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RESUMO
Informar sempre foi o papel do Jornalismo. Porém, os modelos estabelecidos no Jornalismo impresso não servem mais como padrão para a
Web, dada sua complexidade. O atual desafio na prática jornalística está
em como contar a história. Com base nesta percepção, buscou-se o apoio
das teorias do Design Emocional, Design de Interface e Design Thinking
para a elaboração de um framework conceitual que referencia o processo
de constituição da narrativa visual na produção do conhecimento no Jornalismo digital. O foco desta tese não está no conteúdo, mas na forma. A
proposta de framework apresentada neste estudo parte da análise dos
formatos mais frequentes utilizados pelos jornais na Internet e dos modelos anteriormente concebidos por estudiosos da área. A transição do
impresso para o digital trouxe transformações nos processos de produção, consumo e distribuição do conteúdo jornalístico. Diante das múltiplas possibilidades oferecidas pelo uso das tecnologias digitais, os jornais têm como foco a produção conteúdo convergente para diferentes
dispositivos e formatos. Isso requer o desenvolvimento de narrativas
visuais mais fluídas, visando disponibilizar o conteúdo em diferentes
linguagens, formatos e mídias para públicos distintos. Cada sistema de
mediação sugere mensagens com características específicas para usuários com necessidades diferentes. A produção noticiosa incorpora novos
processos, que abrangem mais do que o conhecimento jornalístico. A ela
integram-se profissionais de áreas como o Design e a Engenharia, focados em estabelecer estratégias e desenvolver ferramentas que possibilitam ao usuário o acesso à notícia.
Palavras-chave: Jornalismo digital. Convergência. Narrativa

ABSTRACT
Providing information has always been the role of journalism. However,
the models established in print journalism no longer serve as a standard
for the digital age, given the many ways in which an audience may access content. The current challenge in journalistic practice lies in how to
tell a story that reaches all target audiences utilizing the online platform,
or platforms, of modern technology. To answer this challenge, we sought
the support of theories of Emotional Design, Interface Design, and
Thinking Design to elaborate a conceptual framework referencing the
process of visual narrative in the production and constitution of knowledge in digital journalism. The focus of this thesis is not on content,
but on format. The proposed framework presented in this study is based
on the analysis of the most frequently used formats of digital newspapers and the models previously designed by the main researchers in the
field of Communication. The transition from print to digital has brought
changes in the processes of production, consumption, and distribution of
journalistic content. Facing multiple possibilities offered by the use of
digital technology, newspapers are focusing on producing convergent
content for different devices and formats. This requires the development
of fluid visual narratives, that aim to make the content available in different languages, formats, and media for specific audiences. Each mediation system suggests messages with specific characteristics for users
with different needs. News production now incorporates a myriad of
new processes that cover more than journalistic knowledge. It includes
professionals from areas such as Design and Engineering, focused on
establishing strategies and developing tools that enable a variety of users
to access the news in a variety of formats and utilizing a variety of devices.
Keywords: Digital journalism. Convergence. Narrative.

LISTA DE FIGURAS
Fig. 1 - Alertas noticiosos elaborados pelo The Guardian .................... 25
Fig. 2 - Tráfego de vídeos em dispositivos móveis ..............................26
Fig. 3 - Gráfico que demonstra a preferência do formato vertical entre
os usuários de celulares ......................................................................... 27
Fig. 4 - Postagem do The New York Times no grupo do Whatsapp ......32
Fig. 5 - Matéria em Longform sobre os arquivos da NSA ...................33
Fig. 6 - Matéria em Longform sobre a avalanche, que vitimou 16 atletas.
................................................................................................................34
Fig. 7 - Matéria em longo formato sobre a Batalha de Belo Monte .........
38
Fig. 8 - Desempenho de matéria que utilizam linguagem visual ......... 42
Fig. 9 - Histórias que destacam a força do Jornalismo visual ..............43
Fig. 10 - Representação do sistema narrativo no Jornalismo digital .... 55
Fig. 11 - Descrição dos métodos quantitativos, mistos e qualitativos
………………………………………………………………………... 55
Fig. 12 - Dados sobre a inclusão de áudio, vídeo e multimídia em jornais online no período entre março e abril de 2011 ...............................63
Fig. 13 - Ilustração que representa a transição seqüencial da A Game of
Shark and Minnow matéria publicada pelo The New York Times, 2013 ...
…………………………………………………………………………25
Fig. 14 - Estruturas informacionais em sistemas hipermídia ...............78
Fig. 15 - Etapas de constituição do formato narrativo ......................... 80
Fig. 16 - Exemplares dos principais especiais do jornal impresso em
2016 ......................................................................................................82
Fig. 17 - Linha do tempo da evolução dos formatos hipermidiáticos
……… ................................................................................................ …87
Fig. 18 - Cobertura dos conflitos entre budistas e muçulmanos em
Myanmar ...............................................................................................92
Fig. 19 - Gráfico utilizado pela editoria de Política durante a cobertura
das eleições Norte-americanas ...........................................................100
Fig. 20 - Primeira página do The Boston Globe, que chamava para as
matérias especiais conduzidas pelo time de Spotlight .......................102
Fig. 21 - Tétrade concebida por Marshall McLuhan .......................... 108
Fig. 22 - Elementos constituintes da narrativa multimídia .................111
Fig. 23 - Códigos linguísticos utilizados pelo design no ciberespaço
……. .....................................................................................................113
Fig. 24 - Gráfico que mostra ao desempenho de candidatos ao Senado
dos Estados Unidos .............................................................................114
Fig. 25 - Página introdutória da reportagem sobre o Boson de Higgs .....
………………………………………………………………………..115
Fig. 26 - Segunda página da reportagem sobre o Boson de Higgs ...........
…………………………………………………………………..……117
Fig. 27 - Terceira página da reportagem sobre o Boson de Higgs ...... 118

Fig. 28 - Ouroboros (ou oroboro ou ainda uróboro) .......................... 121
Fig. 29 - Óculos para realidade virtual ............................................... 123
Fig. 30 - O explicar e a experiência ................................................... 124
Fig. 31 - Reprodução da proposição explicativa ................................ 126
Fig. 32 - Relação entre produtor, conteúdo e usuário .........................127
Fig. 33 - Níveis de processamento: reflexivo, comportamental e visceral
..............................................................................................................128
Fig. 34 - Níveis de análise emocional ................................................ 129
Fig. 35 - Relação entre o nível viceral e linguagens protagonistas ....130
Fig. 36 - Características e linguagens associadas ao usuário comportamental .................................................................................................. 131
Fig. 37 - Características e linguagens associadas ao usuário reflexivo
….......................................................................................................... 132
Fig. 38 - Relação entre o usuário e a interface ................................... 135
Fig. 39 - Modelo apresentado por Carole Rich (1999) ......................137
Fig. 40 - Modelo Copo de Champanhe ..............................................138
Fig. 41 - Estruturas narrativas propostas por Ramón Salaverria (2005) ..
………………………………………………………………….…….139
Fig. 42 - Modelo proposto poro Canavilhas, organizada por níveis de
informação ........................................................................................... 140
Fig. 43 - Modelo elaborado por Bradshaw (2007), para a estrutura narrativa para uma redação no século 21 .................................................142
Fig. 44 - Modelo Black's Wheel .........................................................143
Fig. 45 - Fluxo da notícia online ........................................................ 148
Fig. 46 - Etapas do Design Thinking .................................................. 150
Fig. 47 - Método Design Thinking ..................................................... 151
Fig. 48 - Modelo do Diamante Duplo ……………………………… 152
Fig. 49 - Processo construção do conhecimento no Jornalismo digital ...
………………………………………………………………………..153
Fig. 50 - Método para a construção do formato narrativo no Jornalismo
digital ................................................................................................... 155
Fig. 51 - Processo de construção narrativa no Jornalismo digital ....... 156
Fig. 52 - Proposta de framework conceitual de narrativa visual ........ 158

LISTA DE QUADROS
Quadro 1 - Artigos coletados nas revisões sistemáticas na plataforma
Scopus.....................................................................................................59
Quadro 2 - Artigos coletados nas revisões sistemáticas na plataforma Web of
Science .....................................................................................................60
Quadro 3 - Artigos coletados nas revisões sistemáticas na plataforma Scopus ...
……………………………………………………………….……….. 61
Quadro 4 - Artigos coletados nas revisões sistemáticas na plataforma Web of
Science .....................................................................................................62
Quadro 5 - Lista de profissionais entrevistados durante a tese ......................67
Quadro 6 - Lista de especialistas entrevistados durante a tese ......................68

LISTA DE TABELAS
Tabela 1 - Pesquisa ao catálogo de Teses e Dissertações da Capes ................52
Tabela 2 - Artigos encontrados nas diversas plataformas utilizando o termo:
Visual Journalism .....................................................................................57
Tabela 3 - Artigos encontrados nas diversas plataformas utilizando o termo:
Digital Journalism .................................................................................... 57
Tabela 4 - Artigos encontrados nas diversas plataformas utilizando os termos:
Digital Journalism e Visual Journalism .......................................................58
Tabela 5 - Artigos encontrados nas diversas plataformas utilizando os termos:
Digital Journalism, Visual Journalism e Convergence ..................................58

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
NYTimes ................................................................ The New York Times
Times ...................................................................... The New York Times
NYT ........................................................................ The New York Times

GLOSSÁRIO

- FAQs - acrónimo da expressão inglesa Frequently Asked Questions
(perguntas mais frequentes).
- Alertas - código (sonoro, visual ou tátil, por exemplo) que tem por
objetivo comunicar de forma instantânea informação relevante.
- Newsletter - mensagem enviada por e-mail para clientes cadastrados
em um banco de dados.

"

LISTA DE SÍMBOLOS

Ouroboros

Fita de Moebius

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO ………………………….…………….. 23
1.1. PROBLEMA DE PESQUISA ……………………… 30
1.1.1.Questão de pesquisa …………….…….……… 40
1.2. Objetivos ………………………………………..….. 40
1.2.1.Objetivo geral …….………………………..…. 40
1.2.2.Objetivos específicos ……………………….… 40
1.3. Justificativa …………………………………………. 40
1.4. Interdisciplinaridade e Aderência ao Objeto de Pesquisa
do Programa de Pós-graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento ..……………………………………………..….… 45
1.5. Escopo do trabalho …………………………………. 49
1.6. Ineditismo ………………………………………….. 50
1.7. Abordagem e Procedimentos Metodológicos ………. 53
1.7.1. Método ………………………………..……… 53
1.7.2.Visão de mundo …………………………….…. 55
1.7.3. Revisão sistemática…………………………… 56
1.7.4. A b o r d a g e m e p r o c e d i m e n t o s
………………………………………………………..…… 64
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ................................... 71
2.1. A EVOLUÇÃO DA WEB E OS NOVOS FORMATOS
……………………………………………………………….… 71
2.2. SOBRE O CONCEITO DE NARRATIVA …………. 74
2.3. DA CONVERGÊNCIA AOS NOVOS FORMATOS.. 81
2.4.MULTIMÍDIA NO JORNALISMO …………………. 84
2.4.1. Linha temporal da multimidialidade ………….. 85
2.5. STORYTELLING: REAPRENDENDO A CONTAR
HISTÓRIAS …………………………………………………… 89
2.6. O PROTAGONISMO NA NARRATIVA VISUAL …. 95
2.7. A VISUALIZAÇÃO DOS DADOS: DO IMPRESSO AO
DIGITAL …………………………………………………….… 99
3. PREMISSAS PARA A CONSTITUIÇÃO DE UMA PROP O S TA D E F R A M E W O R K C O N C E I T U A L
………………………………………………..………………… 107
3.1. PRIMEIRA PREMISSA: OS ELEMENTOS NARRATIVOS …………….………………………………………….. 107
3.1.1. Decupando a narrativa ………………………. 109
3.1.2. Analisando estruturas narrativas visuais …..… 114

3.1.3.Elementos constituintes da narrativa visual no Jornalismo digital …………………………………………… 118
3.2. S E G U N D A P R E M I S S A : O P E R F I L D O
USUÁRIO…………………………………………….…….… 120
3.3. TERCEIRA PREMISSA: A INTERFACE ………… 133
4. MODELOS CONCEITUAIS PROPOSTOS ANTERIORMENTE ………………………………………….……..…. 137
5. PROPOSIÇÃO DE FRAMEWORK CONCEITUAL
PARA UMA NARRATIVA VISUAL …………….……..…… 145
5.1. JORNALISMO DIGITAL E O MÉTODO DO DESIGN
THINKING ………………………………………………. 149
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS ………………………… 163
7. REFERÊNCIAS ……………………………….……… 167
8. ANEXOS ………………………………………………. 177

23

1. INTRODUÇÃO
O distanciamento entre as práticas do Jornalismo impresso e do
digital é cada vez mais evidente nas redações. As tecnologias digitais
transformaram o fazer jornalístico, sua produção, distribuição e o consumo. Em princípio, imaginava-se que todos os dispositivos ou suportes
eletrônico-digitais convergiriam para um só equipamento universal
(JENKINS, 2009, p. 43). Contudo, o que se verifica é uma realidade
diferente, o usuário da Internet utiliza diversos aparelhos para acessar a
informação jornalística e outras de ordem cotidiana. Face a este cenário,
o grande desafio para os veículos está em produzir conteúdo convergente, de qualidade e não redundante para diversas plataformas, que priorizam cada vez mais as linguagens audiovisuais.
Já em 2014, uma pesquisa 1 conduzida pela Media Insight Project,
iniciativa do American Press Institute (API) e da Associated PressNORC Center for Public Affairs Research revelou que, naquele ano, os
norte-americanos utilizavam em média entre cinco e seis tipos diferentes
de suportes para acessar a notícia. Um estudo2 mais recente aponta que
68% dos americanos donos de smartphone preferem acessar a notícia
por meio do celular. Produzir conteúdo convergente para formatos diversos é um dos grandes desafios para os jornais. No nosso entendimento,
o Jornalismo digital não pode se apoiar nos modelos narrativos estabelecidos.
Em 2015, pesquisa similar mostrou que a participação do usuário
na distribuição das notícias, por meio de compartilhamento, era crescente, em particular nas redes sociais. Pelo levantamento do Reuters Intitute
for the Study of Journalism, no Digital News Report de 20153, os brasileiros são os principais usuários de blogs e redes sociais no mundo,
atraindo para o país publicações estrangeiras, a exemplo do Buzzfeed, do

1 Disponível em: <https://www.americanpressinstitute.org/publicati-

ons/reports/survey-research/personal-news-cycle/>, acessado em 28
de novembro de 2017.
2 Disponível em: <https://www.americanpressinstitute.org/need-to-

know/shareable/pew-68-percent-of-smartphone-owners-use-their-phone-to-follow-breaking-news/>, acessado em 28 de novembro de 2017.
3 Disponível em: < http://www.digitalnewsreport.org/survey/2015/

brazil-2015/>, acessado em 30 de março de 2016.
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espanhol El País e o Huffington Post, que lançaram suas versões em
português entre 2012 e 2013.
As preferências dos usuários acabam orientando a produção noticiosa e o formato narrativo. Entre as linguagens audiovisuais, o vídeo
desponta como a mais popular. Dos 130 editores, CEOs4 e líderes digitais entrevistados em 2016 pelo Reuters Intitute for the Study of Journalism, 79% asseguram que investirão mais em vídeos online e 54% garantem que o compromisso com o online será prioridade.
Além das linguagens tradicionais, outros elementos começam a
integrar a narrativa digital. As tendências apontadas no relatório5 para as
áreas Mídia, Jornalismo e Tecnologia indicam que a informação estará
cada vez mais acessível ao usuário, que poderá receber com mais
frequência notificações sobre as atualizações das notícias publicadas. O
The New York Times já tem uma equipe com 11 profissionais especializados em alertas noticiosos, cada vez mais personalizados.
Antes de serem incorporadas, as ferramentas são testadas com os
públicos específicos. No caso das notificações, os experimentos mais
bem sucedidos foram as coberturas de esporte e política, quando o leitor
demostra maior motivação para o live updating (atualização ao vivo). Os
alertas costumam ser sonoros e visuais, na tela principal (figura 1) dos
dispositivos móveis. O jornal britânico The Guardian já utilizou as notificações em partidas disputadas do futebol americano. O recurso também foi utilizando na polêmica saída do Reino Unido da União Européia, o Brexit6 , e também na cobertura das eleições americanas.
Durante a cobertura do Super Bowl7 em 2017 o The Guardian
testou e documentou o interesse do público em notificações de alerta.
Do total da audiência de 6,923 leitores, 10% se cadastraram para receber
os alertas. Ao longo da partida foram enviadas 20 notificações de alertas.

4 Palavra inglesa para Chief Executive Officer.
5 Disponível em: http://digitalnewsreport.org/publications/2016/pre-

dictions-2016/#fn-3563-12, acessado em 12 de junho de 2016.
6 Britain Exit.
7 Super Bowl é um jogo do campeonato da NFL (Liga Nacional de Fute-

bol Americano), nos Estados Unidos, que decide o campeão da temporada.
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Com base na experiência, 94% dos usuários cadastrados declaram que
“certamente” ou "muito provavelmente" passariam a assinar novas notificações em futuras coberturas.

Fig. 1 - Alertas noticiosos elaborados pelo The Guardian

Fonte: Banco de dados da autora. Reprodução The Guardian Mobile Information Lab 8.

Para Otto Toth, diretor do escritório de tecnologia do The Huffington Post9, hoje a notificação é a notícia, porque há uma nova geração
que se mantém informada prioritariamente por meio das notificações. A
mudança de hábitos faz com que os jornalistas se especializem em um
novo formato de notícias, os alertas noticiosos. Com o desenvolvimento
da tecnologia mobile, a estética começa a ser orientada pelas preferências do usuário.

Disponível em: <https://medium.com/the-guardian-mobile-innovation-lab/live-updating-notifications-what-we-learned-from-reusing-theformat-for-the-super-bowl-ca75184a30c8>, acessado em 21 de janeiro
de 2018
8

9 Disponível em: https://medium.com/@justinhendrix/nyc-media-lab-

notes-efc6d2b6cc54#.qgcv2ez11, acessado em 12 de junho de 2016.
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Os veículos já perceberam que linguagens visuais tornaram-se
protagonistas no processo de construção narrativa. Um estudo10 conduzido pela Ericsson revela que o vídeo, por exemplo, deverá representar
75% do tráfego da rede móvel (figura 2) nos próximos cinco anos, ocupando cerca de 3/4 do tráfego nos celulares em 2023. Esse novo perfil
terá impacto direto no consumo de plano de dados. Em média, um usuário utiliza aproximadamente 2,9 gigabytes de data por mês. Em cinco
anos passará a consumir em média 17GB.

Fig. 2 - Tráfego de vídeos em dispositivos móveis

Fonte: Banco de dados da autora. Reprodução Recorde, do grupo Vox Media11

10 Disponível em: <https://www.recode.net/2017/12/2/16727468/mo-

bile-video-traffic-broadband-ericsson-video>, acessado em 28 de janeiro de 2018.

Disponível em: <https://www.recode.net/2017/12/2/16727468/
mobile-video-traffic-broadband-ericsson-video>, acessado em 21 de
janeiro de 2018.
11
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Além de priorizar a linguagem visual, o formato narrativo adaptase também a interface utilizada, consolidando novos padrões estéticos
no Jornalismo digital. De acordo com pesquisa realizada em 2015 pela
Kleiner Perkins Caufield & Byers em parceria com Mary Meeker’s12
sobre tendências na internet (figura 3), verifica-se que quase um terço
dos vídeos produzidos nos Estados Unidos é vertical - formato retrato -,
representando 29% do total dos vídeos publicados, enquanto há poucos
anos esse percentual não passava dos 5%. Essa mudança estética não
agrada muitos profissionais. Contudo, a tendência é crescente. Segundo
dados reportados pelo Youtube, 50% dos uploads realizados em 2015 são
verticais. Mesmo o Facebook agora permite o carregamento de vídeos
verticais.

Fig. 3 – Gráfico que demonstra a preferência do formato vertical entre os usuários de celulares

Fonte: Banco de dados da autora. Relatório produzido pela Kleiner Perkins Caufield & Byers em parceria com Mary Meeker’s (2015).
12 Disponível em: <http://www.kpcb.com/blog/2015-internet-trends>,

acessado em 5 de fevereiro de 2018.
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Ciente da preferência dos usuários pelos vídeos verticais, a Rede
Globo iniciou, em janeiro de 2018, uma ação com as emissoras afiliadas
dos 5.570 municípios do País. Na campanha “O Brasil que eu quero”, os
telespectadores foram convidados a serem porta-vozes de suas cidades e
enviarem um vídeo horizontal de quinze segundos que respondesse a
pergunta: "Que Brasil você quer para o futuro?". O texto repetido exaustivamente pelos repórteres durante os principais telejornais orientava:
"Você pode pedir a ajuda de um amigo e gravar de uma distância de
mais ou menos um metro, sempre com o celular na horizontal (deitado).
Essa posição é melhor para mostrar a sua imagem e o local que você
escolheu”. O objetivo da iniciativa era de orientar a produção para que
os vídeos seguissem os padrões estéticos da emissora de televisão.
Antes da Internet, a narrativa nos meios de comunicações analógicos era mais linear. Cada mídia tinha como característica uma linguagem predominante. No Jornalismo digital, a convergência de diferentes
linguagens resulta em uma construção mais híbrida. Podemos comparála a metáfora do caleidoscópio. O meio digital permite que as linguagens
se associem com em um mosaico, oferecendo ao leitor inúmeras possibilidades de rotas interativas (MURRAY, 2003).
O computador presenteia-nos com o mosaico espacial das páginas dos jornais, o mosaico temporal
dos filmes e o mosaico participativo do controle
remoto da televisão. Mas mesmo quando combina
a perturbadora multiplicidade desses meio mosaicos, o computador oferece-nos novas maneiras de
dominar a fragmentação. Ele nos dá “mecanismos
de busca” e modos de “etiquetar” fragmentos, de
forma que podemos localizar coisas que se relacionam umas às outras. Essa estrutura caleidoscópica traz inúmeras possibilidades para a narrativa.
Uma das mais atraentes é a capacidade de apresentar ações simultâneas de múltiplas formas
(MURRAY, 2003, p. 155).

A qualidade informativa do conteúdo online está na objetividade
recorrente ofertada pelas múltiplas linguagens. Conteúdo esse que pode
ser adaptado às diversas plataformas. Os dispositivos, por sua vez, apresentam formatos com as linguagens que lhes são características. A construção da história se estrutura em relação ao tema e ao perfil do usuário,
podendo se expandir para outras plataformas e até mesmo para fora delas.
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Uma história transmídia desenrola-se através de
múltiplas plataformas de mídia, com cada novo
texto contribuindo de maneira distinta e valiosa
para o todo. Na forma ideal de narrativa transmídia, cada meio faz o que faz de melhor - a fim de
que uma história possa ser introduzida num filme,
ser expandida pela televisão, romances e quadrinhos; seu universo possa ser explorado em games
ou experimentado como atração como atração de
um parque de diversões. (JENKINS, 2012, p. 138)

Para o professor e pesquisador Ramón Salaverría 13, durante décadas o Jornalismo foi pensado para plataformas, como por exemplo o
papel, a televisão e o rádio. Considerando os computadores também
como plataformas, pode-se incluir ainda a Internet. Segundo ele, no futuro a informação jornalística estará cada vez mais independente, desassociada das plataformas. Desta forma, o Jornalismo se verá obrigado a
produzir conteúdo que poderá ser reproduzido em qualquer lugar.
Salaverría explica que o Jornalismo hoje transita entre duas linhas
principais, uma que tem relação com a atualização tecnológica e outra
com as novas narrativas. Ele prevê uma revolução tecnológica, quando
comparada com o que hoje temos, citando os avanços associados com a
Internet das Coisas, por exemplo, que possibilitará que a informação
esteja disponível nas "coisas" que nos rodeiam. O conteúdo estará presente não somente nas telas, mas será algo ao nosso redor, de carácter
praticamente ambiental.
Desta forma, se apresentarão para além do formato multimídia.
Salaverría ainda prevê um enriquecimento nos modos e gêneros narrativos. Para o professor e pesquisador, a Internet das Coisas instaurará uma
nova era tecnológica que irá ultrapassar a era dos computadores. Segundo ele, estamos acostumados a lidar com a Internet como uma plataforma, mais associada aos dispositivo móveis, que no futuro se converterá a
algo que nos rodeia.
Pela projeção de Salaverría, a informação poderá ser disponibilizada ao usuário em pequenos dispositivos e também em imensas telas,
como a parede de um edifício. O pesquisador avalia que no futuro o con13 Em entrevista concedida a Fcomunav, dia 30 de outubro de 2017.

Disponível em <https://www.youtube.com/watch?
time_continue=103&v=fo8EAABckwQ>, acessado em 13 de dezembro de
2017.
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teúdo será independente e as narrativas mais permeáveis, a informação
irá de encontro ao usuário. Diante deste cenário, os produtores terão que
adaptar o conteúdo para que possam ser reproduzidos em qualquer lugar.
Salaverría acredita que os veículos passarão a investir mais em tecnologias como a realidade aumentada, onde a realidade tangível, física, se
conecta com a realidade virtual. Para o pesquisador, em um futuro não
muito distante, a transmissão do conhecimento será fluída, porque "a
informação será como o ar".
A realidade aumentada já começa a fazer parte de redações. Em
fevereiro de 2018, o The New York Times anunciou que irá expandir o
formato narrativo para três dimensões14 , que servirá de ponte entre a
realidade física e as palavras na edição online. Por meio da realidade
aumentada, o jornal pretende alcançar o usuário visceral, os que desejam
ter a experiência de estarem fisicamente mais próximo do real, da história. A princípio a ferramenta estará disponível apenas para os usuários
do iOS, sistema operacional móvel da Apple Inc., desenvolvido originalmente para o iPhone.

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA
Dominar os códigos (da natureza, do cotidiano, dos relacionamentos, linguísticos) sempre foi determinante na apropriação do conhecimento pelo homem. É por meio da linguagem, em seus diversos suportes, que o homem entra em contato com a informação. Com o avanço
tecnológico, percebe-se o desenvolvimento de novas mídias, que resultaram em narrativas distintas. No meio impresso, a fotografia e a ilustração sempre estiveram associadas ao texto. Mas, com o desenvolvimento
das mídias eletrônicas observa-se a apropriação do vídeo e outras ferramentas linguísticas audiovisuais.
Os gestores dos veículos de informação já perceberam que investir em novos formatos narrativos é essencial no Jornalismo digital, assim
como a força das mídias sociais. Cientes que a transição do impresso
para o digital é irreversível, as equipes gestoras das empresas jornalísticas elaboram estratégias inéditas para alcançar uma maior audiência
online e para aumentar o tráfego das notícias. Contudo, ainda são poucas

14 Disponível em: <https://www.nytimes.com/interactive/2018/02/01/

sports/olympics/nyt-ar-augmented-reality-ul.html>, acessado em 05
de fevereiro de 2018.
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as iniciativas direcionadas à personalização do conteúdo de acordo com
as necessidades do usuário ou suas características pessoais e culturais.
Em maio de 2015, grandes empresas de comunicação jornalística
anunciaram a publicação de seus conteúdos em plataformas digitais já
consolidadas, como o Facebook15 . Cinco jornais norte-americanos e
quatro europeus, além do The New York Times e das revistas The Atlantic, National Geographic, NBC News e Buzz Feed, disponibilizam seus
conteúdos no Facebook, assim como o jornal inglês The Guardian e a
BBC16. Contudo, em virtude de recentes mudanças anunciadas pelo
Facebook, que passará a priorizar postagens pessoais de amigos e parente, as empresas jornalísticas começam a rever suas estratégias de divulgação. A Folha de São Paulo, anunciou no início de fevereiro de 2018,
que não publicará mais conteúdo na rede social, mantendo apenas sua
página de perfil.
A BBC foi a pioneira na utilização do Whatsapp 17 para divulgar
informações sobre a epidemia de Ebola. Seguindo a iniciativa, o norteamericano The New York Times passou a utilizar o Whatsapp, no início
de julho de 2015, quando o correspondente do jornal Jim Yardley18 publicou a cobertura da visita do Papa Francisco ao Equador (figura 4),
Bolívia e Paraguai. As informações sobre o pontífice foram repassadas
online aos usuários do Whatsapp que se inscreveram no grupo do jornal.

15 Site e serviço de rede social lançado em 4 de fevereiro de 2004,

operado e de propriedade privada da Facebook Inc, tem mais de 1,4
bilhão de usuários ativos.
16 British Broadcasting Corporation
17 Aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas e chamadas

de voz para smartphone, que permite aos usuários enviarem texto,
áudio, vídeo e fotos, além de efetuarem ligações para os contatos que
utilizem o aplicativo.
18 Correspondente do NYTimes na Europa, sediado em Roma. Em 2006

ganhou um Pulitzer por uma série de matérias sobre o sistema legal na
China. Em 2007 recebeu a premiação da Society of Publishers na Asia e
em 2014 o prêmio George Polk, que premia reportagens de destaque
desde 1949.
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Fig. 4– Postagem do The New York Times no grupo do Whatsapp

Fonte: Banco de dados da autora. Reprodução The New York Times.

Como resultado do esforço dos veículos em adaptarem seu conteúdo às mídias digitais, observa-se a publicação de histórias mais visuais, onde o vídeo e a fotografia estão associadas a outras linguagens gráficas, combinadas ao texto e ao áudio. A convergência destas linguagens
resulta em uma narrativa menos linear que as utilizadas nos meios tradicionais. Essa fluidez possibilita que o usuário expresse sua subjetividade
na escolha das linguagens possíveis, permitindo, desta forma, a criação
de uma linguagem inaugural, a linguagem hipermídia (SANTAELLA,
2007, p. 385).
A introdução do Jornalismo visual também pode ser observada
em reportagens mais aprofundadas, com conteúdo mais extenso, menos
factual e de maior fôlego. Chamado de Longform Journalism, ou Jornalismo de longo formato, que reúne diferentes linguagens, como o texto,
o áudio e o vídeo de forma interativa e multimídia. O jornal britânico
The Guardian foi um dos primeiros a se utilizar desta forma narrativa ao
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apresentar o conteúdo dos arquivos secretos da National Security
Agency (NSA)19, divulgados por Edward Snowden (figura 5).
Fig. 5 - Matéria em Longform sobre os arquivos da NSA

Fonte: Banco de dados da autora. Reprodução site do The Guardian.

A matéria NSA Files: Decoded é uma grande reportagem multimídia, com uma apuração aprofundada em texto, com cerca de seis mil
palavras. Contudo, a convergência com outras linguagens possibilitou
maior compreensão do grande volume de dados levantados na reportagem. O formato visual Longform foi preponderante na construção da
história. Recursos gráficos, visuais e de áudio consolidaram a narrativa,
dando forma aos dados.

19 Disponível em: <https://www.theguardian.com/us-news/the-nsa-

files>, acesso em 28 de janeiro de 2018.
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Outra referência para o Jornalismo digital é a reportagem Snowfall20 (figura 6), publicada pelo The New York Times, que noticiou uma
avalanche acontecida no estado de Washington, nos Estados Unidos, em
fevereiro de 2012, quando morreram 16 atletas de snowboard. A equipe,
que realizou a cobertura em texto, fotografia e de vídeo, contou com o
suporte de artistas gráficos e de design. Como resultado do trabalho,
recebeu o prêmio Pulitzer21 .
Fig. 6 - Matéria em Longform sobre a avalanche, que vitimou 16 atletas.

Fonte: The New York Times

A recorrência de linguagens em narrativas, como a verificada na
cobertura da avalanche, feita pelo NYTimes, não necessariamente resulta
em redundância e pode ser a garantia da qualidade jornalística em um
ambiente onde há uma abundância de dados e escassa é a atenção do
usuário. Na Internet, o leitor revela sua subjetividade por meio das ferramentas que escolhe para acessar o conhecimento, seja por meio do
vídeo, texto, fotografia, gráfico, áudio ou de uma narrativa construída a
partir de linguagens convergentes.

20 Disponível em: <http://www.nytimes.com/projects/2012/snow-fall/

#/?part=tunnel-creek>, acesso em 28 de janeiro de 2018.
21 Prêmio norte-americano concedido aos trabalhos de excelência no

Jornalismo.
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O desenvolvimento tecnológico está diretamente atrelado a forma
como o homem contemporâneo constrói a realidade. Da mesma maneira
que o mundo interfere em suas experiências cognitivas, ele objetiva sua
subjetividade (AGUIAR et al., 2009, p.57). Nos ambientes virtuais, o
indivíduo reafirma sua subjetividade à medida em que tem a opção de
escolher uma das narrativas possíveis construídas na Web. O limite espacial do papel dá lugar à maleabilidade da rede, com suas tramas e nós
interconectados (CASTELLS, p. 7, 2003).
Se no impresso o texto era a principal linguagem de mediação
entre o real e o homem, hoje outras leituras podem ser feitas, por meio
de linguagens mais líquidas que melhor representem o usuário. Pode-se
comparar a evolução das relações do indivíduo na Internet com o desenvolvimento do sujeito nas dimensões intrapessoal e interpessoal, propostas por Vygotsky (1896-1934)22. Com as mídias tradicionais o usuário
tinha acesso a um número limitado de linguagens, características de uma
mídia específica. Na Internet, passa a se relacionar com o todo, podendo
interagir com outros atores e se apropriar de diferentes narrativas.
Vygotsky (1896-1934) definiu as dimensões intrapessoal e interpessoal como constituintes do sujeito, que surgem já no desenvolvimento da criança. A primeira acontece no nível individual e a segunda entre
as pessoas. Ao longo dos anos, como resultado de eventos que resultam
no desenvolvimento do indivíduo, ocorre a transformação do processo
interpessoal para o intrapessoal (VYGOTSKI, 1991, p.41).
A evolução do indivíduo subjetivo para o coletivo pode ser compreendida como um processo evolutivo, onde a linguagem é o instrumento de acesso ao coletivo. Na produção do conhecimento, a linguagem e o pensamento estão diretamente associados à constituição do sujeito. Para Vygotsky, o pensamento engloba vários processos, dentre os
quais a memória, a cognição e o afeto, porém não deve ser confundido
com cada um destes processos (AGUIAR et al., 2009, p.55).
Esse ir e vir do indivíduo, das dimensões constituintes do sujeito
propostas por Vygotsky, estreita o contato com o mundo exterior e reforça seu "eu" subjetivo, estabelecendo a construção de narrativas inovado-

22 Lev Semyonovich Vygotsky, que também teve seu sobrenome transli -

terado como Vigotski, Vygotski ou Vygotsky, foi um psicólogo russo estudioso da psicologia cultural-histórica. Adotaremos aqui, exceto as
citações - que seguiram a tradução do autor da obra em questão -, a
grafia Vygotsky.
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ras convergentes na Internet. Uma referência é o blog The Big Picture23 ,
que pertence ao jornal The Boston Globe, criado pelo programador norte-americano Alan Taylor, em 2008. O blog revolucionou ao apresentar
uma narrativa predominantemente visual na Internet, extensas coberturas fotográficas em grande formato, sob o ponto de vista de diferentes
fotojornalistas de agências noticiosas.
Em seu lançamento, o blog alcançou 1,5 milhão de pageviews24
em apenas 20 dias. Uma marca significativa para a época. Quando concebeu o projeto, Taylor percebeu que a imagem protagonizaria na Internet, um ambiente sem limites físicos. Enquanto no impresso uma reportagem visual estaria diretamente associada ao texto, principal linguagem
do meio, o jornalismo online possibilitou uma construção mais imagética, tendo a fotografia como principal linguagem. No início de 2011, o
criador do blog, que hoje tem oito milhões de pageviews ao mês, levou o
projeto – rebatizado de In Focus25 – para a revista The Atlantic26 , sediada em Washington DC.
Segundo Taylor27, a revista - que hoje tem uma equipe com mais
de 100 funcionários - planeja ampliar o investimento e desenvolver outros projetos que privilegiem formatos mais visuais. A The Atlantic
também incentiva a produção de reportagens em vídeo, para temas
atemporais. Mais do que construir narrativas visuais que se comuniquem
com o leitor, o designer considera que o grande esforço está em cons23 Disponível em: < http://www.boston.com/bigpicture/>, acessado

em 27 de janeiro de 2018.
24 Parâmetro utilizado pelos servidores da Web para medir a visibilida-

de de um site.
25 Disponível em: < http://www.theatlantic.com/infocus/>, acessado

em 27 de janeiro de 2018.
26 The Atlantic é uma revista literária/cultural fundada em Boston em

1857 por um grupo de escritores que incluía Ralph Waldo Emerson,
Henry Wadsworth Longfellow, Oliver Wendell Holmes, Sr. e James Russell Lowell. Hoje a revista tem sede em Washington, DC.
27 Em entrevista concedida à pesquisadora, em durante o período de

investigações na Emerson College, Boston, Estados Unidos, em 7 de
agosto de 2017, financiada pela bolsa sanduíche concedida pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes.
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truir o formato adequado para história contada, que seja adaptável para
qualquer tipo de tela.
Ele acredita que todo formato narrativo tem que fazer sentido
para o usuário e deve ser compatível à história. Esse foi um desafio enfrentado por ele já na concepção do projeto original do blog The Big
Picture. O público estava acostumado a ver a fotografia em outro contexto, no jornal impresso geralmente associada ao texto. Como editor,
Taylor busca imagens que despertem a reação imediata do leitor para a
história. Para ele, a fotografia tem essa característica visceral e desperta
uma resposta imediata, já a reportagem em vídeo exige um tempo maior
de orientação por parte do usuário.
Reunir linguagens com particularidades distintas exige planejamento de uma equipe interdisciplinar e investimento em tecnologia.
Mesmo sem a intenção de fazer um exercício de futurologia, pesquisadores em Comunicação questionam quais serão os impactos dos avanços
tecnológicos em áreas como o Jornalismo. O professor Raul Reis28 acredita que o Jornalismo continuará a se beneficiar das inovações tecnológicas, desde que adote, aperfeiçoe e difunda estes avanços e inovações.
Para ele, esta é uma questão de sobrevivência para a própria mídia
(REIS, 2013).
Santaella (2013) prevê que a evolução da Web 3.0 deverá trazer
novas funções e recursos mais complexos, como a combinação de metadados semânticos e ontológicos. Para a pesquisadora, viveremos no futuro em uma época em que os hardwares desaparecerão, tornando-se imperceptíveis. Os comandos serão dados por gestos que determinarão as
funções dos computadores. E, desta forma, a tecnologia estará cada vez
mais associada à natureza do corpo e da mente do usuário (SANTAELLA, 2013, p. 40-41). Ela acredita que vídeos, fotos e textos surgirão
acompanhados por outras informações adicionais que descrevam o conteúdo hipermidiático, o significado e a relação entre os dados.
O desenvolvimento da Internet estimulou que os jornais realizassem investimentos em projetos que exploram linguagens convergentes, a
exemplo do TV Folha, braço audiovisual da Folha de São Paulo, criado
em 21 de fevereiro de 2011. Primeiramente, o TV Folha foi desenvolvi28 Reitor da Escola de Comunicação do Emerson College, sediada em

Boston, USA, e professor titular no Departamento de Estudos de Comunicação. Antes de Emerson, atuou como reitor da Escola de Jornalismo
e Comunicação de Massa (SJMC) na Universidade Internacional da Flórida (FIU) em Miami, Flórida, de 2011 a 2016.
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do para Internet. Em um ano, a equipe produziu mais de 560 vídeos,
entre reportagens, entrevistas e musicais. Em 2012, o material produzido
pela equipe começou a ser exibido em um programa semanal na TV Cultura29 , mas saiu da grade da emissora em 2014. Durante esse período, o
TV Folha exibiu 110 programas, totalizando 700 reportagens que exploravam temas abordados pelo jornal.
Disposto a acompanhar as tendências, o jornal Folha de S. Paulo
também desenvolve reportagens multimídia em grande formato. Destacou-se com a reportagem intitulada "A Batalha de Belo Monte"30 (figura
7), no Pará, onde o texto não era a única linguagem de mediação com o
usuário. Na narrativa digital foram utilizadas linguagens audiovisuais
como a fotografia, vídeos e recursos interativos como games, além do
texto escrito para contar a história da controversa obra – criticada por
seu baixo rendimento, impacto ambiental, repercussão na vida das populações de índios, ribeirinhos e habitantes de Altamira -, erguida a força
de 25 mil trabalhadores.

Fig. 7 - Matéria em longo formato sobre a Batalha de Belo Monte

29 Rede de televisão pública brasileira, com sede em São Paulo, que

desenvolve conteúdo com caráter educativo e cultural.
Disponível em: < http://arte.folha.uol.com.br/especiais/
2013/12/16/belo-monte/>, acesso em 13 de julho de 2015.
30
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Fonte: Banco de dados da autora. Jornal Folha de S. Paulo.

Podemos afirmar que as inúmeras possibilidades narrativas estabelecidas na rede são resultado de sua estrutura flexível. Pierre Lévy
estabelece seis princípios para essa estrutura hipertextual:
1)

Princípio de metamorfose: que caracteriza a constante renovação característica da rede;

2)

Princípio de heterogeneidade: apesar de flexível, a rede apresenta nós e conexões heterogêneos, estruturas lógicas de conexão;

3)

Princípio de multiplicidade e de encaixe das escalas: o hipertexto se caracteriza por seu modelo “fractal”, todo e qualquer nó é
composto por toda uma rede;

4)

Princípio de exterioridade: seu crescimento depende da conexão
com outras redes, pois não possui unidade orgânica.

5)

Princípio de topologia: no hipertexto tudo funciona por proximidade, depende dos caminhos navegados.

6)

Princípio de mobilidade dos centros: como é fluida, a rede não
possui centro, se move de um nó para outro. (LÉVY, 1993, p.
15-16)

As transformações impostas pela mediação digital remodelam as
atividades cognitivas fundamentais do usuário, tais como a linguagem, a
sensibilidade, o conhecimento e a imaginação criadora. Lévy já previa
que a Web e suas ferramentas iriam reestruturar ainda a escrita, a leitura,
a audição, a execução e a composição musical, a visão e a elaboração
das imagens, a concepção, a perícia, o ensino e a aprendizagem. Reestruturados por dispositivos técnicos inéditos se encaixam em novas configurações sociais. (LÉVY, 1987, p. 14)
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1.1.1 Questão de pesquisa
Como se constitui a narrativa visual na produção do conhecimento no
Jornalismo digital?

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo geral
•

Propor um framework conceitual que referencia o processo de
constituição da narrativa visual na produção do conhecimento
no Jornalismo digital.

1.2.2 Objetivos específicos

•

Identificar os recursos utilizados na composição da narrativa
visual no Jornalismo digital;

•

Descrever a aplicação articulada dos recursos identificados,
com foco nos parâmetros de convergência e subjetividade do
usuário.

•

Analisar a narrativa visual característica no campo do Jornalismo digital.

1.3 JUSTIFICATIVA
A construção narrativa do Jornalismo na Internet revela-se um
dos maiores desafios para os veículos de comunicação. Se antes cada
meio apresentava linguagens e formatos próprios, hoje a convergência
desafia os produtores. As linguagens e ferramentas hipermidiáticas utilizadas são eleitas a partir da natureza da pauta tratada, da interface em
questão e características do público alvo. Dada a fluidez do meio e a
incorporação de novas tecnologias, o jornais - que buscam acompanhar
tendências - experimentam diferentes formatos narrativos.
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Como os modelos estabelecidos no impresso não servem como
parâmetro para o Jornalismo digital, os veículos arriscam inovar com
formatos inéditos. Contudo, por vezes, os recursos e linguagens não se
mostraram adequados para a plataforma ou não despertaram o interesse
do público alvo. Isso ocorre em função da pouca experiência dos profissionais da redação do jornal impresso com linguagens não usuais para o
meio como o vídeo e o áudio.
Mesmo as linguagens já consolidadas em outras plataformas,
como o vídeo pela televisão, assumem características próprias na Internet, fugindo dos padrões estabelecidos, mas acabam incorporando as
funcionalidades dos meios que antecederam. Algumas produções em
vídeo para a Internet, por exemplo, permitem certas liberdades criativas
e interferências estéticas.
Em maio de 2013, a TV Folha teve acesso ao vídeo de segurança
que mostrava um tiroteio que culminou na morte de um policial31. As
imagens revelavam os dois disparos que atingiram a vítima, onde podiase visualmente perceber faíscas causada pelo atrito da bala ao sair do
cano da arma. O vídeo, originalmente sem som, foi editado e teve incluído o efeito sonoro de tiros, que não pertenciam ao vídeo original,
com o intuito de reforçar a informação existente. A iniciativa foi questionada e posteriormente revista pela equipe, que entendeu que deveria ter
sinalizado no vídeo que o som dos disparos não pertencia ao material
bruto.
Adaptar a história ao novo formato narrativo digital revelou-se
um grande desafio para os jornais. Em janeiro de 2017, o The New York
Times divulgou um relatório do grupo para 2020, Journalism That
Stands Apart - THE REPORT OF THE 2020 GROUP32 , com mudanças
consideradas vitais para assegurar "um jornalismo qualidade". No documento, o grupo aponta como mudança indispensável a construção de
histórias “mais visuais”, que demonstram ter maior penetração entre o
público do jornal (figura 8).

31 Disponível em: http://tvuol.uol.com.br/video/video-exclusivo-mos-

tra-assassinato-de-policial-em-sao-paulo-04024D193462D0A14326,
acessado em 14 de junho de 2016.
32 Disponível em: <https://www.nytimes.com/projects/2020-report/>,

acessado em 26 de novembro de 2017.
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Fig. 8 - Desempenho de matéria que utilizam linguagem visual

Fonte: Banco de dados da autora. The report of the 2020 Group, Janeiro de
2017, The New York Times

No relatório, apesar de declararem estar na liderança na produção
multimídia do formato Storytelling, consideram que as reportagens ainda
não utilizam todos os recursos possíveis indicados para o desenvolvimento do Jornalismo digital. Para ampliar a penetração do Jornalismo
visual, o Times reforça que as reportagens devem conter e ser:
- Histórias mais visuais: o Times reconhece que a redação precisa investir em mais histórias visuais, com formato que se adapte às plataformas móveis (figura 9). O atual formato ainda valoriza longos textos,
que despertam cada vez menos interesse dos leitores. O estudo revela
que as matérias que utilizam linguagem visual têm melhor desempenho em visualizações e compartilhamento.
- Conteúdos textuais deverão ter mais conteúdos nativos do formato
digital: FAQs, alertas e newsletters ganham nova roupagem e passam
a servir como ferramentas digitais que estreitam a comunicação com o
usuário. O Times assegura o investimento contínuo no desenvolvimen-
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to de novos recursos, como a realidade virtual aumentada, por exemplo.
- Desenvolver conteúdos temáticos e de serviço: criar conteúdo direcionado às necessidades do leitor será outra das prioridades para o jornal.
- Assegurar que o leitor participe ativamente da reportagem: seja por
meio do engajamento ou da experiência imersiva.
Fig. 9 - Histórias que destacam a força do Jornalismo visual.

Fonte: Banco de dados da autora. Reprodução The report of the 2020 Group,
Janeiro de 2017, The New York Times

O The New York Times tem como meta para os próximos anos
investir em matérias com maior relevância para seu publico. Isso pode
representar uma redução no número de matérias publicadas. Em média,
o jornal hoje publica cerca de 200 matérias por dia. O grupo entende que
muitas não se diferenciam da concorrência e são escritas com linguagem
densa e institucional, que pouco despertam o interesse dos leitores mais
jovens. O relatório Journalism That Stands Apart aponta como meta
para 2020 acompanhar mais de perto o perfil desses usuários com o objetivo de antecipar seus hábitos, necessidades e desejos.
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Em face desta transição, onde os modelos tradicionais antes estabelecidos não cabem mais na prática do Jornalismo digital, faz-se necessária a análise dos novos parâmetros que se estabelecem. A partir desta
análise se propõe um framework conceitual que referencia o processo de
constituição da narrativa visual na produção do conhecimento no Jornalismo digital, com base em teorias aplicadas da comunicação (WOLF,
2001), como as análises comportamentais aplicadas ao Design Emocional (NORMAN, 2008), Design de Interface (PADOVANI, MOURA,
2008) e Design Thinking (BROWN, 2010).
O formato não faz mais parte da cadeia final do processo produtivo, já que a aplicação do design por seus atores subverte a hierarquia
instituída no jornalismo impresso. O designer se estabelece como parte
integrante da equipe nos jornais, participando do planejamento, elaboração da narrativa e muitas vezes da reportagem, na apuração dos dados. A
abordagem do Design emocional possibilita a conexão do usuário com a
história por meio da linguagem gráfica (GOBÉ, 2007).
Um dos exemplos da participação ativa do designer na reportagem foi a cobertura das convenções americanas em 2016, que definiriam
os candidatos que à presidência dos Estados Unidos, pelo The New York
Times. Além do repórter e do fotógrafo, o jornal enviou um repórter da
editoria de Graphics33 , que ficou responsável pela apuração dos dados
que seriam usados nos infográficos. De acordo com o editor de Graphics
do NYTimes Sérgio Peçanha34 , muitas vezes a informação que o repórter
visual levanta pode mudar o foco da matéria.
Em busca de formatos narrativos mais visuais, percebe-se o estabelecimento de novas dinâmicas nas redações. Com cerca de 1100 profissionais, o The New York Times passa por uma restruturação e busca
adaptar-se às mudanças ocorridas. Nem todas as experiências são bem
sucedidas. A editoria de Graphics mantém um acervo com com as reportagens que serviram de referência para o jornal. Com frequência retornam aos modelos testados, mesmo que estes tenham apresentado falhas,
com o propósito de avançarem no formato.

33 Departamento do The New York Times responsável pela edição visual

das histórias, que inclui a criação de gráficos e recursos multimídia
convergente com linguagens audiovisuais.
34 Em entrevista concedida a esta pesquisadora em 26 de julho de

2016.
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1.4 INTERDISCIPLINARIDADE E ADERÊNCIA AO OBJETO DE
PESQUISA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA E GESTÃO DO CONHECIMENTO

A presente tese se enquadra na linha de pesquisa da área de concentração Mídia e Disseminação do Conhecimento. Por meio de observações sistemáticas e apoiado em base teórica, o presente trabalho propõe um framework conceitual que referencia o processo de constituição
da narrativa visual na produção do conhecimento no Jornalismo digital.
“Conhecimento é conteúdo ou processo efetivado por agentes humanos
ou artificiais em atividades de geração de valor científico, econômico,
social ou cultural” (PACHECO, 2014)35.
O conhecimento está intrínseco ao ser humano e são suas atitudes, referências e experiências que permitem que ele seja reconhecido. A
representação deste conhecimento possibilita que homem projete resultados que podem ser alcançados com repertório conhecido de ações
(PERASSI, SANTOS, 2010, p. 265). Cabe à Engenharia, à Gestão e à
Mídia do Conhecimento tratar de processos como modelagem, representação, armazenamento, gerência, auditoria, proteção, disseminação e
transferência de conhecimento.
Não se pode contestar que a tecnologia levou a transformação do
conteúdo noticioso e também a forma como é produzido, distribuído e
acessado. Dominar o código torna-se essencial na apropriação do conhecimento. As mudanças tecnológicas resultaram em novos formatos, que
alteram a compreensão de como produzir e consumir e distribuir o conhecimento. No Jornalismo, novas formas narrativas redefinem o fazer
jornalístico e desafiam até mesmo as grandes corporações.
Esta tese aplica arcabouço teórico do Design Emocional, Design
de Interface e Design Thinking para propor a elaboração de um framework conceitual que referencia o processo de constituição da narrativa visual na produção do conhecimento no Jornalismo digital. Produzir
conteúdo sempre foi a vocação no Jornalismo. Mas, na atual realidade,
para a informação fazer sentido torna-se necessário se apropriar de novas ferramentas que possibilitam a construção de um formato narrativo
mais condizente às necessidades do usuário da rede. Sinais sonoros, tá-

35 Disponível em: <http://www.inf.ufsc.br/~tite/LODBrasil/Abertura/

DadosEGovernoAbertoNaSocConh.pdf>, acessado em 16 de junho de
2016.
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teis e visuais são ressignificados em um novo formato e identificados
como informação (PERASSI, SANTOS, 2010, p. 266).
Uma porção de substância é informada quando
expressa um pensamento ou mais. Em seu sentido
original, "informar” significa dar forma a alguma
coisa. Assim, um pouco da substância de
"barro"pode ser organizado, ou informado, para
expressar um vaso. Nesse caso, o vaso é barro
informado que passa a atuar como informação,
porque comunica, aos espectadores, a ideia de
vaso (PERASSI, SANTOS, 2010, p. 266).

Desta forma, considerando-se o processo comunicativo, uma mídia é organizada ou informada para comunicar uma ideia (PERASSI,
SANTOS, 2010, p. 266). Enquanto o Jornalismo sempre manteve o
foco no conteúdo, as teorias da Mídia do Conhecimento priorizam a organização do meio como essencial no processo de transmissão do conhecimento. Essa percepção orienta este trabalho de pesquisa e se faz
essencial para analisar as transformações observadas.
Como tarefa prioritária, antes do levantamento dos dados, foi realizada uma apuração no banco de teses e dissertação do Programa de
Pós-graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento (PPGEGC).
Três trabalhos pregressos do EGC apresentam conexão com esta proposta de tese:
• VALENTE, Pedro G. Aplicações Híbridas para a Criação de Conteúdo Jornalístico na Internet. Dissertação, 2007
• SCHMITT, Valdenise. Tendências dos Jornais On-line na Disseminação Personalizada do Conteúdo. Tese, 2012.
• BÚRIGO, Lize. A Aquisição de Competência de Acadêmicos de Jornalismo na Produção de Infográficos Jornalísticos Online. Dissertação,
2014.
Nos cabe ainda citar a importante contribuição de outras duas pesquisadoras, que defenderam suas teses no programa:
• LAPOLLI, Mariana. Visualização do Conhecimento por Meio de Narrativas Infográficas na Web Voltadas para Surdos em Comunidades de
Prática. Tese, 2014.
• QUEVEDO, Silvia Regina Pochmann de. Narrativas Hipermidiáticas
Para Ambiente Virtual de Aprendizagem Inclusivo. Tese, 2013.
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Levantar as pesquisas desenvolvidas anteriormente foi essencial
para o direcionamento desta tese. Os trabalhos identificados no banco de
tese e dissertação do EGC contribuem como base teórica e referencial e
reforçam a aderência ao PPGEGC.
A dissertação de Pedro Valente, defendida em 2007, Aplicações
Híbridas para a Criação de Conteúdo Jornalístico na Internet, apresentou um panorama das transformações vividas pelo Jornalismo com o
desenvolvimento da Internet, que proporcionaram a passagem do conteúdo estático para o dinâmico. O pesquisador ainda abordou as tecnologias envolvidas naquele período, se propôs a compreender e escrever o
modelo de Jornalismo que se estruturava, cruzando dinamicamente dados e informações de diversas origens na Internet de modo a transformálos em conteúdo jornalístico relevante.
Para tal, Valente desenvolveu um modelo classificado como Aplicação Web Híbrida. No processo elencou seguintes elementos: dados
(números, listagens de nomes, endereços ou qualquer resultado de uma
consulta a bases de dados), recursos (mapas, vídeos, fotografias, áudio
ou texto noticioso) – e a retroalimentação proveniente da interação ativa
ou passiva dos leitores com a aplicação.
O objetivo da tese de Valdenise Schmitt, intitulada Tendências
dos Jornais On-line na Disseminação Personalizada do Conteúdo era
investigar a personalização nos jornais online contemporâneos, as tendências e prospectivas do mercado. Além de se embasar no referencial
teórico, a pesquisadora, por meio da pesquisa de campo, investigou as
opções de adaptação de conteúdo nos jornais online, e checou se os dados e informações dos usuários eram coletados e gerenciados para a
oferta de serviços personalizados. Os resultados demonstraram que a
customização de notícias, durante o período em que foi realizada a pesquisa, ainda era algo muito insipiente.
A pesquisadora Lize Búrigo em sua dissertação, A Aquisição de
Competência de Acadêmicos de Jornalismo na Produção de Infográficos Jornalísticos, analisou os resultados de uma pesquisa em sala de
aula, com o objetivo de identificar a aquisição de competências de acadêmicos de Jornalismo na produção de infográficos jornalísticos online,
a partir de conhecimentos, habilidades e atitudes construídos na disciplina de infografia.
Apesar de tratar especificamente do estudo de caso de graduandos
da última fase do curso de Jornalismo da Faculdade Satc, situada em
Criciúma, Santa Catarina, sua pesquisa mostrou como a linguagem gráfica permanece relevante no contexto atual. Os resultados alcançados
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motivaram a pesquisadora, coordenadora de curso, a repensar, investir
de forma mais sistemática no ensino da infografia e, por consequência,
reformular o plano de ensino da disciplina.
A doutora Mariana Lapolli, com a tese Visualização do Conhecimento por Meio de Narrativas Infográficas na Web Voltadas para Surdos em Comunidades de Prática, estudou o papel da infografia no ambiente da Web como recurso de visualização do conhecimento, contribuindo para o aprendizado dos surdos. A pesquisadora considera que, com a
evolução das Tecnologias da Informação e da Comunicação – TICs -, a
Web tornou-se um local propício para a disseminação e o compartilhamento do conhecimento, possibilitando o surgimento de novas modalidades de ensino.
Lapolli considera que no ambiente virtual é possível quebrar barreiras de acessibilidade. Como a Internet se apresenta um ambiente mais
fluido, o usuário da rede tem a oportunidade de fazer uso da sua subjetividade para acessar o conhecimento. Os resultados da pesquisa revelaram que a visualização do conhecimento por meio de narrativas infográficas na Internet auxilia na aprendizagem de surdos em Comunidades de
Prática. Os elementos visuais e as ferramentas contribuíram para troca
de informação.
A questão da pesquisa de Sílvia Quevedo era: como compor um
ambiente virtual de ensino aprendizagem inclusivo com diferentes narrativas? Em sua tese, Narrativas Hipermidiáticas Para Ambiente Virtual
de Aprendizagem Inclusivo, ao identificar as características de diferentes
narrativas, estabelecendo elos de convergência conceitual com sistemas
hipermídia, a pesquisadora se propôs a fazer recomendações para o desenvolvimento de ambientes virtuais de aprendizagem inclusivos e compartilhamento de conhecimento.
Quevedo ainda apontou quais são características de ensino e
aprendizagem no discurso de surdos e ouvintes com vistas ao compartilhamento do conhecimento em ambiente virtual inclusivo, buscando
implementar diferentes narrativas em ambiente virtual de aprendizagem
inclusivo bilíngüe. A tese defendida pela pesquisadora revela a complexidade dos recursos narrativos e como os diferentes elementos se adequam aos diversos ambientes.
A atual tese apresenta uma proposta complementar aos trabalhos
citados, tendo como foco a transição dos processos de produção, consumo e distribuição da informação do Jornalismo impresso para o digital.
Esta pesquisa relaciona as teorias do Design de Interface, Design Thinking e Design Emocional na elaboração de um framework conceitual
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que referencia o processo de constituição da narrativa visual na produção do conhecimento no Jornalismo digital. Com foco na forma, este
estudo tem como base a análise dos formatos mais frequentes utilizados
pelos jornais na Internet.

1.5 ESCOPO DO TRABALHO
Esta tese segue os princípios teóricos da área de Mídia do Conhecimento, que faz parte do Programa de Pós-gradução em Engenharia e
Gestão do Conhecimento. No âmbito deste estudo apropria-se do conceito de que a mídia é responsável pelo suporte, expressão e divulgação
da informação. Neste trabalho optou-se por estudar a formato narrativo
que se constitui no Jornalismo digital.
Desta forma, não será analisado o conteúdo das reportagens, apenas observado o tema abordado como um dos elementos determinantes
no processo de constituição da narrativa visual. Considerando-se que a
narrativa é a forma como organizamos os acontecimentos (MOTTA,
2005), torna-se preponderante nos debruçarmos sobre a forma como
estes dados são organizados.
Com o desenvolvimento das tecnologias digitais, percebe-se que
o usuário se encontra imerso em um contexto onde percebe-se a abundância de dados, que desconectados podem não fazer sentido algum. No
Jornalismo a constituição da narrativa trata de organizá-los. O impresso
seguia modelos estabelecidos de organização. No complexo e fluido
ambiente da Internet, dar forma à narrativa tornou-se um desafio para os
produtores de conteúdo no Jornalismo digital, em virtude da convergência de linguagem.
Informar é dar forma aos dados para que eles se expressem (PERASSI, SANTOS, 2010). Neste cenário, faz-se necessário estudar como
a narrativa que se estabelece no Jornalismo digital por meio de linguagens convergentes e interativas. Esta tese propõe um framework conceitual que referencia o processo de constituição da narrativa visual na produção do conhecimento no Jornalismo digital, com base teorias do Design Emocional, Design de Interface e Design Thinking.
No Jornalismo digital, o recorte desta tese se faz coerente com a
abordagem tecnológica, porque os formatos narrativos propõe uma visualidade e uma expressividade multimídia própria, por meio das diferentes plataformas e formatos que expressam conteúdos específicos. Se
considerarmos que o conhecimento é construído a partir da informação,
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sendo que informar é dar forma a algo, podemos considerar que o processo comunicativo no Jornalismo está diretamente relacionado ao formato narrativo.

1.6 INEDITISMO
Com o processo de reformulação das narrativas jornalísticas em
curso, dado ao desenvolvimento das tecnologias digitais, poucas produções científicas tratam de temas relacionados com a abordagem proposta
nesta tese. Buscou-se, além das revisões sistemáticas, conhecer o estado
da arte por meio das já elaboradas dissertações e teses desenvolvidas na
área de conhecimento Comunicação. Em uma pesquisa preliminar, utilizando as palavras-chave Convergência e Jornalismo na busca ao catálogo de Teses e Dissertações da Capes, chegou-se ao resultado de 193 teses de doutorado (tabela 1) catalogadas entre 2013 e 2016, que pouco
tinham relação com o tema proposto.
Durante levantamento do estado da arte, verificou-se que a contribuição mais significativa foi a do pesquisador e editor adjunto de fotografia do jornal O Estado de S. Paulo, Armando Fávaro. Intitulada
Processo de produção jornalístico: a edição no fotojornalismo pós convergência das mídias, de 2013, a pesquisa trata do papel da edição de
imagens no processo de criação da primeira página de um jornal em suas
diversas plataformas de saída e na homepage de seu portal de notícias,
com o intento de estabelecer a relevância da fotografia na articulação
constitutiva desse processo comunicacional.
Desta forma, constatou-se que a narrativa visual no Jornalismo
digital é um objeto de estudo pouco explorado pela comunidade científica. Com abordagem inédita, essa proposta tem por objetivo propor um
framework conceitual que referencia o processo de constituição da narrativa visual na produção do conhecimento no Jornalismo digital. Em
uma segunda etapa, apoiada em referenciais teóricos, foram aplicadas as
palavras-chave Storytelling e Jornalismo ao sistema de busca. Nesta etapa foram identificadas 151 teses de doutorado (tabela 1) catalogadas no
catálogo de Teses e Dissertações da Capes entre 2013 e 2016. A pesquisa intitulada Dos dados aos formatos - Um modelo teórico para o Design do sistema narrativo no Jornalismo digital, 2014, de Daniela Bertocchi, representa a contribuição mais significativa para esta pesquisa.
No estudo, a pesquisadora se propõe a expandir a perspectiva da
narrativa clássica de agenciamento dos fatos e a define como agenciamento coletivo entre os estratos do sistema narrativo, assumindo a narra-
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tiva como sistema narrativo. O modelo teórico, desenvolvido parte da
narratologia pós-clássica, da moderna teoria dos sistemas e do modelo
JDBD (Jornalismo digital de Base de Dados). Em sua conclusão, Bertocchi define a narrativa como um sistema aberto (figura 10), adaptativo,
complexo, cuja manutenção depende se seu entorno. O protótipo apresentado tem como objetivo articular dados e metadados num formato
renderizado.
Fig. 10 - Representação do sistema narrativo no Jornalismo digital

Fonte: Banco de dados da autora. Reprodução tese Um modelo teórico para o
Design do sistema narrativo no Jornalismo digital, 2014, Daniela Bertocchi,
USP.

Uma nova busca com a palavra-chave Jornalismo Visual resultou
em 215 teses (tabela 1) entre 2013 e 2016. Nesta busca observou-se
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interrelações e a tese de Débora Thayane de Oliveira Lapa Gradet com
os argumentos de defesa da teoria do atual trabalho de pesquisa, que
justifica a relação entre o Design Emocional e o formato narrativo. Em
sua tese, A Emoção na Reportagem de Televisão: As qualidades estéticas
e a organização do enquadramento, Gradet investiga como a emoção
constitui o discurso jornalístico.

Tabela 1 - Pesquisa ao catálogo de Teses e Dissertações da Capes
Palavras-chave

Teses encontradas

Convergência + Jornalismo

193

Storytelling + Jornalismo

151

Jornalismo visual

215

Fonte: tabela elaborada pela autora.

A pesquisadora partiu da premissa que: "a construção discursiva
da reportagem de TV está ancorada nas qualidades estéticas da televisão,
que acionam a emoção como eixo de produção de sentidos; nesse processo, a emoção organiza o enquadramento da reportagem por meio da
articulação de uma avaliação moral". No trabalho, Gradet investiga a
função discursiva das qualidades estéticas da reportagem de televisão no
acionamento da emoção, a partir da sistematização de três dimensões
discursivas: sobre os sujeitos e suas performances, na dimensão audiovisual e na dimensão verbal.
Os trabalhos citados conversam com questões pontuais desta pesquisa, contudo não abortam o mesmo tema investigado ou estabelecem
as mesmas relações teóricas ou metodológicas. O levantamento realizado assegura o ineditismo da presente tese e reforça a relevância deste
estudo. Podemos garantir a abordagem única pela relação que se estabelece entre a forma que se constitui a narrativa visual na produção do conhecimento no Jornalismo digital e o referencial teórico que suporta a
construção do framework proposto.
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1.7 ABORDAGEM E PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

1.7.1 Método
O método de investigação aplicado nesta tese é a pesquisa qualitativa. O procedimento tem como base a análise de textos (textuais e
imagéticos) e entrevistas com especialistas para posterior análise e interpretação dos dados, apoiada pela literatura. Em geral, a pesquisa qualitativa revela-se complexa, uma das razões é a profunda imersão do pesquisador no universo do objeto de estudo. Sendo assim, pode ser compreendida como um conjunto de diferentes técnicas interpretativas que
têm por objetivo descrever e identificar os componentes de um elaborado sistema de significados. Por meio de estratégias de investigação, o
pesquisador busca estreitar a distância com seu objeto, para melhor traduzir o fenômeno estudado (NEVES, p. 1, 1996).
No método qualitativo, o pesquisador é instrumento fundamental,
o mais confiável na análise e interpretação dos dados coletados. Isso
porque é ele quem vai dar significação ao fenômeno no contexto em que
está inserido. Na pesquisa qualitativa a hipótese não é preestabelecida.
As questões são mais amplas e o quadro teórico é construído aos poucos,
na medida em que o levantamento dos dados é realizado. As abstrações
são construídas a partir dos dados, em um processo de baixo para cima
(GODOY, p. 63, 1995).
Nesta pesquisa buscou-se estabelecer uma agenda mínima para
garantir a legitimidade dos dados, um método. Godoy (2005, p. 88)
chama atenção para certos critérios que devem ser adotados, como:
- a necessidade de clareza na apresentação dos dados, de acordo com os
pressupostos orientadores pelo paradigma qualitativo que dá sustentação
ao estudo;
- realização de estudo piloto;
- a explicitação de como foi realizada a pesquisa de campo;
- consistência entre dados e resultados;
- a realização de checagem pelos participantes e pesquisador;
- abundância de dados para que haja a possibilidade de generalização;
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- organização e preservação dos arquivos (como a transcrição de gravações de áudio, digitalização de material coletado).
Por fim, a análise do material coletado é um processo permanente, documentado de forma contínua, para que não haja dispersão dos
dados. Os principais passos do estudo foram documentados para assegurar a precisão e a credibilidade dos resultados. Uma descrição rica na
comunicação dos resultados contextualiza os dados e ajuda na melhor
compreensão do fenômeno (CRESWELL, p. 226).
Ao escolher o método qualitativo esta pesquisadora buscou entender os fenômenos estudados em profundidade. A pesquisa qualitativa
não visa quantificar, medir ou enumerar eventos e não se utiliza da estatística para medir seus dados. O foco central não está na objetividade.
Dada a complexidade das investigações e as pungentes transformações
observadas, a pesquisa qualitativa se revela o método mais indicado de
se aproximar do fenômeno estudado. Busca-se, desta forma, completa
imersão no universo do objeto de estudo. A pesquisa qualitativa pode ser
compreendida como um conjunto de diferentes técnicas interpretativas
que tem por objetivo descrever e identificar os componentes de um sistema complexo de significados. Por meio de estratégias de investigação,
o pesquisador busca estreitar a distância com seu objeto, para melhor
traduzir o fenômeno estudado (NEVES, p. 1, 1996).
No método qualitativo, a pesquisa é realizada no ambiente natural
como fonte direta e o pesquisador é instrumento fundamental, o mais
confiável na análise e interpretação dos dados coletados. É ele quem vai
dar significação ao fenômeno no contexto em que está inserido. Na pesquisa qualitativa a hipótese não é preestabelecida. O investigador não
está preocupado que as evidências corroborem com suas suposições. As
questões são mais amplas e o quadro teórico é construído aos poucos, na
medida em que o levantamento dos dados é realizado. As abstrações são
construídas a partir dos dados, em um processo de baixo para cima
(GODOY, p. 63, 1995).
Dados qualitativos são ricos e aprofundados, representando o
fenômeno em toda sua complexidade. O pesquisador que elege o método
está preocupado com todo o processo e a sua subjetividade é determinante na analise dos dados. Neste processo, espera-se uma reflexão
constante e intensa, que possa gerar interpretações do fenômeno que
tem como base a natureza do campo. Esse ir e vir reflexivo em busca de
dados garantem a legitimidade do método qualitativo.
O método escolhido tinha por objetivo reunir elementos para posterior interpretação e elaboração do proposto framework conceitual que
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referencia o processo de constituição da narrativa visual na produção do
conhecimento no Jornalismo digital. A coleta dos dados foi realizada de
forma contínua e consistente, e não apenas em um dado espaço temporal. Periodicamente foram analisadas reportagens publicadas. A pesquisa
utilizou o recurso das entrevistas para orientação e validação dos dados
levantados e conta com o suporte teórico das referências citadas.

1.7.2 Visão de mundo
Para Creswell, a abordagem qualitativa (figura 11) tem como base
perspectivas construtivistas ou participativas. O processo de pesquisa
envolve as questões e procedimentos emergentes, apurados durante o
levantamento dos dados para posterior análise. Análise essa indutiva e
construída a partir das particularidades e complexidade dos dados, que
resultarão em um relatório flexível. Uma descrição rica na comunicação
dos resultados contextualizam os dados ajudam na melhor compreensão
do fenômeno (CRESWELL, p. 226).

Fig. 11 - Descrição dos métodos quantitativos, mistos e qualitativos

Fonte: Banco de dados da autora. Reprodução Projeto de pesquisa: Métodos
qualitativo, quantitativo e misto, Creswell, 2010, p. 40
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A prevalecente lógica indutiva reforça o paradigma interpretativista da pesquisa em questão. Buscou-se, neste estudo, completa imersão para melhor compreensão dos processos e práticas que referenciam
o processo de constituição da narrativa visual na produção do conhecimento no Jornalismo digital. Prezando pelos critérios de qualidade e
amparada pelo rigor da pesquisa científica, esta pesquisadora compreende que esta investigação tem como referência a observação objetiva dos
fatos, mas a interpretação dos dados também é resultado da subjetividade desta autora.
1.7.3 Revisão sistemática
Com o objetivo de estreitar o foco desta pesquisa, foram utilizadas como referências as publicações mais recentes e com maior número
de citação em três bancos de dados: Scopus, Web of Science e Scielo.
Com o propósito de definir o escopo da presente pesquisa, se fez necessário definir o estado da arte por meio de uma revisão sistemática. Tal
metodologia se mostrou determinante na estruturação das informações.
Com base nos artigos pesquisados foi possível analisar de que
forma o saber científico contribuiu na discussão de temas relevantes
para esta investigação e para a sociedade. Buscou-se desta forma “apreender o papel da ciência na formação de subjetividades e do imaginário
atual” (LUZ, SABINO, MATTOS, 2013, p. 248). Esta análise crítica se
faz importante, já que no processo de produção do conhecimento científico, através da prática da pesquisa, há uma “cascata de transmissão” de
discursos socialmente hierarquizados.
Podemos citar aqui os artigos especializados, que são destinados
para um público pontual e que não são consumidos pela massa (LUZ,
SABINO, MATTOS, 2013, p. 249). Devido a grande quantidade de informação reunida, a revisão sistemática nos permitiu analisá-las e avaliá-las para que o conhecimento fosse o resultado deste processo (ULBRICHT, OBREGON E BRAGA, p. 100, 2012).
Um dos maiores desafios na execução da revisão sistemática foi a
definição dos termos utilizados na busca. Assim como a narrativa jornalística vem sofrendo transformações com o desenvolvimento da tecnologia digital, também a identidade e os termos usados para categorizar o
Jornalismo estão sendo revistos. A busca foi feita, primeiramente, a partir dos termos Visual Journalism (tabela 2) e Digital Journalism (tabela
3) isoladamente e posteriormente combinadas (tabela 4). Por fim aos
termos foi adicionada a palavra Convergence (tabela 5), combinadas
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com as variáveis: Title, Abstract, Keywords, nas plataformas Scopus,
Web of Science e Scielo.

Tabela 2 – Artigos encontrados nas diversas plataformas utilizando o termo:
Visual Journalism
Termo

Visual
Journalism

Scopus

Web of
Science

Scielo

239

168

2
(português)
4 (espanhol)

Fonte: Tabela elaborada pela autora

Tabela 3 – Artigos encontrados nas diversas plataformas utilizando o termo:
Digital Journalism
Termo

Digital
Journalism

Scopus

Web of
Science

Scielo

688

467

9 (espanhol)
2
(português)

Fonte: Tabela elaborada pela autora
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Tabela 4 – Artigos encontrados nas diversas plataformas utilizando os termos:
Digital Journalism e Visual Journalism
Termo

Scopus

Web of
Science

Digital
Journalism and
Visual
Journalism

39

31

Scielo

1 (espanhol)
0 (português)

Fonte: Tabela elaborada pela autora

Tabela 5 – Artigos encontrados nas diversas plataformas utilizando os termos:
Digital Journalism, Visual Journalism e Convergence
Termo

Digital
Journalism and
Visual
Journalism and
Convergence

Scopus

5

Fonte: Tabela elaborada pela autora

Web of
Science

2

Scielo

0
(espanhol)
0
(português)
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Os termos mais abrangentes resultaram em um número maior de
artigos, contudo com uma diversidade grande de temas, que não estavam
necessariamente associados à narrativa digital. Foi a partir do cruzamento de dados que foi possível fazer o refinamento do resultado. Destacamos como referência do resultado da combinação dos termos Digital
Journalism, Visual Journalism oito artigos nas plataforma Scopus (quadro 1) e um Web of Science (quadro 2). Quando acrescentamos a palavra-chave Convergence aos termos Digital Journalism and Visual Journalism verificamos a relevância de quatro artigos na plataforma Scopus
(quadro 3) e dois na Web of Science (quadro 4). Entre os referenciados
aprofundamos a leitura de quatro artigos.

Digital Journalism and Visual Journalism
Quadro 1 - Artigos coletados nas revisões sistemáticas na plataforma Scopus
Título do Artigo

Autores

Ano

The Multimodality
of Digital Longform Jo
urnalism

Yliopisto, Jyvaskylan

2016

Place, Space, Time:
Dahmen, Nicole
Media gatekeeping and Smith;
iconic imagery in
Morrison, Daniel D.
the digital and social
media age

2015

The Pesquisadorais of
photojournalism:
Rethinking the
profession in a
participatory media
ecosystem

Guerrero
García, Virginia;
Palomo, Bella

2015

Iconic photographs in
the newsroom: An
ethnography
of visual news-making
in Italy and France

Pogliano, Andrea

2015
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The soundslide report:
Innovative journalism
or misplaced works of
art?

Engebretsen, Martin

2014

The use interactivity
and the multimedia in
the
international digital p
ress: An empirical
study

Fondevila
Gascón, Joan
Francesc

2012

A framework for
authoring interactive,
tablet-based books:
Multimedia textbooks
and multiplatform
Storytelling

GeorgePalilonis, Jennifer
A.;
King, Brad

2012

Application of
visualization
technologies
in journalism to
enhance public
knowledge

Hermida, Alfred

2010

Fonte: Quadro elaborado pela autora
Quadro 2 - Artigos coletados nas revisões sistemáticas na plataforma Web of
Science
Título do Artigo

Autores

Ano

The Digital
Economy: Social
Interaction
Technologies - an
Overview

Redondo, Teofilo

2015

Fonte: Quadro elaborado pela autora
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Digital Journalism and Visual Journalism and Convergence
Quadro 3 - Artigos coletados nas revisões sistemáticas na plataforma Scopus
Título do artigo

Autores

Ano

Media Landscape on Tumblr:

Kilgo, Danielle

2015

News

K.

organization convergence attrib
utes in youth-oriented social
media networks
LISTENING TO PICTURES:

Good, Katie

Converging media histories and

Day

2015

the multimedia newspaper

Trustworthy citizen-generated

Bushey, Jessica

2015

The imagination of

Hsia,

2015

communication: On media

Chunhsiang

images and video on social
media platforms

ecology
Fonte: Quadro elaborado pela autora
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Quadro 4 - Artigos coletados nas revisões sistemáticas na plataforma Web of
Science
Título do artigo

Autores

Ano

Trustworthy Citizen- Bushey, Jessica
generated Images
and Video on Social
Media Platforms

2015

Libraries, journalism Aumente, J
and the mass media
in the digital age of
the Internet:
Challenges and
transformations

1999

Fonte: Quadro elaborado pela autora

O artigo de autoria de Alfred Hermida, Application of Visualization Technologies in Journalism to Enhance Public Knowledge trata da
aplicação de ferramentas de visualização no Jornalismo, com ênfase na
preparação, manipulação e representação visual de dados complexos,
tanto estruturados e não estruturados. Segundo o autor, o Jornalismo
sempre esteve preocupado com o relato e seus métodos jornalísticos
foram, em grande parte, a coleta de informações por meio de observação, entrevista e pesquisa.
Apesar de ser um artigo de 2010, a discussão levantada, sobre
como a representação visual contribui no processo de comunicação ainda é relevante, principalmente no Jornalismo digital. No Jornalismo de
Dados, seja por meio de infográfico ou outro recurso visual, há um
grande empenho em representar a informação complexa de forma atraente e de fácil compreensão.
No estudo The use interactivity and the multimedia in the international digital press: An empirical study, os autores Fondevila Gascón
e Joan Francesc discutem de interatividade e multimídia no Jornalismo
digital: nas versões online do The Sun (Inglaterra), Le Monde (França),
The New York Times (USA) and La Vanguardia (Espanha). O levantamento revelou que a utilização de recursos visuais era uma tendência
crescente. O The New York Times liderava com 15,57% (figura 12) no
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total de inclusões de áudio, vídeo ou áudio visual entre março e abril de
2011, dados que reforçam a força da linguagem visual na narrativa digital.
Fig. 12 – Dados sobre a inclusão de áudio, vídeo e multimídia em jornais online
no período entre março e abril de 2011

"
Fonte: Banco de dados da autora. Tabela extraída do artigo The Use Interactivity
and the Multimedia in the International Digital Press: an Empirical Study, de
autoria de Joan Francesc Fondevila Gascón

O autor de The multimodality of digital longform journalism, Jyvaskylanao Yliopisto, analisa a estrutura de 12 Longform journalism, ao
longo do período de 2012 e 2013. No artigo, o estilo narrativo é descrito
como um emergente gênero do Jornalismo digital que combina texto,
fotografias, vídeos e gráficos (figura 13) em uma narrativa dinâmica,
que apresenta como características inovadoras: navegação simplificada,
porém com interfaces interativas com estrutura multimodal. Segundo o
autor, dois aspectos estão entre as principais características do gênero
Longform:
•

o uso de vários recursos semióticos em cada tela;

•

a transição é utilizada para unificar a narrativa.
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Fig. 13 - Ilustração que representa a transição seqüencial da A Game of Shark
and Minnow matéria publicada pelo The New York Times, 2013

!

Fonte: Banco de dados da autora. Reprodução de imagem extraída do artigo The
multimodality of digital longform journalism. Digital Journalism, 2016

A transição faz com que o usuário possa utilizar da subjetividade
para escolher a linguagem mais apropriada, e que o conteúdo seja organizado para que continue fazendo sentido, dentro do fluxo seqüencial
narrativo. No Longform, as transições parecem destacar os diferentes
modos semióticos. Independente do modelo narrativo escolhido, a preocupação com o formato narrativo está diretamente associada à qualidade
da transmissão do conteúdo jornalístico.

1.7.4 Abordagem e procedimentos
A atual pesquisa consiste em uma observação sistemática dos
elementos narrativos dos principais jornais online, que servem como
paradigma de publicações digitais. Utilizamos as próprias histórias como
critério para o recorte deste trabalho. Durante a pesquisa de campo identificamos narrativas com formato inovador, a exemplo das reportagens
em Longform e as que utilizam o Storytelling. As matérias publicadas
nos jornais online e consideradas referência pelo mercado e comunidade
científica, conduziram esta investigação aos principais veículos. Esse
roteiro inverso nos levou aos seguintes jornais online:
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- The New York Times;
- Folha de S. Paulo;
- The Guardian;
- The Boston Globe.
Criado em 1995, inicialmente com o nome de Folha Online, a
versão online do jornal brasileiro Folha de S. Paulo se autodeclara “o
primeiro jornal em tempo real em língua portuguesa e tem por objetivos
a criação, a produção e o desenvolvimento de conteúdo jornalístico online, além de serviços, com destaque para áreas de interatividade”. O
jornal online tem 19 editorias de conteúdo, uma audiência estimada em
17 milhões de visitantes e 173 milhões de páginas acessadas por mês,
além de produzir conteúdo para dispositivos móveis. Em uma iniciativa
pioneira lançou o TV Folha, produto audiovisual voltado para a Internet
que apresentava uma narrativa distinta.
O The New York Times começou a ser publicado na Internet em
1996 e, desde 2011, oferece a assinatura do conteúdo digital, tornandose uma referência. O site, que é acessado mensalmente por mais de um
milhão de assinantes digitais, investe fortemente na produção de conteúdo audiovisual. Realiza constantes investimentos em sua redação para
reforçar a equipe que desenvolve o conteúdo digital.
O The Guardian foi um dos pioneiros na experimentação da convergência de linguagens na narrativa digital, com a publicação de reportagens em formato Longform. Destaca-se a reportagem sobre o conteúdo
dos arquivos secretos da National Security Agency (NSA). Na vanguarda
do Jornalismo digital, em 2015 o jornal começou a explorar plataformas
alternativas na publicação de notícias, como o Facebook e o Whatsapp.
O The Boston Globe é um jornal diário norte-americano, o de
maior circulação em Boston, Massachusetts. Sua equipe já recebeu 19
prêmios Pulitzer. É conhecido pelas reportagens investigativas da Spotlight, editoria que ganhou projeção mundial depois de publicar uma série
sobre os casos de abuso e pedofilia por membro da arquidiocese católica
de Boston, tema que depois virou filme indicado a seis prêmios Oscar
em 2006, vencedor de melhor filme e roteiro original. Destaque também
pelo trabalho inovador conduzido pelo designer Alan Taylor com o blog
The Big Picture.
A fonte primária desta tese foram as histórias publicadas pelos
jornais online. Contudo, ao longo deste estudo, a pesquisadora teve a
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oportunidade de realizar entrevistas com especialistas e profissionais da
área, que orientaram, contextualizam e validaram os dados levantados
ao longo da pesquisa. O primeiro contato com o The New York Times foi
iniciado em 26 de julho de 2016, por meio do editor de Graphics Sérgio
Peçanha, brasileiro radicado em Nova Iorque. Em visita a redação do
jornal, esta pesquisadora participou de uma reunião de pauta da editoria
com seus principais articuladores e correspondentes, que deliberavam
sobre as pautas desenvolvidas. Por meio de uma entrevista semi-estruturada pode-se observar o panorama geral do jornal e evolução no Jornalismo digital.
Em uma segunda oportunidade, durante as pesquisas desenvolvidas para o doutorado sanduíche realizado em Boston, financiado pela
Capes entre abril e setembro de 2017, uma nova pesquisa foi conduzida
com a mesma fonte. O objetivo desta segunda entrevista era a atualização dos dados, verificar o desenvolvimento das ações do jornal para o
desenvolvimento de novas narrativas e projetos no intervalo de um ano.
Como a pesquisa sanduíche foi conduzida na Emerson College,
instalada em Boston, EUA, esta investigadora teve a oportunidade de
visitar o The Boston Globe e entrevistar a editora de Graphics do jornal,
Tonia Cowan, em 23 de maio de 2017. Reconhecido pelas reportagens
investigativas do time Spotlight, o jornal também inovou com o blog
The Big Picture, blog criado pelo Designer Alan Taylor, que inaugurou a
narrativa visual, protagonizada pela fotografia em grande formato na
Internet. Nesta ocasião, esta pesquisadora pode acompanhar uma reunião de pauta com os editores das principais editorias do jornal.
Durante as investigações conduzidas para a dissertação de mestrado, esta pesquisadora realizou uma primeira entrevista com o criador
do blog The Big Picture, por telefone. Durante o doutorado sanduíche
realizado em Boston em 2017 e financiado pela Capes, uma nova entrevista foi realizada por esta pesquisadora com o criador do blog, Alan
Taylor, que transferiu seu projeto para a revista The Atlantic, sediada em
Washington DC, desta vez pessoalmente. O percursor da narrativa visual
em fotografia grande formato na Internet deu sequência ao projeto, no
mesmo formato do blog idealizado para o jornal The Boston Globe, rebatizado de Infocus.
Para este tese ainda foi realizada uma entrevista com a editora
visual do Vox Media, canal de notícias online sediado em Washington
DC, Kainaz Amaria, apesar do site ser nativo digital e estar fora do escopo desta pesquisa, que se propõe a analisar a narrativa dos jornais digitais em transição do impresso para o online. A entrevista co Amaria
tinha por objetivo verificar o contexto da publicação por ser um dos
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grupos que mais cresce nos Estados Unidos. A penetração dos veículo
no mercado desafia até grandes produtores de conteúdo como o The New
York Times.
Ao longo do processo investigativo foram analisados os formatos
que se consolidam como modelo no Jornalismo digital. A análise e interpretação dos dados tem como base as entrevistas com especialistas e a
literatura revisada. Além dos veículos citados, buscou-se informações
com especialistas (quadro 6) e profissionais que trabalham em veículos
(quadro 5) que são considerados referência no Jornalismo digital na produção formatos narrativos inovadores.
Durante o período de doutoramento, foram conduzidas entrevistas
com especialistas - viabilizadas por meio de uma bolsa sanduíche concedida pelo Departamento de Engenharia do Conhecimento (dEGC) da
Universidade Federal de Santa Catarina/Capes, com os seguintes profissionais:

Quadro 5 - Lista de profissionais entrevistados durante a tese
Profissional

Veículo

Função

Cidade

Sérgio
Peçanha

The New York
Times

Editor de
Gráficos

Nova Iorque

Kainaz Amaria

Vox Media

Editora Visual

Washington
DC

Tonia Cowan

The Boston
Globe

Editora de
Design

Boston

Alan Taylor

The Atlantic

Editor Sênior
de Fotografia

Washington
DC

Fonte: Quadro elaborado por esta autora.

Ao longo dos cinco meses de doutorado sanduíche ainda foram
realizadas entrevistas com os três professores da Emerson College, universidade que recebeu esta pesquisadora e onde foram conduzidas as
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pesquisas. A professora Janet Kolodzy é considerada referência área do
jornalismo de convergência. Autora dos livros Praticando o Jornalismo
de Convergência, publicado em 2012, e Convergence Journalism: Writing and Reporting, lançado em 2006.
Professora do departamento de Jornalismo, Catherine D’Ignazio
desenvolve pesquisas na área de visualização de dados. D’Ignazio concebeu um software responsável por desenvolver soluções para visualização dos dados, além de ser especialista em Storytelling e outras ferramentas narrativas usadas para o engajamento cívico.
Vincent Raynault é professor do Assistente do Departamento de
Estudos em Comunicação da Emerson College e afiliado ao Departamento de Letras e Comunicação da Universidade de Québec. Raynault
conduz pesquisas em comunicação política, mídias sociais, política eletrônica e o Jornalismo.

Quadro 6 - Lista de especialistas entrevistados durante a tese
Especialista

Instituição

Função

Janet Kolodzy

Emerson College

Professora do
Departamento de
Jornalismo

Vincent Raynauld

Emerson College

Professor Assistente
do Departamento
de Estudos em
Comunicação

Catherine D'Ignazio

Emerson College

Professora
Assistente do
Departamento de
Jornalismo

Fonte: Quadro elaborado por esta autora.
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As entrevistas não estruturadas realizadas com especialistas, profissionais do Jornalismo e de áreas afins serviram para contextualização
e validação dos dados apurados. Na entrevista não-estruturada, a resposta é construída de forma livre pelo entrevistado (LAVILLE e DIONE,
1999, p188-190).
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 A EVOLUÇÃO DA WEB E OS NOVOS FORMATOS
Não obstante ao bordão: ''E atenção, muita atenção! Aqui fala o
seu ‘Repórter Esso’, testemunha ocular da História’’36, o Jornalismo
tenta cumprir o papel de contar histórias com imparcialidade e neutralidade. Os avanços tecnológicos transformaram o fazer jornalístico. Antes
da evolução da Web 2.0, as mídias analógicas tinham linguagens específicas e modelos narrativos distintos, onde o texto era protagonista. Somente na cobertura televisiva a imagem era soberana e a participação do
repórter impessoal, apesar de presente e visível, com excessão das coberturas de guerra.
A Guerra do Vietnã (1959-1975) foi fotografada e televisionada
livremente e sem interferência política (ROUILLÉ, 2009, p. 138). Munidos de câmaras fotográficas e vídeo, o jornalistas de revistas ilustradas, como a francesa París-Match e a americana Life, lançaram-se ao
fronte junto com os soldados, o que os colocava em situação mimética
com os militares. Muitas vezes vestiam os uniformes da corporação
quando saíam em campo para a cobertura, configurando um outro estilo
narrativo para a cobertura imagética, o da imagem ação.
A participação ativa do repórter em campo aproximava o leitor da
realidade e da ação. Esse formato de cobertura recebia total apoio das
tropas americanas. Os repórteres Larry Burrows, Donald MacCullin,
David Douglas Duncan, Philip Jones Griffiths recebiam ajuda direta do
governo dos Estados Unidos, que muitas vezes inclusive realizava o
transporte dos filmes até a sede das revistas por meio dos malotes do
Exército (ROUILLÉ, p.140). Após esse período de ampla exposição, já
na Guerra da Malvina (1982), iniciou-se uma política restritiva da imagem. As coberturas ficaram mais burocráticas e cada vez mais impessoais, modelo que se perpetuou na imprensa até o surgimento da Internet.
Com o desenvolvimento da Web 2.0 os usuários tiverem acesso a
redes com velocidades mais rápidas e só então os produtores de conteúdo arriscaram produzir conteúdo com uma linguagem mais visual, inte-

36 Jargão entoado por Romeu Ferdantes durante o ataque

aéreo da
Alemanha à Normandia, na França, durante a Segunda Guerra Mundial
durante a transmissão do ''Repórter Esso’’, que estreiou em 28 de agosto de 1941, pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro.
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rativa e multimídia. O que também possibilitou a convergência de linguagens, com narrativas híbridas. Essa convergência tecnológica37 é
também o resultado da convergência cultural verificada com a globalização38 .
A Web 2.0 se caracteriza, principalmente, por:
- potencializar as formas de publicação, compartilhamento e organização de informações
- ampliar os espaços para a interação entre os participantes do processo
(PRIMO, p.2, 2007).
Foi a partir desta evolução que reverificou-se o surgimento dos
blogs. A Internet deixa, desta forma, de ser um espaço de produção e
divulgação de conteúdo estanque, por meio dos grandes sites. Os blogs
conferem um ar mais pessoal e democratiza a utilização da rede. Com a
Web 2.0, os usuários e produtores começam a interagir de forma mais
livre, seja por meio dos comentários como mensagens diretas. Passa a
existir, desta forma, uma relação direta entre o eu produtor e o tu, usuário da rede. Essa interação pode acontecer entre um ou mais agentes
(PRIMO, p. 9, 2007).
É neste período, quando o Jornalismo começa a investir nos
blogs, que a relação com os leitores começa a ficar consolidada. Mesmo
o criador do blog The Big Picture39 , Alan Taylor, que hoje conduz - no
mesmo formato - o Infocus na revista The Atlantic, teve dificuldade para
“vender” a ideia de um blog que utilizasse uma narrativa fotográfica em
grande formato para os editores do The Boston Globe. Primeiro porque
as conexões de Internet eram mais lentas naquele momento, mas também porque as pessoas não conseguiam fugir dos modelos estéticos e
resistiram em colocar fotos em grande formato em uma tela pequena.

37 Combinação de funções dentro do mesmo aparelho tecnológico

(JENKINS, 2008).
38 Mudança na lógica pela qual uma cultura opera, com ênfase no fluxo

de conteúdos pelos canais midiáticos (JENKINS, 2008).
39 Blog precursor na construção narrativa imagética em grande forma-

to. Em entrevista concedida à esta pesquisadora em 26 de maio de
2011.
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A repercussão do projeto iniciado com o The Big Picture reforça
o conceito de que, atrelado ao desenvolvimento tecnológico, surgem
propostas de narrativas inovadoras. Visionário, Taylor já acreditava que
mais importante que o tamanho da foto é a construção da narrativa. Se
antes a fotografia era uma mera coadjuvante das palavras, a Web 2.0
permite que as imagens passem a assumir um protagonismo na narrativa
jornalística. A informação, que no impresso era sintetizada em um único
frame40 , ganha forma e passa a informar seu conteúdo quando moldada
em um formato mais fluído.
A narrativa proposta por Taylor traz uma visão mais global da
notícia. Uma imagem funde-se a outra estabelecendo uma relação intertextual, com uma unidade entre si, sem necessariamente estarem associadas ao texto. Enquanto no impresso a reportagem visual se limitaria a
uma edição com poucas fotos, restrita pela limitação do espaço físico
das páginas do jornal, na Internet a imagem passa a ter um novo papel. A
Web 2.0 deu liberdade à fotografia, permitindo a constituição de um
formato narrativo onde passa a ser protagonista no processo.
O desenvolvimento da Web também possibilitou uma intertextualidade entre as imagens, constituindo desta forma uma narrativa mais
visual, estreitando a relação com o leitor. O texto deixa de ser imprescindível e os meios de comunicação passam a considerar outros agentes
comunicacionais. O surgimento dos blogs foi essencial na constituição
de um novo formato, que considera o usuário um agente vital do processo comunicativo:
Diferentemente dos meios de massa, os meios de
função pós-massiva permitem a personalização, a
publicação e a disseminação de informação de
forma não controlada por empresas ou por concessões de Estado. As ferramentas com funções pósmassivas insistem em processos de conversação,
de interações, de comunicação, em seu sentido
mais nobre, tendo aí uma importante dimensão
política (...)
Hoje convivem, em permanente tensão, mídias
desempenhando papéis massivos e pós-massivos,
reconfigurando a indústria cultural e as cidades
contemporâneas. Consequentemente, blogs surgem com funções pós-massivas e tencionam publicações massivas, como as empresas jornalísticas (LEMOS, et al., p 48, 2009)
40 Características que Barthes chama de fotografia unária, antes im-

prescindíveis no fotoJornalismo.

74

Compreende-se como função massiva um fluxo centralizado de
informações, controlado por normas editoriais e voltadas para massa. A
informação é controlada por grandes corporações, que já têm um modelo
de negócio estabelecido e uma estrutura física centrada em um território
físico. As mídias pós-massiva são descentralizadas, qualquer um pode
produzir e distribuir a informação. São mais personalizadas, atingindo
aos nichos e apresentam formato e narrativa fluída (LEMOS, et al., , p.
47, 2009).
No surgimento da Web 2.0, os blogs tiveram o formato incorporado pelos veículos passivos, que tentaram se adaptar a narrativa que se
apresentava. Hoje o mesmo acontece com outros formatos narrativos
populares - principalmente os voltados para os dispositivos móveis, por
meio de aplicativos e redes sociais como Whatsapp41, Snapchat42 e Instagram43 , por exemplo. As empresas jornalísticas tentam moldar suas
narrativas a esses formatos.

2.2 SOBRE O CONCEITO DE NARRATIVA
Compreende-se como narrativa a forma como organizamos os
acontecimentos. É ela quem dá significado aos atos praticados, aos fatos
que constituem a história. Por meio da narrativa busca-se traduzir o conhecimento objetivo e subjetivo do mundo em relatos, das histórias contadas nas mais diversas linguagens. Pois é a partir dos enunciados narrativos que pretende-se compreender e dar sentido ao mundo, ordenando
os fatos e os colocando em perspectiva, produzindo significação (MOTTA, 2005, p. 2)

41 Aplicativo multiplataforma de para mensagens instantâneas de tex-

tos, áudio e vídeo adaptadas para smartphones.
42 Aplicativo de mensagens com base de imagens. Os usuários podem

tirar fotos, gravar videos, adicionar textos e desenhos à imagem e escolher o tempo que a imagem ficará disponível.
43 rede social online de compartilhamento de fotos e vídeos, que per-

mite aplicar filtros digitais e compartilhá-los.
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Certos autores dividem a narrativa midiática em duas categorias:
•

Narrativas fáticas: que são as notícias, reportagens e
documentários, por exemplo.

•

Narrativas fictícias: que englobam as telenovelas, videoclipes musicais, filmes e histórias em quadrinho, assim
como os anúncios publicitários (MOTTA, 2005, p. 2).

Esta tese se propõe analisar estrutura das narrativas classificadas
como fáticas, porque são elas que mais se aproximam do relato narrativo
jornalístico tradicional. Contudo, pode-se assegurar que algumas linguagens e ferramentas utilizadas no Jornalismo digital aproximam a narrativa jornalística a outros formatos narrativos. Essa aproximação é possível em virtude da fluidez do meio, que permite a convergência de linguagens e a interatividade. A relação entre o usuário e a imagem deixa
de se limitar à linearidade do papel, no impresso, e das telas de televisão.
O questionamento estaria onde encontrar a estrutura narrativa que
se constitui no Jornalismo digital. “Nas narrativas, sem
dúvida” (BARTHES et al, p. 21, 2011). Busca-se, desta forma, nesta
investigação debruçar-se sobre amostras narrativas, histórias contadas
pelos jornais citados que, de alguma forma, são consideradas representativas.
Analisando a tipologia dos discursos, Barthes 44 (p. 24, 2011) reconhece três grandes tipos de discurso:
- Metonímico 45 (narrativa);
- Metafórico 46 (poesia lírica, discurso sapiencial);
44 Escritor, sociólogo, crítico literário, semiólogo e filósofo francês.

Integrante da escola estruturalista, influenciado por Saussure. Influente pesquisador, debruçou-se sobre a linguagem. Em 1980, foi vítima de
um atropelamento.
45 Quando emprega-se um termo no lugar do outro, mas com relação

de sentido.
46 Quando utiliza-se uma palavra ou expressão em um sentido que não

lhe é comum, mas revelando uma relação de semelhança entre os termos.
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- Entimemático47 (discurso intelectual).
Considerando a lingüística do discurso, estruturalmente, a narrativa “participa da frase, sem poder jamais se reduzir a uma soma de frases: a narrativa é uma grande frase, como toda frase constatativa, de uma
certa maneira o esboço de uma pequena narrativa” (BARTHES, p. 24,
2011). Pode-se, de certa maneira, assim encontrar também na narrativa
as principais categorias do verbo: tempo, aspectos, pessoas. Desta forma
pode-se se dizer que a língua geral da narrativa não é mais que um dos
idiomas oferecidos a lingüística do discurso (BARTHES, p. 24, 2011).
Conduzindo as reflexões do filósofo francês para o campo das
narrativas digitais, podemos concordar que "a narrativa não é somente o
esvaziamento da história”. Pode-se reconhecer também na narrativa
digital os eixos horizontais, do fio narrativo, sobreposto ao vertical
(BARTHES, p. 27, 2011). Essa transposição de níveis é característica
determinante da narrativa que se estabelece nos meios digitais, onde as
imagens, em movimento ou estáticas, se sobrepõe as palavras, constituindo um ir e vir fluído, que dá sentido a trama por meio do formato.
Os eixos horizontais suportam as linguagens tradicionais, que
convergem dando ordem à informação. A hipertextualidade da narrativa
se faz presente na forma como essas linguagens se articulam, em eixos
verticais, traçando rotas para o leitor, que utiliza da sua subjetividade
para traçar a rota mais conveniente que levará ao conhecimento. O hipertexto pode ser definido por um conjunto de nós de significações contados pelo texto, imagens gráficos e som (NOJOSA, 2007, p. 74).
Em vez de um fluxo linear de texto como é
próprio da linguagem verbal impressa, no livro
particularmente, o hipertexto quebra essa
linearidade em unidades ou módulos de
informação, consistindo de pares ou fragmentos
de textos. Nós e nexos associativos são os tijolos
básicos de sua construção. Os nós são as unidades
básicas de informação em um hipertexto. Nós de
informação, também chamados de molduras,
consistem em geral daquilo que cabe em uma tela.
Cada vez menos os hiperdocumentos estão
constituídos apenas de texto verbal, mas estão
integrados em tecnologias que são capazes de
produzir e disponibilizar som, fala, ruído, gráficos,
desenhos, fotos, nós. (SANTAELLA, p.49, 2004)

47 Argumento que contém uma premissa.
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Os códigos organizados, em certa forma, dão sentido à história,
informando. Os dados desorganizados não comunicam. Faz-se necessário dominar o código. Uma mídia organizada é um mídia informada para
comunicar uma ideia, uma história que faça sentido para o usuário, possibilitando que ele tenha acesso ao conhecimento. Do leitor - de seu repertório, sensibilidade e conhecimento cognitivo - também dependerá o
processo comunicativo (PERASSI, SANTOS, 2010, p. 266).
Existem autores que defendem dois comportamentos dos leitores.
Primeiro aqueles que buscam informações seguindo um fluxo aberto,
escolhem rotas livres, com itinerários pessoais. Um segundo grupo precisa ser guiado. Apesar de valorizar a fluidez do meio, estão restritos a
estrutura, que pode oferecer algumas rotas que os conduza até a informação. "Esta situação remete para técnicas específicas de redação hipertextual e para arquiteturas abertas, existindo alguma variedade de propostas (CANAVILHAS, p. 10, 2014)".
A jornalista e professora da Emerson College, Janet Kolodzy 48,
apresenta uma metáfora sobre a construção narrativa no Jornalismo digital. Segundo ela, "temos que entender que, como um motorista, posso
tomar três ou quatro rotas diferentes para chegar no destino. Mas há rotas que precisam ser tomadas. E se não tomá-las não conseguirei chegar
onde preciso estar”49. Para a jornalista, como produtores de histórias
oferecemos aos leitores as ferramentas disponíveis para que cheguem
onde precisam chegar, mas existem certas rotas que não podem ser ignoradas.
O Design se preocupa com a interface, para a orientação dos
usuários na rede, por consequência com o fluxo narrativo dentro da história. Brockman et al. (1989) estudaram sistemas de hipermídia e identificaram quatro estruturas informacionais, considerando sua expressividade e risco de desorientação (PADOVANI, MOURA, p. 73, 2008). Es-

48 Em entrevista concedida à esta pesquisadora durante o período de

investigações na Emerson College, Boston, Estados Unidos, em 2 de
maio de 2017, financiada pela bolsa sanduíche concedida pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes. Pesquisadora referência na área de convergência e multimídia. Autora dos
livros: Convergence Journalism: Writing and Reporting across the News
Media, publicado em 2006, e Practicing Convergence Journalism, lançado em 2012.
49 Em entrevista concedida à pesquisadora, no dia 2 de maio de 2017.
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truturas mais lineares apresentaram menor risco de desorientação que as
complexas, contudo se revelaram mais limitadas (figura 14).

Fig. 14 - Estruturas informacionais em sistemas hipermídia

Fonte: Banco de dados da autora. Adaptação de Ildo Golfetto (PADOVANI;
MOURA, p. 73, 2008)

Ao desenvolverem diferentes taxonomias de topologias de sistemas hipermídia, Mc Donald & Stevenson (1998), verificaram que as
estruturas afetavam a estratégia de usuários. As estruturas se apresentavam da seguinte forma (PADOVANI, MOURA, 2008):
- linear em cadeia: cada nó tem no máximo um descendente e um ascendente. Os nós localizados na extremidade possuem apenas uma
ligação.
- liderar em anel: em cadeia que se fecha, colocando os extremos em
contato.
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- hierárquica: um dos nós não possuem ascendente. Dele derivam outros nós, que não apresentam relações cruzadas.
- direct acyclic graph: um nó pode assumir mais de um ascendente, podendo resultar em ligações em vários sentidos.
- hipercubo: cada nó é adjacente a quatro outros nós.
- hipertoro: deriva do hipercubo, em que as ligações entre cada nó são
em anel.
Sistemas com topologia mista produziram melhor performance,
pois combinavam liberdade de navegação e orientação apropriada para
os usuários iniciantes (PADOVANI, MOURA, 2008). Também o nível
de familiaridade dos usuários com alguns elementos influenciou na facilidade de utilização do sistema.
Conhecer o perfil do usuário tornou-se determinante na constituição da narrativa visual no Jornalismo digital. Por este motivo não se
concebe mais a produção jornalística desassociada da participação de
outros agentes no processo, a exemplo do designer, que desempenha
funções vitais na organização das informações, dando forma ao conhecimento. Também a tecnologia por si só não assegura o bom desempenho do sistema. É preciso garantir estratégias para lidar com o grande
fluxo de informações disponíveis na rede. Sistemas baseados em conhecimento capazes de resolver problemas complexos (PERASSI, SANTOS, p. 278, 2010).
Existem autores que consideram uma permanência semântica na
mídia, que levem em conta os aspectos semânticos na cultura de quem
emite e quem recebe a informação. Nesta investigação consideramos a
ideia de uma semântica tecnológica (PERASSI, SANTOS, p. 270,
2010).

Isso permite que a mídia, por meio de um processo de interpretação tecnológica, reconheça, armazene e transmita a informação mantendo sua estruturação sintática a qual mantém a ordenação da
mensagem para posterior decodificação e interpretação semântica por parte de um sujeito cognoscente humano (PERASSI, SANTOS, p. 270,
2010). No Jornalismo, durante a apuração da

história, as informações são coletadas, seguindo a estrutura do texto jornalístico ou
mesmo subvertendo essa ordem, seguindo a
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linha editorial do veículo. Se antes os modelos já estavam estabelecidos, com a introdução o desafia está no processo de organização
das informações, no processo que conduz ao
formato narrativo. Muitas são as "rotas" que
podem ser traçadas, mas todas devem conduzir o leitor a seu destino, a compreensão da
história.
Sendo assim, se narrativa é a forma como organizamos os acontecimentos (MOTTA, 2005), a história somente é comunicada quando os
dados ganham um formato (figura 15). A narrativa não se trata apenas do
esvaziamento da história (BARTHES, 2012).

Fig. 15 - Etapas de constituição do formato narrativo

Fonte: Elaborado pela autora (2018).

Se informar é dar forma a algo para que se expresse e comunique
(PERASSI, SANTOS, 2010), neste caso podemos entender que o forma-
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to visual narrativo, desde que devidamente organizado, poderá informar,
atuando desta forma como meio que reconhece, armazena e transmite a
informação. Desta forma, dados desorganizados não podem ser compreendidos como informação.

2.3 DA CONVERGÊNCIA AOS NOVOS FORMATOS
O desenvolvimento tecnológico possibilitou a convergência de
linguagens e de mídias, permitindo que usuário, por meio de sua subjetividade, escolha o caminho que lhe é mais conveniente para se apropriar
da história. Pode-se entender por convergência as transformações tecnológicas, de mercado, culturais e sociais. Sendo um comportamento muito amplo e que pode ser explorado sob perspectivas diversas.
Mais que um fenômeno estático, a convergência está relacionada
a um processo, que afeta tanto aos produtores como aos consumidores
de conteúdo. Foram dividas em três (SALAVERRÍA, AVILÉS, p. 32,
2008) as escolas de investigação que a classificam pelas seguintes vertentes:
• Convergência tecnológica (Negroponte, 1979, 1996; De Sola Pool,
1983; Fidler, 1997; Castells, 2001). Esta corrente existe há quase três
décadas. Ela estabelece o desenvolvimento tecnológico como principal fator desencadeador do processo de convergência.
• Convergência como fenômeno sistêmico (Flynn, 2000; Killebrew,
2003; Gordon, 2003; Jenkins, 2004; Singer, 2004; Klinenberg, 2005),
trata a convergência como um fenômeno orgânico, consequência de
diversos fatores que não somente o tecnológico.
• Convergência como processo - fenômeno gradativo (Dailey et al.,
2003; Lawson-Borders, 2003; Applegreen, 2004), sem negar o caráter
sistêmico do processo. Esse modelo teórico a descreve como uma
sequência evolutiva. Neste caso, algumas empresas mantém total desvinculação entre os processos online e impresso e outras já conseguem
um modelo de redação integrada produzindo conteúdo para duas plataformas, até que ao final consigam atingir o grau máximo de convergência: a integração.
Na transição do impresso para o online, tanto as pequenas como
as grandes redações experimentam, em maior ou menor grau, um pouco
de cada fenômeno, seja pela complexidade no processo de estabelecer
um novo modelo de negócio ou pela dificuldade em adequar o perfil dos
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profissionais à nova realidade. No relatório Journalism That Stands
Apart - THE REPORT OF THE 2020 GROUP, divulgado em janeiro de
2017, o The New York Times admite que precisa reduzir o papel dominante que o impresso ainda tem no ritmo da organização, ao mesmo
tempo em que espera aprimorar a versão impressa (figura 16).
Fig. 16 - Exemplares dos principais especiais do jornal impresso em 2016.

Fonte: Banco de dados da autora. Imagem extraída do relatório Journalism That
Stands Apart - THE REPORT OF THE 2020 GROUP

Investir no digital e aprimorar a versão impressa parece uma meta
contraditória. Ao mesmo tempo em que o grupo reconhece que a redação gravita entre a produção do impresso e do digital, entende que não
pode eliminar o impresso, que ainda continua a ter seu público fiel. Enquanto não encontra um equilíbrio, reforça os investimentos na construção de novos formatos narrativos, assim como a formação e contratação
de profissionais com perfis mais diversos, que abranja áreas periféricas
que não apenas o Jornalismo.
Nesta investigação consideramos o fluxo de conteúdos que acontece por meio dos diferentes suportes midiáticos (JENKINS, p. 27,
2012) como parâmetro de conceito para convergência. Contudo, tal postura não diverge da ótica de Jenkins, de que a convergência é um fenômeno orgânico e resultado de transformações sociais e culturais. Investi-
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ga-se, desta forma, o comportamento dos produtores de conteúdo e do
público em busca da informação noticiosa, mais pontualmente no Jornalismo digital. "No mundo da convergência das mídias, toda história importante é contada, toda marca é vendida e todo consumidor é cortejado
por múltiplos suportes de mídia (JENKINS, p. 27, 2012)".
Para Jenkins (2012) a mudança revela uma oportunidade para a
descoberta de novas narrativas. Segundo o pesquisador, a convergência
não ocorre por meio de aparelhos, mas dentro dos cérebros dos consumidores individuais e em suas interações sociais com outros. Ela é resultado da transformação cultural. O mercado nos incentiva a consumir
informação e fazer conexões em meio a conteúdos de mídia dispersos,
consolidando-se como uma rotina. Basta observamos como mudou a
nossa forma de comunicação interpessoal na última década.
A convergência das mídias é mais do que apenas
uma mudança tecnológica. A convergência altera a
relação entre tecnologias existentes, indústrias,
mercados, gêneros e públicos. A convergência
altera a lógica pela qual a indústria midiática opera e pela qual os consumidores processam a notícia e o entretenimento. Lembrem-se disto: a convergência refere-se a um processo, não a um ponto
final. (JENKINS, p. 41, 2012)

Richard Gordon (p. 63, 2003)50 foi um dos primeiros estudiosos a
se debruçar sobre as principais características da rede de computadores e
elaborou um framework teórico que identificava cinco tipos de convergência na Web:
- Convergência de propriedade: que definia os conglomerados de mídia,
que controlavam conteúdos diversos ou vários canais de distribuição.
- Convergência tática: decorrência do desenvolvimento da Web e da
fragmentação dos mercados, nos anos 90’s as empresas de mídia de
massa criaram estratégias de convergência para ampliar a audiência.
Essas parcerias envolviam principalmente três áreas: conteúdo, marketing e receita.
- Convergência estrutural: o pesquisador já previa uma mudança no desempenho das funções com o desenvolvimento da Internet. É compreensível que mesmo em tempos de convergência, os funcionários se
50 Professor e diretor de inovação da Escola de Jornalismo e Mídia Uni-

versidade Medill, USA.
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dedicassem mais a mídia de origem. Mas, com a convergência, a estrutura organizacional das empresas necessariamente passaria por mudanças.
- Convergência na coleta de dados: já era um ponto polêmico entre os
jornalistas. Isso porque para as empresas, os profissionais teriam que
desempenhar múltiplas funções e dominar linguagem convergentes. O
receio era que a realização de múltiplas tarefas os deixassem sobrecarregados. Outra questão importante era o desafio de dominar outras
linguagens cibernéticas e textuais.
- Convergência narrativa (Storytelling): a convergência de linguagem
possibilitou uma nova forma de contar histórias. O pesquisador (p. 70,
2003) já antecipava que recém criadas plataformas resultariam em
novos formatos narrativos. Isso graças a características específicas:
espaço e tempo ilimitados, possibilidade de publicação em tempo real,
estabelecimento de relações interpessoais entre os usuários da rede,
narrativa em múltiplos formatos e linguagens (texto, fotografia, vídeo,
áudio, gráfico, animação) e interatividade, o usuário tem controle sobre o que deseja consumir e os caminhos até a informação.

2.4 MULTIMÍDIA NO JORNALISMO
Nesta investigação nos debruçaremos sobre a convergência narrativa, analisando os diversos formatos experimentados pelos jornais na
Web. Contudo, faz-se necessário definirmos o conceito multimídia. A
utilização de múltiplas mídias em uma reportagem online pode ser considerada uma narrativa multimídia, que pode incluir linguagens como o
texto, a fotografia, trechos de entrevistas de áudio e vídeo, recursos de
slideshow, animação e gráficos. Uma narrativa multimídia poderá ainda
conter elementos interativos como comentários. De forma resumida, a
interação de diferentes mídias combinadas em uma história pode ser
considerada multimídia (KOLODZY, p.129, 2013).
Para Salaverría “a comunicação humana é multimídia. E sempre
foi”. O pesquisador afirma ser natural essa linha de pensamento, já que
nossa mediação com o mundo se dá pelos nossos cinco sentidos: visão,
audição, tato, olfacto e paladar. Sendo, desta forma, normal nos comunicarmos por meio dessas vias. Contudo, a expressão multimídia carece de
uma definição simples. O pesquisador aponta três abordagens sobre o
conceito (2014, p. 26):
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1)

Como multiplataforma - refere-se à coordenação logística de
distintos meios de comunicação (Willis, 1994; deuze, 2004; garcia avilés & Carvajal, 2008; Karlson & Clerwall, 2011). No Jornalismo é quando uma empresa articula sua cobertura jornalística
em múltiplos meios, ou cross-media;

2)

Como polivalência - quando o jornalista acumula diversas funções que no passado eram desempenhados por diferentes profissionais (Palomo, 2004; Scolari, et al., 2008; Masip & Micó,
2008; Rico, 2012). Além disso, exigi-se que seja polivalente em
diferentes meios (polivalência mediática), acumule diferentes
saberes (polivalência temática) e desempenhe várias funções na
redação (polivalência funcional).

3)

Como combinação de linguagens - quando em uma mesma narrativa há a combinação de diferentes linguagens (texto, som, imagem e vídeo). Para que possamos classificar uma mensagem
como multimidiática basta que coincidam dois desses elementos,
independentemente de quais forem (2014, p.26).

Seguindo esta linha de raciocínio, quando um conteúdo se expressa através de um único tipo de linguagem, pode-se defini-lo como monomídia. Ao combinarmos dois tipos de linguagem temos um conteúdo
bimídia e se forem três, trimídia. Desta forma, qualquer mensagem que
não seja monomídia é multimídia (SALAVERRÍA, p. 29, 2014).

2.4.1 Linha temporal da Multimidialidade
Há muito que a linguagem multimidiática se instalou na comunicação, primeiro bimídia associando-se o texto aos recursos pictográficos, depois a fotografia. Mais tarde, com a chegada do cinema, outras
linguagens começaram a serem incorporadas às imagens em movimento,
como o som e o texto (SALAVERRÍA, 2014). Mas foi com o desenvolvimento da Web 2.0, plataforma que permitiu a convergência de linguagens, como o vídeo, o texto, a fotografia, a ilustração, animação, gráficos e o áudio, que a narrativa multimídia - como a compreendemos hoje
- se expandiu. O desenvolvimento técnico de hardware e software, possibilitou a convergência de múltiplas de linguagens e, por consequência,
o surgimento de novos formatos narrativos.
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Um marco na construção hipermidiática51, explorada pelo Jornalismo, foi a popularização de softwares como o Flash52, em meados dos
anos 2000, que possibilitou a utilização de novas ferramentas de forma
convergente (LONGUI, p. 899, 2014). Ao final da década de 2000, com
o surgimento do HTML5, o Jornalismo digital apresenta um novo desenho de interface, onde o design gráfico têm um papel central na construção do formato narrativo (LONGUI, p. 900, 2014).
Começam a surgir na grande imprensa os especiais multimídia e a
grande reportagem multimídia, a exemplo da reportagem Snowfall, publicada em 2012 pelo The New York Times, que foi um marco no formato Longform journalism, reportagem em grande formato, podendo reunir
textos longos, entre 1000 e 20000 palavras, imagens, vídeo, gráfico e
animação. Longui (2014) observa que é na grande reportagem multimídia onde se exploram todas as possibilidades de convergência no Jornalismo digital, e destaca três fases distintas, no desenvolvimento de produtos multimídia, de exploração da narrativa hipermídia:
1. O slideshow noticioso, que está entre os primeiros produtos noticiosos
multimidiáticos, criados no início dos anos 2000;
2. Os especiais multimídia, desenvolvidos entre 2002 a 2011;
3. A grande reportagem multimídia, de 2012 em diante.
A pesquisadora classifica em quatro fases (figura 17) os graus de
evolução da narrativa multimídia no Jornalismo digital, onde faz uma
distinção entre os momentos dos especiais multimídia e da grande reportagem multimídia. Podemos definir como especial multimídia uma reportagem publicada online onde sejam utilizados linguagens associadas,
outra denominação convencionada para o formato é reportagem multimídia ou narrativas multimídia.

51 Expressão cunhada na década de 60, juntamente com hipertexto,

pelo professor e pesquisador de Tecnologias e Mídias Digitais Ted Nelson. Reunião de várias mídias em um ambiente computacional.
52 Adobe Flash é um software de gráfico vetorial, utilizado para criar

animações interativas, que também suporta imagens e vídeos. O produto foi desenvolvido e comercializado pela Macromedia e hoje é desenvolvido pela Adobe.
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Fig 17. - Linha do tempo da evolução dos formatos hipermidiáticos

Fonte: Banco de dados da autora. Imagem extraída do artigo O turning point da
grande reportagem multimídia, Revista Famecos (LONGUI, p. 907, 2014).

Não restam dúvidas que o formato do conteúdo jornalístico está
se transformando, em resultado das tecnologias desenvolvidas em torno
das novas mídias (PAVLIK, 2001). E para garantir a produção noticiosa,
os jornalistas adequam-se às novas ferramentas. Por consequência, a
redação precisa adaptar-se às mudanças e se equipar, passando por uma
reestruturação estrutura física e logística, assim relações profissionais e
com o público, bem como o modelo de negócio.
A tecnologia digital impactou não apenas a produção jornalística,
mas também a forma como ela é produzida. consumida e distribuída
(MANOVICH, 2006, p. 64). Assim como acontece no surgimento de
toda nova mídia, um meio pode não suplantar o outro, mas o modifica.
Percebe-se na Web a construção de uma narrativa mais visual, onde
imagens estáticas e em movimento se fundem ao som, ao texto e a outros visuais gráficos.
Embora a Web já possa ser considerada uma mídia com características gerais estabelecidas e assimiladas, conforme Canavilhas (2006),
Salaverría (2005) e Ward (2006), o papel das linguagens na narrativa
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online ainda não está claramente definido - seus recursos informativos,
visuais e audiovisuais não estão sendo plenamente aplicados em toda a
potencialidade no Jornalismo digital, como já fazem a publicidade e o
marketing, por exemplo.
Somente com o desenvolvimento da tecnologia, que se possibilitou uma maior velocidade de navegação na rede, que as imagens ganharam o protagonismo no ciberespaço, permitindo o carregamento de arquivos mais pesados de imagem e vídeo. As imagens extrapolam o limite físico do papel e se fundem ao vídeo, ao texto e gráficos em narrativas
híbridas e interativas:
Linguagens antes consideradas do tempo – verbo,
som, vídeo, se espacializam nas cartografias líquidas e invisíveis do ciberespaço, assim como linguagens tidas como espaciais – imagens, diagramas, fotos – fluidificam-se nas enxurradas e circunvoluções dos fluxos. Já não há lugar, nenhum
ponto de gravidade de antemão garantido para
qualquer linguagem, pois todos entram na dança
das instabilidades. Texto imagem e som já não são
o que costumavam ser. Deslizam uns para os outros, sobrepõem-se, complementam-se, confraternizam-se, unem-se, separam-se e entrecruzam-se.
Tornam-se leves, perambulantes. Perderam a estabilidade que a força dos suportes fixos lhe emprestavam. Viraram aparições (SANTAELLA, 2007,
p. 24).

Distante do formato do Jornalismo tradicional, seja na mídia impressa ou eletrônica, texto imagem e som já não são o que costumavam
ser. Com a Internet verifica-se a convergência de linguagens, recorrentes
elas “sobrepõem-se, complementam-se, confraternizam-se, unem-se,
separam-se e entrecruzam-se. Tornam-se leves, perambulantes. Perderam a estabilidade que a força dos suportes fixos lhe
emprestavam” (SANTAELLA, 2007).
Assim, repensar os modelos tradicionais torna-se necessário. A
narrativa online não encontra os limites espaciais do impresso, nem possui o formato audiovisual da televisão ou narrativo do rádio. “O Jornalismo nos meios digitais defronta-se com os condicionantes de complexidade dos agentes de interlocução e a caracterização de um novo estilo
narrativo” (SAAD, 2005). Fato é que o surgimento de novos meios de
comunicação acelera, reformula e por vezes transforma profundamente o
processo que já existia no contexto midiático tradicional. Torna-se limi-
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tante, contudo “afirmar simplesmente que a tecnologia tem ‘efeitos’ positivos e negativos sobre o Jornalismo” (DEUZE, 2006)
Diante das constantes transformações, resta às empresas jornalísticas promover a inovação, atuando em quatro diferentes frentes (SALAVERRÍA, 2015, p. 150): 1) Organização, 2) tecnologia, 3) produto e
4) comercialização. A primeira busca adaptar-se ao processo organizativo, restruturação das formas de distribuição da informação (novos formatos). Com suas estruturas engessadas, um dos caminhos seria o investimento em startups, empresas emergentes que configuram uma unidade
nova de negócio (SALAVERRÍA, 2015, p. 151). O investimento em
novas tecnologias nos jornais viabiliza a aplicação das novas ferramentas digitais, para que a inovação do produto seja uma preocupação frequente. E por último, atrelado ao novo modelo, a inovação comercial,
que permitira a viabilidade do negócio (SALAVERRÍA, 2015, p. 151).

2.5 STORYTELLING: REAPRENDENDO A CONTAR HISTÓRIAS
Por natureza, a principal atividade no Jornalismo é o ofício de
contar história, seja por meio do texto, da fotografia, do áudio ou do
vídeo. Vários foram os avanços tecnológicos que transformaram a comunicação, a exemplo da invenção da prensa por Johannes Gutenberg
no século XV e o surgimento do telégrafo, na primeira metade do século
XIX. Antes do desenvolvimento da tecnologia digital, as narrativas
adaptavam-se aos modelos da mídia existente. Contar histórias é uma
tradição tão antiga quanto a humanidade. Os avanços tecnológicos oferecem novas ferramentas para que essa história possa ser contada em um
novo formato.
Essas possíveis rotas, resultado da convergência de linguagens,
resultaram em uma narrativa mais visual, que ganha popularidade com o
processo do Storytelling, amplamente utilizado no Marketing e na Publicidade, só recentemente aplicada no Jornalismo digital. A palavra foi
importada do inglês e resume o ato de contar história. Mas o que diferencia o Storytelling do ato contar uma história no modelo mais convencional da palavra?
O Storytelling apresenta cinco elementos fundamentais (PALACIOS, TERENZZO, 2016, p. 72): (1) Protagonismo - Assim como no
cinema a narrativa Storytelling tem como elemento fundamental uma
personagem principal, entorno do qual se desenrolará a história. (2) Tensão - Motivação que conduzirá a história do personagem principal. (3)
Ensinamento - O protagonista compreende a lição, o que possibilitará
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que a informação relevante seja transmitida. (4) Significado - A narrativa
deverá fazer sentido, ter uma ordem para que o público possa compreendê-la. A personagem não pode terminar a história do mesmo jeito que
começou. (5) Verdade humana- Aquilo que faz sentido porque faz sentir.
Conexão com a emoção.
No Jornalismo digital, o protagonismo cabe ao personagem que,
por meio de sua fala, representa a história. A escolha desse personagem
é crucial para o desenrolar narrativo. É por meio dele que o leitor, ou
usuário, vai estabelecer uma conexão. Será a partir desse personagem
que construção narrativa se desenrolará, resultando na tensão que conduzirá ao eixo da história.
Essa história não pode ser vazia, nem somente uma sequência de
fatos. Ela deverá fazer sentido para o público, ter um significado, que
resulte em um ensinamento. A construção narrativa tem o propósito de
levar o público para dentro da história. Ele deverá ser capaz de identificar similaridades entre a narrativa e sua própria história, desta forma
estabelecendo um laço empático, uma relação com a verdade humana.
No Storytelling, a construção narrativa busca contar histórias reais com forte apelo emocional e que despertem emoções, alcançando a
empatia do público. O formato valoriza a utilização dos recursos audiovisuais. A professora e pesquisadora Janet Kolodzy entende que "fazer
conectar com a emoção é uma força do visual e do oral. Os olhos e os
ouvidos nos garantem essa conexão, com o que é emocional"53 .
As ferramentas oferecidas pelas plataformas sociais têm sido amplamente utilizadas pelos jornais. Por meio delas as histórias são contadas em formatos prioritariamente visuais, reforçando a tendência do
Storytelling também no Jornalismo digital. Com quase 5 mil publicações
no Instagram54 , o The New York Times utiliza o Instagram55 Stories56
53 Em entrevista concedida à pesquisadora, no dia 2 de maio de 2017.
54 Verificado em 11 de dezembro de 2017.
55 Rede social de compartilhamento de fotos para usuários de Android e

iPhone por meio de um aplicativo gratuito.
Recurso do Instagram, adaptado do Snapchat, que serve para criar e
compartilhar momentos e histórias com vídeos e fotos, que podem ser
customizados com desenhos, textos e emojis. Os vídeos e imagens publicados permanecem no ar por 24 horas.
56
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para compartilhar suas reportagens, boa parte delas publicada em mais
profundidade no jornal online, servindo não apenas de recurso para
chamar os leitores para o site do veículo.
As histórias contadas no Stories geralmente ficam visíveis por 24
horas após publicadas. Apesar de efêmeras, são pensadas para criar um
vínculo instantâneo com o leitor, que pode escolher deslizar a tela e se
imergir nas "páginas do jornal”. Recentemente, o Instagram liberou as
opções "arquivo" e o “highlights”, permitindo aos usuários salvarem
suas histórias ou republicá-las.
Alguns meios de comunicação, como o The New York Times, começam a perceber que plataformas majoritariamente são imagéticas,
aproximam o veículo de um público que deseja ter acesso a informação
completa mas, em um primeiro momento, não necessariamente de forma
aprofundada. Isso não significa que não estejam dispostos a, em um segundo momento, buscarem a informação mais aprofundada. A própria
rede social oferece recursos de navegação que podem conduzir o leitor
para sessões específicas da reportagem.
O Stories é uma plataforma prioritariamente visual (de vídeo e
fotografia), que propicia a utilização de uma narrativa mais pessoal.
Acompanhando a tendência das redes sociais, os veículos de comunicação começam a valorizar o ponto de vista e a experiência do repórter.
Como exemplo podemos citar a reportagem de Ben C. Solomon, correspondente do NYTimes no sudeste asiático durante a cobertura do conflito
entre os budistas e minoria muçulmana em Myanmar (figura 18). Solomon usou a ferramenta do Instagram Stories para contar a experiência
em primeira pessoa. Sua presença entre os refugiados serviu para aproximar o leitor dos personagens.
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Fig. 18 - Cobertura dos conflitos entre budistas e muçulmanos em Myanmar.
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Fonte: Banco de dados da autora. Reprodução Instagram Stories, NYTimes, matéria publicada em 18 de setembro de 2017.
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A fotografia e o vídeo reforçam o carácter empático da narrativa
no Jornalismo digital. O texto, neste caso, serve de suporte para ambientar a história. O leitor que desejar se aprofundar tem a opção de, deslizando a tela, ser conduzido para a matéria no jornal online. Para esse
perfil de usuário, o Instagram serve de primeiro contato com a reportagem. A plataforma ainda permite uma abordagem mais pessoal, fortalecendo o vínculo entre o produtor e o receptor, que pode - em um segundo momento - buscar mais informações em outras plataformas.
Assinam a reportagem com Solomon, os editores gráficos Sérgio
Peçanha e Jeremy White, que recebem destaque equivalente ao do repórter. Esse é o formato narrativo pretendido pelo The New York Times para
suas matérias, mais visuais e com a participação de uma equipe interdisciplinar. Ao contrário do modelo antigo, a história é contada não apenas
pelo repórter e fotógrafo, mas também pelos profissionais responsáveis
pelo formato narrativo.
Peçanha - em entrevista concedida à pesquisadora, durante o período de investigações na Emerson College, Boston, Estados Unidos, em
13 de julho de 2017 57-, explica que "o Times entende que a sociedade
está ficando mais interessada na cobertura visual e multimídia, que é
mais rica e rápida. Com isso o jornal está tentando garantir uma conexão
maior com a audiência, que poderá ver e ouvir o repórter no lugar da
ação”. A mudança narrativa é incentivada entre os repórteres, que são
estimulados a falar de suas experiências. Na cobertura do conflito em
Myanmar, o repórter Ben C. Solomon fala sobre os percalços experimentados por ele, realidade enfrentada diariamente pela minoria da população muçulmana no país.

57 Financiada pela bolsa sanduíche concedida pela Coordenação de

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, Capes.
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Mesmo para uma grande corporação, como o NYT, quebrar o paradigma estabelecido não é uma tarefa simples. Para se adaptar às mudanças e estabelecer novos modelos, o jornal está incentivando a demissão voluntária de parte de sua equipe. O grupo tem como meta desligar
cerca de 100 pessoas, em sua maioria editores que não acompanham o
novo perfil exigido, e contratar mais repórteres visuais, que estejam
adaptados as narrativas visuais. Com isso, o NYTimes pretende formar
uma equipe mais híbrida.
Para Peçanha, o profissional completo precisa entender de design,
de jornalismo, um pouco de programação, de animação e engenharia. A
iniciativa tomada pelo grupo é justificada pelas análises de performance
das matérias publicadas, que revelam melhor maior aceitação das reportagens que privilegiam o conteúdo visual. Enquanto uma matéria tradicional da editoria de internacional conta com cerca de 20 a 30 mil acessos, as matérias visuais têm mais de 150 mil. Para aumentar o conteúdo
visual, o jornal tem investido em mais repórteres e na editoria de
Graphics, que hoje tem com cerca de 50 profissionais.
No jornalismo impresso, antes do desenvolvimento da Web 2.0,
um correspondente internacional apurava as informações e somente ao
final do dia mandava uma matéria longa, que posteriormente seria editada. Segundo Peçanha, no Jornalismo digital, quando acontece um fato
no território dos correspondentes, eles prioritariamente devem mandar
trechos da reportagem, fotos e vídeos de imediato. Um editor de Nova
Iorque recebe o material, vai colocando os dados apurados em contexto
para publicação. Muitas vezes o repórter nem mesmo chega a escrever o
texto final.

2.6 O PROTAGONISMO DA NARRATIVA VISUAL
A relação entre texto e imagem é um conceito fundamental para a
compreensão da história do Ocidente, que remonta a Idade Média, na
luta entre o cristianismo textual e o paganismo imagético. Na Idade Moderna o confronto acontece entre a ciência textual e as ideologias imagéticas. Contudo, essa luta torna-se dialética quando, no combate ao paganismo, o cristianismo passa a absorver as imagens e a medida que a ciência combate as ideologias também passa a incorporá-las (FLUSSER,
p. 10, 1985).
As inovações tecnológicas reorganizam os padrões estabelecidos,
e também as relações de protagonismo entre as linguagens. Com o desenvolvimento das tecnologias digitais, o formato narrativo no Jornalis-
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mo é subvertido. Observa-se nas construções narrativas o protagonismo
das imagens e, por sua vez, transformações nos processos de produção,
distribuição e consumo das informações:
(...) O deciframento de fotografias é possível, porque, embora inseparáveis, as intenções do fotógrafo e do aparelho podem ser distinguidas. Esquematicamente, a intenção do fotógrafo é esta: 1. codificar, em forma
de imagens, os conceitos que tem na memória; 2.
servir-se do aparelho para tanto; 3. fazer com que
tais imagens sirvam de modelos para outros homens; 4. fixar tais imagens para sempre. Resumindo: A intenção é a de eternizar seus conceitos
em forma de imagens acessíveis a outros, a fim de
se eternizar nos outros (FLUSSER, p. 24, 1985).

Chegamos a um consenso que as imagens são um código que pretendem representar algo, que no contexto jornalístico, chamamos de realidade. Contudo, elas representam um traço dessa realidade, uma vez
servem de mediação ao que não nos é acessível. Podemos, desta forma,
concluir que as imagens se estabelecem como uma mídia que se interpõe
entre o homem e o mundo real. Mas, dependendo da forma como nos
relacionamos com as imagens, elas podem deixar de nos servir e passamos a viver em função delas (FLUSSER, p. 9, 1985).
Quando lemos imagens – de qualquer tipo, sejam
pintadas, esculpidas, fotografadas, edificadas ou
encenadas –, atribuímos a elas o caráter temporal
da narrativa. Ampliamos o que é limitado por uma
moldura para um antes e um depois e, por meio da
arte de narrar histórias (sejam de amor ou de
ódio), conferimos à imagem imutável uma vida
infinita e inesgotável (MANGUEL, p. 27).

Como representação, as imagens resultam do esforço de abstração
de duas das quatro dimensões espaço temporais, para que se conservem
apenas as dimensões dos planos. Isso graças a capacidade de abstração,
chamada de imaginação (FLUSSER, p. 7, 1985). Observa-se, desta
forma, que a imagem como mediação pode levar a distorções, interferindo na forma como acessamos o real.
Representação esta que nos remete ao Mito da Caverna, de A República, escrito por Platão. Na alegoria da caverna, Platão propõe a leitura do mundo por meio das representações, quando as sombras projetadas são interpretadas como imagens reais. No meio cibernético, em nossas cavernas tecnológicas, tentamos alcançar o mundo exterior por meio
de sua representação imagética. O risco está em acreditar que tais ima-
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gens projetadas sejam realidade e não apenas representação, traço do
real (MIRANDA, BALDESSAR, QUEVEDO, p. 142, 2016).
No entanto, a imaginação tem dois aspectos: se de
um lado, permite abstrair duas dimensões dos
fenômenos, de outro permite reconstituir as duas
dimensões abstraídas da imagem. Em outros termos, a imaginação é a capacidade de codificar
fenômenos de quatro dimensões em símbolos
planos e decodificar as mensagens assim codificadas. Imaginação é a capacidade de fazer e decifrar
imagens (FLUSSER, p. 7, 1985).

Antes coadjuvante no processo narrativo, a imagem tem alcançado um espaço cada vez maior na narrativa jornalística, antes ocupado
pelo texto. Quando figura em um formato narrativo onde é protagonista,
a imagem serve de ponte entre o usuário e o mundo, por meio da emoção e da imaginação. Os símbolos imagéticos são codificados, no processo da construção narrativa, e decodificados pelo leitor.
A imaginação serve, neste caso, para ampliar a experiência do
usuário, tendo como base a narração ou narrativa apresentada. Desta
forma, não se detém apenas a sua experiência histórica ou social. Há,
assim, uma relação direta e mútua entre experiência e imaginação. Em
primeira instância a imaginação tem como base a experiência e, no segundo caso, é a experiência que se apoia na imaginação (Vigotski, p. 25,
2009).
Uma terceira relação que se estabelece nesse processo é entre a
imaginação e a realidade, que pode ser compreendida como de caráter
emocional. Os sentimentos parecem se associar diretamente a imagens
conhecidas correspondentes:
Assim, a emoção parece possuir a capacidade de
selecionar impressões, ideias e imagens consonantes com o ânimo que nos domina num determinado instante. Qualquer um sabe que vemos coisas
com olhares diferentes conforme estejamos na
desgraça ou na alegria. Há muito os psicólogos
notaram o fato de que qualquer sentimento não
tem apenas uma expressão externa, corporal, mas
também uma interna, que se reflete na seleção de
ideias, imagens, impressões. Este fenômeno foi
denominado por eles de lei da dupla expressão dos
sentimentos (Vigotski, p. 26, 2009).
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Teóricos como Vygotsky, relacionam as imagens e fantasias com
uma linguagem interior, nosso sentimento. É ele quem seleciona os elementos da realidade, “combinando-os numa relação que se determina
internamente pelo nosso ânimo, e não externamente, conforme a lógica
das imagens (p. 26, 2009). Tal avaliação justifica a construção visual do
formato de narrativa observado no Jornalismo digital, onde a subjetividade do leitor está diretamente relacionada ao ambiente em que navega e
as "rotas" que decide tomar em busca da informação.
Considerar a imagem como uma mensagem visual
composta de diversos tipos de signos equivale a
considerá-la como uma linguagem e, portanto,
como uma ferramenta de expressão e de comunicação. Seja ela expressiva ou comunicativa, é
possível admitir que uma imagem sempre constitui uma mensagem para o outro, mesmo quando
esse outro somos nós mesmos (JOLY, 1996, p.
55).

Como traço do real, a imagem não perde a expressão comunicativa, pelo contrário, declara sua independência em relação ao texto e abre
espaço para a subjetividade do leitor. Concepção esta que a distingue das
teorias de Peirce58 , que buscam na imagem seu referencial como ícone
(representação por semelhança) ou símbolo (representação por convenção geral). Mas quando a imagem é percebida como índice - representação por contiguidade física do signo com seu referente -, ela se reveste
de um valor singular, determinado por seu referente e, desta forma, pode
ser compreendida como um traço da realidade (DUBOIS, p. 45, 1994).

Charles Sanders Peirce – considerado o fundador da Semiótica, procurou durante toda a vida uma metodologia de pesquisa que fosse capaz de servir a todas as ciências. Para tanto, montou um complexo
arcabouço filosófico no qual a Semiótica foi entendida e desenvolvida
como uma lógica.
58
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2.7 A VISUALIZAÇÃO DOS DADOS: DO IMPRESSO AO DIGITAL
A transição do impresso para o Jornalismo digital não tem sido
tarefa fácil para as empresas jornalísticas. Não apenas pelo modelo de
negócio, mas também por todos os demais conceitos envolvidos na cadeia de produção e distribuição de notícias. Grande parte dos veículos
faz investimentos modestos no formato digital, mantendo a estrutura
voltada para o impresso, que ainda é a base de muitos negócios.
Um dos exemplos de transição é modelo de produção do The New
York Times, que no início de 2017 anunciou - no relatório Journalism
That Stands Apart - medidas que tem como meta o fortalecimento do
Jornalismo digital. Com a contratação de profissionais de áreas afins, o
grupo aposta em uma redação mais integrada e com o foco no jornalismo visual, sem abandonar a produção de matérias aprofundadas. Para
isso tem investido em uma equipe interdisciplinar e dinâmica, com profissionais de diferentes áreas que trabalhem em conjunto com os jornalistas, não apenas no suporte, mas na criação dos formatos narrativos
visuais e também apuração dos dados.
Segundo o editor de Graphics do The New York Times, Sérgio
Peçanha59, o jornal experimentou o modelo integrado de cobertura já nas
eleições americanas de 2016. Em função do grande número de dados a
ser levantado a cada convenção, a editoria de Política - em uma decisão
conjunta com o departamento visual, optou por destacar um repórter da
editoria de Graphics para a apuração. Com uma percepção mais visual
do formato narrativo (figura 19), o repórter conseguiu contribuir significativamente para o resultado final da matéria, trazendo uma abordagem
inédita.

Em entrevista concedida à esta pesquisadora no dia 26 de agosto de
2016.
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Fig. 19 - Gráfico utilizado pela editoria de Política durante a cobertura das elei-

ções Norte-americanas.

Fonte: Banco de dados da autora. Imagem reproduzida da editoria de Política do
The New York Times60 .

O investimento feito pelo The New York Times nas editorias que
trabalham com o Jornalismo visual tem sido frequente. Só a editoria de
Graphics cresceu exponencialmente em aproximadamente um ano. Em
2016, quando foi conduzida a primeira entrevista com Peçanha, a editoria tinha uma equipe com cerca de 35 profissionais, sediados em Nova
Disponível em: http://www.nytimes.com/interactive/
2008/09/04/us/politics/20080905_WORDS_GRAPHIC.html?
mtrref=www.google.com.br&gwh=CE0490221A7CEBE79F0116E0F5157BC6&gwt=pay>, visualizado em 02 de janeiro de
2018.
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Iorque. Um ano depois, quando esta pesquisadora retornou a redação
para atualização dos dados levantados, a editoria tinha ampliado sua
equipe para 50 profissionais.
Durante entrevista conduzida com a equipe do jornal, para o relatório Journalism That Stands Apart - THE REPORT OF
THE 2020 GROUP, o grupo identificou que muitas pessoas da equipe se
diziam entusiasmadas com a possibilidade de trabalhar com mais elementos visuais ao contar as histórias. Contudo, muitos também relataram que os obstáculos para chegar lá eram muitos, como o pouco ou
nenhum acesso aos editores responsáveis pelos gráficos ou à unidade de
vídeo. Vários profissionais ainda disseram que desejavam ter a capacidade de produzir gráficos simples ou terem acesso a ferramentas para
tal.
Para responder aos anseios dos profissionais, o jornal deslocou
um editor que desenvolvesse gráficos em algumas editorias, para facilitar o fluxo às áreas visuais. Com a iniciativa esperava-se um incremento
na concepção de histórias mais visuais. Contudo, a experiência não obteve o sucesso pretendido. O caminho alternativo será a contratação de
mais profissionais com o perfil desejado.
O jornal The Boston Globe sempre investiu no Jornalismo visual,
mesmo antes do desenvolvimento da Internet. Destaca-se como precursor da narrativa fotográfica em grande formato com o blog The Big Picture, criado pelo Designer Alan Taylor. A editora de Graphics, Tonia
Cowan61, foi contratada em 2015 para expandir a área visual do jornal.
Contudo, a narrativa visual sempre foi uma das prioridades para veículo,
a exemplo das reportagens desenvolvidas pela editoria investigativa
Spotlight62. Os jornalistas passam meses imersos na apuração dos dados,
que são decupados ao ponto serem transformados em uma narrativa visual.
Cowan entende que a construção narrativa é um trabalho de equipe, e que o resultado final depende do trabalho conjunto do design com
61 Em entrevista concedida à esta pesquisadora em 23 de Maio de

2017, durante as pesquisas conduzidas na Emerson College, Boston,
USA, financiada pela bolsa sanduíche concedida pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes
62 Equipe editorial do The Boston Globe, conhecida pelas investigações

e publicação em 2002 de uma série de matérias sobre abusos sexuais
cometidos por líderes religiosos.
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o jornalismo. Ela destaca o talento do repórter investigativo Todd Wallack, que trabalha na editoria Spotlight desde 2007, e que por três vezes
foi finalista do prêmio Pulitzer. Uma narrativa visual funciona não apenas em histórias com formato Storytelling, mas também quando existe
uma abundância de dados a serem organizados.
Organizar visualmente os dados sempre foi uma das preocupações da equipe do Spotlight desde o impresso. Durante a cobertura do
escândalo de casos de pedofilia que envolvia a igreja católica (figura
20), a editoria contou com o trabalho ativo da equipe de design para a
tabulação e engenharia dos dados. Para Cowan, algumas histórias justificam o investimento no jornalismo visual, como apurações que envolvem uma grande quantidade de dados e matérias mais aprofundadas.
Fig. 20 - Primeira página do The Boston Globe, que chamava para as matérias
especiais conduzidas pelo time de Spotlight

Fonte: Banco de dados da autora. Imagem extraída dos arquivos do jornal The
Boston Globe63.

A equipe do Spotlight foi formada em 27 de setembro de 1970.
Em 45 anos, o grupo investigou mais de 100 histórias. A primeira reportagem que denunciou abuso de padres da igreja católica a mais de 100
crianças foi publicada pela equipe do Spotlight no The Boston Globe em
06 de janeiro de 2002, quando o mundo ainda repercutia o atentado as
Torres Gêmeas em Nova Iorque. A cobertura teve grande impacto em
Disponível em: <http://archive.boston.com/globe/spotlight/abuse/
archive/about.htm>, acessado em 02 de janeiro de 2018.
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Boston e ganhou repercussão mundial em função do grande alcance da
Internet, rendendo um prêmio Pulitzer para o grupo em 2003.
Naquela época, início dos anos 2000, a narrativa seguia os moldes
do impresso, já que a Internet iniciava sua expansão. Elementos visuais
foram utilizados para assegurar uma construção mais fluida, em convergência com o texto. Cowan explica que hoje mesmo as linguagens visuais utilizadas nos formatos digitais são convergentes entre si e que a
convergência não acontece somente entre a imagem e o texto:
Muitas vezes uma editoria exporta vídeos e fotos
para os gráficos e também acontece o inverso,
quando o gráfico passa a figurar nas imagens em
consonância com o texto. A pista do formato narrativo mais apropriado está na própria história,
que apresenta traços da sua natureza. Nos esforçamos em construir uma narrativa que seja acessível ao usuário. Em breve, o jornalismo deverá
começar a experimentar outros formatos narrativos, que aproximem mais o leitor da emoção da
história, como a realidade aumentada. Narrativas
onde sejam usado um tom mais conversacional,
que conecte a emoção do repórter - durante a cobertura da história - ao leitor. Quando trata-se de
uma história pessoal, a fotografia e o vídeo são as
mais adequadas (COWAN, 2017)64.

A editora visual da Vox65, Kainaz Amaria 66, que coordena uma
equipe interdisciplinar em gráficos, interativos, fotografia, dados e design, foi uma das pioneiras na concepção de narrativas visuais voltadas
para o Jornalismo visual. Antes de se transferir para a Vox, Amaria foi
editora da equipe visual da NPR67. Lá, iniciou - em 2011 - uma mentoria
64

Em entrevista concedida à esta pesquisadora em 23 de Maio de 2017.

Vox é um site de notícias norte-americano, que pertence ao grupo
Vox Media, criado em 2014 por Melissa Bell e Ezra Klein
65

Em entrevista concedida a essa investigadora em 7 de julho de 2017,
durante o período de investigações na Emerson College, Boston, Estados Unidos, em 2 de maio de 2017, financiada pela bolsa sanduíche
concedida pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior - Capes.
66

National Public Radio é uma organização de comunicação social, sem
fins lucrativos e de titularidade pública do governo dos Estados Unidos.
67
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para a implantação do Jornalismo visual no formato narrativo Storytelling. A editora que começou sua carreira como fotojornalista freelancer
sediada em Mumbai, na Índia, fazendo trabalhos para o The New York
Times, Vogue Índia e Reuters. Depois teve a oportunidade de se especializar em linguagens visuais, conhecimento aplicado primeiro na NPR.
Já em 2006, Amaria começou a estudar a convergência de linguagens, como o áudio, o vídeo e a fotografia no Storytelling. Durante o
período em que trabalhou na NPR pode fazer uma série de experimentos
utilizando o áudio em convergência com outras linguagens. Ela observa
que, com as possibilidades tecnológicas disponibilizadas hoje, a convergência das linguagens em uma narrativa visual é mais uma questão de
formato que empacotamento.
No empacotamento, o material utilizado é produzido com antecendência, na maioria das vezes, por uma agência de notícias conveniada. O editor escolhe em seu menu as opções de texto, foto, vídeo ou gráfico e muda o título, personaliza ou reescreve alguns parágrafos (FERRARI, p.44, 2003). Para a editora da Vox, no Jornalismo visual é a equipe quem dá forma à história. Dar forma para algo é transformar dados
em informação, sejam eles em vídeo, fotografia, gráfico ou texto (PERASSI, SANTOS, 2010) e torná-la visual.
Para se produzir uma história visual precisa-se de tempo. Amaria
explica que as histórias diárias são produzidas em menos tempo, portanto têm seus recursos audiovisuais limitados a uma foto ou um gráfico.
As matérias de maior fôlego e exclusivas recebem maior atenção, tempo
e têm grandes chances de se transformarem em histórias visuais, com
uma narrativa em formato Storytelling, por exemplo.
A decisão na maioria das vezes é da equipe, mas pode vir do editor, e também ser tomada pelo repórter. Contudo, quase sempre, a decisão pelo formato da história é colaborativa, compartilhada entre fotógrafo, designer, repórter e editor. Uma história visual precisa do envolvimento de uma equipe interdisciplinar. Para editora, o jornalista não consegue fazer tudo sozinho, a equipe tem que colaborar e deve falar a
mesma língua.
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A Designer Catherine 68 D’Ignázio, professora da Emerson College, de Boston, diz que há 30 anos os jornalistas não tinham que pensar
muito sobre o desenho da notícia, porque os formatos eram prescritos.
Segundo ela, a tarefa do editor era, basicamente, pensar o posicionamento da matéria dentro da página do jornal, definir quantas fotos seriam
editadas, isso porque o foco estava na apuração e no texto. A professora
considera a Internet um ambiente altamente visual e, nos dias de hoje,
não se ter uma formação visual pode de comprometer o desempenho do
profissional.
D’Ignázio considera que a formação dos profissionais deveria ser
cada vez mais interdisciplinar, para atender as áreas que exigem profissionais multifuncionais, como o Jornalismo. Ela cita a Parsons The New
School for Design69, de Nova Iorque, que oferece bacharelado em Jornalismo + Design. Com a compreensão do universo do design o jornalista
estará mais preparado para tomar decisões quanto ao formato do conteúdo, por exemplo.
Para a professora, uma construção narrativa inovadora também
depende dos recursos empregados para seu desenvolvimento. Ela observa que geralmente as histórias que recebem tratamento visual e utilizam
linguagens convergentes são as matérias especiais. O hardnews se concentra nas linguagens mais tradicionais ou, no máximo, incluem o vídeo
como elemento narrativa.
É preciso dar forma aos dados para que eles expressem, comuniquem. D’Ignázio entende que a citação “os números falam por si” é uma
frase muito reproduzida e que não faz sentido. Segundo ela, os números
não falam por si, as pessoas falam dos números. A professora acredita
que somente as parcerias com diferentes áreas do conhecimento possibilita que os dados recebam tratamento adequado.

68 Professora e pesquisadora em entrevista concedida durante o perío -

do de investigações na Emerson College, Boston, Estados Unidos, em 2
de maio de 2017, financiada pela bolsa sanduíche concedida pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes.
Disponível em: <https://www.newschool.edu/lang/journalism-design/>, acessado em 27 de janeiro de 2018.
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3. PREMISSAS PARA A CONSTITUIÇÃO DO FRAMEWORK
CONCEITUAL
Já na década de 60, o educador, filósofo e teórico da comunicação
Marshall McLuhan concluiu que só tomamos consciência das características de um veículo quando um novo “entra em cena” (McLUHAN,
2005, p. 62), isso porque uma tecnologia está diretamente relacionada à
outra. Desta forma, as duas tecnologias coexistem como se a nova jamais pudesse existir sem o referencial anterior. Esta ideia dá origem ao
diagrama, por ele concebido como “tétrade”, uma figura geométrica
formada por quatro pontos interligados (figura 21). Por meio das relações neste diagrama, McLuhan estabelece o que chama das leis da mídia.
A exemplo da fita de Moebius 70 (Möbius string),
trata-se de uma superfície com um limite que,
quando articulada em suas extremidades, exibe o
seu reverso. No diagrama de McLuhan, o que se
enfatiza é a passagem de uma dimensão à outra,
tanto do ponto de vista de uma ordem reversa,
quanto da conversão ao estado anterior. Quer dizer, a mudança de estado não é causa para uma
ruptura, mas sim para uma retomada a partir de
outras bases. Este movimento é o que leva
McLuhan à lei da mídia: aquilo que se apresenta
como extensão pode evoluir num sentido reverso,
do mesmo modo como pode ser retomado em
outras circunstâncias. Na verdade, com este diagrama, formula padrões de funcionamento em que
os meios podem ser dimensionados em suas extensões; reversões; recuperações e obsolescência.
(SOUSA (Org.), CURVELLO (Org.), RUSSI
(Org.), 2012, p. 36).

A fita de Möbius ou faixa de Möbius é um espaço topológico (estruturas que permitem a formalização de conceitos tais como convergência,
conexidade e continuidade) obtido pela colagem das duas extremidades de uma fita, após efetuar meia volta em uma delas. August Ferdinand Möbius estudou a figura geométrica em 1858.
70
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Fig. 21 – Tétrade concebida por Marshall McLuhan.

Fonte: Banco de dados da autora. Reprodução extraída do livro 100 anos de
McLuhan / organizadores Janara Sousa, João Curvello, Pedro Russi.

Para compreender os formatos narrativos que se constituem devese considerar quais são os padrões das mídias tradicionais para então
identificarmos os elementos que se apresentam no Jornalismo digital. Só
a partir desse referencial, torna-se possível observarmos os parâmetros
de convergência e subjetividade que se instauram e se estabelecem.
Antes, contudo, recomenda-se um olhar mais aprofundado sobre a
narrativa que se consolida, para então analisarmos os principais formatos experimentados pelos jornais online. A partir deles foram elaborados
questionamentos que nos ajudarão a definir as categorias que se estabelecem.
• A narrativa do Jornalismo digital é necessariamente não linear?
• O texto continua sendo a linguagem predominante?
• Quais são as linguagens que se articulam na constituição desta
narrativa online?
• Onde se observa a convergência de linguagens?
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•

Quais são as linguagens predominantes na constituição desta
narrativa?

•

Qual a significação da convergência e recorrência de diferentes
linguagens na narrativa digital?

3.1 - PRIMEIRA PREMISSA: OS ELEMENTOS NARRATIVOS
A convergência de elementos na narrativa digital vem sendo estudada sob diversas óticas. Apesar da versatilidade oferecida pela plataforma para integração de múltiplas linguagens, tais ferramentas têm funções específicas na reportagem e a aplicação das mesmas devem ser
consideradas de forma criteriosa e fazer sentido para a história.
3.1.1 Decupando a narrativa
Assim como é um desafio para os produtores de conteúdo o desenvolvimento de narrativas visuais que utilizem linguagens convergentes, a aplicação desses novos formatos também pode ser compreendida
como uma oportunidade de explorar o vasto potencial comunicativo da
Internet (SALAVERRÍA, 2014). O pesquisador enumera os conteúdos
multimídia em oito elementos diferentes: 1) texto; 2) fotografia a; 3)
gráficos, iconografias e ilustrações estáticas; 4) vídeo; 5) animação digital; 6) discurso oral; 7) música e efeitos sonoros; 8) vibração.
Cabe-nos aqui, para melhor compreensão dos formatos narrativos
estudados, detalhar cada um dos elementos destacados pelo pesquisador:
•

Texto - considerado pelo estudioso a coluna vertebral das peças informativas multimídia, atuando como elemento de contextualização
e documentação. Torna-se eficaz para oferecer dados complementares.

•

Fotografia - um dos elementos protagonistas na narrativa multimídia
ao lado do vídeo e de outros elementos gráficos. Não encontra na
Internet limite espacial. Pode expandir seu papel, ampliando seu
tamanho para o grande formato ou apresentando-se em outras formas de expressão, como a fotografia 360 graus. Também pode assumir outros papéis, que não somente o de registro ou documental,
como o de geolocalização incorporado efeitos de navegação especial e de zoom de alta definição.
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•

Gráficos, iconografias e ilustrações - elementos que assumem grande importância, permitindo ao usuário uma navegação ativa na narrativa. Servem de orientação.

•

Vídeo - popularizou-se com o desenvolvimento da Internet, adquirindo características distintas dos conteúdos publicados em outras
plataformas, tornando-se mais curto e ativo.

•

Animação - recurso que agrega ilustração e imagens manipuladas no
computador em duas ou três dimensões, comumente utilizado em
histórias não factuais, pois requer maior tempo para elaboração.

•

Discurso oral - quando utilizado apropriadamente acrescenta imenso
valor a uma narrativa, podendo se associar aos formatos visuais,
conferindo maior efeito emocional à história. Subdivide-se em outras duas modalidades: a voz-off, quando a narração acompanha
imagens, seja e vídeo ou fotográfica; e o popularmente conhecido
como “vivo”.

•

Música e efeitos sonoros - bastante comuns em peças multimídia.
Acentuam a intensidade emocional e acrescentam veracidade às
imagens.

•

Vibração - raramente interpretado como parte dos elementos que
integram a narrativa multimídia, a vibração em dispositivos móveis
avisa aos usuários sobre informações básicas, como o recebimento
de uma mensagem. No futuro pode tornar-se mais frequente em narrativas que precisem de sinais de alerta, como o resultado de uma
partida de futebol ou a cotação de um determinado valor financeiro.

Os elementos destacados pelo pesquisador incorporam três dos
cinco sentidos humanos, a audição, a visão e o tato. Salaverría (2014),
contudo, destaca que outros elementos podem vir a fazer parte da narrativa multimidiática. Narrativas sensoriais poderão no futuro incluir sensações gustativas e olfativas, que resultariam então nos 12 elementos
(figura 22).
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Fig. 22 - Elementos constituintes da narrativa multimídia

Fonte: Banco de dados da autora. Reprodução do Livro WebJornalismo: 7 Caraterísticas que marcam a diferença (SALAVERRÍA, p. 39, 2014).

Kolodzy (2013, p. 132) destaca sete elementos da narrativa multimidiádica: texto, áudio, fotografia, vídeo, slide show, gráficos de pizza
e de barra. Recomenda a utilização das linguagens na narrativa multimídia nos seguintes contextos:
- Texto: contextualizar, analisar, explicar e dar profundidade à história.
- Áudio: transmitir emoção por meio da voz, ambientar, dar o tom e
personificar.
- Fotografia: transmitir emoção pelo testemunho, capturar o momento,
personificar e ambientar.
- Vídeo: demonstrar, ação, ambientar, personificar e experimentar ou
sentir (empatia).
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- Slide show: demonstrar, dar sequência.
- Gráficos de torta: mostrar algumas partes do todo, comparar partes do
todo em percentuais.
- Gráficos de barra: Ilustrar uma tendência, comparar totais.

Enquanto Salaverria (2014) define em detalhes os elementos utilizados nas narrativas digitais e ainda antevê a inclusão de outros quatro,
relacionados a funções sensoriais, como o olfato e o paladar, Kolodzy
(2013) atem seu olhar às funções dos elementos já instaurados. Para a
autora, cada código tem uma função específica na narrativa visual. Antes
da Internet, no impresso, o design gráfico se reduzia a utilização da linguagem bimídia, priorizando o texto a imagem fixa. No ciberespaço, a
representação gráfica se amplia e novos códigos linguísticos são introduzidos.
Essas linguagens tornaram-se ferramentas fundamentais na constituição de novos formatos narrativos no Jornalismo digital. No Design,
os códigos linguísticos visuais utilizados no ciberespaço estão divididos
em dois grupos (figura 23): códigos visuais e códigos sequenciais. Os
visuais correspondem a escrita alfabética (texto), não alfabética (ícones
e esquemas gráficos) e a imagem fixa (fotografia e a ilustração). Já os
códigos sequenciais dividem-se em imagem em movimento e hipertexto
(ROYO, p. 137, 2008).
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Fig. 23 - Códigos linguísticos utilizados pelo design no ciberespaço

Fonte: Banco de dados da autora. Reprodução (ROYO, p. 136, 2008).

Antes, as mídias tradicionais tratavam de compreender os códigos
que lhe eram específicos. Com o desenvolvimento da Internet, a convergência tornou o processo comunicativo mais complexo, além de introduzir novas linguagens. O papel do designer revela ser cada vez mais
significativo no processo de constituição da narrativa digital, tanto na
formatação como no deciframento dos códigos visuais.
Mas o que são os códigos senão sistemas de signos que orientam
na comunicação, permitindo que uma informação emitida tenha uma
interpretação adequada pelo receptor. No impresso, por exemplo, o jornalista especializava-se em dominar o texto (linguagem escrita) e a fotografia (imagem fixa). Outras linguagens consideradas secundárias ficavam, na maioria dos vezes, a parte e eram resgatadas pelo designer ao
final do processo, na edição da matéria.
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3.1.2 Analisando estruturas narrativas visuais
Em setembro de 2015, o The New York Times publicou 71 as 50
melhores histórias digitais acessadas online, desde que o jornal começou
a oferecer a assinatura digital das suas edições. As reportagens eram, em
sua maioria, especiais que privilegiavam as linguagens visuais. Durante
o processo que antecedeu a eleição para o Senado, o jornal publicou uma
série de gráficos (figura 24) que antecipava o desempenho dos candidatos dos dois partidos nos 50 estados americanos.
Fig. 24 - Gráfico que mostra ao desempenho de candidatos ao Senado dos Estados Unidos.

Fonte: Banco de dados da autora. Reprodução versão digital do The New York
Times72

71 Disponível em: < http://www.nytimes.com/interactive/2015/09/21/

business/media/50-of-our-best-stories-from-nytimes.html?_r=2>, acessado em 18 de junho de 2016.

Disponível em: < http://www.nytimes.com/2013/03/05/science/
chasing-the-higgs-boson-how-2-teams-of-rivals-at-CERN-searchedfor-physics-most-elusive-particle.html>, acessado em 18 de junho
de 2016.
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A reportagem sobre o Boson de Higgs73 (figura 25), que ganhou o
prêmio Pulitzer de 2014, pode ser considerada um exemplo de notícia
que congrega os principais elementos da narrativa jornalística digital no
formato convergente. Na página introdutória, são apresentados dois elementos tradicionais do jornalismo impresso, transpostos para narrativa
digital: o texto escrito e a imagens estáticas (fotografia com intervenções
gráficas).

Fig. 25 – Página introdutória da reportagem sobre o Boson de Higgs

"
Fonte: Banco de dados da autora. Reprodução versão digital do The New York
Times74

73 Ou bosão de Higgs, conhecido como “partícula de Deus”, é uma par-

tícula elementar bosônica teoricamente surgida logo após ao Big Bang.
O Bóson de Higgs foi inicialmente predito no ano de 1964, pelo físico
britânico Peter Higgs.

Disponível em: < http://www.nytimes.com/2013/03/05/science/
chasing-the-higgs-boson-how-2-teams-of-rivals-at-CERN-searchedfor-physics-most-elusive-particle.html>, acessado em 18 de junho
de 2016.
74
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A segunda página (figura 26) da reportagem introduz a linguagem
dinâmica, neste caso o vídeo com entrevistas. O texto novamente está
acompanhado por outra imagem estática. A consolidação dos vídeos na
narrativa online é uma tendência que pode ser explicada pela teoria da
percepção visual, que considera que o movimento é a atração visual
mais intensa da atenção (ARNHEIM, p. 365).
Os seres humanos, de modo similar, são atraídos
pelo movimento; basta mencionar a efetividade
dos anúncios móveis, quer se trate de sinais de
neon cintilante ou comerciais de televisão, ou o
apelo popular muito maior das execuções com
movimento, comparadas com a fotografia, pintura,
escultura ou arquitetura, imóveis (ARNHEIM, p.
365).

Contudo, mesmo no Jornalismo digital, a linguagem audiovisual
pode não servir para todas as narrativas. Apesar do crescimento exponencial do número de vídeos na Web, a linguagem pode não ser a mais
adequada para todos os usuários e para todos os devices. Na reportagem
sobre o Boston de Higgs a utilização da linguagem audiovisual se justifica, o recurso assegura maior aprofundamento na história, por meio de
entrevistas com especialistas.
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Fig. 26 – Segunda página da reportagem sobre o Boson de Higgs

"
Fonte: Banco de dados da autora. Reprodução versão digital do The New York
Times.

A terceira página, (figura 27) assim como as duas próximas, traz
elementos gráficos (infográfico) e imagens dinâmicas, que levam a uma
melhor compreensão do tema abordado. Observa-se que as linguagens
escolhidas tratam de informações conectadas, porém não redundantes,
em uma narrativa fluída e recorrente, para que o usuário tenha a possibilidade e fazer o uso da sua subjetividade.
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Fig. 27 – Terceira página da reportagem sobre o Boson de Higgs

"
Fonte: Banco de dados da autora. Reprodução versão digital do The New York
Times.

Uma das características associadas às reportagens analisadas é a
predominância das linguagens visuais e gráficas, que estão comumente
associadas às reportagens em grande formato. O tema também é um fator determinante na construção narrativa mais visual. Elementos gráficos, por exemplo, exigem recursos específicos, como o investimento em
recurso humano no planejamento e produção, além de maior tempo de
dedicação ao processo.

3.1.3 Elementos da narrativa visual no Jornalismo digital
Como a Internet possibilitou a convergência de linguagens, a narrativa no Jornalismo digital tornou-se mais elaborada. No entanto, resguardada sua complexidade, o sistema precisa comunicar. No processo,
os dados apurados ganham forma para que a reportagem passe a informar. Conclui-se que a constituição do formato visual é determinante
para que seja estabelecida uma efetiva comunicação com o usuário. Torna-se, portanto, necessário identificar e analisar os códigos que se estabelecem na narrativa digital. Esta análise toma como base modelos estabelecidos por autores e observações consistentes de formatos narrativos
freqüentes.
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Para melhor estruturação do complexo processo, optou-se pela
elaboração de uma proposta de framework conceitual, conjunto de conceitos ou esquema conceitual usado para resolver um problema de um
domínio específico. Por meio desta representação, busca-se a compreensão dos fatos e suas relações para resolução de um problema específico.
Proposição está que se encontra alinhada com os objetivos desta tese.
Um framework conceitual (SHEHABUDENN et al., p. 9, 2000) tem por
objetivo:
• Representar as categorias e dar suporte para a compreensão de um
problema complexo;
• Mostrar uma relação entre os principais elementos dentro de um sistema;
• Descrever o contexto e possibilitar uma visão sobre o fenômeno na
sua totalidade;
• Possibilitar a solução de problemas de forma estruturada.

Como objetivo inicial, o framework conceitual tem o propósito de
identificar o fenômeno de interesse. Em segundo lugar, descrever as
principais premissas ou premissas subjacentes ao quadro estudado, além
de demonstrar a relação entre os elementos da estrutura a ser descrita
(CROSSAN; LANE; WHITE; p. 523, 1999). Como primeira etapa para
construção do descrito framework foram elencados cinco elementos e
três subelementos constitutivos da narrativa digital:

Componentes da narrativa jornalística digital – Elementos constituintes da narrativa jornalística digital:
•

Imagem estática

•

Imagem dinâmica (movimento)

•

Texto escrito

•

Texto verbal (áudio)

•

Linguagens híbridas - Considerando-se que todas as linguagens
são híbridas, já que apresentam traços de outras linguagens, consideraremos as mais freqüentes na Web.
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o Infográficos: elementos gráficos e fotográficos
o Audiovisual: som e imagem
o Hipertextos: estímulo e resposta (interação)

A proposta de estrutura se baseia nos elementos mais frequentes
verificados nas narrativas visuais apresentadas no Jornalismo digital.
Esta classificação ainda se orienta pelos modelos de autores do Jornalismo (SALAVERRIA, KOLODZY) - pautada prioritariamente pela relação entre conteúdo e a forma - e do Design (ROYO), que considera os
elementos visuais como ferramentas de acesso ao conhecimento.
O Design concebe a linguagem como criadora de realidades. Linguagens estas adequadas às necessidades do usuário. O ato de navegar
no ciberespaço nos faz habitantes dele (ROYO, 2008), ora como leitores
e por vezes condutores. A partir desta compreensão, percebe-se que, ao
nos apropriarmos deste espaço, o fazemos por meio de ferramentas
como as linguagens, elementos constitutivos da narrativa visual que se
estabelecem no Jornalismo digital.

3.2 SEGUNDA PREMISSA: O PERFIL DO USUÁRIO
Evoluir a interação com o usuário ainda é um desafio para o mercado jornalístico. A estrutura revela que a relação do emissor com o receptor deve ser direta. Deve ocorrer de forma cíclica e não unidirecional
e unilateral. O processo comunicativo que se elabora na Internet é de
retroalimentação, que pode ser representada pela figura do Ouroboros75
(figura 28), simbologia que traduz o ciclo da evolução fechado sobre si
mesmo. Desta forma, não se estabelecerá apenas como uma relação de
consulta. Neste contexto, o formato deve atender às necessidades deste
usuário para que, assim, a informação seja cada vez mais personalizada.

O nome vem do grego antigo: οὐρά (oura) significa "cauda" e βόρος
(boros), que significa "devora". Assim, a palavra Designa "aquele que
devora a própria cauda". Sua representação simboliza a eternidade.
75
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Fig. 28 – Ouroboros (ou oroboro ou ainda uróboro)

Fonte: Banco de dados da autora. Reprodução do Dicionário de símbolos76.

Nesta proposta de framework conceitual, que apoia a personalização do conteúdo, são consideradas questões direcionadas a um perfil
específico: como posso acessar determinado tipo de informação que interessa especificamente para mim, em determinado contexto e suporte?
Só a partir de dados como a sua característica emocional, geolocalização
e preferências, serão eleitos os recursos e ferramentas apropriadas para
determinado grupo ou usuário.
Para atender a essa demanda, o Jornalismo começa a se aproximar de áreas afins como o Design e a Publicidade. Com a convergência
digital verifica-se a fusão de linguagens, estabelecendo-se uma narrativa
mais visual na Internet. A forma como o usuário acessa a informação
está diretamente associada ao nível de emoção da narrativa disponibiliDisponível em: http://www.dicionariodesimbolos.com.br/
ouroboros/, acessado em 10 de junho de 2016.
76

122
zada. No Design é comum o conflito entre os diferentes níveis de emoção. Uma pessoa pode interpretar uma experiência em diferentes níveis,
o que pode agradar um usuário pode desagradar a outro (NORMAN,
2008, p. 39). Esta mesma relação pode ser estabelecida na Web, onde o
usuário utiliza da sua subjetividade para acessar o conteúdo noticioso
nos diferentes formatos e devices.
Escolher uma linguagem a outra é determinante na constituição
do formato narrativo. A combinação de múltiplas linguagens em uma
narrativa pode ser compreendida como a tentativa de conduzir o leitor à
uma emoção. O mesmo acontece quando o usuário opta por um formato
narrativa mais textual ou visual, um jogo consensual se estabelece.
Maturana (2009, p. 52) relaciona diretamente o processo racional
à emoção, todo o sistema racional tem um fundamento emocional. Contudo, a sociedade geralmente dá ao racional "validade transcendente” e
ao emocional “carácter arbitrário”. Desta forma somos levados a refutar
o fundamento emocional do racional: “apenas no caminho explicativo da
objetividade-entre-parênteses é que podemos fazer esta reflexão e nos
damos conta do fundamento emocional de todo o sistema
racional” (MATURANA, 2009).
Observando o comportamento humano, o neurobiólogo chileno
conclui que é a emoção quem nos leva à ação e não a razão (2009, p.
25). E é na linguagem que se estabelece o ato reflexivo do ser humano,
fazendo considerações sobre o que nos acontece. Assim também estabelecemos um laço de empático com uma história, independente do seu
formato narrativo. Essa relação entre a razão e as emoções tem origem
na própria origem do humano e a origem da linguagem.
O humano se constitui no entrelaçamento do emocional com o racional. O racional se constitui nas
coerências operacionais dos sistemas argumentativos que construímos na linguagem para defender
ou justificar nossas ações. Normalmente vivemos
nossos argumentos racionais sem fazer referência
as emoções em que se fundam, porque não sabemos que eles e todas as nossas ações tem um fundamento emocional e acreditamos que tal condição seria uma limitação ao nosso racional (MATURANA, 2009, p.18).

Compreender a relação dos elementos constitutivos da narrativa
com os níveis emocionais de cada usuário faz-se necessário. Na Internet,
é o usuário, por meio de sua subjetividade, quem determina como deseja
ter acesso à informação. O que ele espera de uma narrativa convergente
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multimidiática e qual experiência deseja ter ao optar por um ou outro
formato. Priorizando as histórias visuais, o produtor de conteúdo planeja
estabelecer um vínculo empático com o leitor.
Em novembro de 2015, o The New York Times fez uma parceria
com o Google para oferecer uma nova experiência aos leitores do jornal,
distribuiu 1,3 milhão de óculos (figura 29) confeccionados em papelão
adaptado ao celular que possibilita imersão em 360 graus. Os leitores
puderam acompanhar a história de três crianças refugiadas em uma animação produzida pelos estúdios T Brand77 . Para ter acesso ao conteúdo,
o usuário deveria que fazer o download do aplicativo do The New York
Times, NYT VR app. Com a iniciativa o jornal conseguiu alcançar a
marca de 500 mil downloads.
Fig. 29 – Óculos para realidade virtual

"
Fonte: Banco de dados da autora. Reprodução de imagem publicada no site Wired78 . Crédito de foto JOSH VALCARCEL/WIRED
Estúdio de marketing que faz conteúdo e a produção de vídeos, asso ciado ao The New York Times.
77

Disponível em: http://www.wired.com/2015/11/google-cardboardsnew-york-times-experiment-just-hooked-a-generation-on-vr/, acessado
em 23 de junho de 2016.
78
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Já em 2013, especialistas em marketing da agência ROKKAN,
em palestra no festival Cannes Lions79 , questionavam: para quem deve
ser produzido Branded Content80? Para as empresas ou para os consumidores? O mesmo questionamento é válido para o Jornalismo, especialmente para o Jornalismo digital. Antes de decidir o formato narrativo,
como a história será contada, o produtor deve se preocupar para quem
irá contar a história e como atrairá a atenção desse leitor.
Assim, o conteúdo estará mais perto do usuário, que não será
mais um receptor passivo. Hoje ele é participante e muitas vezes coautor, interferindo na produção e formatação do conteúdo. É por meio da
linguagem que o leitor se encontra dentro de uma narrativa, estabelece
laços empáticos. Neste momento, ele se coloca diante de duas situações:
de aceitação da informação ou de questionamento. Na experiência não
se justifica a explicação, portanto faz-se importante separar a explicação
(figura 30) da experiência (MATURANA, P. 38, 2009).
Fig. 30 - O explicar e a experiência

Fonte: Banco de dados da autora. Reprodução de imagem extraída do livro
Emoções e linguagem na educação e na política (MATURANA, P. 39, 2009).

Cannes Lions é o Festival Internacional de Criatividade, que existe
desde 1954.
79

Conteúdo útil, informativo ou divertido produzido com o objetivo de
consolidação e divulgação da marca.
80

125

Quando reformula-se uma experiência ela se constitui em uma
explicação. A experiência vivida, acumulada e reproduzida em uma narrativa jornalística só é considerada uma reformulação quando este, por
meio de sua subjetividade, a aceita.
Nenhuma proposição explicativa é uma explicação em si. É a aceitação do observador que constitui a explicação, e o que acontece com o observador, em geral, é que ele aceita ou rejeita uma explicação de maneira inconsciente (MATURANA,
p 41, 2009).

Portanto, existe uma relação direta entre a organização dos dados
em um formato narrativo e o nível de emoção do usuário, que pode validar ou não a reconstituição da experiência. Exceto quando há a objetivação dos dados, o caminho explicativo (figura 31) da objetividade-semparênteses, quando a experiência é validada em função de sua referência, independente da subjetividade de quem lê a informação (MATURANA, 2009).
Assim, dizemos: “O que estou dizendo é válido
porque é objetivo, não porque seja eu quem o diz;
é a realidade, são os dados, são as medições, não
eu, os responsáveis pela validade do que eu digo,
e se digo que você está equivocado, não sou eu
quem determina que você está equivocado, mas a
realidade.” Em suma, operamos neste caminho
explicativo aceitando que, em última análise, existe uma realidade transcendente que valida nosso
conhecer e nosso explicar, e que a universalidade
do conhecimento se funda em tal objetividade
(MATURANA, p 46, 2009).
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Fig. 31 - Reprodução da proposição explicativa

Fonte: Banco de dados da autora. Reprodução de imagem extraída do livro
Emoções e linguagem na educação e na política (MATURANA, P. 36, 2009).

Kolodzy81, contra-argumenta que os números isoladamente não
fazem você olhar para a história. É a explicação de como os números
impactam que faz as pessoas olharem. Olhar para os números nos ajuda
a contar uma história, mas é preciso que eles estejam dentro do contexto,
organizados em uma narrativa para que possam ser compreendidos. Por
este motivo, as equipes nos jornais começam a trabalhar de forma inteProfessora e pesquisadora em entrevista concedida durante o período de investigações na Emerson College, Boston, Estados Unidos, em 2
de maio de 2017, financiada pela bolsa sanduíche concedida pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes.
81
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grada com outros profissionais como os cientistas de dados. Segundo a
professora, ”não é que nos últimos dez anos começamos a olhar mais
para os números. Não, eles sempre estiveram lá, mas hoje temos acesso
a muito mais dados e podemos nos afogar”.
Em busca de uma objetividade-sem-parênteses (MATURANA, p.
47, 2009), tomamos consciência de que ou escutamos uma proposição
explicativa ou uma reformulação da experiência, aceitando-a como explicação. Neste contexto, não deve-se tomar a reformulação como uma
verdade objetiva, mas como uma reformulação da experiência vivida,
desde que os elementos oferecidos satisfaçam critérios de coerência propostos explícita ou implicitamente.
No caminho explicativo da objetividade-sem-parênteses toda verdade objetiva é universal e válida, independente da subjetividade do observador. Já na objetividade-entre-parênteses a explicação é válida porque satisfaz o critério de validação, que tem como base elementos da
experiência. Assim também estabelece-se a relação do usuário com as
linguagens utilizadas na estrutura narrativa do Jornalismo digital. Neste
sentido, observa-se que a produção do conteúdo jornalístico se orienta
em relação ao formato que atenda as expectativas do leitor (figura 32).
Fig. 32 – Relação entre produtor, conteúdo e usuário

Fonte: Elaborado pelo autor. Arte: Edu Cavalcanti.
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O Jornalismo começa a se aproximar de outras áreas, como por
exemplo o Design, o Marketing e a Publicidade, quando se orienta pelas
características comportamentais do público para formatar o seu produto,
a informação. No Design, a análise do perfil do usuário, pode ser classificada em três dimensões (figura 33), que estão diretamente associadas
aos níveis de processamento do cérebro (NORMAN, p. 26, 2004):
•

Visceral: o mais veloz. Quando o usuário faz julgamentos rápidos
(bom ou ruim, seguro ou perigoso), e envia estes sinais para os
músculos (sistema motor), alertando o cérebro. Este o princípio do
processamento afetivo.

•

Comportamental: onde se localiza a maior parte do comportamento
humano. Suas ações podem ser aperfeiçoadas ou inibidas pela camada reflexiva que, por sua vez, pode atuar sobre a camada viceral.

•

Reflexivo: Não tem acesso direto às informações sensoriais ou ao
controle do comportamento. Observa, reflete sobre o nível comportamental e tenta influenciá-lo.

Fig. 33 - Níveis de processamento: reflexivo, comportamental e visceral.

Fonte: Adaptado de Design Emocional: por que adoramos (ou detestamos) os
objetos do dia-a-dia ( (NORMAN, 2008). Arte Edu Cavalcanti.
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Os três níveis interagem entre si e um acaba moldando o outro.
Influenciado pelos níveis emocionais (figura 34), operam também as
decisões do usuário na escolha do formato narrativo no momento em
que acessa a informação. As ações que se iniciam pelos níveis inferiores
e viscerais são classificadas como “de baixo para cima”. As consideradas de nível mais alto, reflexivo, são descritas como de “cima para baixo” (NORMAN, p.45, 2008). Termos estes que revelam como se processam as estruturas do cérebro. Observa-se, contudo, que os três níveis
comportamentais podem se processar no mesmo indivíduo em momentos distintos.
Fig. 34 – Níveis de análise emocional

Fonte: Elaborado pela autora tendo como base o referencial teórico de Donald
A. Norman (NORMAN, 2008, p. 59)
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As camadas inferiores, relacionadas ao nível visceral (figura 35),
estão associadas à interpretação de informações sensoriais para o corpo.
Processos “de baixo para cima” são impulsionados pela percepção
(NORMAN, 2004). Podemos associar o comportamento visceral aos
usuários tocados pelas narrativas visuais, que acessam emoções pungentes, o punctum (BARTHES, 1980).
A esse segundo elemento que vem contrariar o
studium chamarei então de punctum; pois punctum é também picada, pequeno buraco, pequena
mancha, pequeno corte – e também lance de dados. O punctum de uma foto é esse acaso que,
nela, me punge (mas também me mortifica, me
fere). (BARTHES, p.46, 1980)

Na narrativa visual, no Jornalismo digital, a fotografia serve ao
observador como ferramenta de acesso ao real e tem como propósito
informar e comunicar, mas também acaba por despertar sensações, como
a empatia. No punctum é o corpo que e reage ao estímulo e não o pensamento. Ver, ouvir, sentir alerta sistema afetivo e é ele quem faz o julgamento, "alertando outros centros no cérebro, e liberando neurotransmissores apropriados para o estado afetivo. Isso é a ativação de baixo
para cima” (NORMAN, p. 45, 2008).

Fig. 35 - Relação entre o nível viceral e linguagens protagonistas

Fonte: elaborado pela autor.
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Já o nível comportamental (figura 36) não é consciente e está relacionado a efetividade da realização de tarefas especializadas e a utilização de ferramentas que venham a permitir a efetividade de uma função. Diz respeito ao uso, ao desempenho e a usabilidade. No nível comportamental, por exemplo, pode-se de forma subconsciente executar
comandos como dirigir um carro enquanto se pensa a respeito de outra
coisa (NORMAN, 2008). Concluímos que perfis que operam no nível
comportamental preferem acessar linguagens híbridas, imersivas e interativas, como a realidade aumentada. O nível comportamental tem como
foco a experiência centrada no usuário.

Fig. 36 – Características e linguagens associadas ao usuário comportamental

Fonte: Quadro elaborado pela autora.

O comportamento denominado “de cima para baixo” está associado ao nível reflexivo (figura 37), quando a atividade vem do patamar
mais elevado. A camada considerada mais alta é a do pensamento reflexivo, que não tem acesso direto às informações sensoriais ou ao controle
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do comportamento (NORMAN, p. 42, 2008). Contudo, observa, reflete e
tenta influenciá-los. O interesse do usuário reflexivo está na mensagem e
em seu significado, no contexto cultural. Verifica-se que as linguagens
com códigos mais estruturados, como o texto e a numérica são as preferidas pelos leitores, que optam por histórias mais longas, aprofundadas e
formatos narrativos menos visuais.

Fig. 37 – Características e linguagens associadas ao usuário reflexivo

Fonte: Quadro elaborado pela autora.

Não é de hoje que a publicidade trabalha com as conexões emocionais dos usuários. Para desenhar uma nova iconografia emocional
para a Coca-Cola, Desgrippes Gobé identificou as três conexões emocionais mais importantes entre os consumidores: Cabeça, Coração e Instinto, que foram a base de uma amplo programa visual para a marca
(GOBÉ, p. 166, 2007).
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Apesar de receber uma classificação distinta, a conceituação
aproxima-se dos níveis emocionais (NORMAN, 2008). Os elementos
gráficos associados a Cabeça (GOBÉ, 2007) podem ser comparados ao
comportamento do usuário reflexivo (NORMAN, 2004). Este estado
está imerso em si e pré-disposto a acessar conteúdos mais profundos,
com linguagens que permitam um mergulho nos dados, como o texto e
dados numéricos. Usuários reflexivos, ou Cabeça, optam por linguagens
com códigos mais estruturados.
Já os elementos gráficos Coração (GOBÉ, 2007) estão relacionados ao social. Podemos estabelecer uma relação destes usuários às características emocionais comportamentais (NORMAN, 2008). Estes leitores
que estão dispostos a fazer uma conexão com a experiência do outro por
meio das sensações e interações cognitivas. Linguagens interativas acessadas por hipertexto ou de imersão podem ser associadas ao Coração.
Conteúdos esportivos, ou temas que envolvam o coletivo, despertam o
interesse deste perfil, que está pré-disposto a fazer o uso de linguagens
interativas.
Usuários conectados aos elementos gráficos Instinto (GOBÉ,
2007) estão abertos a verem o mundo pelos olhos do outro. O despertar
empático é a principal característica desse perfil. O comportamento instintivo pode ser relacionado aos usuários viscerais (NORMAN, 2008).
As linguagens audiovisuais são indicadas para a construção narrativa
que despertam apelo emocional dos leitores viscerais.

3.3 TERCEIRA PREMISSA: A INTERFACE
Com o desenvolvimento dos dispositivos móveis, reforça-se a
preocupação em adaptar a narrativa aos diferentes formatos. Se informar
é dar forma aos dados, temos que considerar a interface como um tipo
de enquadramento, uma estrutura que ao mesmo tempo está presente,
mas ausente ((LUPTON & PHILLIPS, p. 101, 2008). Quando acessamos a informação por meio de uma interface acessamos uma emoção
que nos impele a um formato específico. Tal ação é ao mesmo tempo
consciente e inconsciente.
No Design, a interface se faz onipresente, na tela do computador
e nas janelas que se abrem durante a leitura de uma história, independente do dispositivo. A interface pode ser interpretada como uma ferramenta
de acesso ao conhecimento. Presente mesmo em objetos não tão óbvios.
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Em seu depoimento para o documentário Janela da Alma82 , o cineasta
alemão Wim Wenders83 confessou não conseguir enxergar o mundo sem
os óculos, por preferir o enquadramento proporcionado pela armação,
que sempre esteve presente como mediação no processo de ver.
Consciente do papel da interface, que atua como meio de acesso à
realidade, o cineasta chegou a tentar utilizar lentes de contato. Contudo,
preferiu voltar aos óculos, justificando que precisava do enquadramento.
Seu argumento era que "sem os óculos enxergava demais”. Quando se
propõe um formato narrativo, todos os elementos devem ser organizados
com o intuito de informar, dando forma aos dados, por meio da linguagem, para que esta caiba à interface pretendida.
Nós construímos, pela ótica e pela geometria, o
fragmento do mundo cuja imagem pode formar-se
a qualquer momento em nossa retina. Tudo aquilo
que está fora desse perímetro, não se refletindo em
nenhuma superfície sensível, não age sobre nossa
visão mais do que a luz em nossos olhos fechados.
Deveríamos portanto perceber um segmento de
mundo contornado por limites precisos, envolvido
por uma zona negra, preenchido sem lacunas por
qualidades, apoiado em relações de grandeza determinadas, como as que existem na retina. Ora, a
experiência não oferece nada de semelhante e nós
nunca compreenderemos, a partir do mundo, o que
é um campo visual. Se é possível desenhar um
perímetro de visão aproximando pouco a pouco os
estímulos laterais do centro, os resultados da mensuração variam de um momento para o outro e
nunca se chega a determinar o momento em que
um estímulo inicialmente visto deixa de sê-lo. Não
é fácil descrever a região que rodeia o campo visual, mas é certo que ela não é nem negra nem
cinza. Há ali uma visão indeterminada, uma visão
de não sei o que, e se passamos ao limite, aquilo
que está atrás de nós não deixa de ter presença
visual (MERLEAU-PONTY, p. 28-29, 1994)

Documentário dos diretores brasileiros Joao Jardim e Walter Carvalho, que entrevista pessoas com a alguma deficiência visual ou com
uma abordagem distinta sobre o ver, lançado em 2001.
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Ernst Wilhelm "Wim" Wenders é um cineasta, dramaturgo, fotógrafo
e produtor de cinema alemão, além de uma das mais importantes figuras do Novo Cinema Alemão.
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A interface revela o caráter de ferramenta (figura 38) dos objetos,
servido ao propósito de informar (BONSIEPE, 1997). O processo comunicacional se efetiva somente quando os dados se fazem organizados,
transformando sinais em informações interpretáveis. É quando os dados
ganham forma e podem ser compreendidos como informação.

Fig. 38 - Relação entre o usuário e a interface

Fonte: Banco de dados da autora. Reprodução de imagem extraída do livro Design do material ao digital (BONSIEPE, p. 10, 1997)

Na relação do usuário com a interface, esta se revela como o espaço onde se estrutura a interação entre o corpo, a ferramenta (ou uma
informação, no caso de uma ação comunicativa) é o objeto da ação. É a
interface quem revela o conteúdo comunicativo da informação, transformando os sinais em conteúdos interpretáveis (BONSIEPE, p. 12,
1997), informando ao dar forma aos dados.
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4 MODELOS CONCEITUAIS DE NARRATIVA PROPOSTOS
O formato narrativo no Jornalismo tem evoluído com o desenvolvimento da Web. A partir da Web 2.0 estruturas mais interativas têm sido
propostas. Uma das primeiras, não lineares, foi apresentada por Carole
Rich (1999). Pelo modelo desenvolvido por Rich (figura 39), a arquitetura da informação deve se adaptar aos diferentes tipos de história. Porém, a narrativa parte de um elemento principal, que deve conter o resumo da notícia com seus principais aspectos, como no lead84 jornalístico. A autora prevê uma estrutura que se baseia principalmente em blocos
informativos. As hiperligações aconteceriam fora do texto, para uma
leitura não linear, mas no mesmo bloco (CANAVILHAS, p. 11, 2014).
Apesar de conceber um modelo prematuro de multimidialidade, a
proposta de Rich tem como base o texto. Ela até sugere a utilização dos
elementos gráficos visuais, como vídeo e a infografia, mas como suporte
na narrativa. A estrutura ainda se parece muito com a utilizada no jornal
impresso. O grande avanço está na forma como concebe a adaptação do
formato narrativo à notícia.
Fig. 39 - Modelo apresentado por Carole Rich (1999)

Primeira parte de uma notícia. Geralmente o primeiro parágrafo posto em destaque, que fornece ao leitor informação básica sobre o conteúdo
84

138
Fonte: Banco de dados da autora. Reprodução de imagem extraída do livro
WebJornalismo: 7 Caraterísticas que marcam a diferença (CANAVILHAS,
2014).

Mário Garcia (2002) também toma como base o modelo do jornal
impresso, mas apresenta uma particularidade que pode ser verificada nos
modelos narrativos experimentados no Jornalismo digital, a quantidade
de informações se limita ao tamanho das telas. A arquitetura do modelo
“Copo de Champanhe” (figura 40) divide a informação em blocos de 21
linhas apresentados conforme a pirâmide invertida85. Os blocos têm por
objetivo evitar a monotonia do texto, estimulando o leitor para que leia o
próximo bloco informativo (CANAVILHAS, 2014).

Fig. 40 - Modelo Copo de Champanhe.

Fonte: Banco de dados da autora. Reprodução de imagem extraída do livro
WebJornalismo: 7 Caraterísticas que marcam a diferença (CANAVILHAS,
2014).
Estrutura pós-moderna de texto jornalístico, que ordena a informação mais importante no topo da pirâmide, seguido dos dados secundários e os detalhes. Ou seja, do mais importante para o menos importante.
85
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Salaverría (2005) propõe uma estrutura (figura 41) mais flexível e
mais compatível com o modelo que se desenha na Web, de blocos interligados entre si. Esses blocos podem ser acessados de forma aleatória,
não existe uma rota fixa entre os blocos informativos, permitindo mais
de uma ligação entre os blocos, que estão subdivididos em duas tipologias (CANAVILHAS, 2014). A multilinear, que permite mais que uma
ligação entre os blocos, se divide em:
- arbóreas: onde cada bloco está ligado a blocos subsequentes, desta
forma permitindo várias opções de leitura;
- paralelas: apresentam um roteiro de leitura. Um bloco dá origem a
várias estruturas lineares. Já nas estruturas reticulares, existem múltiplas ligações entre os blocos, permitindo uma navegação mais livre. A
estrutura linear, também prevista pelo pesquisador, é mais rígida. Os
blocos são interligados mas não permite que o leitor acesse outras hiperligações. Existe uma única ligação entre os blocos (CANAVILHAS, 2014).

Fig. 41 - Estruturas narrativas propostas por Ramón Salaverria (2005)

Fonte: Banco de dados da autora. Reprodução de imagem extraída do livro
WebJornalismo: 7 Caraterísticas que marcam a diferença (CANAVILHAS,
2014).
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Canavilhas propõe (2006) uma estrutura arbórea (figura 42), organizada por níveis de informação, com hiperligações embutidas que
permitem uma navegação mais fluída. Ele justifica o modelo com base
na análise do comportamento dos usuários que, quando navegavam por
uma narrativa sem hierarquia, tendem a saltar de bloco em bloco até o
limite da informação, em busca de conteúdo que lhes interessa (2014, p.
13).
O autor afirma que a informação hierarquizada não funciona para
a Internet e propõe um modelo que valoriza a contextualização da notícia, com homogeneidade. A estrutura sugere quatro níveis de leitura:
- Unidade básica: que resumiria o acontecimento;
- Explicação: ligada a unidade básica e explicaria os fatos;
- Contextualização: que forneceria mais informações sobre o assunto;
- Exploração: que tem relação com as demais informações existentes,
arquivadas na própria publicação ou em outros sites.
Fig. 42 - Modelo proposto por Canavilhas, organizada por níveis de informação.
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Fonte: Banco de dados da autora. Reprodução de imagem extraída do livro
WebJornalismo: 7 Caraterísticas que marcam a diferença (CANAVILHAS,
2014).

Paul Bradshaw (2007) apresenta um modelo (figura 43) cujo o
fluxo informativo muda de gênero. A informação - que pode estar contida em diversas linguagens, que não somente o texto -, parte da sua forma mais simples para a mais complexa, ganhando profundidade até sua
personalização (CANAVILHAS, p. 15, 2014).
A estrutura apresentada pelo autor parece ser a que revela características similares as que encontramos nos formatos narrativos explorados
na Internet. A informação em versão curta se assemelha as mensagens
formatadas para os dispositivos móveis e redes sociais. A informação
teria, num primeiro momento, um formato mais enxuto, ganhando em
velocidade de distribuição. É similar ao usado pelas redes sociais como
o Instagram, na ferramenta Stories, que começa ser explorada pelos
veículos de comunicação.
Numa segunda versão, ainda inacabada, o assunto ainda estaria
em desenvolvimento, e sua distribuição serviria aos blogs, por exemplo.
Uma terceira fase traria a notícia mais aprofundada, no moldes dos sites,
que recebem frequentes atualizações, permitindo níveis de interatividade
e personalização (CANAVILHAS, 2014). Esta estrutura permitiria um
modelo de convergência, onde poderiam ser utilizados vários suportes e
canais, estreitando os laços com o usuário, que num primeiro momento
teria acesso às informações mais breves e poderia vir a se aprofundar e
customizar a notícia.
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Fig. 43 - Modelo elaborado por Bradshaw (2007), para a estrutura narrativa para
uma redação no século 21.

Fonte: Banco de dados da autora. Reprodução de imagem extraída do livro
WebJornalismo: 7 Caraterísticas que marcam a diferença (CANAVILHAS,
2014).

No modelo Black's Wheel (MARTINES; FERREIRA, 2010) a
estrutura narrativa (figura 44) parte de um elemento central. Elementos
secundários associam-se a ele por meio de linhas que mostram a hierarquia da notícia. Os elementos são independentes, mas fazem parte de um
contexto, que amplia sua compreensão. O leitor não precisa necessariamente acessar o elemento central para compreender a narrativa.
O número de elementos dependerá da complexidade da história.
Cria-se um universo, pelo qual navegam os consumidores, em busca de
partes da história em diferentes canais. "As rotas são compartilhadas em
grupos de discussão em comunidades colaborativas. As células informativas são autossuficientes, mas colaboram como parte de um contexto
narrativo maior (CANAVILHAS, 2014)".
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Fig. 44 - Modelo Black's Wheel

Fonte: Banco de dados da autora. Reprodução de imagem extraída do livro
WebJornalismo: 7 Caraterísticas que marcam a diferença (CANAVILHAS,
2014).

Observa-se que cada autor elabora seu modelo com características
específicas que se assemelham aos formatos popularizados pelos veículos online. Como a Web é um ambiente fluido, os conceitos podem ser
revistos e suas estrutura adaptadas. Contudo, os modelos apresentados
são essenciais para a compreensão do desenvolvimento dos formatos
narrativos que se apresentam no Jornalismo digital.
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5. PROPOSIÇÃO DE FRAMEWORK CONCEITUAL PARA UMA
NARRATIVA VISUAL
Além de classificar as linguagens associadas às características
emocionais dos usuários, devemos ainda relacionar a natureza da notícia
à interface usada para compreender e orientar o formato narrativo na
construção do conhecimento no Jornalismo digital. Esses três pilares, a
notícia (dados), o leitor (usuário) e a plataforma (interface) são a base
para a construção da proposta de framework conceitual que orienta a
estrutura da narrativa visual no Jornalismo digital. Este estudo se concentra na forma, informação visual, e não no conteúdo. Abordagem esta
que associa princípios estabelecidos no Design Emocional, pelo Design
de Interface e do Design Thinking.
No Jornalismo as tomadas de decisão acontecem em um curto
período de tempo, tanto no impresso como no digital. A Internet trouxe
uma maior urgência e novas incertezas, pois não há um modelo que se
adapte a particularidade de cada plataforma. Muda também o modelo
mental do produtor de conteúdo, que começa estabelecer novos processos criativos, para desenvolver construções mais complexas como o
Storytelling - narrativa que valoriza as linguagens visuais e tem como
propósito estabelecer vínculos empáticos com o público.
Dada fluidez do meio, os modelos tradicionais não são aplicáveis
à Internet, que prescinde de um formato único. Faz-se necessária a compreensão da estrutura básica da narrativa que começa a se estabelecer no
Jornalismo digital. Assim sendo, toma-se como partida o referencial teórico de Harrold Lasswell, estadunidense do final da década de 40. O
modelo de Lasswell, que dedicou-se ao estudo da comunicação de massa, aponta para quatro questões que conduzem a melhor compreensão da
mensagem midiática (WOLF, 2001, p. 29), sempre com foco maior em
uma das interrogações:
•

Quem? (Emissor)

•

Diz o quê? (Mensagem)

•

Através de qual canal? (Meio)

•

Com que efeito? (Efeito)

Contudo, verifica-se a necessidade de subvertermos a ordem do
modelo de Lasswell, que apresenta uma estrutura linear, que não condiz
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com as características apresentadas na Web. O modelo atual de comunicação contrapõe-se ao modelo de comunicação de massa. Para se adaptar aos novos formatos de interatividade e convergência, as empresas de
comunicação estão reestruturando suas equipes e produtos.
O enfoque transmissionista é revisto também por teóricos da comunicação que estabelecem o foco nos interagentes. O brasileiro Alex
Primo (2008, p. 226), que discute a interação mediada por computador,
contrapõe o enfoque transmissionista. Para ele, as interações acontecem
entre os agentes, entre o emissor e o receptor:
A tão conhecida fórmula ‘emissor → mensagem
→ meio → receptor’ acaba sendo atualizada no
seguinte modelo: ‘WebDesigner → site → Internet → usuário’. Os termos são outros, foram ‘modernizados’, mas trata-se da mesma e caduca epistemologia. A diferença é que se destaca que não
apenas se recebe o que o pólo emissor transmite,
mas também se pode buscar a informação que se
quer. O novo modelo, então, seria: ‘WebDesigner
→ site → Internet ← usuário’. Essa seria a fórmula da chamada ‘interatividade’ (PRIMO, 2008, p.
11).

Com o surgimento e desenvolvimento da Internet, o foco da mensagem passa do emissor para o usuário, quem define como, de que forma e em que suporte vai acessar a informação. Como conseqüência desta inversão de papéis, propõe-se que uma revisão ao modelo de Lasswell. Utiliza-se, como base, os questionamentos elaborados pelo teórico. Apesar contrapor o conceito denominado a "Teoria da Agulha Hipodérmica", o teórico do norte-americano deu pouca ênfase as inter-relações entre que se estabelecem a partir do processo de comunicação. Seu
foco estava na análise dos efeitos e conteúdos.
Contudo, deve-se salientar que Lasswell estabeleceu um avanço
em relação a teoria anterior, que comparava a mídia a uma agulha injetando a informação diretamente no cérebro do receptor. A proposta baseia-se no modelo de comunicação de massa, onde o emissor era o responsável por transmitir as informações e o receptor reagia aos estímulos.
A "Teoria da Agulha Hipodérmica" tratava da manipulação ou propaganda e como a comunicação poderia influenciar o público (WOLF,
2001, p. 47).
Partindo do modelo de Lasswell, a atual proposta reorienta as
seguintes questões:
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•

Para quem (receptor/usuário)? Qual o perfil desse receptor/usuário na Internet?

•

Com que efeito (efeito/resposta)? O que se busca transmitir e que
efeito trará ao usuário (adequar as narrativas e informações às suas
necessidades)? No Jornalismo digital o formato da notícia torna-se
preponderante. Quais elementos gráficos e linguagens serão utilizadas neste processo para se alcançar o efeito desejado?

•

Através de qual canal (formato/ferramentas)? Qual a plataforma
utilizada para a transmissão da informação? Considerando-se o
meio digital, qual o formato e ferramentas indicados para tal narrativa?

•

Diz o que (mensagem)? A mensagem, neste caso, adequa-se ao
canal eleito.

•

Quem (emissor)? Na Internet, o emissor passa a ser o elemento de
fechamento do circuito, que se conecta ao usuário. Desta forma o
modelo antes unidirecional e horizontal torna-se cíclico.

Como o ciberespaço é fluido, não há como estabelecer um modelo narrativo único para meio, como acontecia com as mídias tradicionais. Desde sua criação, a Internet tem como principal característica a
constituição de rede - que a tornou um meio inigualável e transformou a
forma como nos relacionamos com o mundo, como o homem acessa o
conhecimento. Como a trama de um tecido, essa rede está interconectada por um conjunto de nós (figura 45), possibilitando a comunicação
entre inúmeros atores. Os usuários facilmente se adaptaram a esse meio
flexível, que foi projetado para ser uma tecnologia de comunicação livre
e maleável (CASTELLS, 2003, p.10).
Diversos pesquisadores estudam seus reflexos na sociedade e suas
características como mídia flexível. No ciberespaço as linguagens se
expressam de forma “líquida” (SANTAELLA, 2007, p. 24), onde fotos,
vídeos, texto e gráfico se hibridizam. Se antes, optava-se por uma mídia
de entretenimento ou de acesso a informação noticiosa, hoje o usuário
navega por várias plataformas em diferentes suportes.
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Fig. 45 – Fluxo da notícia online

Fonte: Elaborado pela autora. Arte Edu Cavalcanti

O modelo cíclico consiste em definir - a partir das necessidades,
perfil e expectativas do usuário -, as melhores ferramentas para a construção do formato narrativo visual no Jornalismo digital. Outra variável
a ser considerada é o canal (interface). O formato narrativo precisa estar
adaptado ao device onde será disponibilizada a informação. Nem todas
as linguagens servem a todos canais. As linguagens devem estar ajustadas ao canal e à pauta jornalística ou podem resultar em ruído na comunicação e comprometer a qualidade da informação.
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5.1 JORNALISMO DIGITAL E O MÉTODO DO DESIGN THINKING
Percebemos a evolução do Design, primeiro quando o foco se
transfere dos produtos para a interação entre as pessoas e os produtos.
Mais tarde a atenção se volta para a relação que se estabelece entre "pessoas e pessoas” (BROWN, 2010), dentro de seus contextos. Para tratar
desta complexidade desenvolveu-se uma abordagem que oferece ferramentas que podem ser aplicadas na solução de problemas diversos, organizacionais, educacionais e no desenvolvimento de produtos. O Design Thinking é um método que busca estabelecer a correspondência
entre as necessidades humanas com os recursos técnicos disponíveis.
Embora possa parecer abstrato ao extremo, o Design Thinking é uma mentalidade incorporada –
incorporada em equipes e projetos, com certeza,
mas também nos espaços físicos de inovação. Em
uma cultura de reuniões e marcos, pode ser difícil
sustentar os processos exploratórios e iterativos
que residem no centro do processo criativo. Felizmente, existem medidas tangíveis que podemos
adotar para nos assegurar de que as instalações
façam o que deveriam fazer: facilitar! ((BROWN,
2010)

O Design Thinking propõe uma alteração de modelos mentais e
tem como foco maior na elaboração de perguntas e menor nas respostas.
Aplicado como ferramenta na elaboração da proposta deste framework
conceitual que referencia o processo de constituição da narrativa visual
na produção do conhecimento, podemos dizer que o método permite a
resignificação dos papéis no Jornalismo digital. A aproximação oferecida pelo Design Thinking proporciona um novo olhar para o problema e
pode ser associada às soluções que resultam em processos de inovação.
A abordagem, que se orienta pelas necessidades do usuário, tem
como pilar central a empatia. Uma das premissas do Design Thinking é a
busca por soluções para problemas complexos pautadas no comportamento humano. Ao longo do processo torna-se necessária a imersão no
problema, vivenciando-o “pelos olhos do outro”. O método pode ser
dividido em três principais etapas (figura 46):
• Inspiração: pesquisa em fontes primárias e secundárias, compreensão
do contexto, ampliando a perspectiva;
• Ideação: fase de seleção de ideias;
• Experimentação: prototipagem e concretização das ideias.
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Fig. 46 - Etapas do Design Thinking

Fonte: elaborado pelo autor

Tendo estabelecido três pilares como base - a notícia (dados), o
leitor (usuário) e a plataforma (interface), o framework conceitual proposto prevê o método do Design Thinking (figura 47) como processo
que orienta a estruturação dos formatos que se estabelecem no Jornalismo digital. Além do método do Design Thinking, o framework incorpora
os conceitos do Design Emocional e do Design de Interface na constituição da narrativa visual na produção do conhecimento.
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Fig. 47 - Método Design Thinking

Fonte: Design Thinking: uma metodologia poderosa para decretar o fim das
velhas ideias (BROWN, 2010)

A partir das premissas estabelecidas pelo Design Thinking, passos
complementares de aproximação e resolução do problema foram propostos por pesquisadores da área, como por exemplo o modelo do Diamante
Duplo (figura 48), em que os processo de Inspiração, Ideação e Experimentação são divididos em dois blocos principais, que segmentam as
ações previstas pelo método, estruturando os desafios em quatro fases:
1. Descoberta e pesquisa: mergulho no problema;
2. Definição e síntese: com foco além do problema;
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3. Desenvolvimento e ideação: potencial para soluções;
4. Entrega e implementação: soluções que funcionam.

Fig. 48 - Modelo do Diamante Duplo

Fonte: Banco de dados da autora. Imagem extraída do site Hyper Island86.

A proposta de framework conceitual, apresentada neste estudo,
está referenciada pela metodologia do Design Thinking, que oferece as
ferramentas adequadas para a solução dos problemas verificados no processo de constituição da narrativa visual na produção do conhecimento
no Jornalismo digital. A primeira parte do método consiste na Inspiração (BROWN, 2010), que pode ser relacionada a coleta exploratória dos
dados primários pelo jornalista, fotojornalista, vídeo jornalista ou mesmo pelo repórter de dados (cientista de dados). É o período que compreende o levantamento dos dados, ainda não organizados, que portanto não
se expressam.

Disponível em: <https://www.hyperisland.com/community/news/
how-to-apply-a-design-thinking-hcd-ux-or-any-creative-process-fromscratch>, acessado em 12 de janeiro de 2018.
86
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No Jornalismo digital, como os processos são mais complexos
que os empregados no impresso, verifica-se o ir e vir reflexivo pela
equipe responsável por dar forma à história. Logo na primeira etapa verifica-se uma preocupação com o nível emocional do usuário e em estabelecer um vínculo com o protagonista da história. A abordagem narrativa, escolha das linguagens apropriadas para o formato constituído, assegura o vínculo empático entre o leitor e a personagem principal.
A segunda fase, a Ideação, é a momento do processo quando há a
geração de ideias. Por meio do brainstorming da equipe, as sugestões
são apresentadas e discutidas. No Jornalismo esse processo acontece, de
forma breve, durante a Inspiração, quando o tema da história é colocado pela primeira vez em discussão, nas reuniões de pauta, e na segunda
fase, após coletados os dados primários e secundários. É nesta fase que
os dados começam a ganhar forma (figura 49).

Fig. 49 - Processo construção do conhecimento no Jornalismo digital

Fonte: Elaborada pelo autor
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Também é na fase de Ideação que são definidas as linguagens
que farão parte da narrativa, considerando-se o tema, a interface, e as
características associadas ao nível emocional do usuário (leitor). Nem
sempre o formato escolhido para a história alcança o resultado esperado.
O NYTimes tem um banco de dados dos trabalhos realizados que não
tiveram os índices satisfatórios. A equipe sempre recorre aos "erros"
para evoluir em outros formatos narrativos.
O tempo até o primeiro protótipo é um bom indicativo da vitalidade de uma cultura de inovação.
Com que rapidez as ideias são elaboradas de forma tangível, de modo que possam ser testadas e
melhoradas? Os lideres devem incentivar a experimentação e aceitar que não há nada de errado
com o fracasso, contanto que ele ocorra no começo e se torne uma fonte de aprendizado (BROWN,
p. 216, 2010).

Na última etapa do processo, a Experimentação, a solução prototipada é testada. Este é o momento de concretização e verificação das
ideias discutidas, quando pela primeira vez o usuário é colocado em
contato com a história, resultado de um complexo processo. O leitor tem
a oportunidade de interagir diretamente com a história, seja por meio de
comentários ou outra forma de engajamento, validando a abordagem
proposta. É por meio do formato visual que a rede se fecha em um ciclo
que conecta o produtor (emissário) ao usuário, processo comunicativo
de retroalimentação, representado pela figura do Ouroboros (figura 28).
O Design Thinking se revela como método ideal a ser aplicado no
processo de construção da narrativa visual que se estabelece no Jornalismo digital. A abordagem centrada no usuário considera em todas as
etapas os níveis emocionais, conceituados no Design Emocional, e o
desempenho funcional das ferramentas, preconizados pelo Design de
Interface (figura 50). Essa abordagem amplia as chances de aceitação,
porque está pautada no comportamento, hábitos de consumo, valores e
preferências do leitor (BROWN, p. 215, 2010).
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Fig. 50 - Método para a construção do formato narrativo no Jornalismo digital

Fonte: Elaborada pelo autor

A constituição do formato narrativo, já nas primeiras etapas do
processo, tornou-se tão relevante quanto a atividade jornalística da reportagem. Dados isolados não se expressam, precisam ganhar forma
para comunicar. O formato visual é preponderante no Jornalismo digital,
que prioriza a narrativa visual com o objetivo de estreitar os laços empáticos com o leitor, ja que o pensamento visual assume várias formas:
Os profissionais de design passam anos aprendendo como desenhar. A prática do desenho não é tão
adequada para ilustrar ideias, o que atualmente
pode ser feito com simples aplicativos de computador. Em vez disso, os designers aprendem a desenhar para poder expressar suas ideias. Palavras e
números têm sua utilidade, mas só o desenho pode
simultaneamente revelar tanto as características
funcionais de uma ideia quando seu conteúdo
emocional. Para esboçar com precisão uma ideia,
é necessário tomar decisões que podem ser evita-
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das até pela linguagem mais precisa; é necessário
lidar com questões estéticas que não podem ser
solucionadas pelo cálculo matemático mais elegante (BROWN, p. 74, 2010)

Esse processo (figura 51) exige o envolvimento de toda equipe,
que estará preocupada com o resultado final do projeto, no caso do Jornalismo digital, do formato visual da história. Para isso tratará de explorar todos os dados levantados, durante a reportagem, dividindo com outros profissionais da equipe a preocupação em buscar ideias que atendam às necessidades do usuário. O brainstorming é a técnica apropriada
para a geração de um grande número de ideias em um período curto de
tempo. No Jornalismo digital tempo é um fator preponderante. O método do Design Thinking assegura maior eficiência ao processo.

Fig. 51 - Processo de construção narrativa no Jornalismo digital

Fonte: Elaborada pelo autor
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A proposta de framework conceitual apresentada referencia o processo de constituição da narrativa visual na produção do conhecimento
no Jornalismo digital. O método do Design Thinking ainda consegue
incorporar conceitos estabelecidos pelo Design Emocional, que reúne o
enfoque teórico das ciências cognitivas, e do Design de Interface, que
revela o caráter ferramental dos elementos e das linguagens.
Como em um cálculo algébrico, o método permite que sejam feitas interrelações entre o nível emocional do usuário, a linguagem protagonista associada com as características emocionais em questão e as
ferramentas oferecidas pela interface indicada. O framework conceitual
proposto ( figura 52) se aplica na orientação de parâmetros para a estruturação do formato que melhor se adequa à narrativa.
Para isso, contudo, torna-se necessário que as etapas sugeridas no
processo de Design Thinking (inspiração, ideação e experimentação)
sejam seguidas. O método estimula o desenvolvimento modelos mentais
indicados para se alcançar soluções de problemas específicos, a exemplo
do pensamento convergente e do divergente. O pensamento em grupo
tende a convergir em direção a um resultado único, sendo apropriado na
tomada de decisão onde alternativas são apresentadas (BROWN, p. 72,
2010).
Se o pensamento convergente orienta uma tomada de decisão,
aproximando o grupo das soluções, o pensamento divergente tende a
multiplicar as opções, com o objetivo de criar escolhas (BROWN,
2010). Aplicado à constituição da narrativa no Jornalismo digital, o pensamento divergente se revela na etapa de Ideação, quando a equipe reunida propõe abordagens diversas para o tema. Na experimentação, o
pensamento convergente ajuda a direcionar o foco para a resolução do
problema, quando serão escolhidas as ferramentas, linguagens e interface que melhor atenderão a demanda do usuário.
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Fig. 52 - Proposta de framework conceitual de narrativa visual

Fonte: Elaborada pelo autor.
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A fluidez do meio onde se desenvolve o Jornalismo digital não
possibilita a constituição de um só modelo narrativo. Neste complexo
ambiente se torna-se indispensável a aplicação de métodos que orientem
a constituição de narrativas que se moldem ao perfil e às necessidades
do usuário em um ambiente de convergência tecnológica e cultural, onde
o fluxo de conteúdos acontece por meio de diferentes plataformas multimídia (JENKINS, 2012). O Design Thinking, integrador por natureza,
equilibra as perspectivas dos usuários, da tecnologia (interface), onde as
linguagens convergem em uma narrativa visual fluída.
No modelo de jornalismo tradicional, onde cada meio se referenciava em modelos narrativos pré-estabelecidos, o foco da narrativa estava frequentemente na mídia. Seus processos eram estabelecidos em
função das linguagens protagonistas de cada mídia. Com o desenvolvimento do Jornalismo digital, os processos de produção começam a serem transformados. Padrões antes engessados são flexibilizados e a redação ganha uma nova dinâmica. Um certo desconforto pode ser percebido pelos jornalistas acostumados a seguir determinado fluxo de trabalho, das mídias tradicionais.
O framework conceitual proposto organiza os processos que são
experimentados nas redações e que acontecem de forma orgânica, orientando a constituição do formato de narrativa visual. Em sua estruturação
foram utilizadas referências teóricas, que são prioritariamente da área do
Design. As dimensões emocionais categorizadas por Norman (2008),
que estuda como as pessoas se relacionam com produtos do Design, ou
preconizadas por Gobé (2007), na criação ou posicionamento das marcas, nesta tese foram redimensionadas à estrutura narrativa.
Este estudo estabelece as relações entre o comportamento emocional do público que consome notícias, conceitos preconizados pelo Design emocional, e as linguagens mais frequentes no Jornalismo digital
Se somos seres emocionais, porque não aplicar os níveis emocionais
estabelecidos por estes autores na constituição da narrativa visual? Em
palestra 87 conferida no TED88 de 2003, Norman afirma que as emoções
comunicam, porque estão diretamente associadas à ação, preparando-nos
para agir.

Disponível em: <https://www.ted.com/talks/don_norman_on_design_and_emotion?language=pt-br>, acessado em 20 de abril de 2018.
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Acrônimo de Technology, Entertainment e Design. Série de conferências realizadas na Europa, na Ásia e nas Américas pela fundação Sapling
para divulgação de ideias inovadores, que teve início em 1984.
88
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Conhecer o perfil comportamental do usuário é determinante no
momento da escolha de determinado formato narrativo. A narrativa visual se apresenta como linguagem inovadora e empática, que por vezes combinada as linguagens tradicionais - revela-se uma bem sucedida ferramenta para o usuário. A metodologia proposta considera os elementos
visuais como ferramentas de acesso ao conhecimento. Contudo, no Jornalismo digital, a construção do processo de concepção, planejamento e
produção constitui-se majoritariamente em uma experimentação intuitiva por parte da equipe. Esse processo orgânico pode resultar em acertos,
mas também em erros.
Em 2010, a NPR89 (National Public Radio) resolveu diversificar a
produção agregando a linguagem visual ao áudio. Os primeiros trabalhos em fotografia foram realizados pela editora visual da Vox, Kainaz
Amaria90 , em parceria com a equipe de texto e de áudio. A principal
tarefa de Amaria era de capacitar os repórteres da rádio a pensarem visualmente e colaborarem com outras linguagens. A experimentação foi o
caminho encontrado pela NPR nas produções multimídia. Organicamente, a equipe buscou um processo muito semelhante ao proposto pelo método sugerido no Design Thinking. O brainstorming foi aplicado com o
objetivo de intensificar o processo criativo e alcançar como resultado
final um formato narrativo inovador.
Uma experiência de narrativa bem sucedida, citada por Amaria,
foi uma série produzida pela rádio sobre o caminho até a confecção de
uma camiseta. A equipe da NPR contou com o apoio de profissionais de
áreas diversas, em diferentes países. A reportagem acompanhou desde o
plantio do algodão e sua manufatura, até a confecção da camiseta, em
Bangladeche91, e sua chegada até a o consumidor final. A reportagem
multimídia92, intitulada Planet money makes a t-shirt: the word behind a
simple shirt in five chapters, combinou o texto ao audiovisual. Todo o
processo integrou diferentes áreas e exigiu um planejamento detalhado,
que por vezes teve que ser revisto para que chegasse ao resultado final.

Empresa de comunicação financiada por iniciativa pública e privada
que produz e distribui programas noticiosos e culturais.
89
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Em entrevista concedida à esta pesquisadora em 23 de Maio de 2017.

Disponível em: <http://apps.npr.org/tshirt/#/people>, acessado em
20 de abril de 2018.
91

Disponível em: <http://apps.npr.org/tshirt/#/title>, acessado em 20
de abril de 2018.
92
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Para Amaria, histórias semelhantes se justificam pelo tema e seu formato
pela fluidez do meio.
A combinação dos conceitos teóricos difundidos pelo Design associados aos processos orgânicos aplicados no Jornalismo digital estão
consolidados no framework conceitual proposto, orientando a constituição da narrativa visual. As entrevistas com especialistas e profissionais
da área do Jornalismo embasam o processo, ao qual o método do Design
Thinking foi associado. Os pilares concebidos também tiveram como
base o referencial teórico e parâmetros aplicados pelas redações na constituição da narrativa visual no Jornalismo digital.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento das tecnologias digitais levou a transformação do processo de produção, distribuição e consumo da informação no
Jornalismo. Como resultado deste cenário observa-se a convergência das
linguagens e, em consequência, a constituição de novos formatos narrativos. Essa diversidade permite que o usuário utilize de sua subjetividade
em busca da notícia, que tem reforçada sua objetividade por meio da
recorrência expressa nas diferentes linguagens disponíveis.
Há muito que o enfoque transmissionista foi superado. Com o
desenvolvimento da Internet, o foco passou do emissor para o usuário.
As empresas midiáticas começam a perceber que o formato da notícia
ganha uma importância significativa na forma como a informação é consumida. Além de ter autonomia para escolher o formato adequado às
suas necessidades, o usuário interfere diretamente na distribuição da
informação, por meio de compartilhamento das matérias nas redes sociais, por exemplo.
Por este motivo, torna-se necessário que o Jornalismo se aproprie
de outras plataformas, reestruturando o modelo de negócio e os parâmetros de constituição da narrativa, de produção e distribuição da notícia.
Como não há um modelo jornalístico consolidado para as mídias digitais, as empresas experimentam e analisam formatos diferentes que melhor se adaptam às plataformas e ao perfil do usuário.
Contudo, mesmo diante do protagonismo imagético, o texto escrito continua sendo valorizado como forma de expressão informativa na
Internet. Neste caso, os recursos imagéticos, seja em vídeo, fotografia ou
gráfico, reforçam o conteúdo reportado em texto. No processo de constituição de um formato narrativo apropriado para o Jornalismo digital,
percebe-se a hibridação de linguagens em um ambiente fluido, sem barreiras espaciais.
O grande desafio para a indústria da informação está em produzir
conteúdo convergente para diferentes devices, que venham a garantir a
qualidade jornalística. Este estudo propõe a elaboração de um framework conceitual que referencia o processo de constituição da narrativa visual na produção do conhecimento no Jornalismo digital. Este modelo tem base teórica o Design Emocional, Design de Interface e Design
Thinking.
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Enquanto percebe-se uma abundância de dados desorganizados
na rede, escassa é a forma, que garante a eficiência do processo comunicativo. Somente uma mídia organizada ou informada é capaz de de comunicar uma ideia (PERASSI, SANTOS, 2010, p. 266). O Jornalismo
sempre manteve o foco no conteúdo, mas esta tese se apoia nas teorias
da Mídia do Conhecimento, que priorizam a organização do meio como
essencial no processo de transmissão do conhecimento. Portanto, o foco
desta tese está na forma, e não no conteúdo.
O framework conceitual proposto neste estudo orienta o processo
de constituição do formato narrativo visual do Jornalismo digital. A primeira etapa do processo foi a realização de uma revisão sistemática para
levantamento da bibliografia, que fundamentou os conceitos utilizados
na elaboração do framework. Paralelamente iniciou-se a observação e
análise dos formatos de narrativa considerados referência e inovadores
no Jornalismo digital, a exemplo dos modelos Longform e Storytelling.
As entrevistas conduzidas com profissionais e especialistas contextualizam e validaram os dados levantados neste estudo.
Roteiro este que conduziu a historias publicadas pelo The New
York Times; Folha de S. Paulo e The Boston Globe nos sites dos próprios
veículos ou em outras plataformas, redes sociais como o Instagram e
Whatsapp. A partir dessas reportagens, foram identificados os componentes da narrativa jornalística digital, elementos constituintes da narrativa online: a imagem estática, a dinâmica (movimento), texto escrito e
verbal (áudio), além das linguagens híbridas, que subdividem-se em infográficos: elementos gráficos e fotográfico; audiovisual (som e imagem); hipertextos (interação).
Esta classificação tornou-se necessária para o estabelecimento da
relação entre o perfil emocional do usuário e os elementos mais frequentes utilizados nos formatos narrativos empregados no Jornalismo digital.
Dependendo do nível emocional apresentado, o leitor estará mais prédisposto a acessar uma plataforma, que ofereça um formato específico
de narrativa. O Design Thinking propõe uma alteração de modelos mentais, por meio de seus processos (inspiração, ideação e experimetação),
permitindo resolução de problemas complexos e a resignificação dos
papéis no Jornalismo digital.
A aproximação oferecida pelo Design Thinking revela um novo
olhar para o problema, resultando em processos de inovação. Esse ir e
vir reflexivo, permite que, nos jornais, a equipe envolvida no processo
desenvolva narrativas adequadas ao comportamento emocional do usuário (Design Emocional) e linguagens que podem ser associadas ao perfil
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em questão. Processo esse que facilita a tomada de decisão sobre a melhor forma de organizar os dados apurados na reportagem.
Percebe-se que o fazer jornalístico depende cada vez mais da parceria com profissionais de outras áreas como o Design e a Engenharia.
Vivemos um momento da história em que percebemos um excesso de
dados, que circulam na Web. Compreendemos que que se faz escassa é a
forma. Os dados precisam estarem informados para se expressarem. Podemos considerar que o “dado” no Jornalismo é qualquer elemento, seja
ele visual, textual ou interativo utilizado para contar uma história.
O termo “dado” pode ser compreendido como estímulos ou sinais percebidos pelo ser cognoscente. Informar significa dar forma a
algo (PERASSI, SANTOS, 2010) para que ele se expresse. Quando damos forma aos dados é quem eles passam a comunicar. Os dados desorganizados não comunicam. No Jornalismo, percebe-se que a narrativa é
a forma como organizamos os acontecimentos (MOTTA, 2005), por
meio dos dados levantados.
O grande desafio na produção de conteúdo neste ambiente fluido
e complexo - que possibilita a utilização convergente de diferentes linguagens -, está na forma como os dados devem ser organizados para que
comuniquem e atendam às necessidades do usuário. O Design Thinking
oferece o método ideal para esse cenário, dividindo o processo em três
etapas distintas: a inspiração, a ideação e a experimentação.
Os veículos esforçam-se em adaptar as histórias às linguagens
mais apropriadas ao tema e às necessidades do leitor. Observa-se, por
exemplo, que em notícias factuais são utilizadas narrativas menos complexas. Em reportagens especiais é mais frequente o emprego de linguagens convergentes. Os níveis emocionais do usuário, conceito desenvolvido pelo Design Emocional, associados a linguagem característica protagonista servem de orientação tanto em narrativas mais simples e como
também nas mais complexas.
O emprego do Design de Interface busca identificar o caráter de
ferramenta dos elementos que podem servir à narrativa de acordo com a
plataforma pretendida. O framework conceitual proposto revela que esse
processo é cíclico e convergente, não encerra-se no usuário. Parte do
emissor para o usuário, mas também é retroalimentado por ele. O tema
fornece provas indiciais que orientam a elaboração do formato narrativo.
Em conclusão, o framework conceitual proposto alia método empregado pelo Design Thinking ao conceito desenvolvido pelo Design
Emocional, que identifica as características emocionas do usuário - que
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podem ser associadas às linguagens mais frequentes utilizadas em narrativas na Web. O Design de Interface serve ao propósito de identificar o
caráter de ferramenta dos elementos e linguagens para orientar a constituição da narrativa no Jornalismo digital.
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8. ANEXOS
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ENTREVISTA JANET KOLODZY - PROFESSORA DA EMERSON
COLLEGE (VERSÃO EDITADA)
Pesquisadora - No seu livro, Practicing Convergence Journalism,
você apresenta uma tabela com ferramentas utilizadas na composição da narrativa digital. Quais reflexões devemos fazer a
respeito da construção narrativa apresentada no storytelling?
Kolodzy – Gosto muito desta tabela, porque ela nos faz a pensar
sobre esses recursos. Como público, nós vemos todas essas coisas juntas, mas o que cada uma destas ferramentas de comunicação entrega? Quais são os seus pontos fortes? Eu sempre gosto
de falar sobre força e fraqueza. Fazer conectar com a emoção é
uma força do visual e do oral. Os olhos e os ouvidos nos garantem essa conexão, com o que é emocional. Vou dar-lhe um
exemplo muito bom, do presidente dos Estados Unidos. Houve
ataques químicos na Síria, mas foi o visual entregou a mensagem. Ou, de alguma forma, foi a narrativa que fez a diferença,
estabeleceu uma conexão. Estas são minhas duas palavras, conexão e contexto. É aí que penso que, quando se fala sobre visualidade, os olhos são característica homem que estabelecem
essa conexão, quando tratamos de comunicação.
Pesquisadora - Como você percebe as transformações na forma
como o jornalismo conta as histórias? Quais são as principais
mudanças do impresso para o online?
Kolodzy – Penso que, da forma como o impresso operava, o visual e o texto estavam separados. Em outras palavras, eu lembro
que - como uma repórter de jornal impresso - eu saia e fazia
minhas entrevistas. Se eu precisasse de um registro visual então
eu ia para editoria de fotos e dizia, precisamos tirar algumas
fotos. Isso é passado. Na televisão sempre souberam que não se
pode ter apenas a imagem, é preciso do texto para que o público compreenda estabeleça uma conexão e que a imagem ganhe
contexto. Você não pode ser um jornalista e pensar, eu trabalho
somente com as palavras. E mesmo no fotojornalismo. Sempre
compreendi que a linguagem era visual, mas estava conectada
ao texto, que tornava a imagem mais compreensível. No jornalismo sempre houve silos em cada meio de comunicação. O que
o on-line tem dito, por cerca de 20, 30 anos, é que não há separação. E foi o que aconteceu. Nosso público tem dito: queremos
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ter escolha. E a escolha significa qualquer coisa e tudo. E eu
ensino isso aos meus alunos. Porque há tendência de, às vezes,
ficarmos na zona de conforto.
Exceto pelo fato de nossa audiência ter ido muito além disso.
Sim, eles querem uma matéria aprofundada, mas - muitas vezes
por questão te tempo - preferem acessar a imagem. Então, eu
gosto de dizer que num espectro de notícias, nós lhes demos o
meio, que muitas vezes é uma história de 500 palavras. Demoslhes um minuto e meio de reportagem na televisão. Agora temos
atalhos, a manchete de 100 caractéres e o vídeo de 10 segundos. Mas eles ainda querem o documentário, porque também
querem se aprofundar. Mas eles querem ter essas escolhas.
Pesquisadora - Podemos relacionar as decisões que o público faz
com o apelo emocional da narrativa?
Kolodzy – As pessoas querem que a comunicação funcione. Nós
tínhamos romances, então líamos e gostávamos de romances.
Gostávamos também de histórias longas e curtas. Mas agora curto ficou mais curto. Então, a questão é as histórias longas são
aceitas? Tem que refletir sobre o desejo do público. Esse espectro ampliou-se. Não é mais o meio como o jornalismo proporcionava, quase 30 anos atrás. Não é uma coisa ruim para os jornalistas se atualizarem. Temos que descobrir quais são esses novos
formatos.
Pesquisadora - Professora, e como escolher? Que caminho o jornalista deve tomar?
Kolodzy - E a resposta é sim (risos). Essa é a dificuldade no jornalismo hoje. Antes havia o textual e o visual. Hoje talvez tenhamos o curto e o longo juntos interagindo, ao alcance do público. Mais uma vez eu olho para o que acontece e vejo esportes
como um ótimo lugar para ver as tendências. Existem as pessoas
que só querem saber o placar do jogo. E quem fornece isso?
Nenhuma dessas pessoas diz: não, eu quero a análise, quero ouvir o que está acontecendo, eu quero a explicação, quero ver
exatamente o ponto x deste evento esportivo. Uma pessoa é
capaz de fazer esses dois tipos de cobertura? Sim, mas é muito
difícil fazer tudo ao mesmo tempo. Como jornalistas, nós precisamos compreender que precisamos entender os dois processos.
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E esse é o maior problema. Todo mundo quer tudo muito rápido.
E você vê isso definitivamente na televisão. Rápido, rápido, rápido, rápido e rápido. Histórias mais longas levam mais tempo
para serem produzidas e precisam de mais pessoas para realizálas. O problema tende a ser quando eles não existem pessoas
suficientes para fazer isso. Porque o longo leva mais tempo. Vivemos numa época em que estamos tentando reorganizar a produção. E parte da produção está sendo reorganizada, como por
exemplo o compartilhamento das notícias. Porque se você espera que uma pessoa faça tudo? Acho que nós já tentamos isso.
Isso vem acontecendo há uma década ou mais. Todo mundo tem
uma câmera no bolso ou um smartphone. Então, porque o repórter, que está tentando entender a história também não faz as
fotos? Por que o foco diferente. Às vezes, os olhos precisam se
concentrar em uma coisa, os ouvidos e o cérebro em outras. Em
termos de processamento, precisam estar em outro lugar. É aí
em que tropeçamos. E esse tem sido o problema. Claro que existem momentos em que o jornalista é a única pessoa lá. Algo
acontece e você faz sua reportagem usando todos os recursos
disponíveis. Dou-lhes um excelente exemplo daqui de Boston. O
atentado a bomba na Maratona de 2013. Quem fez a cobertura
foi o repórter David Abel, do The Boston Globe, assim que acabara de correr. Não foi o melhor vídeo do mundo. Tudo o que ele
tinha era o celular e ele fez o vídeo. Ótimo! Mas teve John Tlumacki, que era fotógrafo do The Globe, que dominava a linguagem visual, e fotografou todo o acontecido. Houve também, e
essa é a beleza das mídias sociais agora, outras pessoas que agora podem, como testemunha ocular, filmar e podem compartilhar o vídeo. Como jornalistas, nós temos um outro universo de
construção narrativa, que podemos acessar e descobrir como
esse novo espectro pode expandir nossas perspectivas, a compreensão de algo que antes nos parecia louco e incompreensível.
Pesquisadora - Como você vê o investimento do New York Times
em áreas que antes foram ignoradas nos jornais, como gráficos?
Kolodzy - Lembro-me, foi 2009 ou 2010, quando o NYTimes
anunciou a cobertura ao vivo do Oscar nas redes sociais. E disseram que teriam 25 pessoas envolvidas no evento. A maioria das
salas de redação não tem 25 pessoas, e no NYTimes você tem 25
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pessoas para cobrir um evento específico. Quero contar a história de David Fahrenthold, que é o repórter do Washington Post,
que fez uma matéria sobre as doações de Donald's Trump. O que
ele fez? Ele pensou, eu não posso estar em todos os lugares. Então, ele usou as mídias sociais para dizer: foi isso é o que eu encontrei. Alguém tem mais informações? Outros jornalistas, pessoas começaram então a enviar-lhe informações. Claro que ele
checou as informações encaminhadas. Todos nós temos que fazer isso. Podemos confiar em quem os enviou? Este é um fenômeno novo. Nós sempre tivemos pessoas nos contando história
que não eram verídicas. Eu trabalhei em redações de jornais e
lembro que isso também acontecia. Isso é há 40 anos. Mas é isso
que separa os amadores dos profissionais do jornalismo. Saber o
que é confiável e verificável e o que não é.
Pesquisadora - Então, o que o futuro reserva para o jornalismo?
Kolodzy - Acho que o futuro será ainda mais misturado e adaptável. O que eu quero dizer com essas duas palavras? Acho que
existem alguns jornalistas ainda gostariam de ver a pureza do
texto, de uma foto ou do vídeo. Eles não vão desaparecer. Eu
vejo que o “e” vai predominar no lugar do “ou”. E acho que a
linguagem visual será protagonista. As pessoas sempre foram
atraídas pelo visual, pelo apelo emocional. Os jornais há muito
tempo, mesmo antes da TV, já sabiam que uma grande foto na
capa tinha apelo emocional, portanto atrairia o público. E é isso
que queremos, queremos que as pessoas vejam as histórias que
publicamos. Essa é a palavra, queremos que as pessoas olhem
para o jornalismo. Em 1880 existiam as ilustrações. Por quê?
Queremos que as pessoas olhem. E se isso chama a atenção do
público, podem desejar ir mais longe e se aprofundarem na história. O elemento gráfico ainda atrai. Um bom exemplo é noção
que hoje se tem de visualização de dados. Aqui na Emerson, há
cerca de 4 ou 5 anos, apostamos nesta tendência. O design da
informação é outra tendência. Não é apenas um modismo. Estas
são tendências que têm como foco o jornalismo. O design da
informação organiza a informação em um formato mais acessível
para o público.
Pesquisadora - Como você vê o crescimento jornalismo de dados? Os jornalistas podem ser cientistas de dados?
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Kolodzy – Existe uma piada, que diz que entramos no jornalismo
porque não queríamos fazer matemática. E as percentagens nos
deixam loucos. O fato é que os números são uma fonte de informação vital. Os números isoladamente não fazem você olhar.
É a explicação de como os números impactam que faz as pessoas
olharem. E é isso o que você quer, uma narrativa onde os números possam ser compreendidos. Os cientistas de dados podem
fazer isso? Sim. Mas quem conta as histórias também precisa
compreender os dados. Não é que nos últimos dez anos começamos a olhar mais para os números. Não, eles sempre estiveram lá, mas hoje temos acesso a muito mais dados e podemos
nos afogar. Isso reforça minha filosofia: o que é velho é novo e o
que é novo é velho. Os números sempre estiveram por aí. Olhar
para os números nos ajuda a contar uma história. Agora, temos
algo de novo está acontecendo tão rapidamente. Mas o que fazemos com tudo isso? Daí volto para o conceito de mistura. Nós
temos que fazer algumas mudanças para entender melhor essa
convergência. Se eu sou muito boa em histórias, mas nem tanto
em números e preciso de alguém que seja melhor em números
apenas para me ajudar, não há problema com isso. E, com muita
honestidade, eu sou uma dessas pessoas. Hoje os cientistas de
dados querem trabalhar com os contadores de histórias, para
que suas informações realmente possam ser compreendidas.
Pesquisadora - É uma questão de embalagem, ou podemos dizer
que existe um novo formato de narrativa em construção?
Kolodzy - Definitivamente requer uma narrativa um pouco diferente. Devemos inventar novas narrativas, novas formas narrativas? Eu acho que de certa forma um pouco, porque estamos
vendo a convergência de ferramentas e informações. Mas é aqui
que volto para o conceito: o que é antigo é novo, o que é novo é
um pouco antigo. Você pode publicar muitos números, mas se
você não estabelecer uma conexão com o público... Na narrativa antiga temos o começo, o meio e o fim. Ainda hoje há a necessidade de se ter um começo, meio e fim das histórias. Mas,
freqüentemente, a escolha não pertence ao produtor, a escolha
pertence ao público. Eles determinam onde querem começar,
onde querem ir em seguida e onde eles querem acabar. Podemos
organizar o material para que ele faça sentido e que o público
possa juntar as peças. Porque ficar pulando de parte em parte
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pode criar uma desconexão. Essa é uma das questões-chave em
termos design online: contigüidade quando coloca os diferentes
elementos da história, talvez algum texto, um gráfico, um vídeo
ou som. A forma como você coloca esses elementos juntos pode
ajudar o público a fazer conexões.
Pesquisadora - Então, qual é o papel do leitor na construção
desta narrativa?
Kolodzy - Eu acho que o leitor deve entender que, como um motorista, eu posso tomar três ou quatro rotas diferentes para
chegar no destino. Mas há rotas que precisam ser tomadas. E são
não tomá-las não conseguirei chegar onde preciso estar. Falamos
muito sobre o mapeamento de histórias. Posso começar uma
história pela manchete. Ou não. Posso começar com a imagem.
Mas precisamos ter certeza de que nós estamos oferecendo ao
leitor todas as ferramentas. Como leitor eu não posso ignorar
essas rotas. Todos nós já fomos ao final do livro de mistério para
ver o fim, mas isso não tira parte da diversão? Essa também é
uma dificuldade no jornalismo. Mas a história é apenas entretenimento? Sempre foi entretenimento. É por isso que se chama
história.
Pesquisadora – Com tantas escolhas, como o público influencia a
construção da narrativa?
Kolodzy - Você deve pensar no público e no foco. E a parte mais
difícil é descobrir qual é o foco, sempre digo isso aos meus alunos. Descobrir o foco e como ele se relaciona com o público. O
que você quer que o público extraia de toda a história? Se você
não pode dizer qual é o ponto-chave, o público não vai fazer
isso por você.
Pesquisadora - E isso é determinante na escolha do formato da
história, seja um twit ou long-form?
Kolodzy - Eu acho que o foco, independentemente do método
para se alcançar uma audiência, precisa estar presente. Se não
houver foco, serei ineficiente, seja com 100 caracteres ou com
dez mil palavras. Por muitas vezes escrevi demais esperando
que o foco aparecesse. Como já cometi este erro, posso afirmar
que você pode escrever quantas palavras quiser, colocar efeitos
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especiais em vídeos, mas se não há foco a narrativa não vai funcionar. É isso o que acontece se você conta uma história sem
foco. Pode colocar vários links, efeitos e ferramentas fantásticas
que ainda não vou entender a história. Se eu não posso entregar
algo a alguém que diga: esta é uma ótima história porque eu
aprendi isso, então eu falhei.
Pesquisadora – Qual o maior desafio para a indústria em termos
de formato, na transição do impresso para o digital?
Kolodzy – Creio que o desafio é compreender, e acho que a TV se
deu conta mais rápido, que deve se pensar em consumidor versus o produtor. Eu sou o jornalista, eu sei o que precisa estar lá
na história. O que o público quer versus o que o público precisa.
Nós podemos sempre satisfazer ambos. Mas temos que fazer um
esforço. E acho que a parte mais difícil é compreender a diferença entre satisfazer e ser condescendente. Satisfazemos
quando pensamos que tudo o que eles querem é muita notícia
de celebridades. Então é só o que lhes damos e não nos preocuparemos com isso. Você é condescendente quando você diz: nós
sabemos o que eles precisam, precisam discussões intelectuais.
Por que eles não entendem que lhe damos o que há de melhor?
Acho que o desafio é descobrirmos novas formas de atrair o público para que ele se interesse e busque a informação.
Pesquisadora - Essa nova maneira pode ser por meio de um novo
formato narrativo?
Kolodzy - Eu acho que se aplica ao formato também. Pode funcionar se isso atraí-los e lhes faça querer ir mais fundo. Mas se
tudo o que você realmente quer é que seus leitores permaneçam em no site por mais tempo, então você está Satisfazendo.
Ou você é condescendente. Se você tende para um lado ou para
o outro é porque não está fazendo uma conexão com seu público. Esse tipo de comportamento capta a atenção do publico por
pouco tempo. Temos que começar a pensar em longo prazo no
jornalismo. Na minha geração, fomos para a faculdade e todos
nós temos um diploma. E, de repente, nos distanciamos do público. Lembro-me de quando eu ia para casa de meus pais. Meu
pai trabalhava em uma fábrica e o vizinho em um posto de gasolina. Quando me encontrava, o vizinho comentava: a imprensa é
horrível. Eles não entendem, eles não escrevem, eles fazem
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isso... Soa familiar? Uma vez que eu disse, Bob - seu nome era
Bob - olhe para mim, eu sou a imprensa. E se não existe essa
conexão com os Bobs no mundo, com os Janets no mundo, então
isso é um problema. Nós somos a mídia. Se tudo o que somos é:
eu vou ao Whole Foods... Nas coberturas, nós caímos de paraquedas em algum lugar, como acontece na cobertura internacional, realizamos a cobertura e partimos. Foi o que aconteceu na
cobertura política aqui. Parte deve-se ao encolhimento da comunidade jornalística. Acho que esse é nosso maior desafio, conectarmos ao nosso público.
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Janet Kolodzy (original)

02 de maio de 2017
Kolodzy - What I like about the chart it is that is a good way to
start to think about it. We know as audience that we see all these things coming together, but what is it do each of these types
of communication, what do each deliver? What are their
strengths? I always like to talk about strength and weakness.
Emotion is a strength of the visual and a strength of the oral,
the ear. The eye and the ear provide an emotional state. I will
give you a very good example, from the president of the Unite
States. There have been chemical attacks going on in Syria, but
the visual sent the message. Or somehow made through a different, made a connection. So it provided. These are my two
words, connection and context. That is where I think when you
talk about visual and framing, that is something that the eyes
take you as a human being in terms of communication.
Pesquisadora – How do you perceive the changes in the way
journalism tell stories? What are the major changes?
Kolodzy – I think first of all, the way print use to operate was that the
visual was separate from the text. In other words, I remember as a print
reporter, I would go out and do my reporting. If I needed something visual, I would then go to the photo desk and say, we need to get some
pictures. Ok. That is long gone. In television, you would say television
has always known that you can´t have just the pictures you still need
some of the text through the script for people to understand the connection, the context of the picture. Online has basically forced this notion of
that anything, any form of communication really has to engage all of the
senses. And you can´t be a journalist and think, my job is the words. And
even if you take a look of photojournalists, I´ve always understood their
job was the visual, but in relationship to how the words help to make the
visual more understandable. So there have been what we use to call the
silos in journalism, and online has basically been saying, now for a generation, over 20, 30 years. There is no separation. There was a silo for
each mode of communication. And what happened was, our audience,
thanks to the delivery, pretty much said: we want choice. And choice
means anything and everything. And I teach this a lot with my students.
Because there is at tendency, sometimes, to find a comfort zone. And
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that where we a comfortable in, I am the most comfortable in taking
notes, and I type them up, and I don´t have to worry about what people
are seeing. Except for the fact our audience has gone way beyond that.
Yes they want to engage in deep long thoughtful reading. That is really
good, but often times they also want: - I don´t have the time to do that. I
want a visual connection. I want the context. So I like to say we are on a
spectrum of news, were use to be, we gave them the middle, with is often a 500 word story. We gave them a minute and a half television report. And now we´ve got this 100 characters headline, we´ve got the 10
second video, so the short end. But we also still want, they want the documentary, they want to dive deep. But they want those choices and they
want went they want to do.
Pesquisadora - Can we relate the decisions the audience make to the
emotional appeal of the narrative?
Kolodzy – You want to know what is going on, But then, I don´t think
this is unusual I just think in terms of how people want the communication to work. We´ve always like to read a novel, since we had novels.
We like it long and we like it short. But now short got shorter. So the
question is how does long respond. And it can not be: short is only here,
in a 100 characters. It has to be in a lot of different ways, and it does
reflect what the audience wants. That spectrum has widen. With the
middle. Which what is journalism, I wanna say nearly 30 years ago,
would provide… That middle. It is not a bad point to start and educating
journalists about journalism. Because it is kinda simple. We gotta figure
out how to push them to the edges.
Pesquisadora – Professor, and how do you chose, as a journalist, which
way you should go?
Kolodzy – And the answer is yes (laughter). And that is the difficulty in
journalism today. One of the things it may be, this is really out there,
maybe we use to have the writer and the visual, maybe we have the short
and the long and they work together in the relationship to how, which
audience they need to reach out to. Again I take a look to what happens,
I see sports as a really good place to see trends. And there are those people: I just wanna know the score. And who provides it? None of those
people say: no, I want the analysis, I want to hear what is going on, I
want the explanation, I want to see exactly a break down of a key play in
part a event. Can one person do both of those? Yes, but it is hard to do it
at one time. So what we need as journalists to understand is that you
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have to understand both. And this is I think the struggle now. Everybody
wants everything really fast. And you see this definitely in television.
Fast, fast, fast, fast, fast. Longer stuff, they are taking other people to do
that. The problem tends to be when they don´t have enough people to do
that. And long takes longer. In some ways people who is doing it fast,
get a sense. In journalism there was this beat system where journalists
where allowed do develop an expertise in a particular area or topic or
agency, like the courts, the federal government. Even than it got so complicate trying to handle it. There has to be, we are in a age we are trying
to reorganize the production. And part of the production is reorganizing
a little bit the sharing of reporting. Because if you expect one person to
do it all… And I think we´ve tried that. That I think is going on for a
decade or so. And sometimes, this is particular true in terms of that old
separation between text and visual, is that everybody has a camera in
their pocket or a smartphone. Why can´t the reporter, who is trying to
get a sense of a story also take the pictures. It is different focus. Sometimes the eyes needs to be focus on one thing where the ears and the
brain, in terms of processing, needs to be somewhere else, and that is
where it gets tripped up. And that has been problematic. For saying all
that, obviously there are times when the journalist, they are the only person there, and something happens, you do it. I give them excellent
example here in Boston. The 2013 Marathon bombing. It was not the
best video in the world, but who took it was the reporter David Abel,
from The Boston Globe, and he had just finished running. All he had
was his cell phone, and he shot some video. Great. But then you had
John Tlumacki, who was a photographer for The Globe, and he just shot
everything and everything because he had his word visuals. But you also
had, and that is the beauty of social media now, you had other people
they are all eye witness, but now they have the ways they can record
their eye witness, and they can share it. And now as journalists we got
this other realm of storytelling. That we can access and figure out how
we can use that to help to expand the perspectives and expand the understanding of what it seems to be sometimes in our crazy word today
what is no way it could be understood.
Pesquisadora – How do you see The New York Times investment in areas that were overlooked at the papers, such as graphics?
Kolodzy – I remember, it was 2009, 2010, The NYTimes talked how
they did a live coverage with social media of the Oscars. And they said,
we have 25 people who would cover that. Most room don´t have 25 people, and you´ve got 25 people to cover one specific event. And so, it is
great that they are thinking in that kind of that kind of fashion, and that
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is really good. But you also have someone. I´d like to tell the story of
David Fahrenthold, who is the Washington Post reporter, who report
Donald´s Trump various cherishable donations, or most accurately lack
thereof. And what he did, is that what he said, I can´t be everywhere. So
he used the social media, to say this is what I found, can anybody find
more information, and other journalists, other people that where around
started sending him information, and giving him information. And again,
did he double check the material, but if he get it from 2 or 3 and check
the sourcing. We all have to do that. Can we trust who gave it to us?
This is a new phenomenon. This is a new why we´ve got o practice. We
´ve always had people who have tried to tell us a story and it is not true.
I mean, I worked in a old newspaper newsroom and I remember somebody would come in and say: oh we are down on our luck and need…
There where hucksters trying to get the paper to do a story, so they
would get money. That is 40 years ago. It is just faster and a lot easier
out there for that kind of stuff, but it is still goes down to, what I think,
separates the amateurs from the professionals in journalism. Is the idea
of knowing what is reliable and verifiable and what isn´t.
Pesquisadora – So what does the future holds for journalism?
Kolodzy – I think the future still is going to be, I think the word mixture
and adaptable. And what I mean by these two words. I still think there
are some journalists that would like to say: I would like to see the purity
of just text, or the purity of just photo, o the purity of just moving picture, in that respect. But I see, and those aren´t going to go away, I just see
it is going to be a and the and as appose to the or, it is going to dominate.
And I think that the visual is going to be first. I don´t think it is going to
change. People have always been attracted to the visual, because it grabs
them in an emotional way. Newspapers, way back when, even before tv,
new a big emotional picture, in the front page, would attract the audience. And that is what we want, we want people to look at. That is the
word, we want people to look at the journalism. 1880, there are still you
look at the, there were drawings. Why? We want people to look. And if
it catches their eye, and they may want to go further a learn more. There
is still this element of graphic visual catching the eye. A good example I
think is this notion of data visualization. Here at Emerson, about 4 or 5
years ago, we figure out that that is a trend. Information design is
another trend. These are not a trend because that just sounds really cool.
These are trends for the main purpose of we want them to look at the
journalism. Information design is designing the information so the people look at it.
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Pesquisadora – How do you perceive data journalism. Can journalists be
data scientists?
Kolodzy – Often times we have a little joke, there are certain jokes in
journalism, as we got into journalism because we didn´t want to do
math. And percentages drive us crazy. Except for the fact that is such a
vital information source and so, but ultimately here it is, if the data scientist can´t tell a story, which goes back to reaching a audience, making
them look. Numbers don´t make you look, explaining how the numbers
impact, having impact on the viewer, on the audience, that makes people
look. That is what you want. It is the storytelling with more understanding of the numbers. Can data scientists, yeah. But the storytellers need
to reach out to understand how data, and this is…, I can´t… This is not
like all of the sudden last ten years we have to look at data. No, it been
out there, but now there is much more data and we can get drowned in it.
This is again, a little bit of my philosophy is what is old is new and what
is new is old. Numbers have been around. Looking at numbers is that
help us to tell a story have been around. Now we´ve got something new
is happening so quickly. How do we utilize that? It goes back to that
word mix, mixture. We have to do some changing to understand that mix
has to come together. If that means, I am really good at stories but I am a
little bit shake at numbers and I need somebody that is better at numbers
just to help me make sure I understand them, fine. And quite honestly,
that is kind of personally where I´m at. There are times that I think I
have a pretty good sense, but maybe I need somebody else. But again,
what is also happening is that those data scientists really want the data to
get out there. They are trying to figure out ways that they can connect to
the storytellers, so their information can really be understood.
Pesquisadora – Is it a matter of packaging, or we can say a new narrative
is been constructed?
Kolodzy – It definitely requires a need to tell the narrative a little differently. Should we be inventing new narratives, new narrative forms? I
think there is a little bit of that, because we´re seeing a mixture of new
tools and information that come together. But ultimately, this is where I
go back to what old is new, what is new is a little bit old. You can put a
lot of numbers out there, if you can´t make that connection to the audience… And that is the old narrative, we talk about beginning, middle
and end. There is still a need to beginning, middle and end, but more
often today the choice belongs not nearly to the producer, the choice
belongs to the audience in determining where they wanna start, where
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they want to go next, where they want to end up. We can organize the
material so it makes sense, so that just jumping around can create a disconnect in their brains and understanding how these pieces can go together. One of the things have been talked about in terms of online design and I think, if this is true, is what we call contiguity, which the idea
is that you put the different elements of the story, maybe some text,
maybe it’s a graphic, maybe its video, maybe it is a sound bite. How do
you put those elements together, should able to help the audience make
connections. You need to show that they are connected. That takes that
whole page design from the old newspaper world into a different mode.
But again what can we learn about it? Why do we not put a picture that
is related to this text, why do we put it 4 inches away? Why don´t we
make it near each other, connected to each other. So that the audience
can see: oh the picture grab me, the video grab me. But I want to know
more: oh, there is some more information. Oh, there is a link that I can
go to?
Pesquisadora – So what is the role of the reader in the construction of
this narrative?
Kolodzy – I think that the role of the reader is to understand that, just
like the driver, I can take 3 or 4 different routes to get to my endpoint,
but there are routes that ´t need to be taken. If they don´t take them they
don´t get where they need to be. We talk a lot about story mapping.
Again, I may start with the headline, I maybe not, I will start with the
picture. And the picture may send me to that line. All right, we need to
make sure we give them… Does anyone really go to the back to go to
the bottom of a 20 pages scroll? Yeah, when you are reading a incredible
mystery. But again good example would be sort a serial that was done
by npr, which was a story of this crime. Do people really want to go to
the end? No they liked the idea of following a path to get to the point,
that is storytelling. The reader can ignore it. We´ve all done these, we´ve
all bought the mystery novel and we´ve gone and seeing the end, but
doesn’t it take away some of the fun? We can do that, but ultimately.
Again we´ve had this fight in journalism all the time. But is the story
just entertainment? It has always been entertainment. That is why it is
called a story.
Pesquisadora – Now the audience, with the many choices they have,
influences the construction of the narrative and sometimes even the
theme of the article. How does it affect the story?
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Kolodzy – You have to think of the audience and the focus. Trust me, in
teaching students, the hard part is to figure out the focus. What is the
point, and it ties back to the audience. What do you want the audience to
take away from all the story? And that is the theme, that is the focus.
What is the point? And if you can´t say what the point is, you audience
is not gonna find it for you.
Pesquisadora – And is that determinant in the format choice, whether
you right a twit of if you tell a story in a long-form?
Kolodzy – I think focus, regardless the method of reaching a audience,
needs to be there. If I am just gonna put a twit out there and I haven´t
figured out… What do you want the audience to know? I am as ineffectual as a storyteller in a 100 characters as I can be in ten thousand words.
I often know sometimes, and I was a terrible practitioner of this, I often
would write a lot and hoping of somehow the focus, what is the point,
would show up. Well, as someone who basically made that mistake over
and over and over, it is one of the things I constantly work in terms of
teaching journalists is that you can put as many words out there, you can
put as many clever activities on you video, fades, the sparkles, all of
that… If you don´t have the focus, it´s still not gonna work. I tend to
come up with a cruelder analogy, take a piece of cow manure, put it in a
pretty box, put some paper around it, put some flowers, ribbons, what
have I got? I still have a piece of cow manure. And that is what happens
if you try to tell a story without a focus. You can come up with all the
words, you can come up with the pretty visuals, great fantastic tolls and
links, I still don´t understand. If I can´t deliver, something to someone to
say: oh, this is a great story because I learned this. Then I failed.
Pesquisadora – What do you think is the struggle of this transition, in
terms of format, for the industry and for the journalists?
Kolodzy – I think we still faced with the issue of, and I think TV was a
little easier with this. They´ve understood that, they can´t… that just the
producer versus the consumer. I am the journalist, I know what needs to
be there. It´s the age of struggle. As opposed to what the audience wants
versus what the audience needs. We can always satisfy both. But we
have to make the effort. And I think the hard part is understanding,
whether we patronize or pander the audience. And we are still trying to
figure out what is, if we go between these two modes or is there a better
way. Pander is, we think all they want is a lot of celebrity news. So we
are just gonna keep putting out the celebrity news and we are not gonna
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worry about it. It is the line about online social media, using the listicles,
you know: 10 ways to clean your house in 10 minutes. We keep thinking
our audience, that is the lowest. We are just gonna put that stuff out there. That is pandering. Patronizing you say, well we really know that
they are still need to have this great intellectual discussion tide with, you
know, and I think, quite honestly, that a sizable portion of that in the
presidential election here which is that they where patronizing. Why
they don´t understand we´ve given them what is good. People know
when they are patronized. I think know there are less discerned about
being pandered, than there is some of that. That I think is the ultimate
challenge. To figure out these new ways that people can be attracted to
information.
Pesquisadora – Do you think this new way can be through a new format?
Kolodzy – I think it does apply in format as well, because if you think
about even now. It can work and attract them if you can give them something that looks great and entices them just wanting to go deeper. If
all you are really looking for is to them to stay in your site longer, then
you are pandering. And the other side of it is patronizing. I am only to
put up stuff that I know will attract the pure heart liberals out there, or
the pure religious conservatives out there. If you go to either you are still
in that patronizing versus pandering mode. And in both ways you are not
really making connection with what the audience is looking for. I take
that quizzes online, we all do. But what stops if it does not load fast
enough? All that little things. That bottom line is that I know this is frivolous I will let them pander to me. And yes they know they´ve got me
because I have this kind of a political bent, that is fine. But what happens is when that is the only thing, that creates a silo problem. It is hard,
it is really hard I think for journalists particularly who wants the eyeballs. We want people to see our stuff, right? But it is hard not to play
either one, because it tends to get the eyeballs. In the short term. We in
journalism, we´ve gotta start thinking long games. I know that in my
generation that has been some discussions about that. You think about
the earlier generations. I remember when the newspaper go was the first
union, put together in the 30ths. A lot of journalist where horribly paid,
they got no money. They created the union, then that happened, in my
generation we went to college, we all have a degrees. And all of the sudden we sort of lost a little bit of that touch sort of with where everybody
else is at. We kind of lost touch and it would of be funny. I use to remember every time I would think: oh, yeah. I am really cool. Or I would
go home and visit my parents, my father worked in a factory, next door
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neighbor was a guys who worked in a automobile garage, pumping gas,
he would sit the and start, really this is 30 years ago, he would tell me
how horrible the media where. Sounds familiar? They don´t understand,
they don´t write, they do this… Once I said, Bob – his name was Bob look at me, I am the media. And if there is not that connection with the
Bobs out in the world, with the Janets in the world. We are the media.
Then that is a problem. If all we are is, well, I go to the Whole Foods,
you know. And we parachute in. Just like what happen in international
reporting. Where we parachute into a place, cover what is going on and
we leave. There is a lot of that, I think done. In this past election we
went into places and left. In part is the decline of the shrinkage community news. How do we create that? How do we build that? That I think
also is the ultimate challenge.
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ENTREVISTA SERGIO PEÇANHA - EDITOR DE GRAPHICS DO THE
NEW YORK TIMES

Pesquisadora – Há um ano a editoria de graphics tinha cerca de
30 pessoas. Como está a editoria agora? Continua crescendo?
Peçanha – Antes estava ente 30 e 35 e agora tá crescendo mais
ainda e tem mais de 40, chegando a 50. Na época estavam reformulando todo o departamento de vídeo. Não demitiram ninguém, mas ofereceram um buyout – um programa demissão voluntária - , porque estão querendo mudar o perfil da empresa.
Pesquisadora – O que não tinha a equipe que eles querem?
Peçanha – Não sei os detalhes da parte de vídeo, mas dividiram
e reorganizaram o departamento, um voltado em vídeo social
media, facebook, facebook live e outro voltado em documentário investigativo, projeto é o nome. Outro focado em aumentar
a produção de vídeo hardnews.
Pesquisadora – Ele trabalhavam com câmera fotográfica, agora
trabalham também com celular?
Peçanha – As vezes sim, as vezes não, depende do que estão fazendo. O pessoal de news tenta usar um pouco de footage de
celular. Mas se a gente manda alguém nosso para coletar, eles
vão usar uma câmera. Um dos motivos é aumentar a produção
de vídeos nas redes sociais porque tem muito anúncio em vídeo.
Esse é um dos motivos. Também estão pensando em diversificar.
Documentários, colocar no Netflix, por exemplo. Não sei se isso
tá acontecendo, mas coisas desse tipo.
Pesquisadora - E no Gráfico?
Peçanha - No departamento de gráficos, no ano passado estávamos começando um projeto, um piloto. Com o objetivo de
tentar escalar o departamento de gráfico, fazendo o reporting
ficar mais visual. Outro projeto que está sendo desenvolvido é
motion graphics (animação). Uma das coisas que foi tentada foi
colocar um grupo de gráfico dentro de uma editoria, tentando
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trabalhar com os editores daquela editoria para aumentar a
produção. A ideia era experimentar e ver como seria. O resultado foi que só uma pessoa ficou e esse camarada trabalha com os
editores daquela editoria e faz a ponte entre aquela editoria e
gráfico, aquela editoria e vídeo, outros departamentos visuais,
como o de foto. Então ele é a ponte entre aquela editoria, internacional por exemplo, e as editorias visuais. Esse piloto foi
feito em internacional. Ainda estão fazendo testes. Eles estão
querendo aumentar a quantidade de gente visualmente letrada
em mais editorias. Porque é um pouco complicado esperar de
gente que passou basicamente a vida toda escrevendo que vá
ter ideias visuais novas. Posso marcar de você falar com o Josh
Keller, responsável pelo projeto. Eu, na editoria de gráficos vou
fazer duas coisas, ou matéria mais investigativa, pesquisa ou
trabalho visual mesmo, que é mais complexa. Ele vai fazer, num
ritmo mais rápido, coisas que não são tão complexas. O objetivo
dele é tentar encontrar mais soluções simples e boas. Uma das
coisas que eu fiz no ano passado foi um multimídia sobre um
repórter que foi para a Síria. Fiz sobre a Síria, sobre o Yemen,
tudo utilizando material de repórteres. Nesse caso tem foto de
celular, vídeo de celular. Com esse material fiz um multimídia.
Funciona bem. A gente está desenvolvendo uma maneira de fazer mais disso, mas também uma maneira de fazer isso mais
simples. O Josh Keller está fazendo um negócio muito parecido,
só que mais simples. O que eu faço demora 4 a 5 dias para fazer. O que ele faz dá para fazer em dois dias. A diferença básica
é que ele retirou o áudio. Sem áudio, facilita mais a produção.
Pesquisadora - Como você complementa essa ausência do áudio?
Peçanha - Com texto. No que eu fiz, o nosso repórter te leva no
passeio. No que ele fez, o repórter te leva por palavras escritas,
não por voz. Tem alguma vantagem em conexão no meu. Mas no
geral eu to achando que a diferença, o custo benefício, não...
Em termos de audiência as matérias visuais vão melhor.
Pesquisadora - Vocês tem medido?
Peçanha – Tem. Mas posso dizer que a média de matérias normais é de 30 mil, 20 mil, 15 uma matéria internacional. Uma
visual sobe para 150 mil. O interesse é bem maior. Elas vão melhor em social media. O produto é melhor. A gente está dimi-
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nuindo a quantidade de coisas que a gente faz e aumentando a
qualidade do que a gente faz. Mais qualidade que quantidade.
Agora está rolando um buyout de novo, só que dessa vez é só de
editores e editores assistentes. Eles querem mais repórteres e
menos editores. Estão cortando basicamente o copydesk. Vai ter
o repórter, o editor, que é o responsável pelo texto final. Hoje
basicamente a gente tem 3 partes, repórter, editor e editor de
copydesk. Acho que eles perceberam que havia muita redundância. As vezes eu vou em uma reunião para projetos que em NY
tem 6, 7 editores e lá no Yemen tem um repórter e um fotógrafo. É muita gente. É isso que estão tentando cortar. Uma outra
coisa que está acontecendo agora é que a estrutura de produção
que a gente tinha até hoje, já mudou um pouco, mas permanece basicamente como ela era em 1990. Que é uma estrutura
para imprimir jornal. Houve mudanças, mas esse buyout vai alterar mais radicalmente essa transformação.
Pesquisadora - Quantas pessoas tem na redação hoje?
Peçanha – Posso olhar para você mais mais ou menos umas 1100.
Esses caras que estão saindo no buyout, eles estão fazendo o
seguinte: eles vão cortar mais de 100 editores. Na maior parte
das vezes eles não fizeram passaralho. Fizeram essas coisas. A
quantidade de gente na redação continua igual. Eles estão trocando para fazer o que precisa. Eles vão contratar mais reportes e vão contratar mais gente visual. A equipe vai ser mais híbrida. Você precisa entender de design, de jornalismo, um pouco de programação, de animação, matemática. Eu sou jornalista, aprendi design no O Globo, to aprendendo animação. Eu
sempre desenhei... sempre fui visual. Fui aprendendo um pouco
no tapa. Eu não sabia matemática, aprendi aqui. O que acontece no nosso departamento é que não são 40 designers, umas
pessoas são muito boas programadoras, outras boas com números, outras são muitos bons designers e outros muito bons repórteres. Um colaborando com outro... Vai ter matéria que eu vou
editar e não vou programar nada. Tem matérias que são simples,
eu não faço programação complexa. Por exemplo uma matéria
que eu estava fazendo na semana passada, eu apurei, desenhei
e editei minha própria matéria. Depois disso a gente se edita,
obviamente. Alguém vem, lê o que eu escrevi e vai ajudar a editar um pouco. Cortar e fazer perguntas. O que está acontecendo
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com o repórter comum é que... As pessoas gostam de texto, eu
leio, você lê, todo mundo lê no celular. Não é isso. O Times está
querendo aumentar a quantidade de material visual porque está
percebendo que a nova geração é mais visual. Vai bem, as pessoas gostam. Mas acima de tudo, as pessoas continuam vendo o
Times pelo jornalismo de qualidade. Então não importa muito o
formato. Estamos evitando redundância. As vezes tem uma matéria grande, as vezes você têm 10 matéria competindo pelo
espaço na homepage. Eles estão reformulando o site e em vez
de fazer 10 matérias, vamos fazer 3 ou 4 e poder fazer cada
uma dessas 3 ou 4 melhor e promover melhor. É como se a gente
tivesse deixando de ter um diário, apesar de ser tudo imediato,
mas tem que ter um pouco de perspectiva. Vai ter sim a notícia
imediata mas logo em seguida colocar em contexto. A gente que
estar respondendo o que você quer saber. Mudou o plano de
saúde para um pacote diferente, né. Falei em uma linha o que
aconteceu, mas o que você quer saber? Se a gente está sabendo
o que vai acontecer. No minuto que acontecer vai ter gente na
redação para cavar. Enquanto você está escrevendo a matéria
básica, tem um grupo de pessoas que está pesquisando há dias
para se publicar o mais rápido possível – daqui duas horas - o
contexto, por que a pessoa já tem fontes. O mais rápido que
puder. Tá ficando cada vez mais freqüente, antes tinha um breaking news você ficava até tarde, ia para a casa tarde, publicava na segunda edição. Saia no impresso e no dia seguinte você
dormia até tarde. Hoje em dia, se acontece alguma coisa na Europa, esses atentados, está todo mundo trabalhando de casa,
daí eu ligo e meus colegas ligam e a gente faz reunião pelo
Google Hangout, e você trabalha até 3, 4 da manhã e você vai
acordar as 7 da manhã e vai estar lá no site, tudo pronto. Porque você quer amanhã de manhã. Se chegar 11 horas da manhã
e começar a fazer, já está tarde. (daí ele fala da estrutura, detalhar depois por escrito).
Eu sou coordenador de internacional, agora está mudando isso.
Acho que em breve eu vou ser como que um repórter especial e
aí vai ter gente mais nova que vai fazer breaking news. Eu edito, mas depois passo para esses caras. É fluido. Segunda, quando eu chegar lá vou ter uma reunião com esse cara sobre um
projeto. Não tem hierarquia. Tem, mas não para tudo. Na verdade é bem fluido.
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O que está acontecendo é que, se você tem um correspondente
hoje, correspondente antigamente ele ia lá e mandava uma matéria grande, só um texto grande para caramba e só uma vez por
dia. Hoje em dia se aconteceu alguma coisa no território dele,
ele vai mandar alguma coisa assim que puder, nem que seja um
parágrafo e vai acrescentando, acrescentando. Enquanto isso
um editor aqui em Nova Iorque vai colocando no contexto e vai
estar publicando. Esse cara vai estar só mandando feed. Que é,
entrevista alguém manda 3 parágrafos. E esse camarada aqui vai
montando a história. Ele nem escreve a história. Antigamente
ele só fazia isso, ele escrevia a história. Hoje, tem um cara que
se chama Declan Walsh. Ele é um correspondente. E outro cara
que é o Ben Solomon, que são bem diferentes. Um está no Egito
e outra acabou de ir para a Ásia. (transcrever os nomes que ele
escreveu no bloco). Eu coloquei 1,2, 3, 4. Em ordem, só faz impresso, está fazendo uma transição melhor. Ou seja, ela escreve
matérias como esse cara faz, mas consegue interagir melhor
com um departamento como o meu, colaborar com vídeo. Esse
primeiro cara não colabora nada, old school. Essa mulher aqui é
uma boa repórter que está começando a entender, está entendendo. Esse cara aqui é o que eu gostaria que todo repórter fosse. Ela, se continuar evoluindo... Os dois são igualmente bons
repórteres de texto, mas esse cara tira foto, esse cara faz vídeo, grava áudio. Ela está aprendendo, esse cara aqui não vai
aprender nunca. E esse cara aqui é só de vídeo, que é correspondente. Ele está ganhando um pitch, que é um setor. Ele está
indo para a Ásia, agora. Vai morar na Tailândia e vai cobrir aquela área. E ele é um cara de vídeo. Ele faz documentário, filme,
essas coisas. Compara o tipo de matéria que esse cara faz, com
o tipo de matéria que essa mulher faz, com o tipo de matéria
que esse cara faz, com o tipo de matéria que esse cara faz. A
gente está indo na direção do 3 e 4. (ordem dos lugares onde
estão instalados – Asia, Egito, Itália e Líbano (ela) – cobre a Siria)
Pesquisadora – A narrativa mudou porque o perfil do público mudou?
Peçanha – A gente publicou um relatório no ano passado. O Times está entendendo que a sociedade está ficando mais interessada em cobertura visual e multimídia, mais rica, mais rápida.
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São muitas coisas que eles estão fazendo para tentar atender.
Uma coisa que esse projeto que eu escrevi, da Síria, tem a ver. A
gente está tentando fazer uma conexão entre nosso repórter e a
audiência. Parte disso é o repórter postando no Facebook, o repórter está pegando perguntas no Facebook agora, o repórter
colocando live vídeo da Síria e de onde quer que ele esteja, são
matérias como a que eu fiz, em que o cara... Você vendo e ouvindo o repórter no lugar da ação. O Times percebeu que.. por
exemplo. O Times tem muito mais correspondentes que o Vox,
muito mais, mas o público estava percebendo o Vox muito mais
presente nesses locais que o Times, porque o Times sempre contava a história mas nunca dizia, ele dizia lá no comecinho Bancoc e começava a matéria. Eles estão agora colocando o repórter mais na matéria. Então você esta vendo agora matéria em
primeira pessoa.

