fig. 5.25)., é possível se observar 

sinais daquilo que Barbosa (2013) chamada de continuum multimídia, noção que, em nosso ponto de 

vista, dialoga com a relação sistema-entorno que aqui tratamos. O continuum multimídia está nas 

antípodas da antiga relação de competição que existia entre os diferentes suportes. Em vez de 

competição entre plataformas, fala-se agora num cenário "de atuação conjunta, integrada, entre os 

meios, conformando processos e produtos, marcado pela horizontalidade nos fluxos de produção, 

edição, e distribuição dos conteúdos (Barbosa, 2013, p. 33).  
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Figura 5.25 – El Mundo, redesenho de interface 
digital, 2013 
Fonte: Tela capturada pela autora a partir do endereço: 

http://www.elmundo.es/television/2013/11/02/5275681a63fd3dfb628b456b

.html 

 

Imagem colorida e em melhor definição neste link <http://goo.gl/Gst1wF> 
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Manovich (2012-13), por fim, também tem uma palavra sobre o assunto. Escreve o autor que “talvez seja 

mais significativo comparar a experiência de fluxo de dados ao flâneur, aquele que navega através dos 

fluxos de dados e de transeuntes pelas ruas da cidade, aproveitando a densidade de estímulos e 

informações fornecidas pela metrópole moderna”. Este flâneur pode intensificar a sua experiência de 

"estar no fluxo", escolhendo locais específicos e horários de dias. Como flâneur, explica Manovich, ele 

também pode controlar o fluxo, decidindo nas redes sociais subscrever e assinar os perfis de diferentes 

pessoas, grupos e listas, à escolha de que tipo de eventos vai aparecer em sua timeline (Manovich, 

2012-2013). Ou seja, o usuário está a todo momento no sistema narrativo e fora dele. 
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RESUMO [5] 

— Formatar é provocar uma experiência narrativa. 

— Design narrativo é design de experiência narrativa. 

— O formato revela a experiência narrativa desenhada para os usuários finais de um sistema. 

— O design da interface digital é o lugar onde o formato se substancializa e ganha vida aos olhos 

daqueles que o acessam, o visualizam e com ele interagem, construindo a partir desse contato 

uma experiência narrativa jornalística. 

— Pensar o formato narrativo no jornalismo digital tem sido uma tarefa de jornalistas mas muito 

particularmente de profissionais vinculados à disciplina da Arquitetura de Informação. 

— Contudo, já não se faz suficiente pensar em organizar informações na tela, em como se dão a 

usabilidade e as interações homem-interface: é preciso desenhar a experiência completa que o 

usuário possa vir a ter com a narrativa digital jornalística em múltiplos canais. 

— O desenho da experiência narrativa deve considerar portanto a complexidade da ecologia 

mediática presente na atualidade: a computação ubíqua, o desafio cross-mídia, considerando 

design responsivo e possibilidades de bootstrap. 

— No atual momento, fala-se portanto em arquitetura de informação pervasiva. 

— Computadores e telas estão em dispositivos, no corpo, na cidade. Qualquer espaço ganha 

qualidade informacional: bibliotecas, bares, a casa, o restaurante, o corpo; não apenas onde 

existe um computador de mesa visível, mas em quaisquer lugares em que haja elementos 

computacionais, visíveis ou dissimulados. 

— O jornalismo digital precisa se habituar a pensar o formato menos como artefato e como entrega 

final e mais como processo, fluxo, resultado do sistema aberto e em constante adaptação. 

— Identificamos dois formatos tipicamente sistêmicos produzidos em âmbito jornalístico: o formato 

que se renderiza como uma visualização de dados (ou formato guiado por dados e metadados, 

o resultado do jornalismo de dados, o comportamento do sistema) e o formato a partir de 

algoritmo (criado por diversos atores humanos e não-humanos, como o algoritmo).  

— Formatos sem agenciamento sistema-entorno narrativo, sem interações em redes socais e 

buscadores, tendem a morrer como potencial experiência narrativa dos usuários. 
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CONCLUSÕES 

Contamos histórias porque as vidas humanas têm necessidade e merecem ser contadas, como escreve 

Ricouer (1994). Mas importa notarmos que embora a narrativa sempre tenha estado em todos os 

tempos, lugares e sociedades, embora organizemos as nossas experiências em forma narrativa, embora 

narrar seja um impulso humano anterior à aquisição da linguagem, ainda assim a narrativa não é 

exatamente natural: existe um aspecto artificial no ato narrativo. No digital, essa condição de 

artificialidade se vê ainda mais ampliada e complexificada, posto que a narrativa digital está subordinada 

à costura computacional solta (e às vezes esgarçada) de dados, metadados e formatos realizada por 

atores humanos e não-humanos. 

 

Nesse cenário, temos aqui um trabalho que nasce de fato da convicção de que as práticas e processos 

jornalísticos digitais contemporâneos são potencializados quando compreendidos a partir de um 

pensamento computacional sistêmico. Isso é uma boa notícia, pois o aspecto organizacional da 

produção de notícias, uma vez repensado e revisitado sob essa luz do agenciamento coletivo dos 

estratos do sistema, ganha saídas viáveis para seguir em frente de forma relevante e sustentável. As 

novas possibilidades para o (ciber)jornalismo passam de fato por um novo entendimento sobre o que 

seja contar histórias em meios digitais e isso significa mais experimentações e oportunidades de 

comunicar melhor. E não que jornalistas devam programar códigos ou que máquinas contarão histórias 

melhor que repórteres. 

 

Queremos dizer que o ato de criar e publicar digitalmente narrativas digitais jornalísticas -- essas histórias 

reais da vida cotidiana que valem ser contadas e difundidas através de dispositivos modernos para 

milhares de usuários --  é um ato que ganha um novo significado ao ser observado a partir de um 

mindset computacional, um modelo mental sistêmico que vem ganhando forças na esteira da cultura do 

software (Manovich, 2013) e o qual abre caminhos não apenas sustentáveis como continuadamente 

relevantes para o jornalismo deste início de século 21.  

 

Seguindo esse raciocínio, esse nosso estudo propôs um modelo teórico, ou seja, um esquema abstrato 

para organizar, mediar e fomentar essa nova compreensão. É um modelo elaborado para servir como 

um esquema orientador da produção jornalística no meio digital, para estimular experimentações com 

novos formatos e, ao mesmo tempo, funcionar como uma ferramenta de análise sobre como as 

narrativas digitais podem ser construídas no âmbito jornalístico.  
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O modelo teórico proposto está desenhado a partir de articulações conceituais de base somadas à 

observação de exemplos narrativos em meios de comunicação relevantes no cenário mundial, e, importa 

dizer, é uma proposta que não necessariamente objetiva fomentar formas narrativas inovadoras, 

disruptivas ou revolucionárias; nem se propõe a alterar radicalmente o modelo de trabalho das Redações 

jornalísticas.  

 

O modelo pretende auxiliar o processo de definição de estratégias de gerenciamento de contéudos para 

as Redações online. Busca se revelar como uma forma distinta de observar um velho fenômeno (narrar 

histórias reais)  e, esperamos, servir para estimular uma mentalidade jornalística coerente com a cultura 

digital e com o desapego forma-conteúdo-interface típico que este paradigma carrega.  

 

Com tal modelo, procuramos contribuir sobretudo para os estudos de Jornalismo e trazer contributos 

específicos para o paradigma Jornalismo Digital de Base de Dados (JDBD). É um esquema que expande 

a compreensão do que seja narrativa digital jornalística e de como se dá o seu desenho, inaugurando um 

modo sistêmico de se pensar esse processo no jornalismo digital. Está desenhado, ainda, para fomentar 

a reflexão sobre o papel do jornalista e do jornalismo nesta nova fase do jornalismo computacional que 

se anuncia. 

 

A ideia de propor um modelo teórico serve aos distintos atores da comunidade jornalística: os 

profissionais nas empresas, os futuros jornalistas em formação na universidade, os pesquisadores e 

professores da área. O modelo ainda dialoga com a realidade dos profissionais do design e computação 

que trabalham para a criação de produtos digitais em contextos jornalísticos e que precisam orientar 

suas decisões para promover experiências narrativas mais ricas às suas audiências. 

 

A pista. 

Em anos anteriores, quando revisitamos os conceitos de narratologia e retórica à luz do contexto digital, 

concluímos que as noções narratológicas mais básicas demonstravam-se curiosamente “desajustadas” 

para o meio online. Inseridos numa perspectiva digital, tais conceitos revelavam-se desestabilizados de 

tal forma que para que pudessem dar conta de explicar a complexidade da construção das narrativas 

digitais seria preciso alargá-los: inserir no interior de suas acepções novos e ampliados entendimentos 

(Bertocchi, 2006). Essa foi a pista que nos trouxe ao trabalho doutoral que o caro leitor tem agora em 

mãos: a necessidade de um novo ponto de vista para se observar o fenômeno da elaboração das 
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narrativas digitais jornalísticas. Estava clara a necessidade de irmos rumo a outros aportes teóricos para 

compreender a narrativa digital jornalística e analisar a sua estreita relação com diversos elementos 

computacionais (algoritmos, inteligência artificial, web semântica, robôs). 

 

As bases teóricas. 

Procuramos então apoio em três paradigmas teóricos – a narratologia pós-clássica, a teoria dos 

sistemas e o modelo JDBD (Jornalismo Digital de Base de Dados) –, pilares apresentados na Introdução 

deste trabalho e que nos permitiram observar que no contexto específico do ciberjornalismo não existe 

nenhuma garantia de estabilidade e indestrutibilidade estrutural para o formato dessas narrativas digitais 

(sejam quais forem, dos infográficos às notas curtas). Cada formato que vemos substancializados nas 

telas digitais – seja no ecrã do computador de mesa ou na tela do tablet – carrega por trás camadas 

computacionais que interagem e se rearranjam continuamente, muitas vezes de forma imprevisível.   

 

Logo, assumimos o formato narrativo, ou formato notícia, não como um produto hereditário de uma 

cadeia linear e fechada de produção no jornalismo, com um início e um fim marcados, mas como o 

resultado de um comportamento sistêmico. Afirmamos, portanto: não será possível pensar na produção 

de formatos narrativos e no jornalismo num ambiente complexo, fluido e intangível como é o ciberespaço 

sem antes adotar um enfoque que alcance a complexidade deste fenômeno. 

 

Foram dez os conceitos-chave que nos auxiliaram ao longo deste estudo: o pensamento sistêmico em 

Donella Meadows (2008); a definição de complexidade pelo sociólogo alemão Nicklas Luhmamn (2009); 

o conceito de antenarrativa de David Boje (2001); a conceituação de formato de Irene Machado aplicada 

no contexto do jornalismo digital por Daniela Ramos (2012); a definição de media software em Lev 

Manovich (2013); a visão de design em Villem Flusser (2007); o agenciamento em Gilles Deleuze e Félix 

Gattari tal como colocado por Giselle Beiguelman (2010); a compreensão de esfera semântica em Pierre 

Lévy (2013); o entendimento de modelo de negócio e estratégia digital em empresas de mídia em Beth 

Saad (2003); e, por fim, o marco do jornalismo de quinta geração em Suzana Barbosa (2013). 

 

Narrativa é sistema. 

Nosso objeto de estudo, a narrativa digital jornalística, está conceituado no primeiro capítulo como 

sistema narrativo. Colocamos a narrativa como um sistema aberto, adaptativo, complexo, uma vez que a 

sua sobrevivência depende da adaptabilidade de sua estrutura em relação aos demais sistemas em seu 

entorno, com os quais interage.  
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É claramente um sistema dotado de uma estrutura flexível, em que  a distinção entre os limites e o meio 

se torna um ponto arbitrário e que depende do propósito de seu observador. No sistema narrativo, em 

vez de fechamentos de formatos estáticos, vemos a chance de continuidades com formatos 

adaptativos. Mais leveza e imponderabilidade no lugar de estruturas narrativas rígidas e sólidas. 

 

Funciona como um ato contínuo com capacidade de ir se modelando em diferentes substâncias e 

formatos e no ecrã de distintos dispositivos a partir do agenciamento entre seus estratos. Agenciamento, 

aqui, não diz respeito somente à criação e à coordenação dos estratos entre si por parte de jornalistas, 

mas sobretudo entendemos por agenciamento os processos e as dinâmicas de estriamento 

(estratificação e apropriação) do espaço das redes de comunicação por todos – tal como Beiguelman o 

coloca: “são os procedimentos e estratégias de liberação dos devires – potências em aberto – dos atuais 

territórios informacionais”, são “tensões” que sobretudo podem gerar mudança cultural 

quando  operacionalizadas por movimentos sociais (Beiguelman, 2010). São também estratégias de 

agenciamento que politizam os fluxos em direções que fogem ao espectro dos grandes monopólios 

midiáticos (Beiguelman, 2011-2012). 

 

Assim, a narrativa é a articulação de dados e metadados em formatos, e com um propósito 

determinado. Como sistema estratificado, possui camadas interligadas. A camada do database, a base 

de dados, embora configurando-se como uma camada estrutural, não é a única que define as regras do 

sistema.   

 

Não será uma narrativa digital um conjunto formado por elementos desconexos sem uma função 

determinada. Desconsideramos como narrativa-sistema uma mera junção de camadas computacionais 

soltas, que não se afetam mutuamente, ou que juntas produzem exatamente o mesmo efeito que 

produziriam isoladamente. Assim, a narrativa como sistema é um conjunto complexo, artificial, no qual 

atuam distintos atores humanos e não-humanos e que produz um todo maior que suas partes. A 

narrativa digital jornalística passa a ser portanto, necessariamente, um ato coletivo. Como sistema 

complexo, agrega subsistemas com regras singulares. 

 

Modelo teórico: o desenho do sistema narrativo. 

Como simplificação de uma realidade complexa, o nosso modelo de narrativa sistêmica, que 

apresentamos nas páginas anteriores não carrega em si todas as características da realidade. Enquanto 

representação de aspecto da realidade, assume-se aqui como um protótipo e, logo, poderá ser testado 
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e remodelado. O protótipo evidencia que narrar, no contexto do jornalismo digital, é articular dados e 

metadados num formato renderizado. Desenvolvemos o modelo teórico do sistema narrativo ao longo 

dos capítulos 3, 4 e 5, apresentando-o na forma de atos: 

 

Ato I – Antenarração dos dados - Observamos neste momento o levantamento e a seleção das 

informações de interesse público guardadas nas bases de dados, o fortalecimento do jornalismo de 

dados e as complexas questões relativas aos softwares de mídia; 

 

Ato II – Antenarração dos metadados - Aqui, vimos a semantificação destes dados para 

compreensão de softwares e algoritmos, para a apresentação de narrativas nas interfaces digitais e 

também para a organização interna de dados em sistemas publicadores; neste ponto, ainda discutimos 

os metadados como embrião do uso de tecnologias semânticas no jornalismo; 

 

Ato III – Narração ou formatação narrativa  - Neste ponto, vimos a organização corporificada da 

narrativa na interface digital para acesso dos usuários finais (renderização da narrativa) e as questões a 

isso relacionadas: experiências cross-channel, computação ubíqua e arquiteturas de sentido. 
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O modelo, tal como construído e apresentado na página 70, coloca o sistema narrativo nos seguintes 

termos: antenarrar é criar e manipular dados e metadados; formatar é interfacear, renderizar a narrativa, 

conferindo-lhe forma. O formato da narrativa revela o comportamento de todo o sistema. Observamos 

ainda que um gênero de texto jornalístico (notícia, reportagem, infografia, etc.) pode se desdobrar em 

vários formatos. O formato ganha corporeidade na interface gráfica exposta na tela, e o que se vizualiza 

na interface é a pele da narrativa. O formato, como apontado por Ramos (2012), torna possível uma 

nova forma de cultura. 

 

A observação do desenho do sistema narrativo nos revela três pontos importantes: 

 

1) Dados, metadados e formatos têm a mesma importância no processo de composição da narrativa no 

jornalismo digital e ignorar uma dessas camadas pode representar uma perda comunicativa. Isso 

significa afirmar que o modelo assume que jornalistas desenvolvam competências e habilidades para 

selecionar, confeccionar, modelar, manipular e articular dados, metadados e formatos dentro de uma 

visão sistêmica do que seja narrar em meio digital. 

 

2) O relacionamento entre os estratos do sistema é efêmero, sutil,  contingente, temporário. Ou seja, 

quanto maior o desejo de amarrar e vincular rigidamente os dados aos formatos, maior será o insucesso 

comunicativo do sistema narrativo como um todo; de fato, não há garantias de estabilidade estrutural na 

relação forma-conteúdo-interface e toda tentativa de tornar o sistema aberto e adaptativo em um 

sistema inflexível, fechado, comprometerá a experiência narrativa do usuário final. 

 

3) O sistema narrativo é um modelo teórico aqui criado, mas a narrativa digital em si se realiza em um 

outro sistema bastante específico: um software de mídia, um programa de computador criado para 

gerenciar e publicar conteúdos, um publicador. Ou seja, sistema narrativo não está fora de uma cultura 

de software: desde a antenarração até a narração final, do ato I ao III, a narrativa no jornalismo digital 

percorrerá uma trilha de softwares.  

 

O termo design foi utilizado de três maneiras distintas ao longo dos capítulos: o design da narrativa, o 

qual refere-se ao desenho conceitual do sistema narrativo como um todo; o design de 

interface,  desenho conceitual e técnico da interface gráfica digital (formas, cores, tipografia, imagens e 

demais elementos gráficos, ou seja,  a pele da narrativa, onde o formato se substancializa); e, por fim, o 

design da experiência narrativa, a prática de modelar soluções de design, usabilidade, interação (e ainda, 

em alguns contextos, soluções de branding). O título desta tese traz a noção do desenho do sistema 
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como um todo, o qual engloba o desenvolvimento do design da interface, da informação e que 

proporciona ao usuário uma experiência narrativa. 

 

A narrativa digital jornalística como sistema produz o seu próprio comportamento ao longo do tempo. 

Sofre a pressão de forças externas (SEO, por exemplo) ou um evento externo pode desencadear seu 

comportamento, mas enquanto sistema, suas respostas serão intrínsecas ao próprio sistema (e à forma 

como o sistema foi desenhado por jornalistas e outros profissionais, inclusive usuários) e raramente 

serão respostas simples no mundo objetivo. Uma vez observando a relação entre estrutura e 

comportamento, a narrativa como sistema revela que seu “bom” ou “mau” funcionamento está ligado ao 

modo como foi desenhada, o que abre janelas de oportunidades: se o sistema não funciona como 

esperado, nada impede que este seja redesenhado. 

 

Reavaliando a hipótese inicial. 

Este modelo nasceu de uma hipótese: a de que os formatos narrativos digitais mais livremente 

experimentais, comunicacionalmente mais interessantes, promissoramente mais inovadores para o 

jornalismo, os quais melhor fomentam uma experiência narrativa orientada às necessidades dos usuários 

finais que precisam tomar contato com os relatos dos acontecimentos da vida cotidiana, seriam 

exatamente aqueles formatos frutos de uma compreensão sistêmica do que seja narrar no contexto 

digital. 

 

Somos levados a acreditar, após esta jornada, que uma forma narrativa digital eficiente — do ponto de 

vista informacional, comunicacional, social, cultural e mesmo de modelo de negócio — tende a se 

concretizar mais naturalmente se o sistema narrativo tiver sido desenhado de antemão para suportar e 

fomentar tal eficiência, como assumimos no início do estudo.  

 

Mas não podemos afirmar com segurança que a hipótese inicial possar ser cabalmente confirmada, pois 

formatos inspiradores ou provocadores podem surgir num ambiente que não tem em conta o modelo 

sistêmico de atuação. Ou seja, a perspectiva sistêmica, o mindset computacional, não adiciona por si só 

elementos de inovação ou disrupção à narrativa jornalística. 

 

Pela nossa hipótese inicial e agora também ao término deste trabalho, seguimos reiterando que formatos 

mais interessantes são estimulados em redações conforme mais jornalistas compreendem como se dá o 

agenciamento das camadas do sistema narrativo, como aplicar estratégias narrativas em mais 
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camadas/estratos da composição da narrativa digital, como atuar no propósito do sistema – o que 

significa dizer que o jornalista é o protagonista do desenho deste sistema. 

 

Jornalista, protagonista no desenho da experiência narrativa. 

Importa observar que os critérios de noticiabilidade não preveem como o jornalista deva guardar um 

certo dado em um banco de dados e como ele poderá recuperá-lo mais tarde, extraindo pautas ou 

gerando visualizações de dados. Ou seja, os critérios incidem pouco sobre o momento de antenarração 

(a pré-narrativa, a narrativa em potencial, ainda sem enredo), tão caro ao sistema narrativo. Inexistem 

valores-notícia que estimulem o jornalista a trabalhar em camadas mais profundas da modelagem 

narrativa. Os conhecidos critérios de noticiabilidade não dão conta de estimular o jornalismo de dados 

ou a visualização de dados. Será preciso um novo estudo para observar as novas práticas sistêmicas e 

delas assumir quais novos critérios de noticiabilidade dialogam com dados e metadados. 

 

Analisamos que é nas camadas mais profundas e subterrâneas do contexto digital que são levadas a 

cabo decisões e aplicadas estratégias pouco familiares aos jornalistas. Já nas camadas mais superficiais 

encontram-se as decisões mais próximas à cultura jornalística tradicional: o desenho da interface do 

usuário (a vitrine), a escolha de títulos, a disposição de imagens, as possibilidades de hiperligações de 

aprofundamento. 

 

A consequência mais evidente da transposição das rotinas e da prática jornalística no momento do 

desenho do sistema narrativo é que a atuação do jornalista, uma vez realizada à moda tradicional, revela-

se limitada — porque incide apenas em uma parte da modelagem narrativa, e não no sistema como um 

todo. Diríamos que incide muito mais no frontend (interface final) que no backend (bastidores). Note-se 

que estamos longe de sugerir aqui que os jornalistas façam códigos. Já procuramos deixar isso claro em 

nossas Hipóteses. Sugerimos, porém, que no momento histórico em que vivemos, o jornalismo se abra 

para ter contato com o modus operandi dos diversos estratos do sistema – o que lhe daria a vantagem 

de compreendê-lo e tirar deste entendimento algum proveito comunicacional. Assume-se que os 

jornalistas podem compreender sistemas sem precisarem se tornar matemáticos ou programadores.  

 

Neste contexto, acreditamos que o jornalista precisa saber lidar com a imprevisibilidade das estruturas 

narrativas, promover a adaptabilidade de seus formatos e incorporar os inputs externos ao sistema, 

cultivando sempre o desapego à forma original que gerou aquele conteúdo e à ideia de produto final. 
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Não bastará, acreditamos, criar e manter  uma base de dados; para se beneficiar do modelo, será 

preciso que o jornalista (dos repórteres aos editores-chefe, incluindo os diretores de Redação) cultivem 

um olhar tanto para o backend como para o frontend jornalísticos, em busca de (re)modelar o sistema 

continuamente. Concordamos que as bases de dados são essenciais, mas não exatamente centrais (no 

centro do sistema), pois consideramos ainda que os algoritmos, os sistemas publicadores, os 

metadados e todas as demais camadas que se apresentam no momento de antenarração são 

fundamentalmente centrais à formatação da narrativa. A formatação, assim, em nosso entendimento, 

acaba por ser não apenas o fruto da base de dados (ou a sua fôrma), mas o próprio resultado do 

sistema. O formato é capaz de revelar o comportamento de todo um sistema. 

 

O jornalista é potencialmente um designer de experiência: ele não apenas "escreve o texto", mas é a 

figura também capaz de modelar a narrativa em camadas, com equipes humanas e robôs, tendo como 

objetivo uma experiência narrativa centrada nos usuários. Se familiarizado com as camadas mais 

subterrâneas do sistema narrativo, o jornalista poderia atuar mais no remodelamento do sistema, 

encontrando e criando oportunidades de melhor comunicar suas histórias no ciberespaço. 

 

Sistemas publicadores engessados geram narrativas engessadas. 

Os softwares em geral, mas mais particularmente os programas publicadores, neste estudo tratados 

como softwares de mídia,  são eles próprios os impulsionadores de uma visão sistêmica da narrativa. Os 

programas são, de fato, sistemas e carregam em si a perspectiva de camadas computacionais 

agenciadas. 

 

Como notamos, os softwares de mídia, particularmente os de código aberto, têm um papel central com 

relação aos processos de produção e gerenciamento de informações em meios digitais na atualidade. 

Essa relevância, cada vez mais, também se tem manifestado ao longo dos últimos anos no contexto das 

empresas de comunicação e jornalismo. 

 

As Redações jornalísticas que produzem conteúdos para o meio online se encontram, na atualidade, em 

algum destes caminhos: ou adquiriram um CMS proprietário no mercado (uma solução pronta 

padronizada para diversos segmentos de negócio), ou encomendaram um CMS (customizado para as 

suas necessidades de negócio), ou se apropriaram de uma solução open source, como o WordPress, e 

o estão evoluindo e personalizando para atender às suas demandas. 
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Importante notar é que o fluxo de trabalho tradicional não se presta a cem por cento às contemporâneas 

finalidades das narrativas digitas. O fluxo de trabalho habitual no jornalismo é print-centric, ou seja, 

centrado no processo de publicação impressa e isso, no dia a dia, fica evidente em como jornalistas 

usam seus gerenciadores de conteúdo: como repositórios provisórios de dados que servem apenas 

para fechamento da publicação daquele dia, sem grandes reaproveitamentos de dados ou utilização dos 

mesmos em formatos distintos para diferentes fins. 

 

Acreditamos que mais programadores em Redações jornalísticas, ou seja, mais proximidade entre 

jornalistas e desenvolvedores web pode ser a chave que irá significar mais possibilidades de encarar o 

publicador como um grande aliado no gerenciamento, recuperação e potencialização inteligentes dos 

conteúdos noticioso. E ainda como um programa que atende às necessidades atuais dos usuários de 

consumirem conteúdos em plataformas móveis, um software alinhado com a responsividade que as 

interfaces digitais devem possuir para circular por dispositivos e telas distintos. 

 

Notamos que muitas corporações ainda não assimilaram a noção de que um bom media software é 

necessariamente um programa em eterno. Já não se pode falar em um sistema "bala de prata" 

(definitivo), robusto e eficiente pelos próximos dez anos, posto que o meio digital se transforma a cada 

dia e exigirá inevitavelmente novas funcionalidades destes publicadores.  E isso vale para um CMS que 

parte de algum programa de código aberto, um publicador proprietário ou um software de alfaiataria; e 

também vale para empresas de comunicação de pequeno, médio ou grande porte. 

 

A pirâmide sistêmica que desenhamos não resolve a crise do jornalismo, nem salva seu modelo de 

negócio, mas joga luzes onde se localizam alguns problemas cruciais. Neste cenário, um investimento 

em desenvolvimento de software realizado pela empresa de comunicação passa a ser necessário para 

estender, melhorar ou criar um novo CMS do zero. A aproximação de programadores e jornalistas nesta 

fase de antenarração de dados, via software de mídia publicador, determinará em grande medida o 

sucesso do sistema narrativo como um todo – uma vez que jornalistas podem atuar neste 

desenvolvimento contínuo do programa sugerindo novos plugins e features capazes de, lá na frente, 

gerarem novos e mais interessantes formatos narrativos, como formatos que atendem às necessidades 

contemporâneas dos usuários finais consumidores de informações pelas redes. 

 

A mentalidade de se criar e manter media softwares flexíveis o suficiente para se adaptarem 

constantemetne às novas realidades que o meio digital vai impondo ao longo do tempo também impacta 

neste sucesso narrativo, posto que já não é possível se falar em um sistema publicador único: o que está 
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em jogo são vários programas que se comunicam e interagem entre si – um sistema de sistemas – para 

gerar conteúdos publicados no meio digital. Os CMS, desta forma, começam a ser pensados como uma 

ferramenta potente de criação e  reaproveitamento de conteúdos, menos como um publicador e mais 

como um gerenciamento do fluxo de trabalho entre diversos perfis profissionais.  Seria o lugar onde os 

repórteres escrevem histórias, os editores as editam e compõem manchetes, os especialistas em 

multimídia armazenam seus vídeos, os editores da mídia social e engajamento administram comentários 

e rankings, podendo já interagir com as redes sociais. 

 

Um media software usado para fins jornalísticos não necessariamente foi construído para desempenhar 

o papel de uma ferramenta de simulação, análise, correlação, comparação e outras tarefas que auxiliem 

os jornalistas a enxergar nos dados as pautas e potenciais notícias a se tornarem públicas. Para o 

jornalismo de dados florescer, são necessários investimentos em tecnologia, em softwares para analisar 

dados e ainda em treinamento para jornalistas aprenderem a entrar em contato com esses dados 

(públicos ou privados).  

 

Antenarrativa: Curar dados e metadados, não apenas informação. 

A prática do tagging tende, cada vez mais, a ser considerada uma estratégia comunicativa. Está longe 

de ser uma atividade desligada da linha editorial, portanto. Assim, a definição de um modelo de 

tagueamento para sites informativos será sempre mais pertinente quando for realizada por uma equipe 

multidisciplinar (arquitetos da informação, designers, programadores, bibliotecários, etc.) a qual envolva, 

forçosamente, também jornalistas e editores familiarizados com a linha editorial do meio de comunicação 

em questão. 

 

A antenarração de metadados é também da ordem da cognição e da geração de sistemas culturais 

simbólicos. O amadurecimento e consolidação da prática da antenarrativa de metadados nas Redações 

tende a contribuir para o desenvolvimento do que se chama web semântica (geração de conhecimento 

também pela máquina) e da esfera semântica (inteligência coletiva humana). É na camada de 

antenarração que ocorrem possivelmente as influências mais significativas da inteligência artificial no 

sistema narrativo e que, uma vez agenciadas, tendem também a modificar, alterar o sistema narrativo e 

seu comportamento. A antenarração abre vias para se pensar numa computação social centrada no 

humano. 

 

As tags comuns abrem caminho à utilização de tecnologias semânticas no jornalismo. Note-se que não 

se trata de vincular dados através de hiperligações de endereçamento simples -- como a marcação 
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HTML já o faz – mas unir dados por meio de relações de significado entre seus termos, ou seja, ligar 

uma palavra a outra (um dado a outro) através do que representam, ou seja, com ontologias – essas 

coleções de conceitos. Os ontologistas que organizam conceitos e elaboram as suas relações 

(geralmente são engenheiros, como já foi mencionado) têm em mãos o poder de representar a 

significação do mundo real nos processos de busca e uso da rede. Conceituar e criar laços conceituais 

garante a aproximação entre gerador-usuário de dados por meio de um processo de troca de 

significados comunicacionais que são incorporados semanticamente ao processo de busca de 

informacão dos sistemas. 

 

A ausência ou presença do comunicador na construção de sistemas de anotações semânticas e 

ontologias, e na instrução do processo construtivo de páginas com hiperlinks semânticos, poderá ou não 

determinar a consolidação de uma esfera semântica comprometida também com a comunicação social. 

Debate que nos leva a questionar que tipo de semântica a web semântica preconiza. 

 

Formatar é provocar uma experiência narrativa. 

A experiência narrativa contemporânea sobre a qual procuramos aqui refletir é, em boa medida, 

costurada a partir de variadas interfaces gráficas acessíveis via diversos dispositivos que, juntas ou 

isoladamente, dão ao usuário o contato com as histórias do cotidiano escritas por jornalistas. Isso ocorre 

porque no momento histórico em que vivemos os computadores estão engastados no meio ambiente de 

forma visível ou invisível – o que tem sido denonimado por computação ubíqua, internet das coisas, 

ambient intelligence, smart things, computação física, entre outros termos que dialogam entre si e tratam 

de um mesmo fenômeno visto de perspectivas computacionais, culturais ou sociais (Resmini & Rosati, 

2011; Gabriel, 2012). 

 

Fisher, Norris & Buie (2012) defendem que experiências bem sucedidas nesta lógica cross-channel 

dependem fortemente de uma camada informacional capaz de gerar uma arquitetura de significado 

(architectures of meaning) ou arquitetura de compreensão nas mentes dos usuários, independentemente 

do canal que estão acessando em questão. Como vimos com Bolter & Gromala (2003, p.22), “projetar 

um artefato digital é coreografar a experiência que o usuário terá.” 

 

O que temos, portanto, é que também o jornalismo precisa pensar nas formas de comunicação 

contemporâneas, considerando as desterritorializações em curso, “apliando o foco da interface” (Pinheiro 

& Spitz, 2007); ou seja,  cultivar um olhar que privilegie o fenômeno como um todo, os sujeitos e as 

práticas sociais, e menos a produção do artefato em si. 



Conclusões 
 
 
 

 215  

 

Cada vez mais, quem lidera produtos digitais necessita pensar que tipo de experiência narrativa seus 

usuários poderão atingir ao entrar em contato com suas histórias no mundo digital em diferentes 

dispositivos e que tipo de reação o sistema narrativo tende a provocar seja em qual tela estiver 

tangibilizado. Os formatos mais ricos são aqueles que compreendem de antemão a narrativa como um 

processo  constante de dados, metadados e formatos múltiplos.  

 

Formatar é, como vimos, provocar uma experiência narrativa. O formato de fato revela a experiência 

narrativa desenhada para os usuários finais de um sistema. O design da interface digital é o lugar onde o 

formato se substancializa e ganha vida aos olhos daqueles que o acessam, o visualizam e com ele 

interagem, construindo a partir deste contato uma experiência narrativa jornalística. 

 

Pensar o formato narrativo no jornalismo digital tem sido uma tarefa de jornalistas, mas muito 

particularmente, de profissionais vinculados à disciplina da Arquitetura de Informação. Contudo, já não 

se faz suficiente pensar em organizar informações na tela, em como se dá a usabilidade e as interações 

homem-interface: é preciso desenhar a experiência completa que o usuário possa vir a ter com a 

narrativa digital jornalística em múltiplos canais. 

 

O desenho da experiência narrativa deve considerar portanto a complexidade da ecologia mediática 

presente na atualidade: a computação ubíqua e o desafio cross-mídia. Qualquer espaço ganha 

qualidade informacional: bibliotecas, bares, a casa, o restaurante, o corpo; não apenas onde existe um 

computador de mesa visível, mas em quaisquer lugares em que haja elementos computacionais, visíveis 

ou dissimulados. 

 

O jornalismo digital pode também se habituar a pensar o formato menos como artefato e como entrega 

final e mais como processo, fluxo, resultado do sistema aberto e em constante adaptação. Formatos 

sem agenciamento sistema-entorno narrativo, sem interações em redes socais e buscadores, tendem a 

morrer como potencial experiência narrativa aos usuários. A sobrevivência dos sistemas abertos 

depende de suas interações com o meio. Ou seja, é preciso ter em conta que o usuário final está, a todo 

momento, dentro do sistema narrativo e também fora dele. 
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PISTAS PARA FUTURAS PESQUISAS E APLICAÇÕES PRÁTICAS 

Num exercício de continuidade, sugerimos: 

— Refletir sobre a formação dos jornalistas nas universidades brasileiras sob a perspectiva das 

habilidades e competências necessárias para o fomento do pensamento computacional no jornalismo. 

— Estudar os novos critérios de noticiabilidade evocados pelos processamentos de dados e metadados. 

— Investigar a percepção dos jornalistas nas Redações com relação a este modelo teórico. 

— Disseminar o modelo teórico no desenvolvimento de narrativas digitais jornalísticas em Redações. 

— Pesquisar o perfil do leitor/consumidor/produtor de narrativas nos espaços digitais e quais desejos e 

necessidades apresentam enquanto cidadãos inseridos em sociedades democráticas. 

— Analisar a questão da ética, da credibilidade e da checagem de dados abertos, públicos ou fechados. 

— Analisar a nova ecologia mediática do digital cross-mídia e ubíqua. 
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