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WebJornalismo e a Profissão de Jornalista: alguns
equívocos sobre a dissolução do 4o Poder

Anabela Gradim
Universidade da Beira Interior

E-mail:agradim@ubi.pt

Aweb veio revolucionar a forma como os indivíduos comunicam, acedem
à informação e se tornam eles próprios produtores de informação – é

hoje uma banalidade quase confrangedora dizê-lo.
Ao operar mutações tão profundas precisamente no modo como os in-

divíduos comunicam, e se informam, a web também produziu um impacto
significativo nas profissões tradicionalmente ligadas à comunicação – nome-
adamente no jornalismo – e, sendo apenas um medium, deu origem a um
conceito que já começa também a perder frescura: webjornalismo.

Jornalismo e Webjornalismo

Jornalismo é a actividade profissional que consiste em apurar, recolher e co-
ligir informação, redigindo-a sob a forma de notícia que se destina a ser di-
vulgada junto do público através de um meio de comunicação de massas. A
esses factos que o jornalista colige e edita, apresentando-os sob a forma nar-
rativa (“o jornalista é um contador de histórias”) dá-se genericamente o nome
de notícia.

Que vem então a ser uma notícia? Por notícia o dicionário entende “re-
latório ou informação sobre um acontecimento recente; aquilo que se ouve
pela primeira vez; assunto de interesse; conhecimento, informação, resumo,
exposição sucinta; breve relação, memória, biografia, escrito sobre qualquer
assunto de interesse; nota histórica ou científica; lembrança; recordação; nova,
novidade”.

É com base no relato de factos deste tipo, relato esse que pode assumir
a forma de qualquer um dos géneros, que os jornais são elaborados. São in-
gredientes fundamentais da notícia aquilo que é novo ou está oculto e que,
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86 Anabela Gradim

demais, é susceptível de interessar a muitas pessoas. Características essen-
ciais da mesma são a veracidade, a actualidade e a capacidade de interes-
sar, ponderados pelo jornalista, na sua função de gatekeeper, de acordo com
valores-notícia como a proximidade, importância, polémica, estranheza, con-
teúdo humano e originalidade, entre outros.

Todo o jornalismo produz notícias, mas nem todas as notícias são jorna-
lismo. O que as distingue, precisamente, é o seu carácter de interesse geral,
e o facto de serem produto de uma actividade profissional, regida por regras
deontológicas e de forma, a divulgar através de um meio de comunicação de
massas.

Assim, Jornalismo é aquilo que os jornalistas fazem: uma actividade pro-
fissional, regida por códigos e regras específicas. Em Portugal é rigorosamente
este o entendimento legal do conceito – Jornalismo é uma actividade profis-
sional regulada por legislação específica, e consiste no exercício de funções
de pesquisa, recolha, selecção e tratamento de factos, notícias ou opiniões,
através de texto, imagem ou som, destinados a divulgação informativa pela
imprensa, por agência noticiosa, pela rádio, pela televisão ou por outra forma
de difusão electrónica, conforme o Estatuto do Jornalista. Não cabem, nesta
designação, outras formas de produção de conteúdos, nomeadamente os de
natureza promocional, recreativa ou de publicitação de empresas, produtos ou
serviços, “segundo critérios de oportunidade comercial ou industrial”. As re-
gras do exercício da profissão são as da Comissão de Carteira Profissional dos
Jornalistas1 e podem brevemente resumir-se do seguinte modo.

1. É condição desse exercício a habilitação com o respectivo título, a Car-
teira Profissional de Jornalista, atribuído pela CCPJ.

2. A profissão inicia-se com estágio obrigatório, de um período que varia
entre os 24 e os 12 meses, consoante as habilitações académicas do
candidato.

3. Podem ser jornalistas cidadãos maiores de dezoito anos que provem fa-
zer do jornalismo a sua actividade principal, permanente e remunerada.

1Legislação aplicável: DL 305/97 de 11 de Novembro, e Lei 1/99 de 13 de Janeiro. A ex-
plicação detalhada sobre a regulamentação da actividade pode ser encontrada em www.ccpj.pt
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Já para a definição de WebJornalismo podemos aceitar uma versão mais
lata – aquele que utiliza o online como meio de recolha de informação, e se
identifica com o CAR – Computer Assisted Reporting; ou uma definição mais
restrita: aquele jornalismo que se publica na web – seja em formato de texto,
seja no mais sofisticado produto multimédia.

O primeiro entendimento recobre hoje um âmbito tão alargado que perde
toda a especificidade: já praticamente não deve existir peça jornalística, inde-
pendentemente do medium onde é divulgada, que não recorra à investigação
assistida por computador, seja na procura de informação de background, de
contactos telefónicos ou e-mails, de informações em sites oficiais; até acti-
vidades de pesquisa mais sofisticadas como a participação em fóruns de de-
terminada especialidade, a análise de dados estatísticos através de folhas de
cálculo, ou mesmo a mineração de informação em bases de dados.

O segundo entendimento, considerar webjornalismo aquele que é feito
para a web, ou que por alguma razão aí acaba sendo publicado, cumpre melhor
os propósitos deste trabalho. Pavlik identificou três fases no webjornalismo,
que recobrem, grosso modo, as que aqui foram listadas por Jim Hall:2

Fase 1. Os conteúdos disponibilizados online são os mesmos que antes
foram publicados nas versões tradicionais do meio.

Fase 2. Os conteúdos são produzidos unicamente para as versões online,
contendo já hiperligações, aplicações interactivas e, nalguns casos, fotos, ví-
deos ou sons.

Fase 3. Conteúdos desenvolvidos exclusivamente para a web, tirando par-
tido de todas as suas características.

São sobretudo as duas últimas fases que merecem o nome de webjorna-
lismo, e que se caracteriza por uma convergência de meios, materializados em
produções multimédia, meios esses que antes eram exclusivos de determinado
medium:

• texto, proveniente dos jornais;

• hiperlink, proveniente das a antigas enciclopédias;

• som, proveniente da rádio;

• e a imagem em movimento proveniente das televisões
2Canavilhas, João Messias, “Os jornalistas online em Portugal”, in www.bocc.ubi.pt
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88 Anabela Gradim

• e a não-linearidade, proveniente dos jornais e ausente em rádio ou
televisão - meios que se associam para criar um produto novo.

Este pode ser idealmente descrito como o produto do jornalismo back-
pack, ou, literalmente, jornalismo de mochila às costas, praticado por one man
show. Deste trabalho resulta a notícia ou reportagem multimédia, que usa uma
combinação de textos, fotos, vídeo, áudio, animação e gráficos, apresentados
num formato não linear e não redundante3 que intensifica as possibilidades de
escolha do leitor.

A interactividade e a possibilidade feed-back por parte do público permi-
tem um apuramento da informação, e no conjunto os profissionais dispõem de
um meio mais plástico e adequado a novas formas de expressão criativa. A
linkagem, mas também a inexauribilidade do espaço disponível possibilitam
a oferta de material informativo com a profundidade que se desejar, porque
alheia a constrangimentos de espaço físico. Além disso, o espaço de pene-
tração de uma notícia alarga-se consideravelmente, pois a web – onde não o
impedem razões económicas (info-exclusão nos países em desenvolvimento)
ou políticas (caso da China) – é um meio de acesso universal.

Reservas a este novo tipo de produto são essencialmente a de critérios de
recrutamento que originem uma classe asséptica, abençoada com o dom ge-
nético da fotogenia, e dominando múltiplos talentos, mas nenhum em profun-
didade. A informação redundaria na mais rematada superficialidade durante
os processos de recolha e tratamento de informação: o oposto do jornalista
de investigação que trata de notícias de ordem superior, de que falava o Prof.
Fidalgo.

Impacto da tecnologia no jornalismo

Não é novo o impacto da tecnologia no jornalismo. As profissões jornalísticas,
ligadas à produção de conteúdo noticioso difundido por meios de comunica-
ção de massas, sempre estiveram sujeitas a velozes mutações tecnológicas.

No caso da imprensa,4 a revolução decisiva foi a invenção por Guten-
berg, da prensa móvel, com composição a chumbo. Segue-se a invenção do

3Cf. STEVENS, Jane, “Backpack Journalism Is Here to Stay”, 2002, www.ojr.org
4Para uma breve história da imprensa, cf. “A Imprensa”, in

http://pt.wikipedia.org/wiki/Imprensa.
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telégrafo, por Morse, em 1844, que já desempenhou um papel decisivo na co-
bertura da Guerra Civil Americana, e na Guerra Franco-Prussiana, permitindo
o envio instantâneo de comunicações à distância. Em 1880 surge a possibi-
lidade de utilizar a fotografia na imprensa. A uma velocidade vertiginosa,
fizeram a sua aparição o telefone, a rádio, o telex, e o fax.

Também as técnicas de impressão se apuram, com a invenção das rotati-
vas, e do linótipo, em 1889. Já em meados do século XX, a fotocomposição
começa a substituir a linotipia. Para se ter uma ideia da velocidade da muta-
ção tecnológica nos últimos 15 anos, em 1989 os jornais portugueses utiliza-
vam ainda a fotocomposição, e só na década de 80 se generalizou a utilização
de terminais computadorizados, substituindo o “linguado” da máquina de es-
crever. O computador pessoal, a edição e paginação electrónica de jornais
generalizam-se a partir de finais dos anos 80, início da década de 90.

Mas nenhuma dessas inovações teve o impacto profundo que a web está a
provocar. O que muda no modo de produzir informação?

Desde logo aumenta a velocidade de acesso à informação, a quantidade e
qualidade de dados disponíveis. Há hoje uma enorme mole de bases de dados
e arquivos going online, e surgem também novos instrumentos de pesquisa e
acesso, extremamente poderosos e típicos do CAR.

Por outro lado o e-mail, a interactividade, as mailing lists, fóruns, news-
groups, o alcance teoricamente universal de um media assim que entra online,
reconfiguram as práticas do jornalista na redacção. A Internet tem impacto no
trabalho dos jornalistas essencialmente de quatro modos: como fonte de in-
formação, tema de informação, meio de publicação e difusão, e como fórum
de notícias.5

Sabemos que algo mudou e muito. Desde os tempos heróicos da prensa
de Gutemberg, ao dia em que com um simples laptop e escassos conheci-
mentos técnicos, qualquer um pode, da solidão do seu quarto, publicar para
o mundo inteiro. Há 10, 12 anos atrás, era impensável tal possibilidade –
quer no acesso, quer na difusão. E depois disto – todos podem ser newscas-
ters, emissores de notícias (embora, insisto, nem todos sejam ou possam ser
jornalistas), nada será como dantes.

5Reavy, Matthew, Introduction to Computer-Assisted Reporting – A Journalist’s Guide,
2001, Mayfield Publishing Company, California, p. 29.
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Em todo o caso, os deveres e tarefas do jornalista, em minha opinião, não
se alteraram significativamente por causa do surgimento de um novo medium.
Provam-no a própria história do jornalismo: os deveres e tarefas dos profissio-
nais mantém-se – porque falamos de um ideal, e de princípios reguladores – e
se o modo de apresentar notícias mudou muitíssimo desde o tempo do nariz de
cera, e se cada novo medium (rádio, tv. . . ) e cada novo avanço tecnológico (do
despacho trazido por barco às comunicações por satélite), induziu verdadeiras
revoluções nos géneros e na forma, as tarefas e os deveres, repito, parecem-me
permanecer as mesmas. Aliás, o dever do jornalista de informar com verdade
e isenção e sem atentar contra a sua consciência extravasa mesmo a própria
lógica das empresas jornalísticas e dos corporate media. O seu dever é para
com o público e para com a informação – não para com o soldo – e esse dever
que ultrapassa a pura lógica empresarial tem como correlato alguns direitos,
que continuam consignados na lei portuguesa:

• o direito de recusar serviços que atentes contra a sua consciência ou
orientação ideológica

• o direito a despedir-se com justa causa sempre que a mudança de linha
editorial do OCS onde trabalha origine sistematicamente conflitos desse
tipo.

Recolher, coligir, analisar, editar informação geral de interesse público e
apresentá-la sob a forma de notícia, pese embora a fabulosa diversidade de
meios ao dispor do jornalista, e o poder de pesquisa e análise que estes con-
ferem, continua basicamente, do meu ponto de vista, a ser o mesmo. Fazer da
sua actividade profissional seleccionar, verificar, e transmitir informação com
imparcialidade e veracidade, permanece idêntico relativamente aos core du-
ties do jornalismo. Mesmo que os meios à disposição tenham definitivamente
mudado, e o modo de apresentação dos conteúdos – os tradicionais géneros
jornalísticos – estejam eles próprios em mutação.

Assim, tenho de confessar algumas reservas quanto à liberalidade com
que o termo “jornalismo” vem sendo empregue por alguns entusiastas da con-
vergência, e que neste contexto, a designação que Jim Hall aqui utilizou de
“jornalismo alternativo” me parece bastante feliz. Jornalismo é uma profis-
são, com um conteúdo próprio específico, que tem de ser exercida segundo
certas regras.
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Dar notícias, comunicar, partilhar informações ou opiniões, contar histó-
rias, é algo que todos podemos fazer, e fazêmo-lo muito. Fazer disso profissão
e modo de vida, é ser jornalista. Eu costumo auto-medicar-me com grande su-
cesso, e isso não faz de mim médica; costumo vir de carro para esta escola, e
isso não faz de mim piloto ou motorista; aprendo todos os dias coisas novas
com os meus alunos, e isso não faz deles professores; se der uma volta de 15
minutos de carro pelas redondezas sou surpreendida pela criatividade e origi-
nalidade de emigrantes e empreiteiros durante a década de 60, e isso não fez
deles arquitectos. Porque haveria de ser diferente com o jornalismo?

Preocupa-me uma certa ideologia da inespecificidade das profissões jorna-
lísticas, que tem vindo a ganhar terreno com a proliferação de produtos indu-
zida pelos media interactivos,6 e o crescente blurring entre informação e en-
tretenimento, a voracidade do infotainment que parece imparável. Preocupa-
me porque não sei até que ponto não há aí uma agenda escondida, hidden
agenda; porque colocar o debate nestes termos aumenta a crispação entre os
profissionais dos corporate media; e porque ainda não consegui perceber o
que de bom pode resultar se a especificidade do jornalismo e da profissão de
jornalista vier a ser dissolvida.

Brave New World

Queria também enfatizar, se ainda não o fiz suficientemente, que esta não é
uma visão corporativo-negativista. Estão a acontecer coisas extraordinárias
no campo da informação e comunicação, neste início de século – e todos,
jornalistas e público, podem e devem aproveitá-las, retirando delas o máximo
de vantagens.

Há consenso entre os peritos, e todos são unânimes. No futuro, o con-
teúdo vai ser rei, e com a pulverização das audiências, de meios e de oferta,
desempenhar um papel ainda mais importante que o que lhe reservam os dias
de hoje. É a questão da Economia da Atenção, de que falava o Prof. Fidalgo
num trabalho recente. O público até pode ser convencido a visitar um site, mas

6Não pretendo com isto abordar a questão de se o acesso às profissões jornalísticas deve ser
reservado aos licenciados em comunicação, da mesma forma que à medicina ou arquitectura
só podem aceder licenciados nessas áreas. Costumo, por princípio, defender que não; embora
reconheça a existência de alguns bons argumentos para que assim fosse da outra parte.
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as pessoas só voltarão a ele, e só se tornarão utilizadores frequentes, se este
tiver algo a oferecer-lhes, sejam conteúdos ou serviços. Aí a credibilidade, a
fiabilidade, a imagem de marca, e a accountability serão valores também em
alta.

Depois, no âmbito dos conteúdos, é hoje claro que o texto desempenhará
um papel fundamental nos novos media, e terá um estatuto muito mais deci-
sivo do que aquele de que goza em rádio ou televisão. Como escrever para
a web, de que o Prof. Canavilhas nos falou, alimenta hoje uma produção
teórica suficientemente vasta, que reflecte precisamente a generalização dessa
percepção.

Por outro lado, as crescentes pressões sobre os jornalistas, uma media li-
teracy de intentos claramente manipulativos que contaminou também muitas
fontes, exigirão mais, e não menos, fidelidade aos valores que devem nor-
tear a profissão do jornalista, além de inteligência, formação, independência e
maturidade ética suficientes para aquilatar do seu peso relativo.

Mesmo com tensões, desconfiança e acusações de parte a parte, parece-me
que caminhamos para uma complementaridade e simbiose de formas. Ape-
sar de múltiplas profecias em contrário, creio que as redacções e a produção
profissional e sistemática de notícias não vão desaparecer no futuro. Todos os
restantes meios: weblogs, personal casting, foruns e mailing lists continuarão
evidentemente a existir, e a servir, bem, um público de interesses específicos.
Mas não se substituem ao jornalista, relativamente ao qual funcionam como
nova e proveitosa fonte. Com a qual interagem, e que também pilham. Mas as
organizações noticiosas poderiam continuar a existir sem weblogs, enquanto
a inversa – para os de cariz informativo – já não é verdadeira. Um site como o
10x10,7 por exemplo, que de hora a hora faz uma busca sobre bases de dados
noticiosas, para produzir o quadro das 100 palavras mais empregues, forne-

7Process. Every hour, 10x10 scans the RSS feeds of several leading international news
sources, and performs an elaborate process of weighted linguistic analysis on the text contai-
ned in their top news stories. After this process, conclusions are automatically drawn about
the hour’s most important words. The top 100 words are chosen, along with 100 correspon-
ding images, culled from the source news stories. At the end of each day, month, and year,
10x10 looks back through its archives to conclude the top 100 words for the given time pe-
riod. In this way, a constantly evolving record of our world is formed, based on prominent
world events, without any human input. Sources. Currently, 10x10 gathers its data from the
following news sources:Reuters World News BBC World Edition New York Times International
News, in http://www.tenbyten.org/10x10.html



i
i

i
i

i
i

i
i

WebJornalismo e a Profissão de Jornalista 93

cendo o site um retrato do mundo “sem input humano”, como se orgulham de
anunciar. E é um site extraordinário, e o produto muito relevante – mas input
humano há quanto baste, não no site, mas a montante, naqueles e naquelas
que produziram as notícias a partir as quais o 10x10 constrói a sua imagem do
mundo.

Os blogs também informam – sem sombra de dúvidas. Há dois anos, to
blog podia não passar de mais uma moda, de relevância e perenidade inver-
samente proporcionais ao entusiasmo que estava a provocar, e como tantas
outras, destinada ao esquecimento sem honra nem glória. Hoje, se ainda se
desconhece para onde tudo isto caminha, é patente que veio para ficar.

E blogs político há que já são objecto das “atenções” inusitadas de “spin-
doctors”, ou “spin-doctors alternativos”. Aconteceu, por exemplo, recente-
mente, com a Grande Loja do Queijo Limiano, que via sistematicamente a
sua caixa de comentários inundada com comunicados pró-governamentais,
bastante básicos. Depois de várias tentativas de demover o spammer, os au-
tores do blog localizaram o IP do “papagaio nónó”, como ficou conhecido,
para descobrirem que provinha de um gabinete de assessoria de uma comis-
são da Assembleia da República, tendo publicado tal informação nas páginas
do blog.

O significado deste evento é inequívoco: o blog tem leitores, informa, faz
mossa. Passa também uma boa dose de tempo a puxar as orelhas aos corpo-
rate media e à imprensa indígena, propondo por exemplo agenda setting alter-
nativo, questionando critérios editoriais, manifestando estranheza por coisas
verdadeiramente estranhas que acontecem nos jornais. E essa tarefa é muito
importante e se calhar tão importante como a dos jornalistas.

Os media já têm os seus próprios watchdogs, e a julgar pelas contagens do
technorati, eles são hoje um exército. É de saudar a sua aparição e exercício,
porque são uma “alternativa” à informação mainstream; porque muitas vezes
em muitos casos já não podem ser ignorados pelos jornalistas; e porque a
sua vigilância os levará a pensar e questionar a praxis quotidiana, se não a
bem (a tal orientação para os valores do jornalismo); então a mal (por pura
necessidade de sobrevivência). Mas é isto jornalismo? Eu continuo a achar
que não. Parece-me que as redacções continuarão pois a produzir notícias,
independentemente do meio a que se destinam. As formas de o fazer, e de as
apresentar, é que já estão a mudar, e continuarão a mudar no futuro.
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Agrada-me na blogosfera - tudo. Desde logo, a extrema variedade, do
humor, aos blogues ditos femininos, passando por babyblogs (não exclusiva-
mente femininos, note-se), políticos, intimistas, de literatura, educação, jor-
nalismo, ensino superior, e muitos, muitos outros temas que desafiam a ima-
ginação do leitor. Depois a liberdade: de criação e expressão, de todos para
todos; de que é correlato a liberdade de acesso e leitura. E ainda: debate,
aumento da massa de informação circulante, quebra do monopólio dos media
tradicionais, e quebra concomitante do monolitismo e unidimensionalidade
de certas visões do mundo e dos acontecimentos por eles apresentada. Um
serviço que, nas democracias, e especialmente em Portugal, onde a sociedade
civil costuma ser pouco interventiva, não tem preço.
Como muito bem notara Paulo Serra, a propósito do agenda-setting, “a Inter-
net conseguiu pôr em causa não só o exclusivo da imprensa mainstream em
dar as notícias, como também, em alguns casos, o seu exclusivo na determi-
nação da agenda mediática”. E isso já fazia muita falta.

When will it end?

Sabemos que o panorama da comunicação está a mudar, mas não sabemos
ainda nem exactamente como, nem para onde se dirige. A espectaculariza-
ção das notícias, a sociedade do espectáculo, o primado do infotainment, têm
sido explicadas como um efeito da mutação do público, e produto da gera-
ção agora em plena idade produtiva, e portanto mercado e economicamente
relavante: a geração-X. Esta Gen-X, jovens adultos sub-30, vê e lê menos no-
tícias, sabe menos do que se passa no mundo à sua volta, e o seu interesse por
tais temas não tenderá a desenvolver-se; são tecnologicamente fluentes, visu-
almente orientados, têm intervalos de atenção curtos, gostam de navegar e de
fazer outras coisas enquanto absorvem notícias, exigem e apreciarem interac-
tividade nos media, e procuraram activamente informação; acrescendo a isto
que praticamente não lêem, preferindo o varrimento visual rápido (scanning)
das páginas, pois estão aptos a processar simultaneamente múltiplas informa-
ções de origem diversa. Preferem, às hard news, o infotainment, a informação
espectáculo, o mundano, o bizarro e o fait divers, alheando-se de política e do
noticiário internacional. E teria sido esta faixa de jovens adultos que produziu
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o panorama mediático que hoje temos à vista. Ora, o que há de imutável em
qualquer geração, é que inevitavelmente será substituída por outra.

Pertenço talvez à última geração da terra que foi educada, e se recorda dis-
tintamente, de um mundo sem computadores, onde a informação era um bem
escasso, dispendioso e difícil de obter. Os computadores e as redes, de modos
que talvez ainda só consigamos entrever, estão a alterar duradouramente a ex-
periência das gerações mais jovens – que já falam, formatam e experienciam
o real de modo diverso. Gen-X, que se aplicava aos sub-30, há-de ser substi-
tuída pela geração-Zin. A geração Zin nasceu no auge da banda larga. Está
a crescer. Não é ainda a geração do “pigeon”, e já não é a da crucificação da
pátria que é a língua portuguesa no dialecto sms. É a que estará permanente-
mente on line all the time for everyone, e já não se impressiona nem se sente
grato por isso.

Digo que a sua experiência é percebida e modelada de forma diferente
porque o impacto das tecnologias altera, desde muito cedo, o modo como
pensam e a leitura que fazem do mundo. Para o ilustrar, uma pequena história
sobre interactividade e virtualidade que me parece exemplar: há dias precisei
de deixar o meu filho de 4 anos por algumas horas com uma baby sitter, e
porque era a primeira vez que isso sucedia, tentei vender-lhe a ideia como
algo de novo e muito excitante: que ia visitar uma escola nova, e conhecer a
menina x, que ia fazer-lhe companhia e ensiná-lo/deixá-lo brincar com jogos
de computador – que adora, e aos quais tem um acesso muito restrito. No final
da minha exposição sobre “que bom vai ser passar a tarde com a menina x”, o
miúdo estava rendido e já só tinha uma dúvida: “E essa menina, mamã, está
dentro, ou fora do computador?”.

Não sabemos para onde tudo isto se dirige, nem onde vai parar. Não
sabemos que notícias serão as desta geração que não vê grande diferença entre
a menina estar dentro ou fora do computador.
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