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Introdução 

 

O objectivo do trabalho sob o título «Jornalismo e alternativas mediáticas na era da 

Internet» consiste na apresentação de um olhar transversal que permita perceber como, sob 

diversos aspectos, o Jornalismo se está a transformar numa profissão alvo de uma diferente 

exposição, por influência da introdução de novas possibilidades gráficas e tecnológicas em 

ambiente Internet. O subtítulo, «A profissão perante o novo paradigma do acesso livre do 

cidadão à divulgação de informação na Internet», indica a perspectiva adoptada para observar 

o Jornalismo e os desafios que os Jornalistas enfrentam na actualidade, perante a presença da 

Internet e a possibilidade de acesso de todo o cidadão à informação e à publicação.  

A profissão, Jornalismo, e os profissionais do ofício, Jornalistas, são entidades 

indissociáveis; impossível falar da primeira e reflectir sobre os problemas que merecem 

análise, sem se referirem os segundos e os dilemas que enfrentam no quotidiano.  

A contextualização foi feita através da abordagem de alguns temas que mais 

insistentemente suscitam a reflexão sobre os novos media, bem como pelo prisma das 

problematizações que com frequência lhes estão associadas, e que com o evoluir do tempo 

vão adquirindo diferentes contornos. Esses temas estão desenvolvidos em capítulos aos quais 

dei os nomes, respectivamente: Mudança de paradigma com a Internet; Tecnologia no 

caminho do Jornalismo; O leitor, um «agente» próximo; Papel diferenciador do Jornalista; e 

Ética em questão. Na sequência da reflexão desenvolvida sobre as questões atrás enunciadas – 

numa tentativa de cruzar as referências teóricas com a prática, para uma caracterização mais 

sustentada –, foram seleccionados três exemplos de experiências jornalísticas diferentes, 

instaladas na Internet. Assim, foram tomados como Casos de Estudo: o blogue Estação 

Cronográfica; a edição online do Correio da Manhã; e a edição online do Diário Económico, 

em conjunto com a ferramenta Económico Social. 

A metodologia adoptada para observar as mudanças que a Internet provoca no 

Jornalismo e na rotina dos Jornalistas resulta da intenção explícita de fazer interceptar  

produção teórica publicada e acessível com reflexão empírica acumulada ao longo de três 

décadas de exercício e observação da profissão, cruzando uma perspectiva lançada do interior 

da actividade jornalística com visões académicas sobre a matéria. 

Os três exemplos correspondem a meios de informação de características distintas, 

demonstram caminhos, todos eles válidos, que a Internet proporciona ao exercício do 

Jornalismo, espelhando parte da actual diversidade do cenário digital para a profissão. Ao 

tirarem partido da tecnologia, embora de modos distintos, colocando-a ao serviço do 
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Jornalismo, aqueles exemplos oferecem modelos diferentes de comunicação com o público, e 

nalguns casos fornecem respostas distintas às questões identificadas como relevantes.  
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Mudança de paradigma com a Internet 

 

Desde há cerca de duas décadas que a Internet influencia fortemente os Meios de 

Comunicação Social, no âmbito da transformação geral motivada pela acção de computadores 

como difusores universais de cultura, que nos anunciaram a e-cultura e apresentaram os novos 

media (Manovitch 2001: 32). Meio de comunicação interpessoal, a Internet tem, no entanto, 

características que a vinculam ao conceito de comunicação de massas, como a capacidade de 

difundir mensagens para amplas audiências, variadas no que respeita aos seus interesses e 

universos sócio-profissionais, bem como geograficamente dispersas. Ao contrário dos meios 

de massa tradicionais, a Internet, mercê da característica de interactividade, não exerce a 

comunicação num único sentido, e tem capacidade para distinguir os destinatários como 

indivíduos, de um modo mais preciso do que no anonimato associado, por exemplo, às 

sondagens de audiência. Imersos na Sociedade da Informação, cuja «força motriz ou fonte 

mais central de poder produtivo» está em todos os tipos de informação (McQuail 2003: 510), 

os meios de comunicação adquirem novas configurações quando transpostos dos suportes 

convencionais de exibição para o ambiente Internet. 

No que diz respeito à Imprensa escrita, verifica-se que os media reconhecem que a 

sobrevivência passa pela necessidade imperiosa de ter uma exposição online, com a 

disponibilização de edições na World Wide Web, que permitem acesso fácil e rápido aos 

respectivos conteúdos, embora se possa considerar que estamos perante um processo em 

aberto. As plataformas online coexistem com as tradicionais publicações em papel, não as 

substituindo, mas acrescentam-lhes atractividade por se constituírem como um complexo de 

comunicação multimédia.  

Imprescindíveis pela visibilidade que oferecem, os sites de informação não «mataram» 

as edições em papel, cuja rendibilidade parece ameaçada com o decréscimo do investimento 

publicitário, «desviado», sobretudo em Portugal, para os canais televisivos, mas também não 

se impuseram como uma âncora de subsistência para os meios de comunicação. A presença na 

Internet traz benefícios ao produto informativo, alargando potencialmente o espectro da 

audiência e inaugurando uma nova e diferente vida para a notícia. Correio electrónico, 

websites de instituições ou outras entidades, e motores de busca passaram a conviver na rotina 

diária do Jornalista com um resultado imediato na maior rapidez de acesso às fontes ou 

confirmação de dados, integrando-se num conjunto de ferramentas que agilizam e melhoram o 

trabalho do Jornalista. Este encara as novas ferramentas como um progresso para a sua rotina, 

mas aquelas além do valor acrescentado ao exercício da profissão internamente, também 
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valoriam a imagem transmitida para o exterior, oferecendo-se uma ideia de profissão como 

tecnologicamente avançada e adaptada aos progressos que vão surgindo, isto é, na visão de 

uma profissão que rejuvenesce e se actualiza, o que contraria, desde logo, a corrente 

pessimista de um ofício em vias de extinção (Nobre-Correia 2006). A blogosfera como 

imenso espaço público de exibição e discussão é apreciada na óptica do respectivo valor para 

a Informação e para os Jornalistas. Sendo evidente a transformação sócio-profissional que os 

meios digitais operam – embora esta profissão admita uma grande extensão na variabilidade 

de utilização de tecnologias, à mercê de algum grau de liberdade individual de escolha da sua 

utilização –, até onde alcança a mudança é o que adiante se aborda, tendo presente que media 

e sociedade são «entidades» interligadas, e que a relevância dos media é tida em consideração 

por actores políticos e culturais. Indicador disso mesmo é o entendimento de que é necessária 

uma utilização crítica e esclarecida dos meios de comunicação, novos ou tradicionais, como 

um imperativo de cidadania, e uma preocupação de relevo anunciada em Directiva europeia
1
: 

 

[a]s pessoas educadas para os media são capazes de fazer escolhas informadas, compreender a 

natureza dos conteúdos e serviços e tirar partido de toda a gama de oportunidades oferecidas 

pelas novas tecnologias das comunicações, [estando] mais aptas a protegerem-se e a 

protegerem as suas famílias contra material nocivo ou atentatório. (ERC 2011: 7). 

 

O debate em torno da influência da Internet no Jornalismo tem sido visto tanto como 

uma ameaça à sobrevivência da tradição, bem como uma oportunidade para revitalização de 

rotinas. A observação estrita pelo prisma da introdução de novas tecnologias não é, no 

entanto, suficiente para compreender como se opera a mudança, ou se ela interfere na essência 

do produto jornalístico, mas permite pensar na adopção de inovações como um processo 

complexo de interacção entre factores profissionais, organizacionais e económico, o que já 

torna o cenário da actualidade mais claro como uma abordagem enquadrada pelo 

construtivismo social (Hermans, Vergeer, Haenens 2009: 138). Assim, neste universo, é de 

considerar a influência directa em factores como condições de trabalho, organização no local 

de trabalho e factores económicos, na adopção de tecnologias:  

 
                                                           
1
 Directiva 2007/65/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Dezembro de 2007, que altera a 

Directiva 89/552/CEE do Conselho relativa à coordenação de certas disposições legislativas, regulamentares e 

administrativas dos Estados-Membros relativas ao exercício de actividades de radiodifusão televisiva Texto 

relevante para efeitos do EEE. 

URL: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:332:0027:01:PT:HTML. (Acedido a 

30/06/2012). 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:332:0027:01:PT:HTML
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Journalists use Internet applications more often when they think the tool fulfills their needs to 

do their job. […] this relation is exemplified in two ways: first, the expansion of new sources 

of information, and secondly, perceived improved efficiency. Furthermore, looking at 

journalistic values, such as credibility of Internet sources and accuracy of journalism, in 

relation to the rise of the Internet and journalists‟ use of Internet applications, our results 

indicate that journalists‟ ideas about the positive or negative impact of the Internet on 

journalism have almost no relation with their actual use of Internet applications. (Hermans, 

Vergeer, Haenens 2009: 152). 

 

A centralização da informação nas redacções, na posse de Jornalistas profissionais, 

responsáveis por colhê-la junto de fontes mais ou menos localizadas, passou a ser partilhada 

num vasto campo de possibilidades, entre ideias, sugestões, informadores, etc., que gravitam 

no ciberespaço, como que à espera de serem colhidos numa plataforma em que não-

profissionais adoptam também o papel de produtores de notícias, promovendo o diluir de 

fronteiras tradicionais na recolha, produção e divulgação noticiosa, e reservando para o 

Jornalista um papel mais criterioso de interpretação e reflexão dos acontecimentos. Ainda que 

para este esteja implicitamente destinado um papel de contornos profissionalizantes, o leitor 

parece aproximar-se como parceiro, hoje, inferindo-se que com ele estabelece uma relação de 

maior simetria e solidariedade do que num tempo em que o Jornalista detinha em exclusivo o 

poder de decisão sobre o que teria valor de notícia e era, portanto, passível de ser oferecido ao 

público. Uma perspectiva optimista encara a chegada da Internet ao Jornalismo como 

enriquecedora, pela rapidez de acesso à informação, pela variedade de ideias, e um mais fácil 

confronto de opiniões:  

 

Optimism about these developments shows confidence that breaking existing barriers between 

journalists and the public may improve journalism. The use of news sites and news blogs can 

demonstrate that news organizations are no longer monolithic companies, but a collection of 

individuals who work together as a team. Especially young people, who currently have 

relatively little interest in traditional news media such as newspapers, can be reached more 

easily through digital platforms. (Hermans, Vergeer, Haenens 2009: 140). 

 

Existe também o sentimento oposto, considerando a Internet ameaçadora no que diz 

respeito aos valores profissionais – um receio de que a crescente complexidade em procurar e 

verificar informação tenha consequências desastrosas, e que a velocidade e acessibilidade de 

informação a um vasto público incremente a pressão da carga de trabalho e do stress. 
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A Redacção logo pela manhã submersa numa nuvem de fumo, cenário indissociável 

do ruído estridente dos telefones fixos a tocar (que dantes se chamavam simplesmente 

telefones) e o do martelar frenético das teclas nas máquinas de escrever é uma imagem do 

passado. Não muito distante, todavia, mas irremediavelmente substituída pelo ambiente, mais 

silencioso – eliminadas as velhas Olivetti tornadas peças de museu –, onde ecoa uma 

multiplicidade de brevíssimos trechos musicais sinfónicos debitados por telemóveis, e onde se 

respira um ar menos poluído pelo, então persistente, consumo de tabaco. A disparidade 

remete para sinais claros de uma mudança drástica de procedimentos organizacionais e 

profissionais, com cerca de vinte anos, que tudo põe em causa, da atitude do jornalista às 

ferramentas que utiliza na produção do seu trabalho. Acrescenta-se uma maior exigência de 

competências dentro do espectro associado à profissão – desde o conhecimento de 

ferramentas informáticas a requisitos sobre fotografia ou paginação. 

O cenário atrás descrito é quase inimaginável para um jovem de hoje, habituado ao 

convívio com os novos media, à sua linguagem específica de representação e à facilidade de 

acesso à informação, em qualquer parte e a todo o instante, tal como se lhe oferece na 

actualidade. Se o mundo continuará a ser percepcionado através do monitor do computador 

não se sabe; por enquanto, concentremo-nos simplesmente no que está a acontecer agora, em 

vez de perspectivar o futuro incerto, neste momento em que a mudança ainda causa alguma 

estranheza e não se entranhou nos hábitos de tal forma que passe a um estado tão natural que 

seja o da invisibilidade. A generalização de ferramentas informáticas, a influência da 

tecnologia na recolha e transmissão de informação são apenas alguns aspectos de uma 

transformação que se apresenta como uma inevitabilidade, tão célere e sucessiva que a 

realidade de hoje pode não existir amanhã. Na convicção, todavia, de que o computador se 

transformou num objecto de «primeira necessidade», e possivelmente a alguns terá causado 

receio de não o dominar, recorde-se, em analogia, que a Televisão, quando surgiu, suscitou 

inquietação e, afinal, foi o primeiro meio de comunicação que interligou a aldeia global: 

 

A grande inquietação era, sem dúvida, saber se a televisão constituiria um progresso 

civilizacional ou se seria a decadência. Hoje, passados 50 anos, ainda há quem se interrogue 

do mesmo modo, e obtenha respostas idênticas. 

Se havia exemplos de uso “amigável” do objecto, também os havia de quase ódio de 

estimação. Nessa pré-história da televisão, conta-se o caso de dois reparadores de TV‟s, 

novaiorquinos, olhando inquietos para uma televisão que o seu proprietário, encolerizado, 
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havia partido... Comentava um para o outro: «Afinal é o nosso melhor cliente. Primeiro, parte-

a com raiva, depois apercebe-se que não pode passar sem ela.» (Cádima 1999: 50). 

 

E do mesmo modo que a Televisão está presente e é indissociável das mutações 

fundamentais sociais e políticas do século XX (fim do apartheid na África do Sul, queda do 

Muro de Berlim, etc.), também a Internet e as redes sociais são actores fundamentais no 

século XXI (destruição das Torres Gémeas, em Nova Iorque, ou ocupação da Praça Tahrir, no 

Cairo). Está a Internet, mercê da estrutura em rede de alcance planetário e acessibilidade ao 

ser humano possuidor da escolaridade mínima, a caminho de substituir a Televisão como 

«janela para o Mundo»? A verdade é que os novos media foram aceites pela generalidade das 

populações sem a contestação que se faz às novidades; pelo contrário, acolhidos de braços 

abertos, com a sua diversidade e dispersão de informação, assinalando uma franca melhoria 

das condições de transmissão, nesse seu misto entre jornal, rádio e televisão. 

Cádima (1999: 83) não duvida de que a televisão generalista «tem os dias contados», 

com uma disputa do share comercial e das quotas de audiência por parte do cabo, 

corroborando Umberto Eco, que deixa o destino nas mãos das auto-estradas da informação. 

A entrada de novos profissionais no nosso País também altera o cenário: detentores de 

carteira profissional são muitos, diplomados em Jornalismo ou em Ciências da Comunicação, 

resultando num rejuvenescimento da classe que abre as portas a Redacções onde o sexo 

feminino está em maioria, embora os estatutos profissionais sejam mais precários do que em 

tempos o foram. Alguns profissionais técnicos que, em geral, assessoravam as redacções (por 

exemplo, telefonistas, consideradas imprescindíveis), ou estavam em estreita ligação na 

cadeia técnica de produção, deixaram o estatuto de fundamentais, substituídos, de uma forma 

ou de outra, pelas máquinas. 

Charon (1994), investigador do CNRS, em artigo sobre «uma profissão em mutação», 

define quatro áreas distintas para o exercício do Jornalismo dos novos tempos que se 

diferenciam nos métodos de trabalho, nos valores, representações, objectivos e deontologia: 

 

Chacun de ces univers s'appuie sur une fonction de l'information, dominante dans sa pratique 

professionnellle la fonction critique est à la base de la notion de contre-pouvoir, du débat 

d'idées nécessaire à toute démocratie. Cette fonction, historique, est au coeur de l'univers du 

«journalisme d'information politique et générale». La fonction de mise en relation entre 

chaque individu atomisé et le monde dans son immédiateté et sa globalité, facteur d'entretien 

du lien social, est le fondement du «journalisme audiovisuel». La fonction de pédagogie, 
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d'explication d'une réalité complexe est l'affaire du «journalisme spécialisé». La fonction 

d'intégration symbolique et pratique dans des espaces de vie conditionne le «journalisme 

local». (Charon 1994: 176). 

 

Os Meios de Comunicação Social portugueses não ficaram à margem da evolução no 

vasto campo das comunicações tecnologicamente mediatizadas e são desafiados a adaptarem-

se aos recém-chegados formatos. As primeiras versões da Imprensa online evoluíram de 

modelos simples de mera transposição de conteúdos publicados nos meios convencionais para 

a plataforma digital, para formatos mais elaborados. Ao passo que o jornal em papel tem um 

formato estático (por tradição, o leitor interage em secções específicas receptivas ao envio de 

cartas, com publicação num quadro temporal relativamente dilatado e sujeito, 

invariavelmente, ao «espartilho» do espaço, ou é convidado, tratando-se de uma figura 

pública ou um especialista na sua área), pelo contrário, no registo online, a dinâmica é 

interactiva. Num imenso espaço de liberdade, de fronteiras mal definidas, tal como os media 

de massas se tornaram imprescindíveis para a organização política e a vida cultural das 

sociedades contemporâneas (McQuail 2003: 4), os novos media são-no também quando se 

constituem como um prolongamento daqueles, fazendo parte da comum «instituição social» 

referida por aquele autor, com o seu carácter universal de tentar chegar a todos, e dimensão 

pública. 

E se, durante algum tempo, não existiu consenso, de um modo geral, a informação 

considerada mais valiosa (opinião, em primeira mão, exclusivos, etc.) é paga, embora também 

estejam acessíveis outros conteúdos totalmente gratuitos. A tendência poderá ser a indicada 

por um jornal internacional de referência, o New York Times, que, em Março de 2012, 

anunciou a redução de conteúdos gratuitos. Tema polémico, a gratuitidade de conteúdos e dos 

direitos de autor em ambiente Internet é matéria em discussão cujo epílogo não se avista – 

aqui não abordada por ser marginal ao objecto de estudo. 

Sem limitação de espaço, estão disponíveis galerias de fotos e vídeos de entrevistas ou 

reportagens com som e imagem, construindo uma informação multimédia, mais completa e 

integrada. A contenção aplica-se apenas ao texto, atendendo a que, na voragem audiovisual, o 

utilizador é livre de um percurso próprio no «território» da edição do jornal a seu bel-prazer. 

O grito de afirmação «Je zappe, donc je suis», de Pierre-Alain Mercier, ajusta-se que nem 

uma luva à tentação da navegação virtual. 

Pelo contrário, nas versões em papel, a disposição dos conteúdos obedece a regras 

próprias, tendo em conta mecanismos de captação da atenção do leitor, por demais estudadas. 
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As convenções gráficas mantêm uma lógica no papel e não são transpostas para o meio online 

ainda refém de templates rígidos, modelos de paginação pré-definidos, espécie de molduras 

sem conteúdos, a preencher a cada edição noticiosa. 

No que diz respeito ao exercício da actividade de quem faz de informar a profissão, 

isto é, o Jornalista, a Internet proporciona um mais generalizado acesso às fontes, uma maior 

pressão perante a concorrência e a urgência de publicação, uma ausência de limitações de 

espaço, a necessidade absoluta de domínio de tecnologias e de filtro criterioso em relação ao 

excesso de informação. 

Outra alteração de monta na rotina do Jornalista refere-se à destruição do efeito do 

periódico como «marcador de tempo». O matutino assinalava o início do dia, o semanário, a 

chegada do fim-de-semana. Online, as notícias são debitadas a toda a hora, o que revela uma 

inexistência de barreiras temporais no fluxo noticioso, porventura agora com a oportunidade 

de ser imediato e, consequentemente, mais próximo da realidade dos acontecimentos. 

A hipertextualidade abre caminho a outra inovação, embora contenha o risco 

incontrolável de convidar o leitor a uma navegação sem fronteiras. A primeira referência à 

estrutura hipertextual pertence ao matemático e físico americano Vannevar Bush (1890-1974), 

no ensaio «As We May Think», que em 1945 entusiamou a comunidade científica e é 

geralmente considerado precursor da World Wide Web. Ao questionar a artificialidade dos 

métodos de organização de informação com base numa ordem hierárquica, seguidos pela 

comunidade científica, propunha, em contraponto, um método mais próximo do 

funcionamento da mente humana, mediante associações, que a fazem passar de uma 

informação a outra através de referências não-lineares. Nesse sentido, Bush idealizou o 

«Memex», aparelho pioneiro contendo enorme quantidade de documentos multimédia (texto, 

imagens e sons) que permitiriam ao usuário fazer conexões entre eles, à medida que os 

utilizasse.  

Quais são, hoje, as ferramentas utilizadas pelas edições online para captar a atenção do 

leitor? Tomam por base apenas o conteúdo noticioso ou saem dessa esfera para encontrar 

aliciantes no universo multimédia? Que procedimentos, técnicas, convenções e valores se 

mantêm? Quais ficaram pelo caminho? Haverá uma diversidade de respostas para estas e 

outras questões que o ambiente da informação online coloca, não cabendo aqui explorar esse 

universo. Registe-se, todavia, uma tendência: o pendor individualista das sociedades actuais 

no Ocidente é contemplado nas plataformas de Jornalismo online através da possibilidade da 

prestação de um serviço personalizado. Por exemplo, através do RSS (Really Simple 

Syndication), formato que facilita a distribuição de conteúdos através da Internet, permitindo 
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ao utilizador construir um produto de acordo com as suas próprias preferências, numa lógica 

hierárquica, temporizada, de acordo com uma perspectiva que em tudo privilegia o sentido da 

comodidade. As edições via tablet ou para telemóveis inteligentes correspondem a outras 

tentativas de aproximação e conquista de público. O futuro está no mobile, garantem-nos. 
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Tecnologia no caminho do Jornalismo 

 

O conceito da tecnologia como motor dominante da mudança histórica, o 

determinismo tecnológico, não é universalmente aceite sem ser questionado, nem entendido 

por diversos autores do mesmo modo, conforme identificado por Lister (2003: 391). Segundo 

este investigador, se MacKenzie e Wajcman defendem a tecnologia como «condutor» do 

movimento da História, já Ellul interpreta o fenómeno como um complexo de 

interdependências; a tecnologia adquire importância crucial num determinado momento do 

processo histórico, em sintonia com Thomas Hughes, que aponta como decisivas, não 

tecnologias individualizadas ou a tecnologia em geral, mas sistemas tecnológicos com a 

caracterítica de interdependência, as quais exercem influência sobre o curso dos 

acontecimentos. 

Ainda que a produção teórica sobre a questão não seja conclusiva, vem a propósito 

referir as relações inseparáveis entre media, sociedade e cultura, e a observação dos media à 

luz dos seus conteúdos, i. e. a cultura, com um potencial de interactivo significativo, numa 

teia complexa de influências mútuas. Se a sociedade acolhe novas ferramentas tecnológicas, é 

difícil que os meios de comunicação não reflictam essa circunstância, como espelho da 

sociedade e da mudança social. Por outro lado, recupere-se a obra de Marshall McLuhan, um 

dos mais importantes teóricos da comunicação, que não sobreviveu para assistir ao 

aparecimento da world wide web, mas que de alguma forma antecipou nas suas reflexões. A 

conhecida expressão «o meio é a mensagem», consignando os efeitos das novas tecnologias 

na cognição e, por arrastamento, na organização social, readquire oportunidade quando se 

trata de abordar o tema da Internet e a possível intromissão nos usos e costumes dos 

indivíduos. 

Duas importantes inovações estão na origem do aparecimento dos popularmente 

chamados novos media – o computador e a sua imprescindível utilização (assente nos 

processos de digitalização, com o poder de tratar todos os formatos de informação com igual 

eficácia e mesclá-los) e a transmissão por satélite ou cabo. A introdução de novas tecnologias 

não é novidade para o sector de actividade do Jornalismo que, com regularidade, tem 

convivido com a mudança das técnicas, as quais, de um modo geral, não têm exercido 

interferência na missão essencial do Jornalista, a de informar, dar notícias. Coloca-se, hoje, a 

questão de saber em que medida a transformação ocorreu apenas no suporte técnico ou 

interfere no exercício da actividade. Desde logo, tomando como exemplo a possível 

duplicação de plataformas de divulgação de informação – em papel e online, de um mesmo 
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título –, o Jornalista pode escrever para duas entidades completamente distintas, que 

obedecem a regras diferentes, no que diz respeito à abordagem, manipulação e recepção. A 

essência da sua função, todavia, não se altera.  

Numa linha cronológica sobre a evolução de Internet e Jornalismo, é possível 

distinguir os vocábulos «Jornalismo online» numa etapa anterior ao «webjornalismo», com 

este a tirar pleno proveito das potencialidades de expressão através da junção de texto, som e 

imagem em movimento, bem como da interactividade. O «ciberjornalista» constitui um 

campo de estudo e uma realidade profissional em crescente afirmação (Bastos 2008): 

 

Apesar do aparecimento relativamente recente e do desenvolvimento assimétrico, a várias 

velocidades, com avanços, recuos e hesitações, tem vindo a consolidar-se como ramo 

jornalístico específico, assente em novos formatos e linguagens, ainda que embrionárias. O 

grupo de jornalistas que lhe dá corpo enfrenta um ambiente online marcado, tanto pela 

velocidade das mudanças, quanto pela imprevisibilidade das mesmas. As exigências técnicas e 

os dilemas éticos tendem a complexifica-se no seio de uma cultura profissional e empresarial 

orientada, cada vez mais, para os paradigmas da flexibilidade, multitextualidade, convergência 

e rentabilidade. (Bastos 2008: 2). 

 

Que diferença entre os conteúdos do suporte tradicional e os online? Diversos aspectos 

podem ser considerados. Na extensão do texto e na exibição, menos rígida online do que no 

papel, embora ainda cerceada por molduras que só a informática domina. Uma alteração 

importante acontece, sobretudo, após a divulgação do conteúdo, no momento de entrada na 

rede, esse universo infinito de avalanchas de informação, que desconhece divisão temporal ou 

territorial, cujos perigos ou vantagens é necessário identificar. 

Numa reflexão sobre ensino e a nova realidade multimédia e o imenso território para 

conhecimento do mundo e do ser humano que é proporcionado pela Web, a propósito das 

gerações do Youtube e da partilha de ficheiros na Internet, que cresceram em casa ouvindo 

rádio, vendo televisão, jogando no computador, e mesmo nas salas de aula dos ensino básico e 

secundário beneficiaram de meios audiovisuais e do acesso à Internet, gerações pouco atraídas 

pelos cursos tradicionais das Faculdades de Letras, preferindo cursos que incluem nos seus 

currículos disciplinas de som e imagem, António Fidalgo (2008: 7), sublinha: «As 

ciberculturas aí estão como um desafio premente e inevitável às culturas centradas na palavra 

e aos respectivos saberes humanísticos.» Deste universo, conclui, nascem as novas 

humanidades, entendidas como disciplinas que versam as áreas do saber e do fazer que as 
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novas tecnologias tornaram possíveis e que procuram dar sentido à vida e ao mundo. O 

paralelismo com a evolução do Jornalismo para as plataformas online é inevitável. As 

ciências da Comunicação destacam-se entre as novas humanidades ao conciliarem saberes 

clássicos com as novas tecnologias, formando profissionais qualificados e especializados para 

a indústria dos media: 

 

As novas tecnologias tornaram pura e simplesmente intolerável a daltonia do branco e do preto 

de livros e suas fotocópias e a monotonia das lições. As cores e os sons que enchem a vida e 

que são retidos, difundidos e recebidos por máquinas fotográficas, gravadores, e sobretudo por 

telemóveis que são tudo em um, e por computadores portáteis ligados permanentemente à 

Internet por redes sem fio, exigem novas humanidades. (Fidalgo 2008: 10) 

 

Lembrando as observações de Marshall McLuhan (1977), com mais de trinta anos, 

sobre a relação homem-máquina, Bianco (2008) assinala a perspectiva de uma influência 

decisiva e recíproca da tecnologia no viver do ser humano, como base para uma reflexão 

sobre a função da Internet na actual configuração do processo de produção da notícia: 

  

McLuhan não considerava os ambientes tecnológicos como recipientes puramente passivos de 

pessoas, mas activos processos que remodelam pessoas e igualmente outras tecnologias. O que 

há de interessante no seu pensamento é a reflexão sobre o fato de as tecnologias alterarem os 

índices de sensibilidade ou modos de percepção do homem que transita nesse ambiente 

moldado por elas. (Bianco 2008: 4). 

 

O novo cenário tecnológico e social implica uma alteração significativa na forma de 

construir o texto de notícia e uma mudança no que se convencionou ser a exibição da notícia. 

O sistema de hierarquização da informação vulgarmente designado no meio jornalístico como 

«pirâmide invertida», praticado na imprensa tradicional, mas não consensualmente aceite, 

voltou ao debate com a emergência do Jornalismo na web, considerando alguns autores que a 

técnica entra em conflito com as possibilidades de navegação e as hipertextualidades. «Usar a 

técnica da pirâmide invertida na web é cercear o webjornalismo de uma das suas 

potencialidades mais interessantes: a adopção de uma arquitectura noticiosa aberta e de livre 

navegação». (Canavilhas 2007). Na arquitectura da notícia, a organização da informação 

segundo o conhecido esquema de respostas às questões «quem, o quê, quando, onde, porquê e 

como», pode sofrer alterações no formato electrónico, atendendo à ausência de limites de 
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espaço. Um estudo de Kevin G. Barnhurst (2010) sobre a imprensa americana confirma a 

mudança no discurso jornalístico na passagem do papel para o virtual, desde os primórdios: 

 

By that year [2001], a point when most of the U.S. press had moved online, the “who, what, 

when, where, why, and how” of stories continued the trends found previously. Stories grew 

longer and had more explanations of how and why. They emphasized more groups than 

individuals, and more individuals were officials or outside sources. The changes suggest that 

news after moving onto Web 1.0 continued its former trajectory, enhancing the professional 

authority of journalists. But once online, the newspapers began refocusing on local markets 

and on the idea of connecting events. News stories included many more events and linked 

them to others in history. And the locations of news stories moved closer to the places where 

people act as citizens, reversing a century-long trend. (Barnhurst 2010: 1082). 

 

A escrita jornalística para Internet, obrigando a requisitos narrativos específicos, sem 

os quais corre o risco de subvalorizar as potencialidades do meio digital – a saber, a 

interactividade, a personalização, o multimédia e a hipertextualidade –, continua a implicar 

síntese, com a informação distribuída em sucessivas camadas de conteúdos, a que o utilizador 

pode aceder de acordo com os seus próprios interesses. A estrutura da informação na web é 

facilmente explicada com a metáfora da cebola, cujo interior é constituído por sucessivas 

camadas, da genérica à pormenorizada, que se vão «descascando» à medida que se vai 

caminhando no percurso da informação prestada. O risco de oferecer ao internauta um 

panorama sem fim de ligações hipertextuais, vídeos ou outros sedutores conteúdos ou efeitos 

gráficos é o de ele se perder na «voragem informativa», navegando para além das margens do 

respectivo sítio virtual, como não acontece num suporte físico. Nunca antes um meio de 

comunicação se apresentara tão capaz de atrair a atenção do público, e de, graças à 

interactividade por demais estimulada, promover o diálogo recíproco, vivo e instantâneo. É 

neste momento que a exibição online se pode proximar do modelo publicitário definido por 

McQuail (2003, 57), reportando-se ao objectivo principal dos media de massas, quando não é 

transmitir uma dada informação nem unir o público nalguma expressão cultural, crença ou 

valores, mas simplesmente captar a atenção visual ou auditiva, estando, portanto, vinculados a 

um propósito económico de conquista de receitas. No caso em que forma e técnica precedem 

o conteúdo da mensagem, assiste-se a uma «espectacularização» da comunicação como 

chamariz de atenção da audiência, em que esta pode facilmente ser vítima do primado do 

espectador sobre o participante. 
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A apresentação em linha é radicalmente diferente da que sempre conhecemos nos 

meios tradicionais. A paginação em papel segue parâmetros de valorização que se desfazem 

no modelo electrónico, onde um modo multimédia vence a versão estática do produto. Os 

espaços publicitários adquirem uma dinâmica gráfica sugestiva num produto que não se 

folheia, mas no qual se navega (à semelhança do zapping televisivo), deixando o leitor livre 

de traçar uma trajectória própria ao longo dos temas que lhe surgem no monitor, quadro que 

altera as regras de captação da atenção como eram entendidas na versão tradicional, 

pressupondo também uma ordem económica distinta.  

Para Bianco (2008), a mudança que afecta o Jornalismo está directamente ligada a 

referências que emergem da sociedade de informação: 

 

Diante das mutações em curso é legítimo afirmar que os aspectos centrais do paradigma 

jornalístico estão conquistando nova referencialidade, baseada em valores culturais da 

sociedade informação, para a qual a matéria-prima e força motriz do sistema produtivo é a 

informação; onde as redes informatizadas são instrumentos de comunicação e ferramentas 

organizativas fundamentais, cujos efeitos atravessam e moldam todas as esferas da atividade 

humana; onde predomina a lógica da flexibilidade nos sistemas técnicos e organizacionais de 

modo a contribuir para sua integração e convergência mundial numa estrutura de comunicação 

em rede digital, interativa capaz de disponibilizar informação em grande escala e alta 

velocidade. (Bianco 2008: 8). 

 

Vários autores tentam estabelecer ligações entre a tecnologia da Comunicação 

dominante numa época e características-chave da sociedade com reflexos nos temas de poder, 

integração e mudança. 

Segundo o historiador canadiano de Economia HM Innis, citado por McQuail (2003), a 

imprensa desafiou o monopólio burocrático do poder e encorajou o individualismo e o 

nacionalismo: 

 

Existem dois princípios organizadores centrais no trabalho de Innis. Primeiro, como na esfera 

económica, a comunicação leva com o tempo à monopolização por um grupo ou classe dos 

meios de produção e distribuição do conhecimento. Por sua vez tal produz um desequilíbrio 

que ou impede mudanças ou leva à emergência competitiva de outras formas de comunicação 

que tendem a restaurar o equilíbrio. Isso pode também querer dizer que as novas tecnologias 

de comunicação minam as velhas bases do poder social. Em segundo lugar, as dimensões mais 

importantes do império são o espaço e o tempo, e alguns meios de comunicação são mais 
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adequados a um do que a outro (esse é o principal preconceito da comunicação). Portanto, os 

impérios podem persistir ou através do tempo (como no Egipto antigo) ou extensamente no 

espaço (como em Roma), dependendo da forma dominante da comunicação. (McQuail 2003: 

89). 

 

McQuail, apoiando-se numa maioria de observadores, que desconfiam «das 

explicações de factores singulares para a mudança social», e que não acreditam «em efeitos 

mecanicistas directos das novas tecnologias», afirma que «o desenvolvimento é sempre 

marcado pelo contexto social e cultural». (McQuail 2003: 90). 

A chegada de novos tipos de media alargou e mudou o espectro das possibilidades 

sociotecnológicas da comunicação pública. O autor defende que um meio não é só uma 

tecnologia aplicada para transmitir certos conteúdos simbólicos ou para ligar os participantes 

em qualquer troca; também envolve relações sociais que interagem com características da 

nova tecnologia: 

 

O aspecto mais fundamental da tecnologia da informação e da comunicação (TIC) será 

provavelmente a digitalização, pela qual todos os textos (significados simbólicos em todas as 

suas formas codificadas e registadas) podem ser reduzidos a um código binário e partilhar o 

mesmo processo de produção, ditribuição e armazenagem. A consequência potencial mais 

amplamente notada para a instituição dos media é a convergência entre todas as formas 

existentes de media em termos da sua organização, distribuição, recepção e regulação. (...) Os 

«novos media electrónicos» podem em princípio ser vistos mais como adição ao espectro 

existente do que como sua substituição. (McQuail 2003: 120). 

 

Discute-se a reconfiguração da produção do Jornalismo, condicionada pela adopção de 

tecnologias de informação e comunicação, no sentido de que a transformação não acontece de 

modo meramente operacional: tem implicações de ordem técnica e ética. Ressaltam entre as 

diversas transformações a readaptação legitimadora das rotinas produtivas e de linguagens às 

exigências da instantaneidade e da visualidade do Jornalismo online. A pesquisa indica que é, 

fundamentalmente, na reestruturação da organização e da rotina jornalística que mais se faz 

sentir, sem no entanto afectar os princípios basilares do exercício do Jornalismo: «Por mais 

forte que seja, uma inovação tecnológica não leva consigo mecanicamente uma transformação 

profunda do conteúdo das atividades.» (Bianco 2008: 1). 

Bianco, no entanto, ressalva o argumento como parcialmente válido, atendendo a que 

a essência da natureza das tecnologias da informação de hoje, especialmente a Internet, difere 
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radicalmente de outras do passado, com as quais a profissão do Jornalismo sempre teve que 

lidar, e sua influência pode acarretar transformações de valores e conceitos. É que, não sendo 

novo o confronto do Jornalismo com o progresso tecnológico, pois tem convivido com a 

introdução da técnica com frequência, desta vez, a essência da Internet difere de outras 

alterações tecnológicas. A tecnologia, sendo uma criação do homem, transporta valores e 

cultura, mas não a ponto de ter carácter autónomo para agir sobre o homem por artes do 

sobrenatural. Em reflexão sobre o determinismo tecnológico, Bianco cita Pierre Lévy, 

lembrando que são os utilizadores que, como criadores da ferramenta, a adaptam para a 

utilizarem, neste caso ampliando as capacidades intelectuais do homem: 

 

Sua presença e uso em lugar e épocas determinados cristalizam relações de força sempre 

diferentes entre os seres humanos. [...] Uma técnica é produzida dentro de uma cultura, e uma 

sociedade encontra-se condicionada por suas técnicas. E digo condicionada, não determinada. 

(Lévy 13: 25). 

 

Assim, a autora sugere observar a revolução tecnológica contemporânea no contexto 

histórico-social de evolução do capitalismo como uma força motriz importante na construção 

de valores culturais e na dinâmica das relações sociais que dão forma ao novo paradigma 

tecnológico e comunicacional. Graças à rede virtual Internet, os cidadãos parecem estar mais 

próximos uns dos outros, contactáveis e visíveis no imediato, apesar de realmente distantes, 

bastando apenas estar frente a um terminal. Numa analogia com a Revolução Industrial, «a 

revolução tecnológica de hoje muda a experiência de mundo, assim como aconteceu na 

Revolução Industrial, quando surgiram  novas relações técnicas de produção, relações sociais 

e de poder baseadas na propriedade privada dos meios de produção e no tipo de 

superestruturas características do capitalismo». (Bianco 2008: 2). 
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O leitor, um «agente» próximo 

 

Qualquer projecto que se inaugure no vasto espaço da Internet não pode ignorar como 

se facilitaram e ampliaram as relações comunicacionais com o público; no caso dos Meios de 

Comunicação, esse factor desenha a nova moldura da comunicação e suas possibilidades, de 

modo estrutural.  

Como consequência do aumento da diversidade das relações de comunicação 

tecnologicamente mediatizadas, a interactividade e a personalização da informação conferem 

aos leitores um lugar de relevo entre a massa anónima da audiência, se não com um rosto, 

pelo menos com um endereço electrónico único e intransmissível. Estas características 

constituem uma nova faceta da comunicação presente nas versões de transporte de informação 

online de alguns meios de comunicação. Os casos apresentados neste estudo revelam três 

formas distintas de relacionamento com o leitor e são, ao mesmo tempo, indicadoras de um 

actual quadro não-padronizado de canais de comunicação com o público, a considerar. 

No blogue Estação Cronográfica, a comunicação faz-se a um nível intergrupal; os 

indivíduos estão ligados por uma filiação de interesses, como se pertencessem a uma tribo de 

cultores de assuntos de relojoaria e do tempo. A informação, seleccionada pelo Jornalista 

segundo critérios de serviço a esta comunidade, admite o contributo dos leitores, aproveitado 

sobretudo através da rede social Facebook. Na possibilidade de estes se transformarem em 

fonte de informação útil e credível, há a passagem obrigatória pelo crivo vigilante jornalístico, 

no que se refere à confirmação de dados. Toda a colaboração comunicacional que se revista 

de carácter publicitário ou propagandístico é identificada em hiperlink, ficando à 

responsabilidade da entidade emissora. 

O Correio da Manhã online é um bom exemplo de um meio de comunicação «contaminado» 

pela lógica dos novos media e a panóplia de caminhos inaugurados por recentes inovações 

tecnológicas. A visibilidade da reacção pública aos conteúdos exibida em caixas próprias de 

comentários para leitores e a troca de diálogos entre eles é proporcionada por ferramentas 

tecnológicas, sem as quais essa informação nunca veria a luz do dia. 

Os casos do Diário Económico online e sua extensão Económico Social vão mais 

longe no aproveitamento das oportunidades oferecidas pelo software ao empurrar as fronteiras 

da personalização da informação ao leitor em termos de texto e design gráfico, bem como 

tirando partido da instantaneidade. 
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A crítica de Denis McQuail (2003: 265) sobre o acto desvalorizador ou revelador de 

algum autismo das empresas de comunicação e os Jornalistas perante os interesses das 

audiências pode cair por terra, tendo em vista a exposição de opiniões tornada hoje possível.  

De um modo geral, o espaço reservado ao leitor nos órgãos de informação online é 

utilizado como lugar de afirmação e denúncia em relação aos detentores do poder, 

institucional ou outro. O principal dilema na gestão da relação com o público remete para o 

equilíbrio socialmente exigido entre a liberdade de expressão e a criatividade, que são 

alicerces da actividade jornalística, e o conflito com o uso indevido ou abusivo da capacidade 

de publicação. A destrinça entre interesse público e interesse de públicos revela-se clara na 

mente dos três entrevistados nos Casos de Estudo do presente trabalho, que, investidos da 

missão de trabalhar para a comunidade, entendem que o produto final deve ter valor-notícia e 

sobrepor-se à vontade da audiência, mesmo que seja a maioria. 

A existência em Portugal de um organismo de regulação e supervisão como a Entidade 

Reguladora para a Comunicação Social tem sob a mira, não apenas os autores dos conteúdos 

jornalísticos, como todo o cidadão que tomar a iniciativa de se pronunciar sob forma escrita 

no espaço acessível ao público
2
. Desvanece-se, com um organismo como o atrás mencionado, 

o receio de o poder dos Jornalistas segundo a ideia de Bourdieu (1996), quando, reportando-se 

ao fenómeno televisivo, lhe atribuía um monopólio «sobre os instrumentos de produção e 

difusão em grande escala da informação», controlo do acesso dos cidadãos ao espaço público, 

e impondo «ao conjunto da sociedade os seus princípios de visão do mundo». 

A oportunidade de personalização da informação anuncia-nos uma ruptura com o 

modelo estanque do jornal em papel, servido pela inovação tecnológica, oferecendo ao 

utilizador uma quase-autonomia e capacidade de escolha sobre os conteúdos fornecidos. Por 

outro lado, a possibilidade de o público interagir – para além das convencionais cartas ao 

director – através de espaços criados propositadamente e vocacionados para conteúdos de 

visitantes é algo que o Jornalista passa a ter de incorporar no percurso da notícia, não podendo 
                                                           

2
Uma nota da ERC de 26/04/2012 a propósito de «conteúdos com linguagem insultuosa e ofensiva, com 

incentivo à violência, ao ódio e de natureza homofóbica, que claramente extravasam os limites 

constitucionalmente consagrados à liberdade de expressão» publicados na edição online do Diário de Notícias 

recomenda a este órgão «a adoção de um sistema de validação de comentários eficaz e que, desse modo, se 

abstenha de publicar comentários que ultrapassem os limites consagrados à liberdade de expressão, adotando 

assim uma conduta que respeite os direitos fundamentais», uma vez que «sistemas de validação de comentários 

utilizados pelo Diário de Notícias, tais como o filtro informático, a denúncia e a validação a posteriori são 

manifestamente insuficientes e pouco eficazes para prevenir as situações identificadas». 

http://www.dn.pt/inicio/tv/interior.aspx?content_id=2543492&seccao=Media&page=-1 

http://www.dn.pt/inicio/tv/interior.aspx?content_id=2543492&seccao=Media&page=-1
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dar o seu trabalho por concluído ao rematar um texto com um ponto final. O leitor tem 

probabilidade de ser um indivíduo identificável e, como tal, constituir-se como uma fonte 

fiável (sempre necessitando de verificação de dados, naturalmente) para a construção 

noticiosa. Afinal, como afirma Raymond Williams citado por McQuail (2003: 41), «Não há 

massas, só maneiras de ver as pessoas como massas». 

Consequência porventura de uma mudança rápida e ainda imprevisível, o contacto dos 

ciberjornalistas portugueses com o público fica aquém do potencial, uma vez que passam 

pouco tempo em contacto com as suas audiências, seja directamente ou através da gestão de 

fora; também é escasso o tempo passado a tratar informação proveniente das suas audiências, 

conclui-se a partir de um inquérito caracterizador do perfil do profissional nacional, 

conduzido por Bastos (2008), que, citando um respondente, sintetiza assim:  

 

a área do ciberjornalismo é uma área ainda em expansão, o que me permite experimentar 

coisas novas, e também que me permite explorar várias partes do jornalismo convencional 

(conjugando som, imagem e texto). Para mim, é um mundo ainda por descobrir, com 

possibilidades para fazer milhares de coisas diferentes. (Bastos 2008: 13). 

 

A criação de canais de comunicação, com visibilidade pública, entre produtores de 

notícias e leitores, suscita, por outro lado, apetência para que estes deles se apropriem em 

proveito da divulgação de assuntos que nada têm a ver com os temas em discussão (por 

exemplo: pedidos de assinaturas de pertições públicas) – o que vem confirmar que, ainda que 

abusivamente, os espaços são cobiçados pelo eco que podem originar e plateia que podem 

atingir. A inexistência de barreiras temporais oferece uma disponibilidade permanente, 

perspectivando uma possibilidade de comunicação 24 horas por dia, mesmo que os 

utilizadores não estejam permanentemente conectados ou a comunicar – esta é uma diferente 

dimensão transportada do mundo cibernáutico a modalidade convencional da Imprensa, o 

papel, desconhecia. A tecnologia da comunicação introduziu-se no quotidiano e as 

possibilidades de interacção e de expressão no espaço público acontecem com os Jornalistas 

de permeio, utilizando as ferramentas proporcionadas pelos meios de informação online. 

Ferramentas «amigáveis» para uma navegação tendencialmente mais fácil, somadas a um 

carácter de informalidade que está inegavelmente associado às mensagens online, tornam as 

reacções à produção noticiosa uma prática discursiva marcada pelo carácter descontraído, 

espontâneo, imediato, algo identificável pelo tipo de linguagem empregue e na ausência de 

formalismos; não estando visível o corpo, ficam de fora códigos de representação sócio-
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económica, cultural, de género, etc., responsáveis por uma destruição de barreiras e por um 

fluir dialogante. A par de expressões destituídas de formalismos, por vezes pouco 

amadurecidas e até inconsequentes, surgem as «vozes» do público com outros contornos, seja 

para denunciar ou aplaudir, procurando a respeitabilidade, através de comentários mais bem 

alicerçados do ponto de vista argumentativo. Em qualquer dos casos, a necessidade de 

afirmação parece evidente, e as empresas de comunicação, percebendo-o, agilizam a 

participação através de diversos modelos, como caixas para votos, comentários, etc., tornando 

possível, por outro lado, um escrutínio dos próprios media: 

 

Dão, assim, alguma resposta à questão, frequentemente colocada, de que „os media vigiam 

todas as instituições mas ninguém vigia essa instituição poderosa que são os próprios media – 

desenvolvendo mecanismos e instâncias de responsabilização (“accountability”) dos órgãos 

de comunicação social que se revestem de inegável interesse em termos cívicos, éticos e 

deontológicos. (Fidalgo 2005: 13). 

 

 

A propósito de cibercultura, refira-se a síntese de Pierre Lévy (1999), que nos anuncia 

um mundo pleno de potencialidades, onde será possível emendar erros do passado, como que 

começando de novo. Nos casos em estudo, reformular a notícia, emendá-la, acrescentar-lhes 

novos contributos: 

 

Eis o hipertexto global, o metamundo virtual em metamorfose perpétua, o fluxo musical ou 

icônico na enchente. Cada um é chamado a tornar-se um operador singular, qualitativamente 

diferente, na transformação do hiperdocumento universal e intotalizável. Entre o engenheiro e 

o visitante de mundos virtuais, todo um contínuo se estende. Aqueles que se contentam em 

perambular irão talvez conceber sistemas ou esculpir dados mais à frente. Nada na evolução 

técnica garante essa reciprocidade; não é mais do que uma possibilidade favorável aberta por 

novos dispositivos de comunicação. Cabe aos atores sociais, aos ativistas culturais aproveitá-

la, a fim de não reproduzir no ciberespaço a mortal dissimetria do sistema das mídias de 

massa. (Lévy 1999: 149). 

 

Nunca como agora – com a disponibilidade de plataformas Internet –, a produção jornalística 

esteve tão exposta à reacção do leitor e este, por sua vez, nunca viu tão facilitado o canal de 

resposta e de exposição das suas opiniões ou simples comentários, não apenas tendo como 

destinatário o órgão de comunicação, mas toda a comunidade de leitores, espaço que assume 
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diferentes contornos consoante a publicação em causa e o estatuto e regras por ela definido. 

Admitem-se vários modelos de regulação, interna e externa. Na óptica de um organismo 

independente, de alcance planetário, como a UNESCO, a auto-regulação nos Meios de 

Comunicação surge como um mecanismo indispensável de defesa da liberdade de expressão. 

Canavilhas (2001) chama a atenção para o imediatismo da relação de diálogo entre jornalista 

e leitor, em ambiente web, bem distinta da que vigorava no jornal tradicional, quando o leitor 

com iniciativa de intervir tinha de enviar uma carta, esperar que o veredicto fosse favorável à 

publicação numa edição seguinte, quando não invoca a Lei de Imprensa, ao abrigo da qual 

pode exigir a sua publicação em determinadas circunstâncias, podendo acontecer a não 

publicação ou a publicação seguida de uma resposta «de forma a encerrar a discussão, 

fechando a porta a réplicas», concluindo que no webjornalismo a notícia deve ser encarada 

como o princípio de algo e não um fim em si própria. (Canavilhas 2001: 2-3). A proactividade 

do leitor na dinâmica dialogante com o autor da notícia ou outros leitores surge como 

enriquecedora, pela variedade de opiniões e comentários que pode suscitar. A oportunidade, 

por outro lado, de construir uma trajectória individual não linear, multimédia, é uma alteração 

de monta para qualquer cibernauta. O webjornalismo tem todo um campo de manobra para 

aproveitar estas potencialidades. 

As conclusões da dupla John Morkes-Jakob Nielsen (1997) sobre as preferências dos 

utilizadores da web apontam um conjunto de peculiaridades sobre o género de texto: por um 

lado, não lêem, mas fazem como que um scan da página (tal como os aparelhos 

digitalizadores) à procura de expressões que remetam rapidamente para temas que lhes 

interessam; por outro lado, revelam apetência por textos concisos, construídos segundo a 

hierarquização de importância como a da pirâmide invertida – um método basilar no 

Jornalismo; e que a utilização de ligações (hiperlinks) como forma de complementar 

informação oferece mais credibilidade ao meio. 

Importa reflectir sobre os perigos que advêm do excesso de informação, a também 

designada «infoxicação», termo que surge da aglutinação de intoxicação e de informação. Já 

em 1980, se lhe referia Alvin Toffler, futurista norte-americano, conhecido pelas suas 

investigações e teorias sobre revolução digital, das comunicações e consequências do avanço 

tecnológico. O neologismo, no entanto, é atribuído a Alfons Cornellá que, a propósito, 

sublinha a necessidade de obter informação relevante para encontrar eficiência na 
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produtividade pessoal, combatendo o excesso de informação
3
. Excesso de informação não 

significa estar mais informado. A pulverização da informação de fácil acesso permite que o 

leitor pense em prescindir dos media? A resposta será não, tomando como princípio que a 

informação jornalística não se compara a uma qualquer mercadoria, transaccionável ao sabor 

da lei da oferta e da procura numa economia de matriz neo-liberal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Na conferência Cómo sobrevivir a la infoxicación o autor cita um estudo de Berkeley que estima em 2 exabytes 

por ano a quantidade de informação produzida no mundo, em qualquer formato desde os filmes à informação 

recolhida por satélite meteorológico. http://www.infonomia.com/img/pdf/sobrevivir_infoxicacion.pdf. (Acedido 

a 15/08/2012). 

http://www.infonomia.com/img/pdf/sobrevivir_infoxicacion.pdf
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Papel diferenciador do Jornalista 

 

Se o Jornalismo é uma das respostas possíveis e, até prova em contrário, a melhor 

resposta que as sociedades democráticas encontraram para exercer colectivamente o direito à 

informação (Sousa 2007: 83), ele cumpre esse papel de fornecer aos cidadãos parte do 

conhecimento necessário para que ele se desenvolva como indivíduo consciente e 

responsável, com ideias próprias e interveniente na sociedade contemporânea.  Reconhece-se 

à Imprensa um papel «imprescindível» na constituição daquilo que hoje se chama opinião 

pública (Duarte Rodrigues 1987: 38), a qual circula nos Meios de Comunicação Social, daí 

transitando para os outros campos da vida social como um «discurso eficaz de legitimação e 

homogeneização do tecido social». (Duarte Rodrigues 1987: 46). Comporta uma percepção 

optimista do Jornalismo, que contraria o desencanto de Martínez-Albertos, quando afirma que 

«os jornalistas perderam o rumo do seu ofício e cada vez sabem menos qual o papel que lhes 

cabe no grande teatro do mundo». (1997: 18). 

Profissão de difícil definição, o Jornalismo corresponde a uma multiplicidade de 

funções, meios e formas discursivas distintas, para o que converge um vasto leque de 

realidades e conhecimentos, que o impede de ser considerado uma actividade fechada e de 

fronteiras estabelecidas (Costa 2007: 147). O comprometimento com a sociedade e o serviço 

público fazem do Jornalista um guardião de direitos dos cidadãos perante as instituições e a 

própria sociedade. Surgida na década de 1940, a Teoria da Responsabilidade Social do 

Jornalista foi, então, uma resposta à crescente concentração empresarial dos meios de 

comunicação social norte-americanos (a que actualmente se assiste também na Europa), 

preconizando regras em prol da qualidade no confronto com o paradigma da maximização do 

lucro. Herdeiro deste compromisso social, o Jornalista vê-se, no entanto, confrontado com um 

diferente cenário que não o então vigente, o qual não contemplava, tal como aconteceu até há 

poucos anos, a oportunidade e capacidade do cidadão de acesso às fontes e de expressão em 

ambientes visíveis e de amplo alcance. Refere-se um cenário despoletado pelo surgimento da 

Internet, entendido como um agente detonador de transformação, que faz emergir à tona 

questões que visam o Jornalismo como uma actividade cada vez mais complexa, sujeita a 

influências várias, que abriga sob um mesmo chapéu diversas interpretações e conotações. 

Ainda assim, a essência do desempenho em nada se altera com o aparecimento do 

webjornalismo ou a possibilidade de colher informação na produção online, mas tem 

influência nas rotinas, na relação com as fontes, bem como as próprias organização e 

exposição do trabalho jornalístico, confrome já referido anteriormente. Perante a avalancha 
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electrónica de information providers, na destrinça entre o relevante e o irrelevante – nunca 

uma escolha neutra –, todavia, aí está claramente uma utilidade para o ser Jornalista, sabendo 

este impor-se à pressão do domínio das lógicas de mercado ou da política.
4
  

Na execução de tarefas rotineiras, mas sempre diversas, o Jornalista é confrontado no 

quotidiano com dilemas do foro ético. São as normas deontológicas específicas para a sua 

própria profissão, e que é de toda a conveniência que também sejam reconhecidas pela 

organização em que está inserido profissionalmente, que devem ser instituídas na prática, para 

que ele exerça a clara diferença entre interesse público, ou seja, da colectividade, e interesse 

do público, tomado como um interesse privado ou clientelar. A gestão dessa distinção 

diferencia o acto jornalístico, perante a informação, do acto de mera comunicação. Pegando 

na definição de McQuail (2003: 504), informação é o conteúdo de toda a comunicação com 

sentido. Refere-se a dados factuais, verificáveis, e, portanto, de confiança acerca do «mundo 

real», ou, dito de outro modo, os «dados» comunicados que fazem distinções num dado 

domínio da realidade e, portanto, visam «reduzir a incerteza» para o receptor (McQuail 2003: 

504). Vem a propósito sublinhar como as tecnologias da informação e da comunicação detém 

um lugar de relevo como fonte de riqueza para sociedades economicamente mais avançadas. 

A Sociedade de Informação em que estamos mergulhados ou que almejamos atingir – 

possível indicador do nosso grau de desenvolvimento, é um processo em constante progressão 

– assenta na visão de que o conhecimento, ou a informação, tem um papel decisivo no bem-

estar social. Segundo McQuail (2003: 510), o termo explica a sociedade contemporânea cuja 

força motriz ou fonte mais central do poder produtivo radica na «aparente dependência, tanto 

material como cultural, de grande parte da vida moderna em relação à produção, 

manuseamento e aplicação da informação e da intervenção de complexas redes de 

comunicação». Mas, no reverso deste cenário optimista, está o poder de exclusão, da 

Sociedade de Informação, daqueles que não tiverem acesso às novas tecnologias
5
, e que 

                                                           
4
 O caso recém-divulgado na Imprensa sobre as ligações do SIED (Serviço de Informações Estratégicas de 

Defesa) ao mundo politico e jornalístico é um exemplo ilustrativo da tentativa de controlo por parte das 

instituições sobre o conteúdo das notícias. Adjunto de Relvas que trocou mensagens com ex-espião demite-se. 

Público, 26/05/2012. 

5
 Estatísticas do Pordata indicam para Portugal a existência de 63,7 % de agregados domésticos privados com 

computadores, 58% com ligação à Internet, e 56,6% com ligação à Internet por banda larga, segundo última 

actualização de 27/12/2011.  

http://www.pordata.pt/Portugal/Agregados+domesticos+privados+com+computador++com+ligacao+a+Internet

+e+com+ligacao+a+Internet+atraves+de+banda+larga+(percentagem)-1158. (Acedido em19/06/2012). 

http://www.pordata.pt/Portugal/Agregados+domesticos+privados+com+computador++com+ligacao+a+Internet+e+com+ligacao+a+Internet+atraves+de+banda+larga+(percentagem)-1158
http://www.pordata.pt/Portugal/Agregados+domesticos+privados+com+computador++com+ligacao+a+Internet+e+com+ligacao+a+Internet+atraves+de+banda+larga+(percentagem)-1158
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permanecerão sempre um tema de acompanhamento da Imprensa vocacionada para o 

interesse público.  

Sites e blogues constituem imprescindíveis fontes de informação que o Jornalista passa 

a valorizar; são também o reflexo do novo paradigma que emerge com o advento da Internet, 

o do acesso à publicação por parte do cidadão. Assiste-se, consequentemente, a partilha de um 

poder outrora exclusivo do Jornalista. A propósito, fala-se numa da desintermediação do acto 

ou processo informativo, como consequência, e a necessidade de redefinição do papel do 

Jornalista. Qual a função do Jornalista, agora passando à condição de emissor e receptor, 

quando todo o cidadão pode ser um informador? Em que medida o papel de coesão social do 

Jornalista sai reforçado ou diminuído perante a partilha da capacidade de publicação com o 

cidadão não profissional da informação? Duas questões a que adiante se pretende responder. 

As teorias que derivam do estudo dos Meios de Comunicação Social tradicionais não 

podem ser transpostas pura e simplesmente para o exercício do Jornalismo no ambiente 

digital, dado que este traz consigo todo um universo diferente de formatos, narrativas, 

linguagem e terminologia. Ao entrar irreversivelmente na prática, produção e influência social 

do Jornalismo, com todos os seus sedutores argumentos, a Internet levanta novas questões 

respeitantes aos deveres cívicos dos Jornalistas. Os meios têm hoje (em teoria) alcance global 

e a Internet invadiu o Jornalismo de um modo tão rápido que o debate está longe de 

concluído. A síntese «o jornalista informa-se e informa, visando preparar mensagem 

facilmente entendida pelos leitores» (Rodrigues 1998: 74) é fonte de um questionar 

permanente que traz de novo à liça velhas questões de sempre. Fidalgo (2005) aponta um 

caminho: 

 

A especificidade do trabalho dos profissionais da informação poderá estar, futuramente, 

menos na revelação de notícias ou dados „em primeira mão‟, e mais na interpretação e 

contextualização dessas notícias, bem como num serviço de sinalização e certificação que 

permita ao público orientar-se num ambiente cada vez mais inundado de fluxos informativos 

de todas as proveniências, onde será necessário saber „navegar‟ distinguindo „o trigo do joio‟ 

para fazer um percurso autónomo mas crítico. (Fidalgo 2005: 13). 

 

A objectividade e a imparcialidade são parâmetros de neutralidade, advogados no 

passado, que arrastam consigo o perigo de transformar o Jornalista num mero recolector de 

informações. Um difícil papel em equilíbrio está onde o Jornalista se compromete e assume as 

suas posições e opiniões frontalmente, dando o rosto, e não age a coberto de uma pretensa 
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equidistância dos acontecimentos e protagonistas. Pascual Serrano
6
 (2011) acusa a 

objectividade e a imparcialidade como um mau serviço prestado ao público, defendendo que 

«el culto a la objetividad provoca que los reporteros que presencian tragedias y sufrimientos 

cuyos responsables están perfectamente identificados vean que sus crónicas terminan llegando 

al público descafeinadas». Como reforço da tese contra a neutralidade jornalística, defende 

que foram justamente profissionais que renegaram essa atitude cuja memória prevalece e 

venceram a barreira do tempo. São os casos de John Reed e Robert Capa, entre outros, 

analisados pelo autor. 

Para quem exerce a actividade de Jornalista, a Internet proporciona um mais 

generalizado acesso às fontes, uma maior pressão perante a concorrência e a urgência de 

publicação, uma ausência de limitações de espaço, a necessidade absoluta de domínio de 

tecnologias e de filtro criterioso em relação ao excesso de informação. É neste momento que 

este profissional tem a oportunidade para cumprir a sua função ao reduzir a incerteza do 

público perante o manancial de dados que proliferam na Internet. O papel do Jornalista como 

mediador impõe-se reforçadamente como fundamental, sabendo-se que muita da informação 

que se colhe na Internet não é mediada (Newsom 2007), pelo que está disponível numa 

mistura sem critério: 

 

When you are reading something from the USA‟s Associated Press, you are getting news from 

a free enterprise system, but news from other wire services, like those from France and Tokyo, 

are owned by the government. Some governments own outright all of the news media there, 

not just the wire services. Much of what is on the Internet is unmediated information, so 

you‟re getting opinion and news often in an indiscernible mix. (Newsom 2007: 2). 

 

Bianco (2008) reflecte sobre a reconfiguração da produção do Jornalismo 

condicionada pela adopção de tecnologias digitais da informação e comunicação, não 

duvidando de que as novas ferramentas digitais colaboram para reestrutrurar o exercício da 

profissão, a produção industrial da notícia, as relações entre as empresas de comunicação com 

as fontes, a audiência, os concorrentes, o governo e a sociedade, acarretando por isso 

implicações de ordem técnica, ética, jurídica e profissional para o Jornalismo, relevando como 

importante «readaptação legitimadora das rotinas produtivas e de linguagens às exigências da 

instantaneidade e da visualidade do jornalismo online» (Bianco 2008: 1). No que diz respeito 

                                                           
6
 Serrano, Pascual (2011). Contra La Neutralidade. Madrid: Ediciones Península. 

http://www.lavanguardia.com/libros/20120607/54305748699/periodista.html. (Acedido a 19/06/2012). 

http://www.lavanguardia.com/libros/20120607/54305748699/periodista.html
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à organização jornalística e às rotinas de trabalho, se a informática agiliza e qualifica o 

processamento da informação, facilitando «o trabalho de rever, corrigir, alterar e atualizar 

textos», essa alteração meramente operacional não vai a ponto de influir em valores 

consagrados na profissão. 

A proximidade com as fontes, através de um acesso teoricamente simplificado e 

facilitado, já anteriormente referida, pode provocar um entorse, e, em vez de promover o 

contraditório e a reconfirmação de dados e factos, conduzir a uma atitude redutora do papel 

do Jornalista, se este não resistir à tentação de observar o mundo apenas através desta nova 

perspectiva de percepção da realidade, através da qual pode comodamente ver, ouvir e contar, 

sem sequer se deslocar do seu próprio posto de trabalho. Contactava, assim, com as fontes e a 

realidade à distância. Por princípio, essa seria a antítese do leitmotiv do repórter que necessita 

de ir ao local para se inteirar dos acontecimentos, mesmo que lá cumpra a sua função como 

mediador de uma realidade que não experimentou, mas recolhendo depoimentos, relatos e 

opiniões, fornecendo por fim a sua reportagem sob a forma de um coligir de testemunhos em 

segunda mão.  

Tratando-se de uma profissão que tem como matéria-prima um produto cultural – as 

tendências sociais, os acontecimentos, as atitudes de indivíduos –, a criação está sempre 

presente na transmissão, sendo, por isso, um factor de diferença de um produto para outro, de 

um órgão de informação para outro, e mais significativa e notória seria essa diferença se não 

encontrássemos alguma monotonia, algum mimetismo até, no relato da actualidade por parte 

da Imprensa portuguesa, com um risco muito intenso de padronização de conteúdos. Mas 

impõe-se a este ofício liberal a necessidade de dar interesse ao que surge como relevante, 

operando num espaço de partilha de palavra, em que exerce uma função dupla, cognitiva e 

pragmática, de dar a conhecer e produzir opinião pública; ao mesmo tempo, reveladores, 

reflexos e produtores de opinião pública, os meios de comunicação social são imprescindíveis 

à legitimação do poder democrático. (Duarte Rodrigues 1987: 49). 
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 Ética em questão 

  

            Actuando num domínio de criações com forte impacte no cidadão, como é o caso dos 

produtos jornalísticos, com a respectiva capacidade para entrar em todos os níveis e sectores 

da sociedade, as questões de ética e responsabilidade social surgem em primeiro plano, 

devendo desde logo estabelecer-se uma diferença de conceito entre uma e outra. A ética, ou 

códigos de valores que orientam o comportamento e influenciam a tomada de decisões num 

determinado momento, referem-se sobretudo à relação da empresa de media e dos Jornalistas 

com o ambiente envolvente, e a responsabilidade social é entendida num sentido mais lato 

que agrega as relações externas e as relações internas à empresa (Faustino 2007: 11). Temas 

inesgotáveis, de importância directamente proporcional ao desenvolvimento das sociedades, 

pode dizer-se que se recriam no quotidiano, uma vez que a todo o instante surgem situações 

novas, susceptíveis de colocar interrogações e reflexões sobre o bom curso da 

representatividade social do Jornalista, ou seja, o seu comportamento orientado para a 

satisfação das necessidades dos leitores, estando estes enquadrados, segmentados ou 

distribuídos por diferentes produtos jornalísticos de acordo com universos de interesses. 

Trabalhando o Jornalista numa empresa pública ou privada, espera-se que sirva o interesse 

público, num equilíbrio difícil entre a satisfação das audiências e o mercado que, de forma tão 

intensa, exerce pressão sobre os conteúdos, tal como o fazem os actores políticos. Segundo 

Albarran (2007: 25), as empresas de comunicação são um de quatro sectores críticos de 

qualquer sociedade, a par do Estado/sector legal da sociedade, económico/empresarial e 

cultural/religioso, que, em desequilíbrio, geram impacte na coesão social. 

           Num paralelismo com outros sectores de actividade económica, verifica-se que os 

meios de comunicação seguem a tendência geral de optimização de gestão, recursos e 

serviços, perseguindo os objectivos inerentes às organizações: rendibilizar a actividade; 

motivar os empregados; satisfazer o interesse público (Faustino 2007: 12). Não se espera da 

Internet a panaceia para resolver fragilidades do modelo de negócio tradicional, mas um meio 

importante, no futuro, em termos jornalístico e empresarial, para o qual a «credibilidade será, 

cada vez mais, a alma do negócio» (Faustino 2007: 21):  

 

O sucesso económico da actividade jornalística continuará a estar dependente da presença de 

profissionais dos quais é expectável a capacidade de elaborar conteúdos jornalísticos que 

captem a atenção das audiências em função da sua qualidade, credibilidade, antecipação em 
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relação à concorrência, pertinência, imagem, agenda ou acesso a fontes privilegiadas. O factor 

credibilidade é absolutamente crucial para as empresas de media. (Faustino 2007: 22). 

 

            Difícil de avaliar e de medir, por se basear num produto de origem intelectual e não 

material como acontece noutras indústrias, a qualidade da informação está em estreita ligação 

com a responsabilidade profissional dos seus executantes, o que passa pelo respeito por 

códigos éticos, e, no entanto, são raras as empresas deste sector certificadas com qualidade. 

Acresce que se vive um momento de indefinição quanto ao posicionamento dos produtos de 

media, no meio de um turbilhão motivado pela transformação do modelo de negócio. Os 

desafios éticos originados por pressões competitivas, tecnológicas e conteúdos que «forçam 

os limites» são uma constante a ter em consideração e analisar regular e atentamente, como 

uma componente incontornável da literacia para os media. (Albarran 2007: 33). 

            Para Cádima (2007), o sector dos media não pode ser regulado como mais uma 

actividade económica, na medida em que se trata de «um sector vital para o desenvolvimento 

das sociedades modernas sustentado por um princípio básico inalienável, a Cidadania, 

princípio que por sua vez se suporta no Conhecimento, no Saber e na Informação» (Cádima 

2007: 34). Os imperativos de natureza económica não devem colidir com princípios básicos 

que regem o exercício da actividade, designadamente, a independência editorial e jornalística, 

propondo-se a existência de «estatutos editoriais» (como cartas deontológicas, códigos éticos, 

etc.) como meios de travar a influência sobre o conteúdo da informação de proprietários ou 

accionistas, sabendo-se que há a ameaça à liberdade de expressão e ao pluralismo com os 

negócios da publicidade susceptíveis de provocar um entorse, pela submissão das práticas 

jornalísticas aos «desígnios» dos anunciantes. A dimensão de informação e de conhecimento 

associados ao sistema dos media no oposto das estratégias económicas do paradigma 

publicitário exige, por isso, uma monitorização permanente. A perspectiva de uma Imprensa 

livre e responsável pode constitui uma ameaça para poderes vários (desde os agentes 

económicos a Estado ou Governação), na medida em que utiliza a liberdade de Imprensa e a 

estende para lá dos privilégios que aqueles detém e podem pretender utilizar, ou, no caso 

contrário, ceder à perda de autonomia. Por esta razão (da liberdade e responsabilidade da 

Imprensa poderem constituir uma ameaça para os poderes), se tem verificado por todo o 

mundo a oposição de proprietários à criação de métodos e grupos de controlo da acção dos 

media em matéria de responsabilidade social, segundo Pina (2007: 49).  

            Mas não nos esqueçamos que é justamente a responsabilidade social da Imprensa, com 

o seu objectivo de defesa e promoção do interesse público que constrói a credibilidade dos 
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Jornalistas e a confiança junto dos leitores. Sendo Portugal uma República soberana baseada 

na dignidade da pessoa humana, como se lê no art.º 1º da Constituição Portuguesa, toda a 

situação que ofenda este princípio estará sempre em colisão com o interesse público. Em 

último caso a «Regra de Ouro» de Aristóteles, valorizando a moderação, através de noções 

consensuais de equilíbrio e justeza, mantém hoje a actualidade quando apontada como 

referência para a prática jornalística, sempre que se pesam na balança das prioridades os 

direitos individuais e o direito de informar.  

             Sousa (2007: 83) propõe um sistema de defesa ética para o Jornalista articulado em 

torno de cinco princípios auxiliadores da destrinça entre o eticamente correcto e o condenável: 

o imperativo categórico kantiano («providenciar informação aos cidadãos é uma necessidade 

universal e colectiva»); o utilitarismo (uma lógica de interesse público aplicada à informação 

jornalística); o equilíbrio (permitir «às diferentes partes com interesses atendíveis nos 

assuntos que são notícia pronunciarem-se sobre os mesmos»); a transferência (o Jornalista 

colocar-se no papel dos visados); o mandamento principal (uma lógica cristã, segundo a qual 

«o jornalista deve procurar minimizar ao máximo as consequências potencialmente negativas 

da sua acção em geral e das notícias em particular» através do controle de dados). 

             O mito da objectividade, porventura jamais alcançada mas que sempre pode ser eleita 

como uma motivação, tem estado no centro da discussão sobre o Jornalismo. Mercê da 

amplitude de comunicação alcançada pela Internet, tornando visíveis múltiplas sensibilidades, 

opiniões e perspectivas sobre os acontecimentos, com mais agudeza se coloca a 

impossibilidade de uma «assépcia informativa». Uma noção de ética da transparência por 

oposição à ética da objectividade, perante o novo quadro de interferência económica nos 

meios de comunicação social, é apontada como solução pelo investigador Mark Lee Hunter 

como a desejável («A transparência é a virtude principal do jornalista do século XXI»), uma 

bandeira que os Jornalistas agitariam perante bloguistas e outros cidadãos que também lidam 

com informação.  

            O esforço de trabalhar com o horizonte de uma objectividade mesmo que inatingível – 

o visto e o ponto de vista sempre a intrometerem-se na narrativa – pode balizar a conduta do 

Jornalista, mas as novas tecnologias estão, ao mesmo tempo, a conduzi-lo para uma inevitável 

transparência em torno dos modos e das condições de produção da informação. A 

aproximação das relações entre Jornalista e leitor é hoje fortemente incrementada em espaços 

de comentário próprios, contemplados nas edições online da imprensa, num apelo claro à 

interacção e à participação do cidadão na construção da notícia. É a Imprensa que, nesta 

plataforma marcada pela exposição, franqueia as portas ao público e o convida a entrar e 
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participar da construção da notícia, como forma de legitimar a sua própria existência na 

qualidade de fornecedor de informação às audiências. Mas, por outro lado, também é o 

cidadão que, investido de um novo poder de intervenção, se apropria de ferramentas que 

passou a dominar com agilidade, não abdicando dessa sua nova capacidade de participação. 

Do lado dos cidadãos-leitores acresce ainda a exigência em relação à responsabilidade social 

que incumbe ao Jornalista, reivindicando o princípio básico do seu direito a ser informado e a 

conhecer a verdade. Os direitos dos Jornalistas têm por isso uma natureza de poderes-deveres 

ou seja de poderes que devem ser exercidos, «que na terminologia técnico-jurídica são 

«funções», direitos irrenunciáveis que, justamente em virtude da sua natureza funcional, são 

atribuídos acompanhados da imposição (jurídica) de os exercer» (Pina 2007: 44), imperativo 

presente no texto do Código Deontológico Profissional dos Jornalistas, em vigor desde que 

aprovado em 4 de Maio de 1993, e que radica na defesa da liberdade de expressão. Vale a 

reflexão de John C. Merrill (1989: 234): «assim como a vida é inútil para uma pessoa sem 

cérebro, também a liberdade é inútil para o jornalismo sem ética». 

             Com a globalização emergem novas questões éticas propulsionadas por formas de 

informar que redesenham os contornos de uma prática, outrora dirigida a grupos de menor 

dimensão, local ou nacional, agora com possibilidade de atingir largas audiências, além-

fronteiras. Se é relevante a circulação de informação em múltiplos campos em que se explana 

o poder e o saber nas nossas sociedades, impõe-se que se estude o impacte no público em 

geral. Neste contexto, ganha pertinência o aprofundamento de estudos sobre os limites para o 

exercício ético da actividade profissional no Jornalismo, diagnosticando numa óptica 

actualizada os principais problemas, situando as potencialidades e o âmbito, avaliando as 

mudanças que apontam para um diferente formato de mediação social da realidade por parte 

dos Jornalistas.  

              Uma panorâmica geral do actual exercício da actividade jornalística em Portugal é 

traçada no Observatório da Deontologia do Jornalismo (2010), no qual se apresenta um 

cenário pessimista sobre as condições que se oferecem aos profissionais, comprometendo um 

serviço de cidadania, conforme é constitucionalmente confiado aos Jornalistas, assente numa 

missão de serviço público. A situação é descrita como sendo um ambiente de hostilidade para 

a prática jornalística, confiscada por uma lógica de mercado, neste caso, do mercado das 

notícias, i. e., a monetarização dos conteúdos a ferir a imparcialidade da observação 

jornalística e, consequentemente, o direito a essa imparcialidade por parte do público leitor. 

Reporta-se a notícias que servem para promover negócios e poder, são veículo de transacção 

de bens e influência. Sendo o caso português diferente de outros, é verdade que se cometem 
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excessos, na prática de um tipo de Jornalismo que lesa direitos fundamentais de cidadania, 

como o direito ao bom nome, à reserva da vida privada, à presunção de inocência e ao 

respeito pela dignidade pessoal, registando uma tensão permanente entre a interpretação do 

interesse público e os direitos individuais, por vezes impunemente, e com danos irreparáveis. 

Não se está perante uma discussão simples ou fácil de alcançar consensos ou conclusões. 

De um modo geral, a mudança que ocorre desde a década de 1990 afecta o tempo da 

informação, a organização e controlo social das redações, o equilíbrio das forças no contexto 

de trabalho, as relações laborais e os fins sociais dos media. Uma agenda jornalística 

demasiado dependente da actividade de organismos de estado e governamentais, instituições 

de toda a ordem, comerciais ou culturais, obriga a reflexão sobre dependências várias. Mas 

uma audiência mais alargada pode funcionar como o contraponto à notícia encerrada sobre si 

própria. O «equilíbrio de poder», transferido em parte dos media para as audiências, acarreta 

uma quase revolução na ordem das comunicações, agora fortemente marcadas pela 

interactividade, promovendo escolhas e respostas por parte dos utilizadores. Por outro lado, a 

Internet, reconhecida como um meio por direito próprio (porque existe graças a uma 

tecnologia que lhe é exclusiva, e está vinculada a usos, conteúdos e imagem não têm paralelo 

noutros meios) foge ao domínio de uma entidade legal, embora leis ou regulação próprias dos 

diferentes países interfiram no seu funcionamento e utilização. É, pois, extremamente 

apetecida pelos poderes políticos e económicos, apesar de muita indefinição ainda existente 

sobre o quê e como regular, dada a pouca distância entre o aparecimento como meio de 

intercomunicação e troca de dados entre profissionais rapidamente convertido num amplo e 

potencial terreno para tráfico de bens e serviços bem como alternativa a meios de 

comunicação interpessoal. 

Questões éticas levantam-se num quadro em que a informação não é apenas prestada 

pelo profissional, mas pelo cidadão que investido da roupagem do repórter, age alheio a um 

conjunto de normas deontológicas a que apenas o primeiro está obrigado por dever 

profissional. Ultrapassa, assim, o leitor a sua condição de consumidor passivo para se 

transformar num sujeito reflexivo e participativo, que detém ferramentas para explorar um 

poder de cidadania efectivo. A este propósito refira-se o alerta
7
 do Conselho Deontológico do 

Sindicato dos Jornalistas para uma utilização crítica de blogues e redes sociais na construção 

                                                           
7
 «CD alerta para uso de redes sociais como fonte de informação». Publicado a 12/02/2010. URL: 

http://www.jornalistas.eu/?n=7856. (Acedido a 02/07/2012). 

 

http://www.jornalistas.eu/?n=7856
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de notícias, que se podem revelar «plataformas tão incontornáveis na profissão como 

potenciadoras de atropelos dos deveres jornalísticos». 

 

A ética parte do princípio de o poder do Jornalismo ter repercussões sobre as pessoas – 

repercussões sociais, ideológicas, culturais, comportamentais, cognitivas, etc.  Refere-se o 

poder de fornecer assuntos à agenda pública, funcionar como um espaço público, sugerir 

interpretações para os acontecimentos, poder de excluir uns e incluir outros. A legitimação 

social do jornalismo e por inerência dos Jornalistas na sociedade acontece quando é praticado 

um Jornalismo ético, de qualidade, assente em valores centrais como, segundo Sousa (2007: 

84-85) intenção de verdade, intenção de objectividade, intenção de justiça e responsabilidade 

em liberdade. Mas, por vezes, as situações em discussão não têm respostas únicas e 

universais. 
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6. CASOS DE ESTUDO 

 

6.1. Estação Cronográfica 

 

O blogue Estação Cronográfica (http://estacaochronographica.blogspot.com/) é da 

responsabilidade de Fernando Correia de Oliveira, Jornalista formado na prática da agência 

noticiosa, especialista na temática do tempo e das mentalidades. Com regularidade diária, 

coloca online informação actualizada sobre o mercado da relojoaria e da joalharia, 

nomeadamente noticiário sobre os mais recentes lançamentos, em Portugal e no estrangeiro, 

de modelos e colecções, exposições, livros, inaugurações, efemérides, feiras, 

desenvolvimentos técnicos ou prémios. Em paralelo com esta informação «de agenda», 

divulga a actividade que desenvolve como Jornalista e investigador, editada em publicações 

periódicas ou em livro – literatura menos do imediato e mais amadurecida e reflexiva. É ainda 

através desta plataforma que tomamos conhecimento de respectivas colaborações para alguns 

títulos da imprensa nacional e internacional. Ao utilizar hiperlinks, o blogue serve de veículo 

selectivo a noticiário relevante sobre o sector, publicado noutras fontes na Internet, imprensa 

internacional, sites de marcas ou outras instituições. A difusão dos conteúdos é potenciada 

mediante ligações ao Facebook, em três contas, abertas sucessivamente à medida que foram 

atingindo o limite de subscrições. Sempre que a oportunidade jornalística o justifica, a difusão 

noticiosa é reforçada pelo envio de emails para uma selectiva rede de contactos. 

Observado como alternativa mediática, o blogue Estação Cronográfica permite 

reflectir sobre diversas questões suscitadas pelo aparecimento da Internet, relacionadas com o 

tema da informação e do exercício do Jornalismo como profissão, bem como a transformação 

que acarretou. Na sequência da incontornável intromissão da Internet nos ambientes de 

trabalho, ganham expressão a alteração provocada na rotina do Jornalista e na organização 

dos conteúdos online, bem como a nova relação estabelecida com o leitor que deixa de o ser 

para passar à condição de colaborador / contribuinte de informação, as questões éticas que se 

levantam no confronto com a participação do público que informa sem obedecer às regras que 

vinculam o Jornalista a uma deontologia própria do seu ofício, e a perspectiva de uma 

questionável globalização. 

Estação Cronográfica foi criado na Internet a 12 de Junho de 2009, como uma via 

possível de resposta a um contexto de crise económica que no nosso País afecta Jornalistas 

profissionais com experiência. O êxito, medido em termos de aceitação e audiência, confirma 

que qualquer pessoa capaz de gerar um valor acrescentado excepcional em qualquer mercado 

http://estacaochronographica.blogspot.com/
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goza da oportunidade de poder transaccionar o seu produto, comprar em qualquer ponto do 

globo e esse trabalho especializado se torna valioso no mundo globalizado. E, apesar de um 

invólucro tão diferente, a missão essencial do Jornalismo mantém o lugar na sociedade, um 

papel institucional traduzido na vigilância do que não é conforme à norma social e em que o 

acontecimento é a erupção do inesperado por entre o que é socialmente predictível (Correia: 

100) e «tras el enfriamiento de la burbuja digital se hace aún más evidente la pervivencia de 

las constantes de trabajo tradicionales en el periodismo» (Muñoz, Roig 2008: 2). 

Com mais de 50 mil páginas vistas em média por mês em 2012, Estação Cronográfica 

dirige-se a um público específico, interessado em assuntos relacionados com o tempo, o que é 

o mesmo que dizer que tanto lhe possam interessar os desenvolvimentos da indústria 

relojoeira como revelações científicas sobre o sincronismo cronológico da actividade cerebral 

do ser humano –, o que permite inferir tratar-se de um público com horizontes muito 

diversificados, apesar do interesse comum que une os leitores.  

Não será, pois, uma mole de gente anónima a que se destinou a imprensa de massas, 

mas uma audiência segmentada, diferenciada e activa, que tende a escolher as suas 

mensagens, aprofundando a especialização e intensificando o relacionamento individual entre 

emissor e receptor – uma possibilidade que decorre das próprias características dos ambientes 

da Internet. Daí que, embora ainda longe das expectativas de intensidade de colaboração 

desejada – o que talvez se deva à natureza do ser humano de optar sempre pelo caminho mais 

fácil e, portanto, mais passivo e menos interveniente –, se percepciona uma proximidade de 

relações entre emissor e receptor. 

A constituição de uma comunidade ligada por afinidades e interesses é um fenómeno 

típico do novo paradigma inaugurado pela era da Internet, em que todos podem comunicar 

entre si em qualquer parte e a todo o instante, como elementos de uma espécie de “tribo”. Ao 

contrário de há poucos anos, em que se debatia a dimensão social da Internet temendo 

conduzir ao isolamento pessoal e ao rompimento de laços dos indivíduos com a sociedade, a 

constituição de comunidades online com valores e interesses afins reforça o sentimento de 

grupo e situa-se nos antípodas das massas indiferenciadas e anónimas. Neste caso, estas têm 

em comum a força de um sentido de pertença que confere dinâmica à nova forma de 

sociabilidade adaptada a um ambiente proporcionado pela tecnologia, apesar de assente nos 

«laços fracos» a que Castells alude (Castells 2002: 470) e sobre os quais se constroem as 

comunidades online,: 
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A vantagem da Rede é que permite forjar laços fracos com estranhos, num padrão igualitário 

de interacção, onde as características sociais influenciam menos os constrangimentos, ou 

mesmo os bloqueios no processo comunicativo. Com efeito, quer on-line, quer off-line, os 

laços fracos facilitam a ligação entre indivíduos com diferentes características sociais, logo 

expandindo a sociabilidade para além das fronteiras socialmente definidas de reconhecimento 

mútuo. (Castells 2002: 470). 

 

  A interactividade, característica dos novos media, alterou o tradicional fluxo de 

informação unidireccional, centralizada no Jornalista como guardião da informação, para 

promover uma relação comunicacional entre todos e descentralizada: do Jornalista para o 

leitor, do leitor para o Jornalista, e dos leitores e Jornalista entre si. Desde que observadas as 

regras éticas fundamentais do Jornalismo, o encorajamento da reciprocidade de comunicação 

entre profissionais e não-profissionais da informação resulta em enriquecimento dos 

conteúdos: 

 

The popularity of online newspapers (Annual Report on American Journalism, 2006) can be 

attributed to the interactive quality of the Internet. Journalists expect to bring people „„closer 

to the news‟‟ by adopting interactivity in their online presentation of the news (Brown, 2000). 

The immediate back-and-forth communication is a new quality in the relationship between 

news publications and their audiences, and research suggests that online readers find this 

interaction valuable (Pew Research Center for the People and the Press, 1999). The Digital 

Journalism Credibility Study (2003) claims that the interactive nature of e-mail links, chats 

and message boards are the essence of the medium and has the potential to recreate 

community. In general, interactivity is considered to be a positive characteristic of new 

technologies. (Chung 2008: 3). 

 

Convém, a propósito, evocar a distinção entre a interactividade do meio e a 

interactividade humana, que tem sido objecto de discussão académica, a primeira referindo-se 

ao campo de acção que a tecnologia permite ao utilizador, e a segunda, como o acto de 

comunicação entre duas ou mais pessoas através de um determinado canal. Para Chung 

(2008), interactividade é definida como uma construção multi-dimensional, numa sequência 

da interactividade do meio para a interatividade humana. 

Sem publicidade, Estação Cronográfica surge livre de pressões várias, 

designadamente vindas da esfera comercial que, na maioria dos casos da Imprensa (e dos 

Meios de Comunicação em geral) são exercidas sobre o Jornalista. A publicidade, garante da 



Cláudia Baptista                                                                    Jornalismo e alternativas mediáticas na era da Internet  

38 
 

sobrevivência económica do título para o qual o Jornalista trabalha, com frequência é 

invocada para o incitamento à publicação de notícias a pretexto de constituir «legítima» 

contrapartida. 

Este blogue pode, assim, ser observado como alternativa mediática, independente, 

focado na essência da missão jornalística: informar, dar notícias, contribuir para formar uma 

opinião. Não nasce no contexto de um receio generalizado em relação à sobrevivência das 

publicações tradicionais em papel que vêem o online como uma ameaça, mas como uma 

excelente oportunidade para um Jornalista experiente poder prosseguir na profissão, 

publicando através de um meio económico e de fácil manipulação técnica, um produto 

jornalístico. Neste sentido o blogue pode ser o catalisador de uma outra forma de 

sociabilidade, em que os elementos desta comunidade virtual estão nivelados por afinidades 

intelectuais e culturais, e que convergem para este pólo profissional irradiador de informação 

especializada, algo artesanal e, por isso, livre dos constrangimentos de um modelo industrial. 

Perante alguma indefinição em relação aos modelos que subsistirão no futuro, assiste-se na 

actualidade à convivência dos diferentes formatos dos produtos jornalísticos – em papel ou 

online –, complementares entre si, mas que não se excluem: 

 

The […] myth is that the Internet will set us free. We have no reason to worry about corrupt 

policymaking, corporate control, lousy journalism, or hypercommercialism because the advent 

of the Internet ends the problem of broadcast scarcity […] and means that everyone 

communicates on a relatively equal playing field. […] Anyone can launch a blog or website to 

finally compete with the big guys. It is just a matter of time until the corporate media 

dinosaurs disappear beneath the tidal wave of new media competition. (McChesney  2005: 17) 

 

As semelhanças com o Jornalismo de agência noticiosa são evidentes no Estação 

Cronográfica: o «grosso» do noticiário é despido de qualquer «gordura» opiniosa ou 

adjectivada, centrando-se de preferência na matéria noticiosa; há lugar para o feature (um 

artigo mais alongado, onde a opinião tem lugar), a título de excepção. Como que num reforço 

dessa austeridade noticiosa, o «invólucro», a apresentação gráfica é simplificada no estilo, 

pois o formato blogue assim o condiciona, despojada de artifícios distractivos, o que pode ser 

considerado um estilo depurado, oposto do caminho da informação espectacularizada por que 

alguma imprensa envereda e para quem o leitor é, muitas vezes, confinado à categoria de 

mero consumidor. A informação não está submetida a uma organização gráfica hierarquizada. 
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Quem consulta Estação Cronográfica procura informação «seca», como a que é transmitida 

às Redacções pelas agências noticiosas.  

Imediatismo, globalidade, fluxo constante e espaço ilimitado – características da 

Internet, anteriormente referidas – encontram em Estação Cronográfica um modelo aplicado. 

Nele se reflecte a ideia, agora destruída, do jornal como marcador de tempo. Com a Internet, a 

informação surge a todo o instante, pode ser consultada no momento em que é lançada na 

rede ou mais tarde, permanecendo disponível em arquivo, obviando, naturalmente, uma 

presença «física» embaraçosa. Tempos houve em que o vespertino anunciava o início da 

tarde, mantendo-se hoje o diário a marcar o início do dia e o semanário, o fim-de-semana. 

Conhecimento e informação passaram a estar acessíveis a qualquer hora do dia, uma vez que 

a Internet nunca fecha, ao contrário de quiosques de jornais ou bibliotecas. A tecnologia 

digital torna possível o contacto com alguém nos antípodas à distância de um clique, 

eliminando o impacto da distância, promovendo a mobilidade infinita que, graças à 

convergência de equipamentos, facilita uma mobilidade tecnológica com várias plataformas 

do mundo cibernético. Por outro lado, é legítimo acreditar que a facilidade de acesso à 

informação influencia a postura do cidadão em relação à necessidade de se manter informado. 

Como ignorar a oferta, se ela vem ter à mão sem esforço? 

O tão propalado conceito de globalização – no caso vertente, a perspectiva de o blogue 

ser acessível a um incomensurável número de leitores – acontece apenas em teoria, por causa 

da barreira da língua, apesar de o universo de falantes
8
 de língua portuguesa ser vasto 

(240,236 milhões de indivíduos, segundo dados do Observatório da Língua Portuguesa, de 

2010), e o Português ser a terceira língua europeia mais falada do mundo. No entanto, o 

inverso acontece numa maior medida, porque o autor do blogue tem acesso à informação 

online em todas as línguas que domina, e pode retransmiti-la através de hiperlinks.  

O hipertexto, base da actual arquitectura de informações em rede, de extensão e 

alcance infinitos, é como uma versão hipermoderna da velha nota de rodapé, um excurso ao 

texto principal, agora tornado ponto de partida de uma imensidão de conexões – e um sistema 

amplamente desenvolvido nos veículos jornalísticos digitais. Graças a uma sucessão 

intrincada de ligações entre documentos, a linguagem do hipertexto, base configurativa da 

web, é responsável por alterações nos modelos de comunicabilidade entre o emissor dos 

conteúdos online e os seus receptores. É através da hipertextualidade que o leitor pode 

                                                           
8
 Dados consultados em http://observatorio-lp.sapo.pt/pt/dados-estatisticos/falantes-de-portugues. (Acedido a 

05/07/2012). 

http://observatorio-lp.sapo.pt/pt/dados-estatisticos/falantes-de-portugues
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construir o seu próprio percurso noticioso, imprevisível. As empresas de comunicação por 

detrás dos sites informativos e / ou imprensa online fomentam a participação dos leitores, 

apelando ao contributo na construção informativa com dados e opiniões, mas existirá sempre 

o Jornalista como mediador de informação, como se infere de uma reflexão de McChesney 

(2005), citado por Almiron Roig (2006: 5):  

 

The Internet and the digital communication revolution are in fact radically transforming the 

media landscape, but how they do so will be determined by policies, not by magic. […]. How 

the Internet develops in the future will have everything to do with policies, ranging from the 

application of copyright law through the allocation of spectrum for open wireless systems to 

that is already clear is that merely having the ability to launch a website does not magically 

transform the media system. (McChesney 2005: 17). 

 

Inaugura-se, assim, um modo de enriquecer textos, aberto a diversas co-autorias. 

Partindo de um texto principal, «postado» no blogue, convida-se o leitor a seguir um trilho de 

«link em link», em patamares sucessivos, sem fronteiras linguísticas. O procedimento pode, 

aliás, ser capturado pelo leitor para definir o seu próprio percurso informativo, para além da 

página de onde partiu. 

Mas aquele também deixa de ser um leitor, com uma postura passiva, para ser 

«convidado» a participar da construção noticiosa, com contributos informativos através de 

textos, imagens ou vídeos, opinião, sugestões, etc. A interacção possível mesmo que nem 

sempre praticada ou aproveitada em pleno pelo leitor inaugura um trilho de imprevisibilidade 

e o conteúdo noticioso pode fugir ao controlo do Jornalista, porque dependente de variantes 

exteriores. Nasce a possibilidade de a interactividade entre Jornalista e leitor influir no curso 

da agenda jornalística, poder intervir e alterar o modelo centralizado de fornecimento de 

informação. É neste momento que o modelo propiciado pela Internet pode provocar mudança 

no esquema tradicional de acesso a fontes que dá origem à construção noticiosa, em que num 

novo paradigma, é concedida ao leitor a oportunidade de intervenção activa e publicação, 

passando à condição de interveniente, identificado, tal como manda a ética jornalística: 

 

[...] podemos já concluir que a revolução das comunicações mudou “o equilíbrio do poder”, 

dos media para as audiências, na medida em que existem mais opções de escolha e usos mais 

activos dos media disponíveis. A comunicação de massas tradicional era especialmente num 

sentido, enquanto as novas formas de comunicação são essencialmente interactivas. A 

comunicação de massas tornou-se em vários aspectos menos massiva e centralizada. Além 
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disso é útil distinguir entre as implicações da melhoria da transmissão e da emergência de um 

novo meio como tal. (McQuail 2003: 29). 

 

A notícia como tradução de uma única realidade possível, conceito abstrato e ilusório 

que durante muito tempo foi central na discussão jornalística, tem aqui uma oportunidade de 

abordagem mais próxima da realidade e destruidora do mito da objectividade, permitindo 

questionar sobre os constrangimentos que dificultam geralmente a adequação entre os relatos 

e a realidade, pensando que nem as palavras têm capacidade de traduzir as coisas. A 

blogosfera pode constituir mais uma base reflexiva sobre um tema não esgotado e aberto à 

discussão para compreender a construção do mundo mediada pelo Jornalista. Um exemplo: 

divulgar que a realização de uma reportagem foi proporcionada por uma entidade exterior ao 

jornalista ou à empresa jornalística não sonega que essa premissa de enunciação e produção 

do relato jornalístico foi crucial a relação com a fonte para transformar o acontecimento em 

notícia. Sem incorrer na ilusão da simplicidade e ingenuidade do acto jornalístico, é a 

transparência sobre as condições de enunciação que concorre para estabelecer uma relação de 

confiança com o leitor.  

Tomando a actividade de Maio de 2012 como corpus de Estação Cronográfica, 

observa-se, afinal, ser um mês particularmente profícuo em noticiário, dada a abundância de 

novidades que absorvem a comunicação das fontes para com o blogue. Numa estrutura fixa de 

publicação, que se inicia invariavelmente com uma missiva de pendor poético relacionada 

com o tempo, segue-se uma sucessão de posts noticiosos, alguns em primeira mão, 

redireccionamento através de hiperlinks para fontes como sites de entidades, instituições ou 

outros blogues, se surge propósito noticioso. De um total de 413 posts, repartidos por todos os 

dias do mês, verifica-se que cerca de 170 mensagens online reportam à actualidade sobre o 

sector da relojoaria nacional e internacional. Outras abordagens, como à temática do Tempo e 

da Ciência, em muitos posts, confirmam a diversidade de conteúdos e o papel mediador do 

Jornalista na ligação entre o acontecimento e o leitor. Finalmente, a capacidade arquivística 

do blogue ocupa outro espaço de publicação de acesso instantâneo. 

Na Internet, um meio por direito próprio, a mensagem jornalística, apesar de se exibir 

numa diferente plataforma, mantém-se vinculada aos pressupostos éticos fundadores do 

Jornalismo com o seu carácter diferenciador, em que identificação de fontes e verificação 

possível dos factos o separam de um mero fornecedor de conteúdos. A blogosfera é uma 

alternativa mediática, enriquecida pela interacção com o leitor / participante na construção 

noticiosa, que a exemplo de Estação Cronográfica pode dar um sentido efectivo à 
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globalização, levando a mensagem a ultrapassar fronteiras físicas, nas redes virtuais, 

edificando um modelo de independência perante a pressão comercial e a estrutura 

burocratizada das empresas de comunicação social. 

 

6.1.1. Apêndice 1 

 

Entrevista
9
 a Fernando Correia de Oliveira, responsável pelo blogue Estação 

Cronográfica, especializado na temática do tempo e da evolução das mentalidades. 

É possível estabelecer um paralelo entre o estilo jornalístico «seco» da agência noticiosa e o 

praticado pelo blogue Estação Cronográfica. Em que medida essa opção contribui para 

cativar o leitor e é apropriada a esta plataforma mediática?  

Quando iniciei o blogue, essa foi uma das primeiras questões que se me colocou – o 

estilo. Desde logo, não queria que o Estação Cronográfica fosse um espaço de «recados» 

ou de «desabafos», a regra seria a informação pura, sem grandes adjectivações. Isso sem 

deixar, claro, de ter reportagens ou features, peças mais extensas, onde a opinião podia 

ter lugar.  

Mas sempre como excepção e não como regra. Acho que a minha Escola de Agência se 

materializou aqui claramente. Aliás, se houve alguma coisa que trouxe ao sector, há 15 

anos, foi um certo profissionalismo jornalístico, muito ausente da imprensa 

especializada em Relojoaria, não apenas em Portugal como em muitos outros países. 

Traçar uma linha entre informação comercial e informação, enriquecer os dados 

disponibilizados pelas marcas ou pelas agências de comunicação, relacionar produtos e 

marcas diferentes entre si. Mais uma vez, com o blogue, a Escola de Agência – seca, 

directa – foi-me útil. Sei que a maioria dos blogues são «diários», com conteúdos muito 

pessoais. Tentei que o Estação Cronográfica fosse o que o define – «apeadeiro onde o 

Tempo se escreve, diariamente». Talvez um site fosse mais apropriado a este estilo, mas 

o crescimento do blogue veio provar que a minha abordagem, afinal, também é válida. 

Ao contrário de um vespertino de outros tempos ou de um semanário, que são ao seu modo 

«marcadores de tempo», o blogue não conhece horas do dia nem fusos horários. Que 

benefícios para a informação prestada e transformação na rotina jornalística?  

                                                           
9
 Entrevista realizada a 12/12/2011. 
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A Internet tem estas vantagens – imediatismo, globalidade, fluxo constante, espaço 

ilimitado. Também aqui há uma aproximação ao meio Agências Noticiosas. As 

informações (posts) não precisam de ser hierarquizados – do mais importante ao menos; 

arrumados – breves, features, reportagens, informação de produto, património, fait-

divers, memória, etc. podem sair a qualquer hora, uns a seguir aos outros. E ficam 

eternamente na Net, entram nos sistemas de buscas, são lidos uma semana depois, um 

mês, um ano depois. Estrategicamente, criei alguns produtos obrigatórios – Meditações 

(uma vez por dia, logo de manhã, com citações relacionadas com o Tempo); 

Memorabilia (dia sim dia não, com artefactos relacionados com eventos relojoeiros); 

Memória (features, aos fins de semana, que já saíram no suporte papel); Pilares do 

Tempo (relógios públicos, em todo o mundo, mas com fotos tiradas in loco, a um ritmo 

quase diário); Livro do Dia (obras relacionadas com o Tempo; Design Relojoeiro (com 

peças modernas); etc. Essa ossatura, que pode ser programável (tenho em memória, 

pronto a sair automaticamente, dezenas desses posts) dá a vantagem de emprestar ao 

blogue um ritmo regular. Não há pior coisa do que visitar um blogue e, uma semana 

depois voltar lá, estando tudo na mesma. A colaboração dos leitores do blogue tem sido 

muito interessante e vindo a aumentar em relação a muitas destas rúbricas. Dá-se 

sempre crédito a essas contribuições, assinando-as e, quando possível, remetendo-as 

para hipertexto. O Estação Cronográfica, aliás, rege-se por uma deontologia muito 

apertada quanto a fontes – identifica-as sempre e dá-lhes sempre crédito. Quando quero 

usar determinado material, contacto as fontes e peço-lhes autorização. Na Internet, nem 

sempre as coisas se passam assim. Em termos de rotina, o blogue tem esses produtos 

obrigatórios. Que habituam o leitor. A secção Chegados ao Mercado, por exemplo 

(versando produto e informação sobre ele, quando passa a estar disponível) ganhou peso 

– a expressão é agora usada por muitos players do sector.  

A inexistência de limites de espaço é uma característica do novo paradigma informativo 

iniciado com a Internet, ao contrário do que acontece no formato tradicional em papel. De que 

modo o blogue tira partido dessa prerrogativa?  

Como já referi, essa é uma das vantagens do meio. Como colaboro com publicações 

especializadas, em papel, em Portugal, Espanha, Brasil, México e Coreia do Sul, uso 

muito desse material no blogue. Mas sigo sempre a regra de deixar passar algum tempo, 

dando a «exclusividade temporária» ao meio papel que me pagou o conteúdo editorial. 



Cláudia Baptista                                                                    Jornalismo e alternativas mediáticas na era da Internet  

44 
 

Não havendo problemas de espaço, uso muitas vezes ilustrações diferentes e mais 

numerosas do que as usadas no papel. E, em circunstâncias como efemérides, uso 

material publicado em livro – excertos de obras minhas que podem marcar uma data – 

aniversário da introdução dos fusos horários em Portugal, por exemplo – sem me 

preocupar em cortar ou adaptar. Esses artigos mais longos são consultados 

regularmente, anos depois de terem saído – sei disso pelos dois sistemas de auditoria que 

uso – o Google Analytics e o Blogger. Há algum perigo em postar artigos dessa densidade 

na Internet, podem vir a ser usados sem que haja citação da fonte, mas costumo 

arriscar. 

A distribuição de blocos de texto noticioso por «patamares», profusamente enriquecidos por 

links remetendo para outras fontes (blogues especializados, sites institucionais ou noticiosos, 

etc.) pode facilitar a deriva da leitura, num convite à navegação sem rumo. Que ferramentas 

são utilizadas para fidelizar o leitor?  

Como se refere, enriqueço muito os posts com hipertexto, acho que isso não dispersa a 

leitura – quem quer a informação concisa basta-se pelo post, quem quer aprofundar 

mais, vai aos links – acho que isso demonstra uma certa dose de honestidade intelectual 

minha, algum investimento, alguma poupança na escrita. A fidelização do leitor faz-se 

sobretudo por lhe fazer notar que a informação que encontra no Estação Cronográfica 

ou é em primeira mão, ou é a mais rápida, ou é a mais completa. E, sobretudo, fiável. A 

pouco e pouco, um público muito diferenciado, que se interessa pelo Tempo, em toda a 

sua multidisciplinariedade, vai descobrindo o blogue. Fazê-lo voltar regularmente é a 

chave. A potenciação dos conteúdos do Estação Cronográfica é feita com anúncios dos 

posts mais importantes no Facebook ou, ainda mais excepcionalmente, no Linkedin. Só 

uso essas redes sociais, e inteiramente para fins profissionais. As entradas no blogue 

cresceram exponencialmente com a visibilidade que ele adquiriu nessas plataformas. 

Mas é preciso ter cuidado e não banalizar – há três a quatro avisos diários, num dia que 

costuma ter entre 15 a 20 posts. 

Podemos considerar que existe um determinismo tecnológico, quando a máquina condiciona a 

organização e a rotina do jornalista profissional?  

A mensagem é o meio? Claro. Mas não adapto o estilo ao blogue. Se a abordagem foi a 

usada para o meio papel, para um jornal de Economia, é essa que aparece no blogue. Se 
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a abordagem foi mais técnica, num artigo para uma revista especializada, é assim que 

aparece. Se o post é informação dada em primeira mão no Estação Cronográfica – e isso 

acontece cada vez mais –, haverá depois adaptação ao formato papel e à publicação 

específica, mas o contrário não acontece. O Estação Cronográfica é uma espécie de 

Agência Noticiosa sobre Tempo, Luxo, Sociologia do Luxo, onde as notícias não têm 

hierarquia e onde todos podem encontrar tudo. Do ponto de vista da minha rotina 

profissional como Jornalista, o Estação Cronográfica veio assim alterar radicalmente a 

minha forma de trabalhar – estou sempre a trabalhar, a qualquer hora, em qualquer 

sítio – e tenho sempre em conta, antes de tudo, a publicação no blogue. Aí se encontra 

também uma certa Escola de Agência, com a técnica de racionalização e economia de 

meios, rapidez. Como o blogue é totalmente independente – não tem publicidade – pode 

haver uma certa contradição entre o tempo gasto com ele e o trabalho (remunerado) que 

desenvolto em termos de conteúdos editoriais. Mas, sendo Jornalista freelance, há dez 

anos, o blogue potencia-me a importância no sector, e não apenas à escala nacional, mas 

internacional – há cada vez mais marcas que mantêm com o Estação Cronográfica uma 

relação directa, sem passar por intermediários; há cada vez mais marcas que me 

solicitam para eventos, apenas pela importância do blogue (os clips das agências de 

comunicação passaram a incluir os blogues, as buscas no Google mostram a importância 

relativa de cada um, o Estação Cronográfica está cada vez mais bem colocado nesses 

rankings, isso faz com que ele seja procurado para difusão de informação em primeira 

mão, é um efeito de bola de neve). O Estação Cronográfica é hoje o meu principal 

cartão-de-visita em termos mundiais – secundariza-se o facto de manter colaboração 

com mais de vinte títulos, em várias línguas. Mas tudo isto é um sistema de vasos 

comunicantes. Digamos que não dou por mal empregue o tempo (muito) que dedico ao 

blogue. 

O ambiente online afecta a estrutura da notícia, dada a inexistência de limites de espaço: a 

resposta às perguntas elementares do lead (o quê?, quem?, quando?, onde?, como?, e 

porquê?) surge desconstruída podendo alargar-se os itens como? e porquê?. Até onde vai a 

influência da tecnologia na organização e rotina do ofício do Jornalista?  

Como já disse, não faço adaptações de estilo quando publico no blogue alguma coisa que 

já publiquei noutro meio. Passa-se essa adaptação quando publico primeiro no blogue e 

depois repito a informação no papel. O estilo jornalístico, em toda a sua plenitude, está 
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presente no que escrevo – sigo as regras éticas, deontológicas da profissão. Cito fontes, 

respeito o contraditório, separo a opinião do facto, depuro as adjectivações de marketing 

(quase sempre imbecis, aliás) quando trabalho press-releases. Acho que isso tem sido o 

segredo do sucesso do blogue – informação fiável, se possível dada antes dos outros, se 

possível em exclusivo e em primeira mão, se possível ir mais longe do que o press release, 

se possível investigar fora da agenda das agências de comunicação. Manter uma leitura 

atenta das fontes primárias – blogues e sites de instituições científicas e culturais ligadas 

ao Tempo, de manufacturas, de outros Jornalistas especializados – e fazer recensões, 

citando sempre a fonte. Esse tem sido também um trabalho inédito no meio, que tem 

ganho leitores – as instituições, depois de serem citadas uma vez, são elas próprias que 

passam a enviar a informação directamente para o blogue. 

Estação Cronográfica pode ser observado como um exemplo de alternativa mediática, por ser 

um blogue noticioso profissional sem espaços publicitários. Esta opção liberta-o duplamente, 

por um lado, da pressão publicitária que cada vez mais é exercida sobre o Jornalista com vista 

à publicação de notícias com proveito comercial, e, por outro, da estrutura burocratizada das 

Redacções das empresas de Comunicação Social, que interfere consideravelmente nos 

conteúdos das publicações. Em que medida esta liberdade consegue ser exercida em pleno?  

Até agora, a 100 por cento. Como Jornalista, não é apenas no blogue que me preocupo 

em separar as águas. Nos cerca de 20 títulos em papel em que colaboro, não tenho 

qualquer interferência no aspecto publicitário, quando se sabe qual é a lamentável 

realidade quando falamos de imprensa especializada – não apenas em Portugal… Os 

meus conteúdos são puramente editoriais, as capas dos títulos em que colaboro são 

opções editoriais, o espaço e a cobertura da informação são da minha inteira 

responsabilidade, nada tendo a ver com o facto de haver ou não investimento 

publicitário. Isso tem-me dado uma equidistância em relação aos players do sector, a 

nível nacional e internacional. Será, aliás, a minha principal mais-valia. O blogue apenas 

veio reforçar essa imagem de independência. Claro que sou solicitado – mais pelas 

agências de comunicação do que pelos seus clientes – a dar determinadas coisas, a dar-

lhes determinado espaço, relevância de primeira página. Mas, com o tempo, uns e outros 

foram-se apercebendo de que, em caso de pressão, as coisas até costumam funcionar ao 

contrário… E o blogue é um grande espaço de liberdade, da minha liberdade. 
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O conceito de globalização está associado à Internet como ambiente com possibilidades quase 

«infinitas» de atingir um público com certeza vasto, mas dificilmente mensurável. A barreira 

da língua, todavia, torna a globalização uma «ideia questionável». Estação Cronográfica 

contraria esse carácter redutor do Português, publicando noutras línguas. Que expectativas em 

relação à recepção no universo de falantes de Português?  

O universo da língua portuguesa não é tão despiciendo como isso. E, por outro lado, 

inclui dois espaços com grandes potencialidades no âmbito do luxo – Brasil e Angola. 

Por um lado, como já disse, o Estação Cronográfica ganhou um peso específico a nível 

internacional, junto da indústria relojoeira no seu todo, junto da comunidade de 

fazedores de opinião nesse sector porque, mesmo não percebendo português, as marcas, 

as agências, os meus colegas apercebem-se do âmbito, da exclusividade, da rapidez – 

basta verem as fotos que ilustram os posts. O meu benchmark são dois blogues norte-

americanos, dois sites suíços e um site francês. Cito-os com regularidade e eles citam-me. 

Sentimo-nos fazendo parte de uma comunidade muito restrita. As autoridades do sector 

relojoeiro mundial elegem-nos para determinados eventos institucionais, muito restritos, 

onde estão muito poucos Jornalistas. Acho que isso se deve à importância do Estação 

Cronográfica, não tanto ao que escrevo em papel. Depois, como chego aos falantes de 

língua portuguesa, isso ganha ainda maior dimensão. Recentemente, passei a ser 

contactado directamente por agências de comunicação e por representantes de marcas 

que actuam apenas no mercado brasileiro, e que querem que a sua informação apareça 

no blogue. 

O autor do blogue tem acesso à informação veiculada online em todas as línguas que domina. 

Coloca-se a questão da filtragem da informação. Que critérios para dosear o excesso de 

informação, a chamada «infoxicação»?  

Procuro, como referi, preencher uma lacuna em língua portuguesa – fazer um digest de 

informação para quem está interessado nas temáticas do Tempo e do Luxo – para isso 

tenho uma rede de contactos, leituras diárias obrigatórias, etc. Para combater a 

«infoxicação», nada melhor do que fazer uma leitura diária do Estação Cronográfica. 

Procuro que esteja lá tudo o que é mais importante – que ali dei ou que li em 

determinado sítio. O objectivo é criar ao leitor do Estação Cronográfica uma sensação de 

conforto – a de não ter perdido nada de importante. No início, fazia uma espécie de 

newsletter semanal, que enviava para uma rede de contactos – à sexta-feira fazia um 
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tratamento noticioso, e em texto corrido, do que o blogue tinha dado de mais importante 

nessa semana. Isso foi importante para fidelizar leitores nos primeiros meses, mas depois 

achei desnecessário e demasiado. Banalizar os alertas mata os alertas. Um mail do 

Estação Cronográfica deve ser a excepção e tratar de algo verdadeiramente muito 

importante. 

O apelo à interactividade e à participação / contribuição do público é incrementado nas 

versões online dos Meios de Comunicação Social e uma característica da blogosfera. O 

retorno por parte do leitor do Estação Cronográfica permite concluir que estamos perante 

uma plataforma que incentiva ao exercício da cidadania?  

O Estação Cronográfica preocupa-se, desde a sua génese, com a Cultura, o Património, 

faz campanha pela defesa de peças, procura a pedagogia. Liderámos já processos de 

restauro em três casos de relojoaria grossa, fazemos palestras nas mais diversas 

instituições falando da necessidade de proteger esse património, falamos regularmente 

disso no Estação Cronográfica – que trabalha em rede com lóbis instituídos como o 

Observatório dos Relógios Históricos de Lisboa ou com o Cidadania LX. Os leitores são 

incentivados a localizar e / ou a denunciar casos de abandono, incúria. E têm respondido 

(pouco, convenhamos) a esses apelos. 

Se o público interage e participa da construção da notícia com contributos, gozando de um 

acesso à publicação de que antes não dispunha, podemos continuar a chamar-lhe leitor, ou 

deveríamos passar a designá-lo colaborador? Todo o leitor está identificado ou parte é 

anónimo?  

Os leitores do blogue são cada vez mais colaboradores. Sempre que há uma dica de um 

leitor, o post que daí resulta traz sempre a sua identificação e um agradecimento. Há um 

núcleo duro de colaboradores, desde os que contribuem com fotos para a secção Pilares 

do Tempo (relógios públicos em todo o mundo) aos que fazem versos para as 

Meditações. Essa participação tem aumentado, com alguns leitores a fazerem mesmo 

investigações em fontes primárias, que depois nos disponibilizam de forma generosa. 

Esse é um dos aspectos mais gratificantes do blogue. Não aceito nem contribuições nem 

comentários anónimos. 
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O blogue responde à tendência actual de segmentação de públicos dirigindo-se 

“cirurgicamente” a uma faixa de população interessada na temática do tempo. Como foi 

construído o universo de público-alvo?  

Não houve, confesso, qualquer preocupação em criar um público-alvo. Criei o conceito 

do blogue ao fim de um mês de estudo, mas apenas para saber o que eu queria dele e não 

o que os potenciais leitores poderiam procurar. Lancei o Estação Cronográfica em pleno 

Verão, não lhe dei um nome que facilitasse a busca na Internet (não há Relógio ou 

Relojoeiro, ou Tempo), não fiz qualquer lançamento apoiado noutro meio. As coisas 

foram acontecendo naturalmente. A principal razão para ter avançado com o blogue foi 

o facto de, em 2009, e devido já à crise, não ter assegurado qualquer tipo de mecenato 

para as obras de investigação que costumo produzir anualmente. Tinha, assim, tempo. 

Depois, e porque me ia chegando cada vez mais informação, que não publicava no 

suporte papel, pensei em «desentupi» o sistema, criando o blogue. Abriu-se uma Caixa 

de Pandora e, hoje, é o blogue que determina os meus dias, não sou eu quem determina 

os dias do blogue… E os meus públicos são cada vez mais vastos e inesperados. 

Que sistemas utiliza o Estação Cronográfica para quantificar o público que consulta o 

blogue? Que fiabilidade por comparação com os medidores de audiências dos Meios de 

Comunicação Social?  

Como referi, uso duas ferramentas de audimetria – o Google Analytics e as Estatísticas 

do Blogger. Ambas são fiáveis, independentes, e muito pormenorizadas. E não mentem, 

coisa que não se passa, infelizmente, no papel e nos seus números de tiragem, que são 

muitas vezes fantasiosos. Funcionam em tempo real, a qualquer hora, e em qualquer 

lado. Tenho usado essas ferramentas para ir afinando conteúdos. Por exemplo – há uma 

quebra de cerca de 30 por cento na consulta do blogue aos fins-de-semana. Há dois 

meses comecei a tentar contrariar isso colocando nesses períodos peças mais longas, que 

tratam de Cultura, de Património. A correcção do desvio tem sido notória.  

Para se ser Jornalista num determinado meio de comunicação não é necessário «estar» nas 

instalações desse meio. A profissão tem características que se enquadram muito bem no 

regime de teletrabalho. No entanto, a facilidade de comunicação e de encontro com as fontes 

através da rede Internet convida a um Jornalismo «sentado», mais passivo, menos 
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interveniente, uma espécie de relato em «segunda mão» de uma realidade que é, assim, 

duplamente intermediada. Comentário?  

No meu caso, até se passou tudo ao contrário. Fazia um jornalismo muito mais 

«sentado» antes de ter o blogue. Com a importância que o Estação Cronográfica atingiu, 

sou cada vez mais solicitado a estar presente em eventos, em Portugal e no estrangeiro. 

Devido ao blogue, passei a estar incluído num círculo restrito de uns vinte Jornalistas, à 

escala mundial, solicitados a estar presentes nos mais importantes eventos do sector da 

Relojoaria. O conteúdo do blogue reflecte isso, com cada vez mais reportagens. Por 

outro lado, essa cobertura em directo dos acontecimentos tem-me dado acesso a fontes 

que, de outro modo, me estariam vedadas ou seriam muito difíceis de contactar. Falo de 

CEOs dos grandes grupos económicos do Luxo, dos líderes das grandes manufacturas 

relojoeiras, dos players mundiais – eles fazem hoje parte da minha rede de contactos no 

Linkedin e isso só é possível depois de ter havido contactos directos. Por outro lado, 

mantendo as colaborações que mantenho, contacto hoje em dia com regularidade cerca 

de dez redacções em Portugal e outras tantas no estrangeiro, o que me dá vantagens de 

«geometria variável» muitos úteis. 

Não basta saber escrever para informar, é preciso dominar uma série de técnicas relacionadas 

com a digitalização, apesar de as ferramentas de software de blogues disponíveis, do género 

amigas do utilizador (users friendly), permitirem a manipulação fácil com reduzidos 

conhecimentos técnicos, resultando num modelo económico de publicação com expectativas 

de larga audiência. Como vê o Estação Cronográfica a execução destas tarefas?  

Estranhamente, cada vez melhor. Os meios à minha disposição são cada vez mais 

«amigos». Mas reconheço que deveria investir algum tempo em conhecimento de 

software e outras ferramentas, para poder potenciar ainda mais o blogue e as redes 

sociais onde ele e eu estamos presentes. No que respeita ao uso do meio, sou muito 

pragmático – faço o que sei, procuro não perder tempo em complicar. Não uso, por 

exemplo, filmes no blogue. Acho que a tecnologia não é ainda suficientemente rápida. 

Quando muito, remeto para links onde os filmes se podem ver. Do ponto de vista de 

titulação e «paginação» do blogue, os «truques» usados dizem muito respeito aos 40 anos 

de Jornalismo. A tarimba, mesmo na Internet, acho que se nota… Iniciei há 

exactamente dez anos a actividade como freelance, «empurrado» por mais uma crise no 
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Público. Sem a Internet, sem as redes sociais, penso que não teria sobrevivido. Acho que 

me adaptei razoavelmente, atendendo à idade… 

A plataforma online traz a possibilidade inédita de oferecer um arquivo online, centralizando 

conhecimentos e informação de acesso fácil e rápido. Essa alteração reforça e promove a 

proximidade do blogue com o seu público?  

Sim, muito. Como disse, e consultando as notícias mais vistas ao longo do dia, da semana 

ou do mês, através dos softwares de audimetria online, cada vez mais se percebe que 

posts colocados há muito tempo – de repente – se tornaram populares, tiveram um pico 

de consulta, por razões «misteriosas». O melhor teste para se saber da importância que 

temos na blogoesfera é fazer buscas com palavras-chave no Google ou outros motores. 

Se estamos regularmente entre os cinco primeiros links indicados – no nosso respectivo 

sector, e aqui, o Tempo e a Relojoaria – é porque estamos no bom caminho. E, se 

continuarmos a alimentar o caudal, daqui a um ano só poderemos estar melhor… 

mesmo que essa primazia seja fruto de posts colocados há muito tempo. Numa palavra – 

fascinante! 
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6.2. Correio da Manhã online 

 

A edição online do diário Correio da Manhã, conjunta com o suplemento Vidas, tira 

pleno partido dos recursos multimédia facultados pela Internet, suplantando, por isso, a 

linearidade gráfica do produto papel para se impor como um conjunto de conteúdos, apelativo 

para vários sentidos, típico de um ambiente audiovisual dinâmico com múltiplas 

possibilidades de interacção. Transpondo a limitação da edição tradicional resumida a um 

circuito fechado entre manchas de texto e imagens geridas por um conceito gráfico 

identificável, vai mais além na atractividade, graças à animação proporcionada por sequências 

de imagens, vídeos e hiperlinks. É esse o actual paradigma, que nos leva a pensar se o desafio 

para o Jornalismo do século XXI não estará justamente localizado num território de 

interdependências, esta mistura de intercepção de jornal, com rádio, com televisão, com 

agência noticiosa e mais que tudo isso, sem compartimentos estanques, mas num cruzamento 

de modelos que se completam e enriquecem a mensagem, atento às sensibilidades de um 

público que lê «diferente», com um maior grau de escolaridade, produto de uma sociedade 

mais «espectacularizada», familiarizado com uma informação curta, fragmentada e utilitária. 

A aposta do Correio da Manhã na plataforma virtual, se bem que irrecusável no actual 

momento de encruzilhada da Comunicação Social, porque em crescendo de popularidade, 

ainda não está o bastante justificada para preterir o passado, pelo que a opção do «velhinho» 

papel de jornal está à frente no ranking e há artigos diariamente valorizados, a que o leitor só 

acede adquirindo um exemplar «à maneira antiga» ou pagando uma chamada de valor 

acrescentado. Edição electrónica na íntegra, por enquanto, só acessível em i-Pad, mas 

aguardam-se desenvolvimentos futuros. Parece ser claramente a atitude cautelosa de quem 

pisa o caminho devagar, sem perder oportunidades, nem correr atrás de modismos, antes de 

perscrutar cenários solidamente estabilizados.  

Neste momento de encruzilhada, cabe a propósito a abordagem à concepção de «jornal 

ideal» de Pacheco Pereira, «a folha de papel electrónico», para um futuro muito próximo de 

menos de uma década, que chegará quando superadas as limitações técnicas de 

funcionalidade, adaptada ao corpo humano e seus hábitos: 

 

A mutação será muito rápida e o papel de impressão ficará um nicho de mercado de luxo 

como os relógios analógicos. [...] Até aqui, o papel electrónico foi mais papel de plástico do 

que electrónico, mas a verdadeira revolução dos jornais virá do electrónico, ou seja, do 

conteúdo em linha e do hipertexto. Começa logo no facto de todas as vantagens do ecrã e da 
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ligação em linha estarem presentes, tornando o papel vivo: os que lêem mal podem alterar o 

tipo de letra, os cegos podem ouvir o jornal, e nesse jornal não se lerá apenas, pode-se ouvir 

sons e ver filmes, pode-se procurar palavras-chave, ler artigos para que remete uma 

bibliografia, seguir ligações em linha na rede. O hipertexto acelera a integração de todos os 

fluxos digitais, numa só estrutura de «leitura». [...] Todos os actos simples que se fazem com 

um jornal, preencher as palavras cruzadas, responder a um anúncio, escrever uma carta à 

redacção, marcar um artigo e recortá-lo, deitar fora um suplemento que não se deseja, estão 

presentes. (Pacheco Pereira: 2007). 

 

Diário nascido a 19 de Março de 1979 para preencher a lacuna da inexistência de um 

tablóide no panorama da imprensa portuguesa, o Correio da Manhã, hoje um caso de invulgar 

sobrevivência somada a êxito popular, continua a crescer e a conquistar quota de mercado, 33 

anos depois. O côté popular, a roçar o sensacionalismo, está por demais associado à imagem 

do matutino e ofusca o seu verdadeiro desempenho como periódico transversal que se informa 

para informar sobre... quase tudo. A vocação para o entretenimento, dita tabloidização, 

convive com o noticiário sobre a actualidade institucional, como que a temperar imaginário e 

real, o tal «alimento espiritual» do grande público apontado pelo Jornalista Mário Mesquita. 

(Rodrigues 1998: 73). É difícil perder de vista a memória de um tempo em que noticiário 

«que escorria sangue», entre outro, estava impedido de chegar ao leitor, e que o modelo 

popular passou a ser uma consequência da liberdade de Imprensa. Aconteceu, noticia-se. Um 

sinal da mudança dos tempos, que Linda Christmas (2011) observa criticamente como uma 

interpretação abusiva do interesse do público – que deveria ser o objectivo primeiro de todo o 

produto jornalístico – e que é acompanhada por frivolidade e uma atitude de desrespeito em 

geral: «a lack of respect for most institutions (the monarchy, the church, politicians, doctors 

and teachers) and for individual privacy and human dignity». À margem do preconceito que 

pesa sobre publicações que dão espaço considerável a noticiário sobre actos de violência ou 

crime, este modelo pode, também ser avaliado positivamente como revelador de situações de 

violência doméstica ou do índice de posse de armas nas mãos da população. 

Por virtudes da tecnologias somos hoje cidadãos globais, mais expostos do que 

outrora, mas com que consequências? Assiste-se, por um lado, à privatização do espaço 

público que tanto preocupa Daniel Innerarity (2008), e, por outro, a lâmina de dois gumes da 

promoção do individualismo – concomitantemente, afirmação e exposição do eu: 

 

[...] no ciberespaço convergem as novas autonomias do sujeito e das organizações e 

simultaneamente da sua experiência participativa no campo social, cultural e político. As 
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novas tecnologias vêm em seu auxílio uma vez que mudam a base da estrutura social e de 

poder. O facto de haver cada vez mais formas de «democratização» da comunicação através 

dos meios de utilização individual – do telemóvel ao computador portátil, do E-mail à home 

page -, permite a criação desse novo campo de medição protagonizado agora por um 

complexo sistema de redes interactivas. (Cádima 1999: 93). 

 

Muito se fala da construção da realidade pelos media, a quem aquela pouco interessa – 

diz Innerarity –, mais entusiasmados com o novo, o actual, o conflitual, as quantidades, o 

local e o escândalo. Assim será, mas nesta perspectiva vão erguendo um edifício que é 

referente comunitário que agrega o público e lhe dá a ilusão securitária de viver num mundo 

único por todos partilhado. É na privatização do espaço público – numa articulação entre 

público e privado, hoje tão distinta da que a sociedade estabelecia num passado recente – que 

se reforça a função agregadora dos media, intermediários universais de vidas e valores em 

segunda mão, agentes de um sistema de informação integrado que devolve ao leitor 

perspectivas várias do mundo em que vivemos: 

 

O privado irrompe no espaço público e é nele cultivado como tal. Isto é tão válido acerca dos 

proeminentes  que dão a conhecer a sua vida privada como acerca das pessoas comuns que se 

confessam publicamente  em certos programas de televisão. Outro efeito deste processo é  a 

personalização do político, isto é: as personagens políticas sobrepõem-se  aos temas políticos e 

os temas políticos são tratados como questões pessoais A complexidade da política e a 

subordinação dos meios  de comunicação às imagens conduzem à personificação dos 

acontecimentos. (Innerarity 2006: 32). 

 

O Correio da Manhã online remonta a meados dos anos 90, mas mudanças estruturais 

motivadas, por seu turno, por alterações, a montante, do foro empresarial, fizeram com que 

muita produção histórica se perdesse, e o actual figurino tem raízes no modelo implementado 

em 2002. Denota uma vontade evidente em potenciar o interesse do jornal em papel 

aproveitando o convite através da plataforma na Internet tornada hoje irrecusável. Vários 

alertas para exclusivos apenas acessíveis na versão em papel ou mediante pagamento revelam 

essa intenção. 

Dois tipos de indicadores sobre a sensibilidade do público ao noticiário publicado – as 

caixas de comentários e os votos – não foram ainda matéria de análise interna (a pressão de 

fechos iminentes sempre tem prioridade sobre tarefas menos urgentes e imediatas), pelo que 

carecem conclusões. Mas a produção teórica remete para o termo «poder», de tão vasto 
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significado, aqui perscrutado através da capacidade de publicação sujeita ao juízo do editor, a 

quem se reserva o direito de editar, recusar a divulgação, ou remover qualquer informação ou 

material enviado por utilizadores considerado «calunioso, difamatório, obsceno, pornográfico, 

abusivo, injurioso, vexatório, ou ameaçador», que «contenha vírus informáticos ou outros 

componentes que possam revelar-se prejudiciais ou contaminantes», que «viole direitos de 

terceiros, como direitos de autor, marcas, patentes, segredos industriais ou comerciais, ou 

direitos de personalidade», ou «viole qualquer lei nacional ou internacional aplicável». Fixado 

o limite intransponível de 220 caracteres para cada intervenção escrita do leitor, sobretudo 

opiniões e desabafos suscitados pelas notícias, de tom espontâneo e veiculados numa 

linguagem predominantemente informal, ela é sempre submetida ao escrutínio editorial. De 

novo, o lugar do Jornalista presente na intermediação com o leitor, quando este, abandonando 

o anterior estatuto de passividade, na relação desigual emissor activo-receptor passivo, exerce 

o seu acto de cidadania, numa zona aberta de circulação de opiniões onde diversas vozes se 

podem manifestar mobilizadas por uma mesma notícia, mas não, como se percebe, em total 

liberdade. Em contraponto com a ausência de função editorial no espectro da Internet, no 

território do jornal online, essa condição inerente à profissão jornalística está presente até 

mesmo no espaço consagrado aos leitores. A função de filtragem editorial sofre contágio com 

o ambiente livre da cibercultura? Certamente que não pode ser alheia a essa realidade que 

atravessa a nossa sociedade e se expande para o exterior num universo sem fronteiras. Um 

sinal da livre expressão do leitor está nas caixas de comentários, publicadas com a linguagem 

sintetizada e descuidada própria das mensagens produzidas e enviadas no imediatismo dos 

SMS, dos chat, etc. 

Através deste canal de interacção, a auscultação aos desígnios do leitor é mais um 

elemento de informação do que uma condicionante da agenda em que o valor-notícia está 

acima do valor-audiência. De uma maneira geral, a preocupação em cativar a atenção das 

audiências jovens está certamente presente, temendo-se que a perda de hábitos de leitura 

anuncie a morte dos órgãos de informação «para ler». A contabilização de visitas efectivas e 

páginas vistas é efectuada pelo Netscope, serviço de auditoria às audiências da Marktest: a 

título de exemplo, números relativos a Janeiro de 2012 indicam cerca de 9 milhões de 

visitantes e 60 milhões de page views. 

Nunca vista na Imprensa escrita, a menção a palavras-chave contidas no texto, ao 

estilo dos trabalhos de investigação académica, oferece uma dinâmica de cariz arquivístico 

que, no caso do Correio da Manhã, direcciona o «navegante» quase exclusivamente para o 

património noticioso e documental da própria publicação, passando aquele a dispôr, assim, 
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com facilidade, de informação sobre um mesmo tema, organizada cronologicamente, por 

forma a rastrear a evolução de um acontecimento ou de um facto noticioso. O Jornalista pode, 

pontualmente, não fazer o trabalho de contextualização, mas fornece ao leitor os utensílios de 

valorização da notícia, convidando-o implicitamente a desempenhar esse papel de fazer 

ligações com notícias anteriormente publicadas, relacionar pessoas ou acontecimentos. O 

modelo, na lógica do motor de busca, reforça o valor de memória documental do jornal, sem 

custo, sem deslocação física, sem ocupar espaço. Uma mais-valia da era Internet preparada 

para fazer convergir as buscas na web para um produto específico – o Correio da Manhã 

online. 

No site do Correio da Manhã online, do lado direito do ecrã, uma porta de entrada 

inaugurada em Junho de 2011, O Meu CM, oferece ao leitor a possibilidade de organizar 

notícias e outros conteúdos, segundo critérios da sua conveniência, de acordo com quatro 

possibilidades: normal (a edição que segue o critério jornalístico da equipa redactorial do 

Correio da Manhã); cronológico (em formato de blogue, com as notícias mais recentes no 

topo da página, apresentadas por ordem descendente); regional (com a exibição de notícias 

relacionadas com um distrito pré-determinado); e manhã (com os destaques da edição do 

matutino em papel, tal como apresentada ao nascer do dia, antes de submetida a actualizações 

noticiosas). Esta ferramenta, não permitindo a intromissão do leitor da construção da notícia, 

oferece-lhe no entanto, a possibilidade de estruturar o caudal do noticiário segundo o seu 

juízo e prioridades – o que é afinal muito semelhante a uma parcela importante do ofício 

jornalístico, a selecção e hierarquização das notícias, bem como a respectiva paginação. 

Somadas às caixas para comentários, as possibilidades de personalização da informação 

alargam o âmbito de interacção entre o produtor de notícias e o seu leitor, estabelecendo um 

campo de proximidade que o jornal em formato físico não consegue firmar. Para tal, muito 

contribui a instantaneidade da comunicação, podendo travar-se um diálogo praticamente em 

tempo real. 

Sobre os conteúdos, estes não sendo absolutamente idênticos no papel e no online, têm 

no entanto relações miméticas, mas variam na dimensão de títulos e textos, permitindo-se 

menos restrição gráfica no domínio online. O ciclo de 24 horas que medeia a saída de uma 

edição em papel e a seguinte não se desfazem totalmente, porque também na Internet existe 

uma edição que sucede a outra, marcada, todavia, por uma flexibilidade de actualização. 
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6.2.1. Apêndice 2 

 

Entrevista
10

 a Leonardo Ralha, Jornalista, editor do Correio da Manhã online. 

A edição online do Correio da Manhã remonta a meados dos anos 90, numa altura em que a 

Imprensa escrita começava a recear que esse fosse o seu único futuro e que o papel estaria 

condenado. Hoje mantém-se a convicção de que é preciso estar presente na Internet mas não é 

claro que seja o futuro se não existir o suporte da edição de referência, em papel. Qual a sua 

opinião sobre esta questão?  

Na altura, quando os jornais começavam a despertar para o online, percebemos que 

com a certeza teríamos de estar presentes em vários tabuleiros e que isso seria bom. 

Actualmente, a minha convicção está muito ligada ao facto de o Correio da Manhã ser o 

jornal que continua a crescer no papel. Neste ano de crise será provavelmente difícil 

continuar a crescer em termos absolutos, mas em termos relativos para o conjunto do 

mercado dos jornais impressos (jornais impressos é uma redundância!), na imprensa 

portuguesa, certamente que continuaremos a manter a posição que temos e 

eventualmente a reforçá-la. 

Sobre a equipa do Correio da Manhã online, como é constituída, quais as respectivas 

competências e responsabilidades?  

Temos um editor, sou eu, um editor-adjunto, dois Jornalistas que basicamente fazem 

online, e, como também sou editor da Cultura, tenho mais duas Jornalistas que 

colaboram para o online, além disso, temos os Jornalistas de toda a Redacção que vão 

fazendo turnos. 

Os Jornalistas que trabalham na Redacção têm uma sobrecarga, desdobrando-se para os 

conteúdos reformulados no online?  

Acontece. Não vemos isso como uma sobrecarga, antes como um modo de fazer viver 

mais as notícias e as reportagens já efectuadas. 

                                                           
10

 Entrevista realizada no dia 4 de Fevereiro de 2012, nas instalações do diário Correio da Manhã, em 

Benfica, Lisboa. 

 



Cláudia Baptista                                                                    Jornalismo e alternativas mediáticas na era da Internet  

58 
 

Não é exactamente o mesmo texto publicado no papel que é posteriormente seleccionado para 

aparecer online?  

Depende. Há textos que passam da edição em papel para a edição online e há textos que 

são reformulados, para os quais se tira partido das possibilidades audiovisuais do online, 

bem como do arquivo de notícias que temos e do hiperlink. Há uma convivência entre as 

duas situações. 

Tanto pode haver um enriquecimento da notícia já divulgada no plano da actualidade, se 

houver dados novos, eles são acrescentados, ou novo noticiário. Refiro-me à estrutura da 

notícia que está no papel não ser exactamente a mesma que está online?  

Não. Por exemplo, há uma coisa que muda bastante: a edição em papel ainda tem uma 

lógica, a do super lead (uma entrada), aquilo que na edição em papel tem um corpo de 

texto destacado, por debaixo do título. No online, precindimos desse convite destinado a 

chamar o leitor à notícia, e o início do texto passa a ser o lead na versão online. Isso 

tende a acontecer. Quanto ao título: há títulos que são como são porque no papel a 

colunagem força a que não se possa ter todas as palavras que deveriam lá estar, ou seja, 

fazemos a melhor escolha com os constrangimentos gráficos que temos. Como esses 

constrangimenos gráficos já não existem no online, aí pode-se alterar o título para ficar 

mais fiel à notícia, para aumentar a possibilidade de o texto ser lido e também a 

possibilidade de ser captado pelos motores de busca. 

O online não tem as restrições gráficas do papel, nem tem limitações de espaço...  

Tem a limitação do bom-senso: colocar um título de oito linhas desformataria o site!, 

mas não tem o mesmo tipo de constrangimentos do papel. Por exemplo, uma notícia 

muito importanto, por ser notícia de abertura no papel tem de ter um corpo de letra 

maior, o que torna muito difícil a missão de sintetizar no título aquilo de que estamos a 

falar, nesses casos, os títulos acabam por ser enriquecidos na passagem para o online. 

Não há limite de espaço para o texto no online, e no entanto o Correio da Manhã não utiliza a 

publicação da notícia prolongada por patamares.  

Passámos recentemente a fazê-lo, portanto o leitor passou a ter uma opção para ver o 

texto todo. Mas também podemos cortar a notícia em backoffice, para não tornar a 

massa de texto tão densa quanto era antigamente. 
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Quer dizer que o trecho que o leitor visualiza primeiro poderá ter entre 800 e 1800 caracteres 

e depois seguir para outros blocos com continuação noticiosa?  

Como máximo, podemos ir aos seis parágrafos, além do lead. E a partir daí, o leitor pode 

ir clicando para ler mais. 

Existe algum limite definido para o número de patamares?  

Não existe. Por exemplo, quando temos uma grande entrevista política, no jornal em 

papel tem duas páginas, o que quer dizer que mesmo com os constrangimentos gráficos 

que temos, dá para entrar bastante texto, no entanto no online a entrevista pode ser 

publicada em versão integral. Desde que o leitor queira continuar a ler, se a partirmos, 

pode ter sete ou oito patamares. Não é o mais normal, mas pode acontecer. 

Pode acontecer porque não há limite de espaço no Internet. O que também reparei é que os 

vossos hiperlinks são sempre dirigidos para conteúdos internos, ou seja, direccionados para o 

próprio património publicado do Correio da Manhã. É uma regra? 

É, pode ser direccionada para fontes oficiais, em raros casos, mas nunca para a 

concorrência.  

Para a concorrência ou qualquer outra instituição exterior, por receio de deriva por parte do 

leitor?  

Também os outros jornais não fazem hiperlinks para as notícias do Correio da Manhã, 

pelo menos que eu tenha dado conta. Não me importava que o fizessem. 

Academicamente, a ideia de uma comunidade aberta é muito interessante, mas entre 

sites noticiosos que lutam por um bolo publicitário, que lutam por conquista de público, 

sinceramente, não acredito que funcione o hiperlink para a concorrência. 

Na altura da selecção de conteúdos noticiosos para a edição online, o que permanece  no papel 

e o que vai para o online?  

Do papel, o que não é retirado de uma edição são pequenas notícias que, de um modo 

geral, já foram dadas ao longo do dia no online, até de forma mais aprofundada do que 

no papel, por haver espaço. Há todos os dias cinco conteúdos do jornal que são 

anunciados no site como exclusivos do papel, e que colocamos à disposição. Na prática, o 
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que a pessoa pode ver? Pode ver o título, pode ver uma pequeno teaser do que aquela 

notícia refere, e temos um serviço telefónico de valor acrescentado, através do qual, se as 

pessoas pagarem uma certa quantia recebem um código que inserem no browser e, a 

partir daí, podem ler. 

Têm acesso a essa notícia e não à edição completa. Não há uma forma de assinar o Correio da 

Manhã para ter acesso a todo o conteúdo online?  

Neste momento, a única solução é na versão i-pad, mas há várias coisas que a 

curto/médio prazo passará a haver. 

Qual é o ritmo de actualização do noticiário online?  

O ritmo de actualização, no fundo, temos aqui pessoas normalmente das 8 horas da 

manhã até 2/3 horas da manhã, é durante esse tempo que temos maior concentração e 

nas manhãs por motivos óbvios. 

Por motivos óbvios, isto é, a saída dos matutinos, mas por exemplo, o telejornal ao fim da 

tarde também vos conduz a um reforço da edição online a essa hora? 

Temos reforço sobretudo depois da hora do Telejornal, do suposto regresso a casa, tende 

a ser um fundão que nós temos na tarde/noite e a partir dessa hora volta a recuperar, 

até porque há pessoas que já não vêem as notícias na televisão, sendo que nesse 

momento a oferta do site já estará enriquecida eventualmente por fenómenos noticiosos 

que terão sido revelados pelos telejornais, o que hoje em dia acontece cada vez menos 

porque os telejornais, afinal, tendem a dar uma roupagem a tudo aquilo que nós fomos 

produzindo ao longo do dia. Ainda há acontecimentos próprios das televisões – 

entrevistas com responsáveis políticos, acontecimentos desportivos, mas, de resto, pouco 

mais. 

A propósito dos exclusivos da edição em papel, a sensação que tenho como leitora é que, 

apesar de o Correio da Manhã ter uma presença na plataforma virtual, na Internet, está 

permanentemente a remeter para o papel. Há alguma expectativa de essa situação se alterar no 

futuro?  

É o papel que nos dá as receitas. As receitas no online têm estado a subir, felizmente, e 

isso tem acontecido enquanto as receitas no papel também têm estado a subir. O tráfego 
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online tem estado a subir felizmente, mas por enquanto, qualquer projecção é 

futurologia. 

Há indicadores que eu possa colher sobre o valor comercial da edição online?  

Dificilmente, não me parece que lhos possa dar, não está nos meus poderes divulgá-los. 

A informação na plataforma online é valorizada pela inclusão de vídeos, sequências de fotos, 

hiperlinks (sempre direccionados para o património CM e nunca para o exterior). Estamos 

perante um produto multimédia. E, no entanto, podemos inferir que existe um permanente 

desvio / condução do leitor online para a edição em papel. A edição tradicional tem a primazia 

sobre a edição online que funciona como um mero suporte?  

Eu acredito muito no online, mas temos um negócio em que a esmagadora maioria das 

receitas ainda vêm do papel. Se calhar porque ainda temos receitas, a maioria dos outros 

jornais já não tem receitas. 

Os classificados também existem online.  

Também. Ainda não pegaram muito, até porque em alguns nichos dos nossos 

classificados há uma concorrência muito forte de sites não ligados a qualquer grupo de 

media, que são muito profissionais.  

Sobre a relação com o leitor, o online oferece um vastíssimo campo de acção e parece que o 

leitor não aproveita totalmente essa vantagem que lhe é oferecida. Que percepção tem em 

relação à utilização das caixas de comentários?  

Muitas vezes as pessoas participam muito, mas o tipo de participação que têm faz com 

que não possa ser publicado. 

No que diz respeito à interacção com o leitor, existe um regulamento que balize as 

intervenções do leitor na zona de espaço público materializada nas caixas de comentários?  

Obviamente: não pode haver xenofobia; não pode haver imputação de actos criminosos 

a pessoas que não foram condenadas por esses actos criminosos; não pode haver 

linguagem que viole as regras de urbanidade, o que faz com que uma percentagem 

elevada dos comentários seja recusada só por violar estes três princípios. 
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É correcto inferir que o tipo de intervenção do leitor não foge muito do desabafo e do 

comentário breve, ou esse redução de texto resulta da vossa intervenção?  

O texto está limitado. Volta e meia, há pessoas que – vá-se lá saber como! – conseguem 

contornar o mecanismo informático que limita o número de caracteres e enviam umas 

duzentas linhas. Às vezes até me dou ao trabalho de as ler: invariavelmente, são obra de 

mentes muitos perturbadas. Não publicamos, até porque se publicássemos, todos os 

leitores passariam a enviar-nos as suas memórias de vida, e não é propriamente disso 

que estamos à procura. 

Os filtros são geridos por uma aplicação informática ou há uma mão humana incumbida de 

fazer o controle sobre o que é ou não publicável?  

É uma mão humana, mas alguns dos nossos leitores acham que é uma ferramenta 

informática e então escrevem palavrões trocando as letras, achando que assim vão 

conseguir passar. Felizmente, é uma minoria, mas como todas as minorias que querem 

ser ouvidas, são bastante ruidosas. 

Está a referir-se a um grande caudal de trabalho? Quantas pessoas lhe estão adstritas?  

Não há nenhuma pessoa adstrita, há pessoas que estão a fazer notícias e que também vão 

fazendo rondas. Conforme os comentários vão parar ao backoffice, analisamos esses 

comentários, aprovamos, rejeitamos ou, em alguns casos, se são comentários que dão 

pistas noticiosas, basicamente essas pistas são passadas a colegas para verificarem se são 

pistas com relevância e se apontam para uma melhoria do nosso noticiário. 

É possível que a intervenção do leitor modifique a agenda do Jornalista? Pode recordar um 

exemplo?  

Sim, é possível, mas não lhe vou dar casos concretos. Mas casos de negligência hospitalar 

são típicos. Sai uma notícia sobre negligência hospitalar, rapidamente tendem logo a 

entrar em contacto um, dois ou três leitores porque querem que também os seus casos de 

negligência sejam ouvido. Aí, cabe ao Jornalista separar o trigo do joio, saber se as 

coisas realmente aconteceram como as pessoas dizem. 

De que forma as redes sociais (Facebook, Twitter) potenciam as audiências? Por que razão 

essa abrangência contempla apenas o Facebook e o Twitter?  
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Porque, neste momento, são as mais utilizadas; aliás, até mais o Facebook do que o 

Twitter. Começam a aproximar-se dos 10 por cento, quase tudo no Facebook. As pessoas 

tendem a consumir a Internet através do Facebook, através do qual vamos 

estrategicamente deixando cair as nossas notícias, um pouco de tudo, começando nos 

exclusivos de manhã, na tentativa de chamar a atenção das pessoas para a história 

contida na edição em papel. 

Sempre remetendo para o papel...  

Sim. O desporto, o internacional, acabam por ir parar, não vão todas as notícias 

obviamente até porque nem todas as notícias teriam a capacidade de gerar resposta, mas 

num dia normal umas dezenas de notícias e opiniões são promovidas no Facebook. 

Que análise merecem os comentários deixados pelos leitores e os votos ao noticiário online e 

que consequências tem essa reflexão?  

Não temos capacidade para destacar uma pessoa para fazer essa análise. Basicamente, 

vamos criando uma ideia sobre o que agrada mais ou menos aos nossos leitores, o que 

não implica, nem por sombras, que sigamos tudo aquilo que agrada aos nossos leitores, 

porque muitas vezes há notícias cuja importância é questionável e que têm grandes 

audiências, e notícias que são muito importantes que não as têm, mas que nós 

continuamos a dar destaque, quase como se tivessemos a subsidiar as notícias 

importantes, que tem um grande impacto para a vida das pessoas só que não é imediato. 

Portanto ouvimos os nossos leitores, vamos conhecendo cada vez melhor aquilo que eles 

querem, mas como Jornalistas temos que saber que muitas vezes o valor-notícia está 

acima do valor-audiência. 

É possível perceber as diferenças entre os leitores do Correio da Manhã online e os do papel. 

O que são uns e outros, se existe uma diferença geracional?  

Os dados que temos não permitem uma ideia concreta. Tomemos os nossos cem mil fãs 

(faltam dois mil salvo erro) no Facebook: graças às ferramentas estatísticas do Facebook 

sabemos imenso: em que cidades estão, quantas mulheres de determinada idade, 

quantos homens de determinada idade..., mas esses 100 mil correspondem apenas a uma 

parcela das pessoas que passam pelo site do Correio da Manhã. No mês de Janeiro de 

2012, o Correio da Manhã (arredondando para cima, faltaram uns cem mil, tanto num 
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indicador como noutro) teve nove milhões de visitas e 60 milhões de pageviews. Somando 

o Correio da Manhã e o site Vidas que lhe está associado. A informação que temos muito 

concreta – e tanto quanto podemos acreditar que é verdade o que as pessoas dizem 

quando se registam no Facebook –, termos esses cem mil não é assim tão relevante. 

Ainda não temos ferramentas assim tão boas que nos permitam tirar conclusões. 

Sabemos que através das ferramentas do backoffice que temos em que distrito nos estão 

a ver, pelo Google Analytics ainda se vai sabendo mais um pouco, mas quanto aos gostos 

isso levava-nos mais uma vez à história do que é que mais importante para as pessoas. 

Nesta primeira página [pegando num jornal ao acaso], nem todas as pessoas as acharão 

que «Mil novos empregos na PSP e GNR» é a notícia mais importante que aqui está. 

Lembro-me que, neste dia, várias pessoas disseram que poderia muito bem ser «Relvas 

paga 2500 euros / mês ao motorista». 

Público são públicos diferenciados.  

Outros, provavelmente, achariam que a manchete deveria ser o Djaló desviado do 

Benfica quando ia para o Futebol Clube do Porto. Em conclusão: não é muito fácil obter 

esses dados. 

Quais os sistemas de audimetria utilizados pelo site do CM?  

A estrutura do site tem estatísticas internas, temos o Netscope
11

 da Marktest que nos vai 

dando os resultados, praticamente em tempo real, podemos ver, hora a hora, como o site 

se está a comportar. É fantasticamente útil, por exemplo, para detectar avarias, porque 

se estamos a consultar o Netscope e recebemos um valor muito abaixo do que é 

expectável, as mais das vezes é sinal de que um ou mais dos nossos servidores está com 

problemas e o site não está a chegar às pessoas. Também permite ver as tendências, 

permite ver quanto é que um determinado canal do site vale numa determinada parte do 

país. É um manancial de informação que não digo que seja tão boa quanto os directores 

de canal têm mas é muito razoável. Também temos o Google Analytics e as estatísticas do 

Facebook, o que acaba já por dar bastante informação. 

                                                           
11

 O Netscope é uma ferramenta de web-analytics resultante da parceria estabelecida entre a Weborama e a 

Marktest, dedicada ao estudo do tráfego Internet nos países de expressão portuguesa, de acordo com o sistema de 

medição de acessos user-centric. Mede a totalidade do tráfego gerado pelos sites auditados, independentemente 

do local de acesso (lar, trabalho, etc.) e do país de origem dos visitantes.  

http://netscope.marktest.pt/ranking/Fev12/Rank_Fev_2012_Visitas.htm. (Acedido a 06/07/2012). 

http://netscope.marktest.pt/ranking/Fev12/Rank_Fev_2012_Visitas.htm
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Quanto à parte gráfica, que valores e parâmetros válidos para o papel são transportados para o 

online?  

Basicamente o online está estruturado em templates, que são questionáveis. Neste 

momento, o template de notícia prevê foto ao alto. Foto ao alto é excelente para 

protagonistas, já não é tão boa para outras ocasiões, força-me por vezes a ter de fazer a 

arte de fotomontagens para quando há mais do que um protagonista e portanto para 

que estejam os dois em destaque, em fotos força-nos a exercícios bastante complexos de 

«cropagem» para apanhar numa foto de um acontecimento aquilo que melhor jogará 

com o título e com a notícia. Ainda é bastante complicado, mas neste momento é o 

template que temos, e, por outro lado, também seria impossível ter um template para 

cada notícia. 

A moldura informática não o permite?  

Poderia até permitir, mas implicaria uma falta de uniformidade gráfica da versão 

electrónica do jornal Correio da Manhã. 

Concorda que o grafismo online faz, em parte, tábua rasa sobre os parâmetros por que se rege 

a edição tradicional em papel?  

Aí teríamos de ter pdfs, se tivéssemos pdfs das notícias seria um e-paper, assim é um site. 
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6.3. Económico Social 

 

O universo multimédia do Grupo Diário Económico alterou a relação tradicional com 

o público leitor ao estabelecer um formato que promove a proximidade e a expressão livre de 

opinião, enquadrado por dispositivos técnico-informáticos tendencialmente agilizadores dessa 

relação e amigáveis quanto a esse propósito. 

O Económico Social (http://social.economico.pt/) é uma nova ferramenta online 

acoplada ao site do Diário Económico que reúne notícias elaboradas pelos Jornalistas deste 

jornal e vídeos produzidos pelo Económico TV, exibidos numa trama de quadros, organizados 

segundo uma ordem ditada pelo número de visualizações do leitor, actualizada ao instante. 

Desta forma, faz-se depender o alinhamento gráfico do site Económico Social do interesse que 

as notícias divulgadas no arcaboiço do Diário Económico online suscitam junto do público. 

Assim, os Jornalistas mantém o poder editorial ao continuarem a deter a capacidade de 

decisão sobre os conteúdos informativos do Económico Social, mas partilham a edição com 

os utilizadores, sendo estes, em função das audiências, a ditar a hierarquização das notícias e 

dos vídeos. Trata-se, neste caso, de uma repartição colectiva de edição: o indivíduo / leitor 

não tem poder efectivo de decisão sobre a localização da notícia que mais lhe interessa, mas 

tal como acontece na sequência de um acto eleitoral, a notícia mais votada ocupará 

democraticamente um lugar de destaque na grelha de exibição do site, sucedendo-lhe por 

ordem decrescente as mais vistas e até outras que não estão no momento a ser visualizadas. 

A nova plataforma é encarada internamente como uma ferramenta inovadora que 

devolve informação sobre a recepção do noticiário junto do leitor, sendo suportada por uma 

tecnologia baptizada com o nome Real Time, recém-desenvolvida pela IBT, empresa 

especializada em soluções tecnológicas de e-Business que, neste projecto, transpõe a política 

de antecipação de necessidades dos clientes da esfera comercial para um universo de leitores 

de conteúdos da Comunicação Social. 

No horizonte mítico da necessidade de conhecimento e aproximação ao público está a 

tão falada Web 3.0, de contornos ainda indefinidos. Acredita-se que numa próxima geração de 

Internet, dita mais inteligente, as buscas poderão oferecer respostas personalizadas em estreita 

ligação com o utilizador, num mecanismo mais apurado do que actualmente acontece com os 

motores de busca e o sistema de palavras-chave. Ao contrário dos motores de busca em vigor 

que, perante uma pesquisa, devolvem uma imensidão de resultados, no futuro prevê-se que as 

pesquisas sejam mais fáceis, rápidas e intuitivas, porque caberá à web, vestindo a pele de um 

«quase assistente pessoal», ser capaz de monitorizar as preferências do utilizador, por forma a 

http://social.economico.pt/
http://social.economico.pt/
http://social.economico.pt/
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dar-lhe as respostas mais certeiras. Antecipação científica de um tempo que há-de vir ou 

natural evolução tecnológica, a Web 3.0 funcionará com base em sistemas com capacidade 

para agregar e tratar (isto é, interpretar) informação disponibilizada na Internet por todas as 

interacções digitais que fornecem informação e dados – será a web semântica, expressão da 

resonsabilidade de Tim Berners-Lee, criador da World Wide Web. Neste cenário futurista, 

crê-se que a tecnologia omnipresente será, no entanto, invisível. Se parece claro que as 

potencialidades atrás enunciadas podem constituir uma ferramenta valiosa para o marketing, é 

impossível ignorar que não se alcança semelhante patamar de conhecimento sem uma 

intromissão na privacidade do indivíduo – o que não deixa de ser polémico, de levantar 

questões de ordem ética e proporcionar a reflexão sobre uma diferente relação dos indivíduos 

com os aparelhos de enunciação. A legitimidade de percepcionar as identidades dos 

utilizadores, trilhando os seus históricos de navegação fere um princípio de reserva perante a 

esfera íntima do cidadão, mesmo que, neste ambiente de partilha comunitária de ideias, ele 

saiba de antemão que se exprime (e larga pistas) num espaço público. 

Impossível não reparar no estatuto de maioridade que implicitamente se atribui ao 

leitor, no modelo atrás anunciado adoptado pelo Económico Social, mas que, por outro lado, 

vai a par de uma necessidade de educação sobre os media, abordada por Cádima, que a esse 

propósito cita Len Masterman, professor de Educação Audiovisual e assessor do Conselho da 

Europa e da Unesco, «que considera ser vital para a democracia que as mensagens dos media 

possam ser «descodificadas» pelo espírito crítico do cidadão»:  

 

Essa é a melhor arma contra qualquer «violência» mediática. De facto, a criança que não foi 

educada sobre os meios de comunicação fala deles como se fossem uma realidade 

inquebrantável, enquanto aqueles que tiveram uma educação específica sobre os  consideram-

nos como um sistema que produz as suas próprias realidades, gerando por vezes híbridos onde 

real e ficção se cruzam indistintamente. (Cádima 1999: 57). 

 

Do ponto de vista editorial, o sistema adoptado pelo Económico Social fornece 

indicações, «ao momento», sobre a recepção do leitor às notícias, conhecimento sem dúvida 

importante sobre o retorno da informação sobre o público mas que, por razões de ética 

profissional, não se deverá sobrepor ao critério próprio de selecção e tratamento jornalístico 

dos acontecimentos. Proporciona, a quem se der ao trabalho de comparar, um termo de 

confronto entre o critério editorial jornalístico e os desígnios do público, permitindo assim 
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separar o trigo do joio, conceder ao ofício jornalístico o lugar diferenciador que ocupa, como 

mediador de um serviço público, se investido de responsabilidade: 

 

What is communicated is intended for both individual and communal decision making. Some 

societies are more dependent on one than  the other, but in either case, making some meaning 

of messages has to be done by individuals. The context for their attention to and use of 

information depends on their cultural, social, political, and economical circumstances. [...] 

Cultures convey values that influence how people react to and act on information. (Newsom: 

2). 

A instantaneidade é a característica que imprime dinâmica à exibição do noticiário no 

Económico Social, própria de um painel de informações alterado a todo o momento. 

Tratando-se de um órgão de informação económica, a possibilidade de acompanhamento das 

informações bolsistas ou outras de âmbito financeiro actualizadas em directo, sem 

necessidade de fazer refresh (F5) na página, a par da emissão em simultâneo do canal 

temático ETV, onde as questões económicas são abordadas através de vários géneros 

jornalísticos, entre entrevistas, mesas-redondas, directos do exterior, etc. Quando comparado 

o site com outros de informação «parada», a principal utilidade e inestimável diferença está 

nesta informação ao momento, sabendo-se que a posse de informação actualizada é uma mais-

valia para qualquer actividade profissional, mas sobretudo para a área económica e financeira. 

A inexistência de barreiras territoriais e temporais no domínio Internet é, porventura, a grande 

vantagem da divulgação de informação económica e financeira, justamente pela 

instantaneidade de difusão informativa sobre estes mercados em que o binómio tempo-

informação significa ganho. Por outro lado, a rapidez de divulgação é, desde sempre, uma 

característica concorrencial da notícia. A agilidade na actualização constitui, por outro lado, 

factor que reforça o interesse do meio Internet numa disputa pelo directo, em confronto com a 

estrutura complexa e morosa das televisões. 

A página de acolhimento de Económico Social é um painel em permanente 

mobilidade: blocos de notícias numa malha (três na horizontal por até quinze na vertical) 

trocam de posição à medida que os indicadores de visitas por parte dos leitores vão 

construindo o ranking de interesse, isto é, mais leitores online conduzem a notícia a uma 

posição cimeira. Independentemente deste conjunto, o canal ETV está em destaque – uma 

prerrogativa editorial.  

Existe uma fonte de onde as notícias são colhidas – Diário Económico online –, sendo 

a partir deste manancial que notícias e vídeos alimentam, numa outra ordem de interesse, a 
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grelha do Económico Social. O sistema reforça a noção da necessária mediação, jornalística 

ou outra, na Internet – um debate sempre em aberto. Apesar das sinergias estabelecidas entre 

edição tradicional em papel e edição online, trata-se claramente de dois produtos distintos que 

aproveitam de modo diverso a relação com o tempo e a disponibilidade de leitura, estando o 

primeiro formato reservado a uma informação mais «trabalhada», no sentido em que abrange 

textos de elaboração ponderada, ao passo que fica para o online o fluxo de noticiário 

divulgado no imediato. A distinção permite inferir que existem dois tempos de leitura e de 

informação especializados com necessidades distintas: uma, meditada, amadurecida, em que 

se cruzam diferentes sensibilidades opinativas e que faz um balanço da repercussão dos 

acontecimentos; e uma outra, com cariz informativo de «última hora» em que a rapidez de 

levar a informação ao leitor prevalece sobre o desenvolvimento da notícia. 

No site do Económico, todavia, existe uma área em que é dada autonomia ao 

utilizador, para um arranjo gráfico da página, a partir de uma ferramenta iGoogle, que permite 

deslocar frames e posicioná-las de acordo com as preferências. O recurso a tags (etiquetas ou 

palavras-chave que agregam as publicações por temas eleitos), recorrentes em alguma 

imprensa online, canaliza a informação em especialidade, mas em simultâneo pode oferecer 

indicações sobre o universo privado do utilizador. 

A dinâmica de chat, transposta dos fora e de redes sociais na Internet para um site de 

Comunicação Social, revela o acolhimento de um modelo que solicita a interacção dos 

leitores entre eles próprios, mas não obrigatoriamente com a equipa de Redacção que, no 

entanto, tem aqui mais uma fonte de informação sobre o feed-back do seu produto jornalístico 

junto dos leitores
12

.  

A publicação de comentários dos leitores, limitados à extensão de uma folha A4, regra 

geral, rondam o género de opinião espontânea resultante de reacções imediatistas, utilizando 

um estilo de escrita híbrida entre o confessional íntimo e o dirigido a uma plateia pública. 

Pergunta-se mas a resposta é difícil de dar: quem são os leitores que escrevem, por vezes sob 

uma identidade falsa ou anónima, sabendo-se que para participar basta a indicação de um 

endereço de email associado a um IP?  

No futuro, os produtos do Grupo Económico prevêm o alargamento a um modelo de 

participação do público mais amadurecida, reflectida e consequente, em que se poderá tirar 

partido de conhecimentos especializados e enriquecedores dos contribuintes para o conteúdo 

                                                           
12

 De acordo com a auditoria da Marktest (Netscope) de Maio de 2012 indica 4680835 visitas e 12065472 

pageviews / mês. http://netscope.marktest.pt/ranking/Mai12/Rank_Mai_2012_Visitas.htm (Acedido a 

09/07/2012). 

http://netscope.marktest.pt/ranking/Mai12/Rank_Mai_2012_Visitas.htm
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do jornal. Iniciativa que corresponde a uma interpretação mais elevada do conceito de 

cidadania e verdadeira acepção da participação do leitor na construção do produto jornalístico, 

bem como a confirmação da Internet como vector inédito de poder. A notícia deixou de ser 

um produto acabado, confinado à produção no interior de uma Redacção, para se projectar 

para fora, aberto a uma conclusão no espaço público. 

O alerta de Santos Alves (2005) parece contrariar um cenário de emancipação do 

leitor, atento ao facto de que, na actualidade, «um instituto de comunicação não vende um 

produção, que é a informação, a um público, vende um público a um espaço publicitário» 

(Santos Alves: 190) e que, portanto, a mundialização da informação preconiza a perda da voz 

activa dos cidadãos, num enquadramento em que desaparece a percepção do espaço e do 

tempo: 

 

É necessário esperar que a Internet permita a cada um afirmar a sua identidade e tornar-se 

instrumento privilegiado da difusão e do progresso dos conhecimentos, na sua infinita 

diversidade, como o foi a imprensa. A Internet deve libertar o indivíduo e não fazer nascer um 

pensamento colectivo, que só pode ser uma perigosa alucinação. (Santos Alves 2005: 191). 

 

Também alerta, mas não tão pessimista, Manuel Castells, recordado por Santos Alves 

(2005), numa comunicação no pós-11 de Setembro, defendeu as virtudes da Internet como um 

espaço de liberdade: «We are living in very dark moments, but light goes on; The Internet is 

based on a culture of freedom. It does not solve our problems, but faces us with our own 

contradictions». (Santos Alves 2005: 192). 

O termo cidadania está omnipresente na adopção da mesma regra que vigora nas redes 

sociais, a da auto-regulação, segundo a qual é passada para os leitores a responsabilidade de 

gerir as contribuições postadas, decidir sobre as podem estar visíveis e as que devem ser 

eliminadas, com o perigo de se situar algures entre a censura e o excesso de zelo. Puddephatt 

(2011) alerta para a necessidade de protecção e promoção da liberdade de expressão, 

referindo-se a um quadro de auto-regulação como uma combinação de padrões e códigos de 

práticas adequadas, que são necessários para apoiar a liberdade de expressão e balizam o 

monitoramento, a análise criteriosa e a responsabilização dos veículos de comunicação: 

[...] todas essas obrigações devem ser explícitas e transparentes, e seu cumprimento deve ser 

demonstrado publicamente, de forma regular, em relatórios claros e objetivos. Ambas as 

condições são essenciais, para que a autorregulação proteja a liberdade de expressão e não 

apenas os interesses das organizações de comunicação. (Puddephatt 2011: 17). 
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Partind o do princípio de que mediação, seja exercida por Jornalistas ou pela 

comunidade de leitores, é sempre um processo imperfeito, de poder em confronto com contra-

poder, de correcções perante assimetrias de informação, a auto-regulação abre a porta a 

discussões sem termo. Na base, encontra-se a tecnologia, como uma segunda pele do cidadão, 

neutra na origem, mas rapidamente absorvida pelas diferentes culturas dos utilizadores e 

exibida no novo espaço da ciber-opinião constituído na sociedade da informação e do 

conhecimento. 

 

 

6.3.1 Apêndice 3 

 

Entrevista
13

 a Pedro Sousa Carvalho, Jornalista especializado em Economia, 

Coordenador do Diário Económico online. 

Que objectivos estiveram na origem da criação do Económico Social 

(http://social.economico.pt/), espaço online lançado no final de 2011 pelo grupo Diário 

Económico, que congrega noticiário com origem na Redacções do jornal Diário Económico e 

do canal televisivo Económico TV?  

Antes, um preâmbulo: o Diário Económico está em três plataformas – em papel, na Net e 

na Televisão. Temos, hoje, uma Redacção cada vez mais “única”, ainda existem 

Jornalistas afectos a cada área, mas cada vez mais a tendência é para se cruzarem por 

todas as plataformas. Não é um modelo muito comum no estrangeiro, onde é normal as 

Redacções terem papel e site, mas terem televisão e papel não é um modelo muito 

comum, quem tem papel normalmente não tem televisão e quem tem televisão não 

costuma ter papel. O site, naturalmente, é uma extensão, barata, que todos os jornais 

têm, onde nós conseguimos introduzir a nuance do Económico Social. Ainda estamos em 

fase de exploração: a tecnologia Real Time nunca foi usada na Imprensa. O grupo 

informático que a desenvolveu, IBT, actualmente integrado no Grupo Ongoing (que 

detém o Económico), possui o exclusivo, salvo erro aplicavam-na sobretudo no e-

commerce.  

                                                           
13

  Entrevista realizada a 05/03/2012, nas instalações do Diário Económico, em Lisboa. 

 

http://social.economico.pt/
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Imagine-se gestor de uma loja de produtos cosméticos na Internet: quando alguém entra 

no site para fazer uma compra online, consegue saber naquele momento, quem entrou, 

onde está, bem como sugerir-lhe determinados sítios perto do local onde se encontra ou 

produtos de acordo com o respectivo perfil. Estamos agora a testar a tecnologia na 

Imprensa, mais é ainda um balão de ensaio. O primeiro passo foi usar no nosso site 

tradicional (http://economico.sapo.pt/) a barra das notícias mais vistas dando-nos a cada 

momento informação sobre o número dos leitores que está a ler a peça. 

Podemos inferir que a informação sobre o número de leitores visível em cada uma das frames 

de notícias do Económico Social permite, numa primeira leitura, a proximidade com o 

público?  

Do ponto de vista editorial, é uma ferramenta fantástica porque nos indica ao momento 

a notícia que está a interessar mais os leitores. Permite-nos estar mais próximos do leitor 

e ter uma percepção editorial do que mais pessoas estão a ler. O Económico Social 

funciona por RSS, não tem intervenção humana, vai buscar as últimas notícias e o único 

critério que tem de organização é este – o dos leitores online. 

Digamos que é uma ferramenta em que o público reorganiza e hierarquiza as notícias. Mas 

existe um arcaboiço onde o público vai «escolher» as notícias que mais lhe agradam?  

Tudo parte do site do Económico. A contabilização de visitas e pageviews é feita em 

simultâneo no site Económico online e no Económico Social, ambos com extensão 

economico.pt, e surge indicada nos dois. 

A hierarquização das notícias vai mudando consoante o número de vistas de utilizadores, 

passando a notícia com mais vistas para uma posição cimeira. Como compatibilizam o factor 

notícia com o factor audiência, muitas vezes não coincidentes? 

A gestão editorial tem outros critérios. O mais importante: tudo pode ser notícia, mas o 

factor audiência não se pode sobrepor ao critério editorial. Às vezes colocamos alguns 

features, notícias mais light, para as pessoas desanuviarem um pouco: pode ser uma 

gaffe ocorrida no Parlamento, por exemplo. Esse é um tipo de notícia, geralmente com 

potencial para ser a mais lida naquele momento, mas naturalmente nós não 

consideramos que editorialmente justifique um primeiro lugar. Daí termos criado algo 

diferente, o Económico Social, onde os leitores escolhem as suas notícias. No site do 

http://economico.sapo.pt/
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Diário Económico convencional, mantemos a responsabilidade editorial, mas, ainda 

numa fase de teste, fizemos este site onde os leitores constroem a sua própria página de 

notícias. 

A mobilidade de algumas frames já é permitida pelo Diário Económico online, mas «destrói» 

a ordem de valores dos espaços associada às edições em papel. Qual o fundamento para a 

ordem gráfica valorativa adoptada pelo Económico Social?  

Não lhe sei responder. Basicamente, a equipa do Real Time têm mais sensibilidade para 

o explicar do que a parte editorial. Pelo nosso lado, encaramos o Económico Social como 

uma ferramenta, mas não queremos que condicione o nosso critério editorial, no 

entanto, podemos dar um espaço ao leitor para ele próprio hierarquizar as notícias na 

sua página. Vários sites estrangeiros já estão, de alguma forma, a fazê-lo. No Diário 

Económico online, alguns blocos estão fixos [«Em Foco»] por decisão interna, se não o 

estivessem provavelmente não ficariam em destaque no alto da página. Pouca gente 

utiliza o conceito de mobilidade de algumas caixas, que permite ao leitor fazer o seu 

próprio arranjo gráfico do site, movendo os blocos relativos a «Económico blogs», 

«Bolsa», «Comunidade», «ETV», etc. Trata-se de uma invenção iGoogle, que permite 

configurar as páginas dos sites de acordo com as preferências do leitor. Ainda não 

adoptámos o conceito de trabalhar as notícias com tags mas será o ideal. 

Como nas comunicações académicas, palavras-chave utilizadas como uma ferramenta com 

função arquivística, que funciona como um motor de busca? 

Exactamente, é o mesmo conceito dos trabalhos académicos que, além da função de 

busca, permite que o leitor personalize graficamente a informação em página de acordo 

com os seus interesses, relacionando as notícias com as opções tag, pré-definidas. 

Que aproveitamento é feito das conclusões a que a informação sobre o público permite 

alcançar?  

Boa pergunta! 

Em que medida a intervenção exterior do público pode influenciar a agenda jornalística ou 

mesmo fornecer pistas noticiosas?  
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Pode influenciar num momento óbvio, quando nos apercebemos de que uma notícia 

surge sistematicamente, ao longo do dia, em primeiro lugar no Económico Social. 

Reconhecendo maior interesse por parte do leitor, haverá a tendência para que não 

desapareça do site do Económico online, e seja objecto de actualização. Mas o contrário 

não é necessariamente verdade, ou seja, nesta plataforma raramente utilizamos a 

informação do leitor, que nos chega sobretudo sob a forma de comentário. Uma pista 

jornalística não funciona nesses dois sentidos. Quando os leitores têm alguma coisa a 

dizer, o meio habitual para a comunicar é através de um telefonema ou um email. O 

conceito do cidadão-repórter muito praticado lá fora não tem correspondência entre 

nós.  

O Económico Social funciona como uma câmara de voto popular sobre as notícias, como se 

assistíssemos a um zapping permanente na Internet?  

Exactamente. Ainda estamos a desenvolver o conceito de fusão entre Televisão e 

Internet, que, bem feito, será algo mais parecido com Televisão do que com Internet 

tradicional, o qual permitirá, em tempo real, acesso, por exemplo, a quotações, compra e 

venda de acções com base em indicações actualizadas ao momento, ao passo que no site 

convencional do Diário Económico ou noutros sites apenas temos acesso a informação 

“parada” que, para actualizar, me obriga a estar a fazer sempre refresh (tecla F5). As 

mudanças de posicionamento de notícias em página resultam de uma soma de vontades 

de milhares de pessoas: temos 250 mil visitas por dia, o que corresponde a 250 mil 

visitantes únicos. 

É legítimo considerar o Económico Social como mais um elemento de uma marca global de 

informação, que reforça o Grupo, ao estar presente em várias plataformas de comunicação? 

Que protagonismo podemos desde já antever para o Económico Social no cômputo da 

presença em vários canais?  

Eu chamaria o Económico Social uma ferramenta nova – a plataforma é sempre a 

mesma, a Internet –, para quem quer informação actualizada ao momento, sem 

necessidade de estar sempre a clicar na tecla F5. Tem outra coisa fantástica, sobretudo 

para a área da informação especializada, por exemplo, de Economia, onde temos cada 

vez mais concorrência das notícias dos canais de televisão generalistas que, no entanto, 

dão pouca cobertura a eventos económicos transmitidos ao vivo. Nós temos duas opções 
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de acompanhamento do tipo de informação que as televisões regra geral não 

acompanham: ou na nossa televisão corporativa, a Económico TV, ou criando uma caixa 

de acompanhamento em directo, no Económico Social.  

E sem a máquina pesadíssima do canal de televisão...  

Sim, e sem a máquina pesadíssima do canal de televisão... e sem edição. Estamos a fazer 

duas coisas diferentes. O Económico Social não tem a intervenção editorial, é como se 

ficasse à responsabilidade da Comunidade de leitores, servido pela tecnologia Real 

Time. 

Quais os critérios para selecção noticiosa transposta da edição em papel e da programação 

televisiva para o Diário Económico online? O que se reserva para o papel e o que vai 

directamente para a rede?  

O primeiro contacto do leitor com a notícia é no online, uma gestão semelhante à que 

quase todos os jornais no mundo fazem, através de notícias curtas de última hora; para 

o papel reservam-se as «cachas», aquelas notícias «só nossas». As que já estão no site vão 

para o papel, mas naturalmente tentamos dar um passo em frente com um tratamento 

que lhes acrescente valor. O leitor da imprensa especializada, como a do Diário 

Económico, que provavelmente já leu as notícias na Internet, procura depois as opiniões, 

as reacções, para além do «imediato» que o site lhes ofereceu. 

Significa que há uma certa rivalidade entre o site e a Televisão? Não acha que há redundância 

com esta hipótese de aceder à emissão televisiva na Internet? 

Eventualmente na televisão e no site estarão as mesmas notícias, mas não são 

concorrentes porque o conceito do Económico TV destina-se a quem está no local de 

trabalho com a televisão ligada para acompanhar o noticiário económico. Se vê um 

alerta em rodapé, vai ao site procurar mais informação, se não é suficiente, no dia 

seguinte compra o jornal para aprofundar. A matéria-prima é a mesma, mas são formas 

diferentes de a fornecer ao leitor. Sem esquecer que há pessoas com acesso à Internet, 

outras têm televisão mas não têm TV por cabo... 

Refere-se à capacidade de acesso, mas também é possível uma abordagem ao público 

repartido por parâmetros geracionais, com apetência para os diferentes produtos. 
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Estamos a fazer um pouco o que se está a fazer em toda a parte: na actualidade, o bem 

mais precioso que existe é a informação; no sentido em que o que faz a diferença é a 

informação. O que os meios estão a tentar fazer é encontrar o máximo de formas 

disponíveis para distribuir esse conteúdo. Por isso, quando apareceram os i-Phones e os 

tablets, começaram logo a fazer-se aplicações. Há dois grandes desafios: o primeiro, 

qualquer que seja o gadget do consumidor, disponibilizar-lhe a informação adaptando os 

conteúdos a essas plataformas, não basta disponibilizar ter o endereço do site no 

telemóvel, é preciso fazer uma aplicação para colocar a informação no telemóvel; e 

segundo, conseguir monetarizá-lo, converter em receitas, o que a maior parte dos grupos 

ainda não conseguiu. Jornais como o Financial Times ou o Wall Street Journal estão a 

tentar perceber como podem lucrar com esse tipo de informação,  sobretudo, existindo 

tanta informação gratuita.  

É difícil vencer o paradigma da gratuitidade instalada na Internet e nos hábitos das gerações 

mais novas.  

Não é fácil, mas o Financial Times é um bom exemplo de jornal com uma marca muito 

forte, em que a maior parte dos acessos não são gratuitos e que consegue ter muitos 

leitores a pagarem para terem acesso à informação. Aquela informação está noutro 

lado? Se calhar, a maior parte está, mas as pessoas confiam na marca e estão dispostas a 

pagar para ter uma informação que sabem ser de qualidade. É curioso que a informação 

económica seja mais fácil de cobrar. Uma coisa é ver informação obtida de um qualquer 

site, e outra, com origem num site de referência como os do Financial Times ou Wall 

Street Journal que detêm capital de confiança junto dos leitores. 

A que tipo de regras estão sujeitos os comentários dos leitores? Existe um regulamento? O 

filtro é uma aplicação web ou mão humana?  

Qualquer pessoa pode comentar, basta-lhe indicar um endereço de email. Começámos 

com uma intervenção humana, manual, que validava os comentários de acordo com um 

critério de coerência editorial, mas estávamos dependentes do factor humano, o que 

também não resolvia. O leitor fica irritado se faz um comentário que não é publicado de 

imediato, ou desaparece. Como primeiro filtro, dispomos agora de uma lista, em 

permanente actualização, de palavras que não devem aparecer. Palavrões, por exemplo, 

ao entrarem no sistema, são automaticamente convertidos em símbolos como asteriscos, 
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mas o sistema é falível porque há quem descubra mil e uma maneiras de o contornar. 

Um segundo filtro está ao alcance dos próprios leitores que podem denunciar um 

comentário que considerem ofensivo, num sistema de auto-regulação. Começámos com 

dez IPs diferentes, de outros tantos leitores, para clicar e banir o comentário, mas, não 

nos resolvendo o problema, fomos baixando e agora estamos em três, ou seja, bastam 

três leitores com IPs distintos para eliminar um comentário do site que é visto por 

milhares de pessoas ao longo do dia, é um sistema suficientemente apertado. Mas 

tembém tem o seu lado negativo: comentários absolutamente inofensivos, de repente 

desaparecem sem se perceber porquê. 

Além disso, os leitores já estão habituados ao imediatismo do chat, da comunicação por email 

e a toda a rapidez de tráfego que domina na rede Internet, bem diferente da carta enviada pelo 

correio que demora dias até chegar ao destino.  

Com a tecnologia Real Time, conseguimos conciliar duas vertentes: um repositório de 

comentários e a dinâmica do chat. Este espaço também é para diálogo entre os leitores 

que interagem entre si, sem intervenção editorial. É uma decisão polémica, por que 

passam muitas asneiras, mas até agora é o sistema menos mau. O sistema ideal que 

alguns jornais estrangeiros particam é o de permitir apenas comentários de assinantes. 

O utilizador até pode ser anónimo, mas precisa de ter um email válido para fazer o 

registo e receber a password. Permite um controlo diferente, apagar a conta de alguém, 

impedindo que possa publicar se acaso escreve disparates. É mais seguro mas reduz de 

forma drástica a participação das pessoas, que não querem perder tempo a fazer 

registos. Um exemplo: a nossa notícia mais comentada num dia normal tem cerca de 400 

comentários, se fossem apenas comentários de pessoas registadas a notícia não teria 

mais de vinte, sem nenhum deles ter sido apagado.  

Concorda que o registo cria maior responsabilidade, e por isso os comentários são mais na 

ordem do desabafo imediato e não reflexões formuladas após algum tempo de 

amadurecimento de ideias?  

Acho que as pessoas não têm tempo e querem consumir tudo de modo o mais 

instantâneo possível, sem barreiras. Está em estudo a abertura de um espaço de opinião 

para os leitores, vocacionado para transmitir uma opinião fundamentada e reflectida, 

porventura sobre as suas áreas de actividade. Estamos à espera de tecnologia que o 
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permita. Há leitores que escrevem, mas o espaço no jornal em papel é finito, e na 

Internet não o é: os leitores sentir-se-iam mais integrados em comunidade com o jornal 

do que propriamente usando este espaço de fora instantâneos. 

Que marcadores de tempo influem na produção do site Diário Económico e a que ritmo se faz 

a actualização do noticiário?  

No site entram uma média de 60 notícias / dia. Mas não existem nenhuma cadência 

obrigatória na publicação. A lógica é um pouco esta: «se houver notícias, publica-se, se 

não houver não se publica nada». Os únicos conteúdos que têm timings pré-definidos são 

os comentários de mercado para criar naturalmente algum hábito e rotina nos leitores. 

Reconhece alguma condicionante do âmbito tecnológico-informático que interfira na exibição 

propriamente dita dos conteúdos jornalísticos e obrigue à sua alteração? Nesse sentido, em 

que medida acontece essa transformação (por exemplo, em dimensão de títulos, leads, textos, 

etc.)?  

Naturalmente. Os conteúdos têm de ser adaptados ao espaço físico do próprio site. Se 

forem muito grandes, têm de ser cortados, desde que não falhem naturalmente em 

transmitir a mensagem. Em termos de dimensão do texto em si, não existem limites de 

caracteres. Mas a minha sensibilidade é que notícias na Internet com mais de quatro 

parágrafos, os leitores já não lêem. 
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Conclusão 

  

Jornalismo e Jornalistas seguem percursos paralelos, sendo impossível reflectir sobre 

um e outros sem cruzar análises, pelo que um olhar actualizado sobre as duas entidades 

dificilmente as separa. 

O Jornalismo, prática com uma cultura e identidade próprias, não está imune à 

mudança em tempos de Internet, tomando como princípio que os meios de comunicação – 

veículo em que os Jornalistas exercem – são um mensageiro do estado da sociedade e da 

mudança social. Interpondo-se entre as visões e experiências individuais e o mundo, como um 

referente que devolve o reflexo da sociedade, em valores, memória ou ideias, é o elo que 

lança no espaço público os temas que aproximam ou afastam os indivíduos. Visualizamos 

hoje como que um ecossistema informativo multimédia, onde primam a interacção e o 

dinamismo gráfico, em que a capacidade de intervenção mais ou menos livre do cidadão no 

mesmo espaço da divulgação noticiosa conquistou terreno, transformando os contornos do 

contrato informal que o Jornalista estabelece implicitamente como profissional com o seu 

potencial leitor. O território de divulgação do Jornalista é partilhado com espaço de opinião 

ou apenas de intervenção escrita por parte do leitor. O que o público vê é uma soma de duas 

partes, de um lado, a entidade responsável pelo produto informativo e, num espaço próprio, a 

reacção que ele suscita no espaço público um espaço infinito propiciado por formatos 

tecnológicos que deixa uma porta permanentemente aberta à possibilidade de continuação de 

conteúdos noticiosos. 

Contaminado por uma alteração social motivada pelo emergir de formas de expressão 

mediáticas, mais ou menos organizadas, em ambiente Internet, o Jornalismo enfrenta desafios 

permanentes, que a todo o momento reposicionam o seu lugar no campo das actividades 

profissionais e das indústrias. Numa fase de transição gerada pela alteração do modelo de 

negócio a montante do exercício da profissão mas intimamente entrosado com ela, estamos 

perante uma profissão que, dada a diversidade de situações com que lida constantemente, 

impõe uma vigilância e reflexão permanentes. Com mais urgência e agudeza, no novo 

paradigma da Internet, um campo aberto, sem uma entidade responsável que paira acima, 

caminhando para um ambiente de maior transparência, mas também aberto a fragilidades 

várias. Ainda que, na essência, o Jornalismo continue a implicar um singular contrato social 

de mediação, o ambiente Internet promove uma exposição incontrolável no que diz respeito 

ao tempo de vida pós-notícia e um sistema comunicacional Jornalista-leitor tendencialmente 

mais próxima. Mantendo-se as regras próprias da profissão no que diz respeito a verificação e 
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filtragem – idênticas quer se trate de Rádio, TV, jornal impresso ou online – persistem na era 

da Internet diferenças a outros níveis, como o imediatismo da divulgação e a possibilidade de 

actualização ao momento, e toda a forma de exibição do produto jornalístico, bem como uma 

cada vez mais necessária capacitação tecnológica do Jornalista. 

A presença do leitor como uma entidade que se intromete no curso da notícia é uma 

consequência das plataformas online destinadas ao produto noticioso; propiciada e facilitada 

pelo apuro da tecnologia, tem como resultado uma maior aproximação do Jornalista com o 

público, bem como a possibilidade de estabelecimento de uma relação mais horizontal. Exige-

se, todavia, que o papel diferenciador do Jornalista e o seu lugar na sociedade seja reafirmado, 

como garante da prestação de um serviço de informação tanto mais próximo da realidade e do 

pulsar da(s) sociedade(s) quanto possível. 

Sendo a Internet do futuro uma plataforma sem contornos definidos à vista, as 

problematizações que afectarão o Jornalismo online oferecem, sem dúvida, um campo de 

estudo cujo término não se vislumbra. Considerando o Jornalismo um universo profissional 

que capta as atenções, além de profissionais nele comprometidos, cidadãos que lhe são 

exteriores, as alterações permanentes a que está sujeito constituem expressivo motivo de 

reflexão, pelo que se compreende que o tema não fique esgotado. O teor dos contributos dos 

leitores de qualquer dos três meios de divulgação de informação jornalística na Internet, não 

tendo sido objecto de estudo, é merecedor de uma abordagem aprofundada.  
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