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Resumo 

 

É natural que, passado o período de euforia de uma nova tecnologia, chegue o momento de 

refletir quais são seus verdadeiros potenciais e limitações. Para as redações de jornais 

locais, a popularização da Internet significou incorporar mudanças e redefinir estratégias. 

Nesse contexto, o impresso vê-se diante de um duplo desafio: migrar seu conteúdo para a 

rede e garantir a sustentabilidade da empresa. Acreditando na relevância do jornalismo 

local, este trabalho tem como objetivo analisar alterações no modo de produção e 

distribuição de notícias dessas redações. Mais do que investimento em tecnologia, a Internet 

desafia os jornalistas a modificarem suas mentalidades e comportamentos. Nesse artigo, foi 

considerado como estudo de caso o jornal A Voz da Serra, de Nova Friburgo (RJ), com 

quase 70 anos de existência. 
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INTRODUÇÃO 

 

O jornal local é a principal fonte de informação de uma cidade. O impresso A Voz 

da Serra, de Nova Friburgo (RJ), é o foco desse trabalho, que, apesar das dificuldades 

econômicas vividas, ainda é o jornal mais lido na cidade. Basta observar sua circulação 

diária em 2011: 5 mil exemplares diários – enquanto a Folha de São Paulo, maior jornal 

nacional em circulação no Brasil, vendia uma média de 50 unidades por dia
3
. 

Essa diferença não significa um juízo de valor, apenas indica a identificação dos 

friburguenses com seu jornal. A imprensa local desempenha um papel único na criação e 

manutenção da identidade nas comunidades. Quando jornais locais fecham, morre um 

pouco da história da cidade, o guardião da democracia, o espaço aberto para leitores 

conversarem entre si, a identificação dos leitores. 

Acreditamos que não foi o surgimento da Internet que provocou o fechamento de 

inúmeros títulos no Brasil. A Internet é apenas uma ferramenta. Se ela intensificou o 

                                                 
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática de Comunicação Multimídia – VII Jornada de Iniciação Científica em 

Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Estudante graduada no curso de Comunicação Social (habilitação em Jornalismo) pela UERJ em 2011. E-mail: 

ventura.layse@gmail.com 

 
3 Dados obtidos com o canal de circulação do jornal A Folha de S. Paulo por e-mail no dia 07/11/2011.   
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encerramento de redações, é necessário adaptar-se. A notícia continua sendo necessária ser 

publicada. Nunca foi tão necessário o jornalista para contextualizar as informações, gerando 

conhecimento para os leitores.  

O jornalismo local ficou esquecido durante esse período eufórico dos primeiros anos 

da Internet. Com sua popularização e a compreensão melhor das mudanças que ela 

promoveu no jornalismo, agora é o momento de olharmos pelo jornalismo local. Tudo o 

que foi percebido e aprendido até agora serve para a imprensa local. 

Este trabalho visa contribuir para o desenvolvimento do jornal local por meio da 

análise de A Voz da Serra. O jornal, que completa 70 anos em 2015, é a publicação mais 

antiga da cidade. Ele nasceu com o fim Estado Novo de Getúlio Vargas, sobreviveu à 

ditadura militar e, atualmente, enfrenta os problemas econômicos que todos os jornais 

impressos estão passando – porém sem a quantidade de capital humano para analisar as 

possibilidades. Nosso dever, como pesquisador e cidadão, é garantir que a nossa voz 

continue sendo impressa nas nossas comunidades. 

 

DESCRIÇÃO 

 

O jornalismo local desempenha um papel insubstituível pelos grandes jornais. Entre 

seus atributos, Balladas (2010, online) ressalta a importância da publicação para a história 

das comunidades, seu poder de identificação o leitor, o papel atuante na manutenção da 

democracia, o espaço disponível para a comunidade expressar-se e a contribuição para a 

criação da identidade coletiva. “Investir nos jornais locais é investir no desenvolvimento 

social e cultural das comunidades”, conclui. 

Este é o momento de os jornalistas que acreditam na relevância do jornalismo local 

lutar pela sobrevivência do mesmo. Apesar da ameaça de um jornalismo imediatista, raso e 

ininterrupto da Internet, é importante conseguirmos identificar as potencialidades desse 

novo meio de comunicação e aproveitá-las na reinvenção do jornalismo local. 

Analisaremos o jornal A Voz da Serra, uma publicação de Nova Friburgo, região 

serrana do Rio de Janeiro. Fundado em 1945, o impresso nasceu como um porta-voz do 

Partido Social Democrático (PSD). A transposição da máquina tipográfica para a 

impressora offset demorou quase 40 anos para acontecer. Com a facilidade de imprimir-se, 

vieram as edições diárias (de terça-feira a sábado) em 1995.  
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A redação do jornal é totalmente informatizada e nela trabalham cerca de 30 

funcionários, em quatro editorias: geral, política, policial e esporte. Cerca de dez 

trabalhadores são jornalistas (um editor-chefe, um chefe de reportagem, um editor de 

política, um editor de esportes, seis repórteres), dois são fotógrafos, um é revisor, um é 

editor gráfico, três são designers e por volta de quatro trabalham na gráfica. 

No dia 12 de junho de 1997, A Voz da Serra criou seu site. Atualmente, ele é 

acessado por uma média de cinco mil pessoas por dia.  

Para sermos agentes da mudança nesse novo modelo de jornalismo que surge, é 

necessário entender, primeiramente, quais são os principais artifícios do jornalismo online. 

Ao refletirmos sobre esses processos, poderemos, então, não apenas compreendê-los, mas 

também absorvê-los mais naturalmente nas redações locais, como parte da evolução da 

mensagem e dos meios tecnológicos. 

Neste trabalho consideramos os tópicos desenvolvidos por Palacios apud Rodrigues 

(2009, p.16) para a análise das mudanças provocadas pela Internet: A) Convergência; B) 

Interatividade; C) Hipertextualidade; D) Personalização do conteúdo; E) Memória e 

armazenamento de informações; F) Atualização contínua das informações.  

 

A) Convergência 

 

Apesar de a world wide web existir desde 1995, o uso da multimídia na Internet por 

sites jornalísticos só se tornou viável a partir do aumento da largura de banda das conexões 

dos usuários, ocorrida por volta do ano 2000. A partir deste momento, começa o processo 

de convergência, o qual reúne em uma mesma página foto, vídeo, áudio, texto, infográficos. 

Gonzalez apud Canavilhas (2005?, p. 1) identifica quatro fases de evolução do 

jornalismo digital: 1) Fac-simile (correspondente à reprodução em ambiente online das 

páginas impressas de um jornal); 2) Modelo adaptado (o conteúdo é o mesmo da versão 

impressa, mas é apresentado em um layout próprio); 3) Modelo Digital (o conteúdo e layout 

passam a ser produzidos para o ambiente online com a utilização do hipertexto e 

comentários nas matérias); 4) Multimédia (as características específicas do meio digital são 

exploradas ao máximo, como interatividade e multimodalidade). 

A convergência trouxe a necessidade de um profissional polivalente, que saiba 

filmar, entrevistar, fotografar, atualizar as redes sociais. Sant’Anna (2008, p.185) destaca 

que não se trata de trocar os jornalistas das redações impressas por esses profissionais 
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multimidiáticos, mas de contratar mais jornalistas, que tenham amplos conhecimentos e 

consigam contextualizar os acontecimentos dentro das matérias. 

Essencialmente, o desenvolvimento tecnológico não altera as competências 

jornalísticas, acreditam Bardoel e Deuze (2001, p. 91-103). Porém, quando aumentam o 

número de ferramentas e informações no trabalho, o jornalista deve desenvolver-se junto. 

Nesse panorama convergente e competitivo, o jornalista terá que mostrar seu valor 

agregado e sua capacidade de resposta para com seus clientes. É um profissional que 

consegue intermediar a complexa trama entre a tecnologia e a sociedade, entre notícias e 

análises, entre comentário e seleção, entre orientação e investigação. 

O jornal A Voz da Serra explora pouco a convergência na redação. As notícias do 

impresso são transpostas na íntegra para o site, que não possui conteúdo exclusivo. Além 

disso, as fotos utilizadas nas notícias são apenas as produzidas pelos fotógrafos da empresa. 

Para modificar esse quadro, o jornal poderia investir em celulares que fotografassem 

e filmassem, e preparar os jornalistas e fotógrafos para fotografarem e filmarem vídeos 

curtos nos locais em que a equipe já fosse apurar a matéria. Dessa forma, o deslocamento 

para a cobertura produziria mais conteúdo. O jornalista poderia utilizar seu próprio celular 

para gravar depoimentos e utilizá-los posteriormente como podcast. 

O subaproveitamento das tecnologias pelos jornalistas está intimamente relacionado 

com a falta de orientação nas redações – seja pelo engessamento do ensino nas faculdades, 

seja pela deficiência de empreendedorismo dos chefes de redação. Em termos tecnológicos, 

o conteúdo multimídia pode ser criado apenas partir do celular. 

As matérias poderiam ser pré-divulgadas nas redes sociais, inclusive convidando os 

leitores a darem o seu depoimento sobre determinado assunto. Por exemplo, em uma 

matéria falando sobre as enchentes em Friburgo, os jornalistas poderiam sair com seus 

próprios celulares (o que aumentaria o tamanho da área noticiada), convidar o leitor a 

mandar fotos para determinado e-mail, mapear as áreas onde ocorreram mais perda de 

imóveis por meio do Google Mapas, disponibilizar uma webcam ao vivo de determinados 

pronunciamentos do governo etc. São recursos que já estão sendo feito por outros jornais e 

promoveriam uma dinâmica semelhante no jornal friburguense. 

 

B) Interatividade 
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Depois da criação da Rede Mundial de Computadores (RMC), que durante dez anos 

se preocupou apenas na publicação de material, surgiu a Web 2.0, na qual a ênfase é na 

interatividade e os internautas colaboram com a produção de conteúdo. “A produção 

colaborativa transforma-se no principal valor, apostando-se que quanto mais interagentes 

participarem da construção coletiva, mais bens públicos podem ser compartilhados por 

todos os participantes.” (PRIMO E RECUERO, 2006, p. 83 – p. 93). 

A interatividade afeta substancialmente a produção de notícias. Anteriormente, o 

leitor lia passivamente o jornal. Agora, a tendência é cada vez mais os leitores colaborarem 

com os repórteres, enviando suas sugestões de pauta e material para ser publicado (texto, 

vídeo, foto e áudio), dando suas impressões sobre a cobertura de determinado evento e 

aprofundando o debate com outros leitores. Nesse contexto, o jornalismo local e hiperlocal 

ganham nova força: os leitores querem não apenas se informar do que acontece no seu 

bairro, mas também contribuir ativamente para solucionar os problemas encontrados.  

O problema nesse novo cenário é a falta de credibilidade do leitor para a produção 

de conteúdo. Primo e Träsel (2006, p. 37-56) ressaltam que o “cidadão-repórter” é 

questionado quanto a sua postura ética frente à apuração jornalística, que, sem 

conhecimento formal ou um diploma de uma instituição de ensino, parece não ter 

competência para fazê-la. Embora seja visto como ameaça por algumas pessoas, o 

webjornalismo participativo permite a realização de cobertura em lugares onde não há um 

jornalista e criação de mais uma fonte de informação. 

A colaboração entre profissionais de jornalismo e membros de comunidades, 

portanto, é mutuamente interessante. “Ao invés de ficar discutindo quem pode ou não pode 

ser jornalista, deveríamos estar preocupados em como capturar a incalculável massa de 

conhecimento tácito, mais popularmente conhecido como sabedoria popular, existente em 

nossas comunidades urbanas e rurais.” (CASTILHO e FIALHO, 2009, p. 142).  

De acordo com Alves, qualquer cidadão pode “cometer atos de jornalismo”, desde 

que aprenda as técnicas e incorpore a deontologia e ética jornalísticas. Para ele, não é o 

diploma que faz o jornalista, mas a prática do jornalismo.  

 

Antes esse cidadão precisava de um meio de comunicação para exercer o 

jornalismo, hoje, no ambiente digital, o cidadão é o meio. Mudamos de 

um sistema de mídia que era mídia-cêntrico para um sistema que chamo 

de eu-cêntrico, centrado no indivíduo que tem hoje capacidade de 
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informar, de gerar audiência para suas formas de expressão, que podem 

ser jornalísticas ou não. (ALVES, 2011, informação verbal)
4
.  

 

Para além de ser apenas uma questão de ética profissional, o webjornalismo 

participativo permite construção exponencial de conhecimento, conforme Castilho e Fialho 

(2009, p. 138). A troca de informação entre os participantes do processo comunicacional 

gera a agregação de valor por ambas as partes e ainda por uma terceira, que pode acessar 

aquele conteúdo posteriormente. É o que Lévy chama de inteligência coletiva: a capacidade 

de partilhar e acessar o conhecimento de outras pessoas (1999, p. 179). Ele destaca que para 

existir uma inteligência coletiva em larga escala acaba sendo necessário a virtualização ou a 

desterritorialização das comunidades no ciberespaço. 

O jornal A Voz da Serra é uma publicação pouco sociável no ambiente online. O 

site não oferece possibilidade de comentários nas matérias e as redes sociais não são 

atualizadas periodicamente – ferramentas essenciais em qualquer site atualmente. O site do 

jornal deveria ter os links para as mídias sociais mais importantes, como o Facebook e canal 

no Youtube, além de disponibilizar feed RSS para os leitores
5
. 

A agenda dos eventos que acontecem em Nova Friburgo é naturalmente impressa no 

jornal. A redação poderia aproveitar para publicá-la também na versão online. Assim, os 

moradores da cidade e os turistas teriam acesso a toda programação cultural em apenas um 

site, o que ajudaria a fidelizar leitores. Nesta página, os usuários poderiam localizar o tipo 

de lazer que procuram, disponibilizar fotos da balada, comentar a respeito de determinado 

show e sugerir eventos que não estivessem incluídos na agenda. 

Objetivando aumentar seu quadro de colaboradores, a redação poderia identificar 

quais moradores (atuais ou não) de Nova Friburgo gostariam de contribuir com seus relatos 

e perspectivas, cooperando nessa importante tarefa de manter vivo o jornal local.  

Para Castilho (2011, informação verbal)
6
, o jornalismo participativo ainda é 

incipiente no Brasil por dois motivos: as limitações técnicas e transposição da política 

vertical e unidirecional das redações impressas nas digitais. Apesar dessa restrição no país, 

a tendência, segundo ele, é o crescimento dessa interação à medida que mais pessoas 

                                                 
4
 Entrevista realizada com Rosental Calmon Alves, por e-mail, pela autora no dia 28 de novembro de 2011. 

 
5
 RSS é uma tecnologia que permite os usuários de determinado site acompanharem suas atualizações sem precisar visitá-

lo, feita por meio de um site agregador que junta, em uma só página, todos os feeds assinados em diversos locais. 

 
6
 Entrevista realizada com Carlos Castilho pela autora por e-mail no dia 23 de novembro de 2011. 
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tenham acesso a ferramentas como blogs e redes sociais. Ele ressalta que a resistência à 

mudança é o principal motivo para essa não ser uma prática mais difundida nas redações.  

 

Toda a mudança implica ingressar num território desconhecido, logo, que 

transmite insegurança. E pouquíssimas pessoas gostam de conviver com a 

insegurança, dúvida e possibilidade maior de erro. No caso do jornalismo 

participativo, existe uma razão adicional: a perda dos privilégios 

associados à exclusividade no manejo da informação.  Mas esta é uma 

sensação passageira, que já afetou os jornalistas quando ocorreu a 

popularização do rádio e da TV. As redações, ou o que sobrar delas, vão 

acabar se acostumando a ter que dialogar com o público e com os usuários 

da internet, em vez de ditar regras informativas e impor agendas 

noticiosas. (CASTILHO, 2011, informação verbal)
7
. 

 

O webjornalismo local será influenciado gradativamente por tecnologias como 

telefones celulares e serviços de geolocalização (ALVES, 2011. informação verbal). Esses 

meios têm se provado importantes para o jornalismo e as comunidades, e a tendência é 

crescerem nos próximos anos, conforme a população local se beneficie neste ambiente. 

 

Estamos entrando num mundo pós-industrial, deixando a comunicação de 

massa que caracterizou o século passado. Nesta nova era, a audiência 

passiva está dando lugar a redes ativas de cidadãos. O jornalismo precisa 

entender isso e adaptar-se a esse novo ecossistema midiático que se está 

formando, onde a comunicação é mais horizontal, mais interativa. 

(ALVES, 2011, informação verbal)
8
. 

 

Já os colunistas de A Voz da Serra poderiam ter blogs vinculados ao site principal, 

atualizados durante a semana – e não apenas seu espaço publicado no jornal. Além de 

possibilitar mais espaço de trabalho para os jornalistas, estimularia a fidelidade do leitor e a 

vontade de colaborar com o conteúdo escrito por seus colunistas favoritos. 

 

C) Hiperlink 

 

A interatividade proporcionada pela criação do hiperlink foi uma das novidades 

mais úteis da Internet, de acordo com Concha Edo (2007, p. 8), pois relaciona ideias da 

mesma forma que a mente humana e facilita o acesso a todos os tipos de arquivos.  

Essa forma de navegação por meio do hipertexto começou a ser feita na primeira 

fase da Rede Mundial de Computadores (PRIMO E RECUERO, 2006, p. 83 – p. 93). Os 

pesquisadores destacam ainda o potencial participativo que surge com a web 2.0. Para eles, 

                                                 
7 Idem ao item 6.  

 
8 Idem ao item 4. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 8 

o melhor exemplo desse modelo é a enciclopédia colaborativa Wikipédia, “na qual cada 

verbete e seus links podem ser criados por todo internauta, mesmo que de forma anônima”. 

O hipertexto permite a personalização da leitura, ou seja, cada internauta navega 

pelo mesmo site de maneira diferente. Bardoel e Deuze (2001, p. 91 – p.103) ressaltam o 

uso para o jornalismo online, no qual o jornalista oferece informação sobre a informação e 

para o usuário significa que ele pode optar por ler um relato conciso ou aprofundado. Primo 

e Recuero (2006, p. 83 – p. 93) acrescentam a isso as subjetividades que o internauta 

carrega para dentro do momento da leitura, recordando e relacionando diversos textos 

anteriores com aquele que está sendo lindo no momento.  

Na Era da Informação, a personalização do conteúdo pode gerar a falta de um 

significado comum e a alienação generalizada, de acordo com Castells: “Se, como parece 

ser o caso, fora do mundo multimédia construímos os nossos próprios sistemas de 

interpretação com a ajuda da Internet, somos livres, mas potencialmente autistas.” (2004, p. 

240). Para reconstituir esse significado comum, ele sugere a experiência partilhada, já que 

as nossas mentes não são mundos isolados e únicos, e estão inseridas dentro de um 

ambiente social.  

A hipertextualidade muda, assim, o próprio modus operandi do webjornalismo. As 

notícias devem ser criadas já pensando: às quais produzidas anteriormente elas podem ser 

associadas; os links externos a que se referem; a possibilidade de o leitor se interessar por 

outra notícia da mesma editoria ou tema.  

A Voz da Serra explora pouco a ferramenta do hipertexto. Os colunistas quando 

citam algum fato já noticiado pelo jornal não usam hiperlink para o texto original. Além 

disso, não existe a preocupação em manter esse leitor no site, relacionando e 

contextualizando conteúdos. Nesse caso, a solução é treinamento, sensibilizando os 

jornalistas sobre como o hiperlink pode alterar a navegabilidade do leitor no site.  

Outro recurso que poderia ser criado é a divisão do conteúdo em editorias no site. 

Para isso, é necessário criar a possibilidade de o leitor acessá-las ou por um menu 

superior/lateral ou pela página inicial ou, ainda, pela própria matéria lida. 

 

D) Personalização do conteúdo 

 

A navegação na Internet permite ao usuário ter acesso a um conteúdo personalizado, 

seja ativamente pela assinatura dos serviços que mais lhe interessam, seja passivamente 
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pela coleta de dados pessoais realizada pelos sites. Conforme o leitor acessa as notícias, o 

próprio sistema revela informações sobre suas preferências.  

O próprio uso de hiperlinks, citado anteriormente, promove o acesso ao conteúdo 

exclusivo, pois cada leitor acessa a matéria de maneira única. Nessa perspectiva, o modelo 

atual de hierarquia de conteúdo – a pirâmide invertida – cede lugar a outras possibilidades 

de leitura da notícia. Deuze (2001, volume 1) apoia a o modelo proposto por Guay: um 

octógono. Antes de ser um polígono com oito lados iguais, trata-se de uma figura composta 

por oito pirâmides, cada uma delas relacionada a um conteúdo e todas interconectadas por 

um ponto em comum, o ponto central.  

 

This shape, an octagon, can be seen as a collection of pyramids (top 

starting from the center), each representing a different but interconnected 

in non-linear style (cf. without a predetermined point of entry) part of the 

newsstory. The shared top of these eight pyramids – each embedded with 

different kinds of content such as audio, video, infographics, still images, 

text, interactive tools, archives and so on - could be seen as the 

‘traditional’ newslead. (DEUZE, 2001, volume 1)
9
.  

 

Outro fator importante para a personalização de conteúdo são os sites de busca e as 

redes sociais. O Pew Research Center’s Project for Excellence in Journalism realizou um 

estudo detalhado com estatísticas do Nielsen Company dos Estados Unidos. O estudo 

Navigating News Online
10

 examinou os 25 sites de notícias mais populares do país, 

investigando quatro principais áreas do comportamento da audiência: como usuários 

chegam a esses sites; quanto tempo eles permanecem em cada visita; o quão profundamente 

eles navegam; e para onde eles vão quando eles saem do site. 

Entre as descobertas da pesquisa, o instituto revelou que mesmo entre os principais 

sites de notícias, o Google permanece como a principal entrada de acesso. O site de buscas 

responde por uma média de 30% do tráfego nesses sites. 

Na prática, esse comportamento revela uma mudança na demanda por conteúdo. O 

usuário quer se informar sobre determinado assunto, não dando muita importância para qual 

site aparecerá primeiro no resultado. 

                                                 
9 Em tradução da autora: Esta forma, um octógono, pode ser vista como uma coleção de pirâmides (o topo começando do 

centro), cada uma representando uma parte da notícia em um estilo não-linear, porém interconectado (por exemplo, sem 

um ponto pré-determinado de entrada). O topo compartilhado dessas oito pirâmides – cada uma incorporada com 

diferentes tipos de conteúdo, como áudio, vídeo, infográfico, imagens, textos, ferramentas interativas, arquivos, etc – pode 

ser visto como o lead "tradicional". 

 
10 Pesquisa disponível em <  http://www.journalism.org/analysis_report/navigating_news_online?src=pp-footer>. Acesso 

em 28/11/2011. 
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A pesquisa mostra ainda que as redes sociais aparecem como segundo meio de 

entrada dos leitores. Dos cinco maiores sites de relacionamento, Facebook é o segundo – 

em alguns momentos o terceiro – mais importante condutor de tráfego. Twitter, no entanto, 

apenas é registrado como uma fonte de referência. No mesmo sentido, quando usuários 

deixam um site, as ferramentas de compartilhamento de conteúdo, localizadas ao lado da 

maioria das matérias, aparecem no ranking dos links mais clicados. 

O jornal A Voz da Serra não oferece nenhum recurso para personalização da página, 

como por exemplo, as editorias que determinado leitor gostaria que aparecessem na página 

inicial do site quando ele realizasse o login. 

Além disso, não existe um monitoramento das matérias mais acessadas no site do 

jornal por ferramentas como o Google Analytics. A redação até usa o aplicativo, mas 

apenas para mensurar a quantidade de visitas mensal. Eles poderiam usar informações sobre 

os conteúdos mais acessados, quanto tempo os leitores permaneceram em determinada 

notícia e taxa de rejeição para entender melhor o perfil de quem acessa o site e criar 

estratégias de produção e divulgação de conteúdo. Esse levantamento ajudaria também os 

jornalistas na produção direcionada de conteúdo e a venda de espaço publicitário no site. 

 

E) Memória e armazenamento de informações 

 

Com a criação da Internet, surge também um modelo distinto de memória e 

armazenamento de informações, caracterizado, principalmente, pelos bancos de dados 

online – que modificam a produção e divulgação de notícias. Palacios (apud Palacios, 2008, 

p. 7) diz que o caráter ilimitado da Internet possibilita, além de um espaço amplo para a 

publicação de notícias, “a disponibilização online de toda informação anteriormente 

produzida e armazenada, através da criação de arquivos digitais, com sistemas sofisticados 

de indexação e recuperação da informação”. 

A possibilidade de manter um banco de dados online alterou também as rotinas dos 

jornalistas nas redações, que contam agora com informações ilimitadas interna e 

externamente. Além disso, permite a utilização dessas informações como contextualização 

ou histórico de um acontecimento. 

Para as empresas, significa também a possibilidade de ganho, já que ela pode 

oferecer edições antigas, por exemplo, como produto. Já para o usuário, permite navegar 
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pelos conteúdos anteriores, investigar a veracidade das informações e personalizar o seu 

espaço online em determinado site jornalístico. 

O lado mais perverso do banco de dados está sendo questionado atualmente com o 

armazenamento das informações pessoais, no que Eli Parisier chama de “filtro bolha”. No 

vídeo veiculado pelo TED
11

, Parisier discursa como a personalização de conteúdo e o banco 

de dados alteraram o direito de o usuário navegar livremente pela rede. 

Segundo ele, esta mudança na Internet está nos conduzindo para uma Internet que 

“nos mostra aquilo que ela pensa que queremos ver, mas não necessariamente o que 

precisamos ver”. No caso do Google, cada termo buscado correspondia a um único 

resultado. Agora, cada pesquisa mostra um resultado completamente diferente dependendo 

de quem a faz. O que acontece é que você não tem o controle do que entra nem consegue 

ver o que ficou de fora. Os algoritmos surgem como um novo gatekeeper, decidindo o que 

veremos. “Precisamos ter certeza que eles [os algoritmos] também nos mostrarão coisas que 

são desconfortáveis ou desafiadoras ou importantes [...] outros pontos de vista.”, conclui. 

O banco de dados do jornal A Voz da Serra é recente. Apesar de o jornal estar 

online desde 1997, o banco de dados está disponível apenas com matérias a partir de 2008. 

Seria interessante, até para futuros estudos acadêmicos, fornecer todas as edições anteriores 

na Internet. Dessa forma, elas funcionariam como um arquivo histórico, tanto para os 

cidadãos (a nível local), quanto para pesquisadores de jornalismo (a nível global). Essa 

transposição estimularia o jornal como objeto de estudo. 

Além disso, o banco de dados permite ao jornalista relacionar acontecimentos 

recentes com passados. Por exemplo, a cobertura realizada pelo impresso, entre os dias 12 e 

31 de janeiro, sobre a tragédia ocorrida em janeiro de 2011 não teve nenhuma matéria 

produzida que relacionasse esta enchente com outras anteriores, tratando-a não como um 

acontecimento aleatório, mas como consequência da falta de planejamento contra desastres 

naturais, ainda mais com o aumento da ocupação de encostas na cidade.  

 

F) Atualização contínua das informações 

 

Por fim, a Internet está modificando a noção de tempo na produção e no consumo de 

notícias. O ciclo de atualização das informações foi encurtado e a instantaneidade se tornou 

                                                 
11 TED é uma entidade sem fins lucrativos focada em "ideias que valem a pena serem espalhadas". Começou em 1984 com 

a proposta de ser uma conferência que reunisse pessoas de três mundos: Tecnologia, Entretenimento e Design. 
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o pensamento predominante – rapidez que apenas o rádio e a televisão conseguem 

acompanhar. Para conseguir essa dinâmica, os jornais impressos têm que encontrar novas 

formas de abordar os acontecimentos noticiados à exaustão pelos outros meios. 

 

O tempo da informação também mudou. A Internet encurtou o ciclo da 

informação. A melhor escansão possível da mídia é agora a 

instantaneidade (o tempo real), o ao vivo, que só a televisão e as estações 

de rádio podem praticar. Isto envelhece a imprensa jornalística, que 

forçosamente vem atrasada em relação ao evento e, ao mesmo tempo, 

muito perto dele para tirar, com o necessário recuo, todos os ensinamentos 

do que acaba de acontecer. (RAMONET, 1999, p. 53). 
 

Por outro lado, podemos observar um efeito elástico no tempo. A vida útil da 

notícia, que anteriormente era mais curta, agora é praticamente eterna. Isso ocorre, em 

primeiro lugar, porque o tempo de produção e a forma de consumir notícias foram 

alterados. Antes, de forma simplista, o momento de se informar era na manhã com os 

jornais impressos, no trajeto para o trabalho com o rádio e à noite com os telejornais. 

Atualmente, essa dinâmica é muito mais intensa e, muitas vezes, simultânea. Em segundo 

lugar, a Internet permite, por meio do banco de dados, acesso infinito a qualquer notícia. 

No jornal A Voz da Serra, a atualização do site é feita apenas uma vez ao dia, com o 

mesmo conteúdo publicado na edição impressa. Não existe a publicação de conteúdo 

específico para o ambiente digital nem atualização das mídias sociais. É importante que a 

redação do jornal aproveite melhor sua equipe para produzir conteúdo exclusivo para o site, 

aumentando, assim, a visibilidade ao longo do dia – seja pelo aumento de visitas de 

usuários frequentes, seja pelo crescimento de novos visitantes estimulados pela atualização 

constante do site. É importante que os jornalistas percebam que não basta estar conectado, é 

necessário dedicar-se ao site intensamente durante o dia.  

 Por fim, a redação tem que estar atenta às possibilidades proporcionadas pelas 

tecnologias digitais e adequar as suas práticas cotidianas a essa nova realidade. Os 

celulares, os smartphones e os tablets aparecem, nesse contexto, não apenas como artefatos 

tecnológicos, mas como elementos que modificam a cobertura jornalística em si. Essas 

tecnologias são mais acessíveis financeiramente do que os computadores pessoais, mais 

dinâmicas e mais intuitivas, permitindo, portanto, uma cobertura também mais interativa e 

amigável ao leitor-cidadão-repórter – que deve ser convidado e estimulado a participar 

ativamente desse “novo” jornalismo que se solidifica. 

 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 13 

METODOLOGIA 

 

A partir do desenvolvimento dos tópicos definidos por Palacios, este trabalho 

procurou levantar quais são as mudanças efetivas que podem ser feitas em uma redação de 

um jornal local para aproveitar com eficiência as características Internet.  

As definições traçadas por Palacios dão conta de boa parte da discussão acerca dessa 

nova tecnologia. Porém, a natureza da Internet é dinâmica, o que por si só questiona 

qualquer caráter imutável dos estudos sobre o tema, mas, ao mesmo tempo, obriga e 

permite uma atualização constante do assunto. 

O jornal A Voz da Serra, de Nova Friburgo (RJ), foi selecionado a partir de um 

estudo que a autora já desenvolve com o jornal – iniciado a partir da monografia de 

conclusão de curso apresentada na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Imprensa 

local e webjornalismo: perspectivas e desafios frente ao desenvolvimento das tecnologias 

digitais). Acreditamos, porém, que guardadas as características de cada comunidade, as 

mudanças possam ser incorporadas por qualquer redação, sem muito transtorno.  

As alterações sugeridas para os jornais fazem parte da carreira profissional em 

jornalismo online da autora, além da participação de cursos e seminários nacionais e 

internacionais – tanto físicos quanto online. 

 

CONCLUSÃO 

 

 É natural que, passado o período de euforia de uma nova tecnologia, chegue o 

momento de refletir quais são seus verdadeiros potenciais e suas limitações. Para o 

jornalismo, a Internet provocou mudanças tanto na produção como na distribuição das 

notícias. Os valores e ética jornalística, porém, não foram alterados. Os princípios do 

jornalista competente continuam a nortear suas matérias.  

 Economicamente, a dispersão da publicidade em sites diversos gerou grande 

impacto nas redações tradicionais de impressos. Passado o momento de absorção da crise, é 

chegado o momento de planejar, redefinir estratégias e otimizar a produção de notícias. 

 Nesse contexto, o impresso local se vê diante de um duplo desafio: migrar seu 

conteúdo para a rede e garantir a sustentabilidade da empresa. Ao migrar seu conteúdo é 

importante perceber as características do meio e adaptar-se a elas. O treinamento de 
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profissional é fundamental nessa etapa. Já para garantir a sustentabilidade da empresa é 

necessário incorporar esses conhecimentos com responsabilidade social e estratégia. 

 O maior desafio para os jornais impressos locais é empreender. A Internet em si não 

é assustadora, é apenas uma ferramenta. Como foi observado, a maior parte das alterações 

sugeridas estavam centradas mais na mudança de visão e de comportamento do que 

necessariamente investimento em tecnologia. Aliás, a Internet tem se mostrado como uma 

plataforma onde o foco está nas pessoas e no conhecimento que elas detêm. 

 Desta forma, a principal oportunidade oferecida pela Internet é a possibilidade de 

engajar os usuários na produção e distribuição de conteúdo com o jornal. Os leitores unidos 

têm potencialmente mais conhecimento do que um jornalista sozinho e, por meio da 

transmissão desse conhecimento, os leitores exercem sua cidadania.  

 

 

Referências bibliográficas 

 
ALVES, Rosental Calmon. Entrevista concedida a autora por e-mail. Rio de Janeiro, 28 nov. 2011.  

 

 

BALLADAS, Carlos Alberto Buzano. Veículos regionais ainda recebem uma das menores verbas 

publicitárias. Negócios da Comunicação, São Paulo, ed. 33, 10 dez. 2012. Disponível em: 

<http://portaldacomunicacao.uol.com.br/graficas-livros/33/artigo201074-1.asp>. Acesso em: 20 

nov. 2011. 

 

 

BARDOEL, Jo; DEUZE, Mark. Network Journalism: Converging Competences of Media 

Professionals and Professionalism, Australian Journalism Review, ed. 23 (2), 2001, p. 91-103.  

Disponível em: 

<http://jclass.umd.edu/classes/jour698m/BardoelDeuze+NetworkJournalism+2001.pdf>. Acesso em 

23 ago. 2011. 

 

 

CABRERA GONZÁLEZ, M.A. Convivencia de la prensa escrita y la prensa on line en su transición 

hacia el modelo de comunicación multimédia 2000, online. apud CANAVILHAS, João Manuel 

Messias.  Do jornalismo online ao webjornalismo: formação para a mudança. Covilhã: 

Universidade da Beira Interior, [2005?]. Disponível em: <http://www.bocc.ubi.pt/pag/canavilhas-

joao-jornalismo-online-webjornalismo.pdf>. Acesso em: 05 set. 2011. 

 

 

CASTILHO, Carlos; FIALHO, Francisco. O jornalismo ingressa na era da produção colaborativa de 

notícias. In: RODRIGUES, Carla. (Org.) Jornalismo online: modos de fazer. Rio de Janeiro: 

Editora PUC-Rio, 2009. 

 

 

CASTILHO, Carlos. Entrevista concedida a autora por e-mail. Rio de Janeiro, 23 nov. 2011.  

 

 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 15 

CASTELLS, Manuel.  A Galáxia da Internet: reflexões sobre Internet, negócios e sociedade. 

Lisboa: Fundação Calouste Gulbekian, 2004.  

 

 

DEUZE, Mark. Understanding the Impact of the Internet: On New Media Professionalism, 

Mindsets and Buzzwords.  2001, v. 1. Disponível em <http://ejournalist.com.au/v1n1/deuze.pdf>. 

Acesso em: 28 nov. 2011.  

 

 

EDO, Concha. El lenguaje y los géneros periodísticos en la narrativa digital. In Barbosa Suzana 

(Org.) Jornalismo Digital de Terceira Geração. Covilhã: Labcom, 2007.  

 

 

LÉVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Editora 34, 1999.  

 

 

PALACIOS, Marcos. Jornalismo on-line, informação, e memórial: apontamentos para debate. 

Workshop Jornalimo On-line, 2002 apud RODRIGUES, Carla. (Org.) Jornalismo online: modos 

de fazer. Rio de Janeiro: Editora PUC-Rio, 2009.  

 

 

PALACIOS, Marcos. Ruptura, continuidade e potencialização no jornalismo on-line: o lugar da 

memória. In: MACHADO, E., PALACIOS, M. (Orgs), Modelos de jornalismo digital. Salvador: 

Calandra, 2003. apud PALACIOS, Marcos. A memória como critério de aferição de qualidade no 

ciberjornalismo: alguns apontamentos. In: VI encontro nacional de Pesquisadores em jornalismo, 

nov. 2008, São Bernardo do Campo.  

 

 

PRIMO, Alex; RECUERO, Raquel. A terceira geração da hipertextualidade: cooperação e 

conflito na escrita coletiva de hipertextos com links multidirecionais. Líbero (FACASPER), v. 

IX, 2006.  

 

 

PRIMO, Alex ; TRÄSEL, Marcelo Ruschel . Webjornalismo participativo e a produção aberta de 

notícias. Contracampo (UFF), v. 14, p. 37-56, 2006. 

 

 

RAMONET, Ignácio. A Tirania da Comunicação. Petrópolis: Vozes, 1999.  

 

 

SANT’ANNA, Lourival. O destino do jornal: a Folha de S. Paulo, O Globo e O Estado de S. Paulo 

na sociedade da informação. Rio de Janeiro: Record, 2008.  


