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apresentação

 Este projeto foi idealizado e produzido na 
disciplina de Jornalismo Multimídia, ministrada 
pelo prof. Vinicius Batista, do curso de Jornalismo 
da Universidade do Vale do Itajaí - Univali.
 Após discussões, leituras e pesquisas, cada 
aluno produziu um pequeno texto buscando res-
ponder a pergunta “como será o jornalismo do fu-
turo?”. A ideia é não apenas debater e analisar o 
uso de ferramentas tecnológicas aplicadas à pro-
fissão, mas também perspectivas sobre o compor-
tamento do leitor, as formas de produção da no-
tícia, os modelos de financiamento do jornalismo 
como negócio, entre outras coisas.
 Espera-se que este seja o primeiro volume 
de muitos que possam vir e que ajudem, de pouco 
em pouco, a necessária discussão sobre o futuro 
do jornalismo. 

Itajaí, novembro de 2016
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prefácio

 Há um certo risco de soar ridícula a tentativa 
de prever o futuro. Em alguns casos, é mais arrisca-
do nem arriscar ser ridículo. É assim com o jorna-
lismo. Fala-se muito em uma constante adaptação 
nesse cenário de avanços tecnológicos acelerados. 
Apenas aderir às novas técnicas, aos novos instru-
mentos e aos novos modos de fazer não é suficien-
te. É preciso olhar o vazio do futuro e preenchê-lo, 
mesmo que seja com algo que, a princípio, soe in-
gênuo ou ridículo.
 Em tempos polarizados, quando parece ha-
ver sempre apenas duas alternativas, buscamos, 
através da ingenuidade desse olhar à frente, multi-
plicar as alternativas. Nessa ação, somos otimistas 
e pessimistas. Vemos o benefício e a maldição da 
tecnologia. Apostamos no reestabelecimento de 
valores e no esquecimento de outros. 
 Por padrão, uma cápsula do tempo deveria 
estar protegida do olhar do presente. Deveria es-
tar enterrada aguardando a passagem dos anos e a 
reabertura num futuro já dado. Com uma cápsula 
do tempo que pretende discutir o jornalismo isso 
seria um pecado. É preciso pensar uma, duas dé-
cadas pra frente, mas fazer a discussão agora. Não 
podemos esperar pelo futuro já posto. Precisamos 
interferir na sua construção.
 Essa pequena contribuição pretende ali-
mentar a constante autocrítica dos profissionais, a 
análise das ferramentas que surgem no horizonte 
e sugerir alternativas para as crises do jornalismo. 
Nada mais fundamental, portanto, do que fazer es-
ses exercícios dentro da universidade. Se os alunos 
buscam, nesse espaço, contribuir com suas pers-
pectivas, deixo aqui a minha. Na verdade, mais do 
que uma aposta no futuro, é um pedido. Vamos 
fazer da universidade a protagonista na constru-
ção do jornalismo do futuro. Devem sair da sala de 
aula as aplicações criativas das novas tecnologias, 
o reestabelecimento do jornalismo com sua fun-
ção democrática, a sustentabilidade ética da pro-
fissão como negócio e as inovações nos modos de 
fazer jornalístico. 
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Novos elos 
com as 
redes 
sociais
por Natália Rocha

 A influência das redes sociais no jornalismo, 
hoje em dia, pode ser sentida em uma simples vi-
sita ao Facebook. A maioria dos jornais, indepen-
dente do formato, tem uma página na rede que é 
abastecida constantemente e, por muitas vezes, 
pode ser considerada mais importante que o pró-
prio site do veículo. Por meio de redes como Fa-
cebook e Twitter, os jornais obtém um feedback 
do trabalho e mantêm uma relação mais próxima 
com os leitores.
 A página do Jornal Nacional, da Rede Glo-
bo, no Facebook, tem quase oito milhões de cur-
tidas; a do jornal Folha de S. Paulo, mais de cinco 
milhões e seiscentas; a da rádio CBN, quase um 
milhão; a da revista Época, mais de dois milhões 
e duzentas; o portal Terra mais de cinco milhões 
e duzentas. Esses números mostram que as no-
tícias estão entre os interesses do brasileiro. De 
acordo com uma pesquisa produzida pela agência 
Quartz1, que mostra o ranking mundial dos paí-
ses que mais consomem notícias pelo Facebook, o 
Brasil aparece em primeiro lugar, com 67%.
 Essa busca por notícias nas redes sociais não 
significa que os meios tradicionais, como telejor-
nais, jornais impressos, radiojornais e revistas dei-
xarão de existir e migrarão apenas para o conteú-
1 http://observatoriodaimprensa.com.br/e-noticias/cerca-de-70-dos-brasilei-
ros-se-informam-pelo-facebook/
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do online. Pelo contrário, talvez isso possa ajudar a 
reforçar e conquistar a audiência. As redes sociais 
são, assim, usadas como aliadas para que o consu-
midor de notícias seja atingido pelo conteúdo de 
um modo mais fácil, afinal, as pessoas estão mais 
conectadas ao Facebook, e não ao site do veículo, 
como mostra o gráfico feito também pela agência 
Quartz, em que aponta que os brasileiros ocupam, 
com 80%, o primeiro lugar de utilização do Face-
book para fins diversos. 
 Os telespectadores da RICTV Record Itajaí 
(onde trabalho), por exemplo, sempre usam o Fa-
cebook como principal instrumento de comparti-
lhamento das reportagens do Jornal do Meio-Dia 
e do Ver Mais. Ou seja, ao invés de substituir a pla-
taforma original, esse compartilhar reforça a pre-
sença do veículo em alguns casos. O que ocorre é 
que o Facebook passa a ser, através do compor-
tamento de uso do internauta, a plataforma pri-
mária. Durante os debates políticos de 2016 entre 
os candidatos às prefeituras de Itajaí e Balneário 
Camboriú, promovidos pela emissora, os pedidos 
para transmissão online foram muitos, tanto que, 
nos dois últimos, a emissora mostrou ao vivo, pelo 
Facebook, todo o debate. 
 As páginas no Facebook não são produtoras 
de conteúdo, mas sim replicadoras de produções 
de veículos externos à rede social. Porém, não é 
improvável que daqui a 10 anos veículos (como 
revista Época, Exame, jornais como Folha de S. 
Paulo, O Globo, Estadão) produzirão conteúdo ex-
clusivamente para e através das redes sociais. 
 O modo de cobertura vai mudar e as redes 
vão exercer grande influência nisso. Ao invés de 
postar as notícias nos sites, será priorizada as re-
des. Isso só valerá para hard news, aquelas notí-
cias em que os jornalistas estão correndo atrás da 
informação, pois o Facebook não vai querer mu-
dar seu perfil de rede social, fácil, interativa, para 
uma rede com reportagens enormes, como acon-
tece em sites oficiais (a alternativa que o Facebook 
encontrou para ser o ponto de partida de usuários 
em busca dessas reportagens maiores foi o Instant 
Article, um recurso que ao invés de carregar a pá-
gina do site do jornal, direciona a pessoa para o 
conteúdo que está hospedado dentro do próprio 
Facebook, facilitando o acesso)2. 
 Consequentemente, as reportagens multi-
mídias, possibilitadas pela plataforma online, vão 
estar em maior número. Elas não serão usadas 
apenas por portais de notícias que, originalmente, 
estão na internet, mas também como uma forma 

2 https://tecnoblog.net/188712/facebook-instant-articles-brasil/
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de complemento a emissoras de televisão, rádio e 
jornal impresso em suas páginas nas redes sociais. 
Daqui a 10 anos, o Facebook não permitirá ape-
nas postar fotos, vídeos, textos, imagens em 360º 
e fazer transmissões ao vivo de forma isolada; ele 
vai suportar infográficos interativos e animações, 
integrando conteúdos e tornando-se o principal 
meio de compartilhamento de materiais multimí-
dia das notícias. Não será mais possível evitar as 
redes sociais. Isso não significa que os sites oficiais 
dos veículos deixarão de existir, mas eles serão 
menos utilizados, com um papel secundário, de 
simples arquivamento. 
 Carlos Castilho3, em análise feita no Obser-
vatório da Imprensa, mostra como as redes sociais 
têm sido usadas para fazer a cobertura jornalísti-
ca das eleições americanas. Ele fala sobre lives no 
Facebook feito por correspondentes de emissoras 
de TV e um estúdio chamado Salão Azul, montado 
pelo Twitter para promover debates e entrevistas 
ao vivo pelo Periscope. De acordo com Castilho, 
“as redes sociais estão redefinindo como os even-
tos políticos são cobertos pela imprensa ao criar 
um modelo onde os jornalistas deixam de ser os 
protagonistas principais para dividirem as aten-
ções com as reações do público manifestadas por 
meio de comentários, curtidas, micro-mensagens 
e vídeos amadores”.
 Um exemplo como este que acontece no 
Brasil é a cobertura feita pela revista Veja. O veícu-
lo está sempre promovendo entrevistas e debates 
por meio das transmissões do Facebook. Há até 
mesmo um estúdio preparado para isso. Sempre 
quando há um assunto das áreas de cobertura da 
revista em alta, eles convidam algum entrevistado 
ou mediam discussões. 
 Com esse foco nas redes sociais, o que vai 
mudar também é a linguagem usada pelos veí-
culos de comunicação ao compartilhar uma no-
tícia. Hoje, em 2016, já se percebe que eles estão 
se adequando às gírias e ao modo de falar da web. 
Lançam hashtags, criam memes, usam emoticons, 
etc. 
 A linguagem informal não vai ser mais vista 
como algo que não é confiável ou fazer com que 
os veículos percam a credibilidade conquistada, 
pois os internautas conhecem e têm confiança 
nos meios mais consagrados (até porque, hoje em 
dia, as pessoas conseguem filtrar as notícias ver-
dadeiras das falsas por meio de funções como, por 
exemplo, as verificações no Facebook e sites como 

3 http://observatoriodaimprensa.com.br/curadoria-de-noti-
cias/redes-sociais-mudam-cobertura-politica-em-eleicoes
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E-farsas e Boatos.org). Aliás, essa função de checa-
gem do conteúdo será um elemento que ganhará 
força nos próximos anos e pode usar as redes so-
ciais para educar e reforçar sua presença.
 Alguns veículos, como a Mídia Ninja, podem 
ser usados como exemplo para àqueles já consa-
grados. O pesquisador de Jornalismo Ricardo Tor-
res4 escreve  sobre o tipo de cobertura feita pela 
Mídia Ninja nas manifestações de 2013, especial-
mente nos meses de junho e julho, e aponta o su-
cesso do modo escolhido por eles para cobrir os 
fatos. O autor acredita que a “participação possibi-
litada pelas novas tecnologias especialmente rela-
cionada à mobilidade modifica o papel da audiên-
cia na cobertura jornalística, pois, cada vez mais o 
cidadão que recebe a informação quer colaborar 
e interagir com os fatos apresentados, saindo da 
passividade e se tornando um elemento ativo no 
processo comunicativo”. 
 Jessica Weiss , em texto para a Rede de Jor-
nalistas Internacionais, também traz exemplos de 
coberturas de grandes eventos feitas pelas redes 
sociais. Ela traz como exemplo acontecimentos 
como o Ebola, o que foi uma difícil tarefa, segundo 
a autora, já que não havia a presença da imprensa 
no local; a Copa do Mundo 2014, que além do Fa-
cebook, era possível obter informações sobre no 
Twitter e no Instagram; e o acidente do voo MH17 
da Malaysian Airlines. Todos esses são exemplos 
de coberturas que já aconteceram, mas foram fei-
tas por mídias, digamos, alternativas, e não pelos 
jornais mais tradicionais, como Folha de S. Paulo, 
rádio CBN ou revista Época. 
 Esses tipos de veículos se mantiveram quie-
tos até hoje, usando meios ditos tradicionais para 
fazer a cobertura de grandes fatos, até porque, re-
gistros de acontecimentos como a Mídia Ninja faz, 
algumas vezes, são inferiores para os padrões des-
ses veículos. A imprensa que tem como interesse 
cobrir o fato e levar informação para a sociedade 
não deve estar o tempo inteiro preocupado com a 
qualidade do material. A Mídia Ninja alcançou o 
tamanho que tem hoje porque tem como motiva-
ção levar informação e ponto. 
 A partir de coberturas assim, a função dos 
sites desses veículos será abrigar grandes reporta-
gens, textos mais analíticos e não toda e qualquer 

4 TORRES, José Ricardo. A utilização das mídias sociais na 
cobertura jornalística: engajamento e ciberativismo. 6º Simpósio 
Internacional de Ciberjornalismo. Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul. Julho de 2015. Disponível em <http://www.ciber-
jor.ufms.br/ciberjor6/files/2015/03/Artigo-Ricardo-Jose-Torres.
pdf>
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notícia. Muitas vezes, notas com uma foto são 
postadas no site quando poderiam ser postadas 
no Facebook ou Twitter, redes feitas, justamente, 
para isso.  
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moeda-
informação
por Maria Zucco

 Bruno recolhe o guarda-chuva e prepara-se 
para sair do escritório. Naquela manhã, seu celular 
havia vibrado avisando sobre o temporal que viria. 
Aperta o passo até a farmácia próxima e busca en-
tre as prateleiras o suplemento “X”, mencionado 
na reportagem sobre atletas esporádicos. Seu feed 
de notícias é um apanhado sobre o que conside-
ra mais interessante: saúde, esporte, tecnologia e 
comportamento. Paga, vai à estação e pega o trem 
para casa. A viagem não é longa, mas dura o sufi-
ciente para uma conversa com seu mobile, que já 
é versado nos interesses do rapaz.
 “Acho que vou experimentar a rotina de exer-
cícios que saiu no Caderno Saúde”. A reportagem 
ganha pontos de audiência pela menção. Se Bruno 
de fato praticar a proposta do repórter, a peça tor-
na-se relevante e progressivamente mais rentável 
para a venda de anúncios. Na redação, os editores 
conhecem exatamente os hábitos de seus leitores, 
desde o horário que acordam até adormecerem. A 
programação do que aparece no feed de notícias é 
personalizada e estratégica.
 Ao chegar em casa, Bruno senta em frente 
à televisão que exibe uma matéria sobre comi-
da oriental. Costumeiramente, quartas-feiras são 
dias de delivery. Se havia alguma dúvida em rela-
ção ao prato da noite, ela desapareceu. Ele nave-
ga pelos tópicos até decidir-se mais uma vez pela 
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saúde. Um novo tratamento, o suplemento inova-
dor, a história da criança que se recuperou com o 
chá da planta do Marrocos, tudo acaba entrando 
pra lista de desejos. 
 Se procuradas com mais afinco, as reporta-
gens sobre denúncias e investigações podem ser 
encontradas. Inclusive, esporadicamente, uma ou 
outra chega às manchetes, quando convém aos 
anunciantes. Mas a audiência passiva não encon-
trará peças sobre manipulação da Monsanto, ao 
invés disso, uma bela produção sobre os suple-
mentos vitamínicos com óleo da castanha geneti-
camente modificada. 
 Comendo sua janta, ele continua em frente 
ao televisor. Ousadia não está entre as principais 
características da produção de conteúdo informa-
tivo. Com simples gestos em frente a um sensor, é 
possível interagir com os dados apresentados. As 
muitas camadas podem ser exploradas durante 
longos períodos de tempo, de acordo com o inte-
resse do usuário. Veja o vídeo, confira os gráficos, 
ouça o depoimento, uma redação já não traba-
lha sem programadores capazes de criar presets 
adaptáveis a qualquer tema abordado. É preciso 
bastante interesse para consumir tudo que a ma-
téria tem a oferecer.
 No banho, a tela informa sobre a quantidade 
de água desperdiçada enquanto a repórter mos-
tra o sofrimento daqueles que precisam percorrer 
quilômetros por poucos litros sujos do precioso 
líquido que cai pelo ralo. Num pequeno ícone, 
quase imperceptível, é possível acessar a porcen-
tagem consumida por cada setor, uso doméstico, 
indústria, agricultura. Ele não acessa, quase nin-
guém o faz, mas se apressa para terminar a lim-
peza o quanto antes e fazer sua parte pelo meio 
ambiente. 
 O algoritmo já conhece sua rotina. Antes de 
dormir, Bruno gosta de se dispersar pelas tendên-
cias da moda e ler sobre algum bar underground 
que serve cervejas artesanais. Sem muita atenção, 
percorre manchetes e, vez ou outra, lê um ou dois 
parágrafos e desliza por alguma galeria de fotos. O 
que foi registrado desse comportamento de con-
sumo foi armazenado em um banco de dados, que 
é vendido para a corporação que tiver interesse. Se 
ele visitar o bar, o celular alerta, e a rentabilidade 
da reportagem cresce. As grandes empresas de mí-
dia, além de produzir a informação, são grandes 
bancos de dados prontos para comercializar a ro-
tina de sua audiência.
 As próximas oito horas são embaladas por 
sons calmantes que supostamente evitam pesa-
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delos e garantem uma boa noite de sono. No mes-
mo horário de sempre, Bruno é acordado com 
uma mensagem de bom dia com as informações 
que precisa para fluir o dia bem. Previsão do tem-
po, acontecimentos pelo mundo e a cidade, tudo 
transmitido rapidamente. Ele já sabe o que espe-
rar das conversas, o que vestir e o que levar.  
 Senta-se à mesa, o café e a torrada já estão 
prontos. Toma o suplemento, seu relógio registra, 
ele completou o ciclo de contato com o produto, 
aquisição e consumo. A rotina de exercícios não 
é a mesma de sempre. Diariamente o assistente 
virtual lhe aconselha sobre qual o alongamento, o 
ritmo e a distância a ser percorrida. Na corrida, os 
fones de ouvido trazem mais notícias, ele pergun-
ta detalhes, e o aparelho responde. 
 Seus batimentos, colesterol, pressão, tudo é 
aferido constantemente e repassado a quem pa-
gar. Ele também tem acesso às informações sobre 
seu corpo, o que facilita na manutenção de sua 
saúde, ajuda nas tarefas diárias. O que já não está 
mais nas suas mãos é a privacidade. Cada ação, 
se torna um produto. Não que se importe muito, 
é assim com todos os outros que escolhem uma 
vida movida à tecnologia. Os receptores não jul-
gam, são apenas números e códigos, e, no fim das 
contas, acabam deixando a vida mais confortável. 
 Outro banho, e o trem para o escritório. A 
conversa de elevador continua tão vaga quanto 
sempre foi. Cumprimenta todos do andar e se sen-
ta. Coleta números, codifica e repassa. Horários e 
perfis, não sabe de onde vêm, mas tem alguma no-
ção de seu destino. O trabalho é importante para 
muitos, informação é a moeda mais valiosa que se 
pode ter. Conhecer os hábitos do consumidor sig-
nifica conteúdo projetado sob medida, conversão 
eficiente, lucros precisos.
 O jornalismo também se utiliza dos mesmos 
recursos. Ao conhecer os hábitos de sua audiên-
cia, pode definir programações com precisão, de 
forma que o leitor fique mais tempo em seu portal. 
O uso de hiperlinks é feito de forma direcionada. 
Sabe-se o modo de pensar das pessoas e o que faz 
com que fiquem entretidas. Um veículo que con-
segue manter sua audiência cativa é forte, seus 
anúncios valem mais e reportagens financiadas 
equivalem a tiros certeiros. 
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novas
formas de
narrar
por Thomas Falconi

 O texto jornalístico está em constante muta-
ção. Nos últimos anos, de forma ainda mais visí-
vel. Ainda se discute qual o tamanho e estilo ideal 
de uma matéria a ser lida em computadores e dis-
positivos móveis. Durante os anos de expansão e 
evolução da internet vários formatos já foram tes-
tados. A partir das mudanças já sofridas, é possível 
fazer um exercício de reflexão e previsão. Como 
será o jornalismo em 2026? A partir das tendências 
de hoje, como conteúdos jornalísticos serão pro-
duzidos e distribuídos?
 Além da preocupação habitual que se tem ao 
redigir um texto jornalístico, a de chamar a aten-
ção do leitor, surge uma nova, que coloca o leitor 
no papel de distribuidor: o compartilhamento de 
conteúdos jornalísticos em mídias sociais. A partir 
disso, o leitor deixa de ser o receptor final para ser 
mais uma peça no marketing do jornalismo en-
quanto produto. Um texto nessa nova mídia deixa 
de ser apenas jornalístico para se tornar parte de 
uma construção de vários profissionais – jornalis-
tas ou não. Se o material jornalístico é aprofunda-
do, será distribuído em formato de lista, ao invés 
de texto corrido, por exemplo. Imagens ilustrati-
vas, como GIFs, darão o tratamento de entreteni-
mento a um texto que já não se parece mais com 
os conteúdos jornalísticos produzidos até então. 
O modelo de produção jornalística tradicional está 
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esgotado. Existem cada vez menos profissionais 
que fazem jornalismo como ditavam as mídias 
mais antigas. Carlos Cândido, no artigo “Muitas 
perguntas, poucas certezas” reflete sobre a nova 
face do profissional jornalista. Ele descreve um 
profissional que usa de técnicas jornalísticas para 
produzir um conteúdo que atraia a atenção do lei-
tor na internet, porém, com grande influência da 
segmentação e da atração de públicos específicos 
para conteúdos específicos.
 O interesse do leitor passa a ser mais impor-
tante do que o interesse público, tão almejado pe-
los jornalistas tradicionais. Outros profissionais 
interferem diretamente na produção dos conte-
údos que têm pano de fundo jornalístico. O que 
muda também, diante desse quadro, é a finalidade 
do texto. Se, antes, o objetivo principal era infor-
mar o maior número de pessoas sobre as coisas 
ditas mais importantes em um determinado meio, 
agora, o que se quer é agradar um público delimi-
tado sobre assuntos recortados. Pessoas diferentes 
recebem conteúdos diferentes.
 A origem das pautas também deixa de es-
tar sob o controle dos profissionais produtores de 
conteúdo jornalístico. Não há mais o agendamen-
to de notícias pelo jornalista. As pautas agora sur-
gem espontaneamente. O leitor vira um detector 
de pautas que pode agradar pessoas com o mes-
mo perfil dele. Ao novo jornalista, cabe apenas o 
papel de empacotar esse conteúdo e divulgá-lo de 
maneira atrativa. A ajuda de outros profissionais 
da área da comunicação torna-se fundamental.
Pessoas que entendem o processo de comunica-
ção agora são parte da construção jornalística. 
Jornalistas deixam de ser exclusivos na produção e 
edição de seu conteúdo. O público passa a encon-
trar várias formas de linguagem para a narração 
de um mesmo fato, e pode escolher a que mais lhe 
agrada. O velho lead, o texto coloquial, sucinto, ca-
pado e padronizado já não existe mais em 2026. A 
notícia não está mais presente em sua forma pura, 
mas misturada em textos e formatos variados.
 Os jornais impressos estavam acostumados 
a colocar diversos assuntos distribuídos em várias 
páginas. As mais importantes, sempre na capa. A 
parte mais importante da notícia, sempre no topo. 
Na televisão, a cada dois ou três minutos, a pauta 
muda. Na internet, em que a atenção do leitor é 
dividida initerruptamente com outros conteúdos, 
a resposta mais óbvia seria colocar textos curtos, 
que pudessem ser lidos facilmente. Mas isso não 
acontece dessa forma.
 Textos puramente jornalísticos não chamam 
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tanta atenção quanto um meme no Facebook. 
Mesmo os textos pequenos para os padrões jorna-
lísticos já são considerados grandes para quem só 
precisa olhar uma imagem para absorver algum 
conteúdo. Não adianta disputar espaço com essas 
ferramentas de entretenimento usando técnicas e 
ferramentas tradicionais. Se os profissionais bus-
cam nichos de pessoas, os nichos de pessoas an-
seiam aprofundamento de informações.
 Scott R. Maier traz essa reflexão no artigo 
“Textos longos aumentam fidelização dos leito-
res”. Paradoxalmente, o autor afirma que a solução 
para os conteúdos jornalísticos sobreviverem é a 
construção de textos longos e conteúdos aprofun-
dados. Se os profissionais de comunicação existi-
rão para embalar o conteúdo jornalístico de forma 
atrativa, esse conteúdo deve trazer para o leitor 
algo novo. Leitores de nicho costumam querer se 
aprofundar no entendimento de determinado as-
sunto.
 O jornalismo tradicional buscava explicar 
assuntos específicos de maneira genérica para 
que o maior número de pessoas pudesse entender. 
Agora, o que se deseja é explicar, para um público 
interessado e com conhecimento prévio do as-
sunto, algo diferente. A novidade prende o públi-
co delimitado. Os profissionais têm controle sobre 
quais temas dominam a atenção de pessoas que 
acompanham determinado assunto, e a produção 
é focada neles. O hard news perde espaço para o 
aprofundamento. Fatos não são mais narrados em 
primeira mão por jornalistas, mas sim por pessoas 
anônimas em mídias sociais. Aos jornalistas, cabe 
apenas o papel de indexar e aprofundar o conteú-
do.
 Jornalistas são articuladores de informação. 
Não existem mais os conceitos de jornalismo puro 
e duro. O entretenimento passa a ser a chave para 
a difusão jornalística. As matérias com fundo jor-
nalístico se conectam livremente com outros con-
teúdos. Não há mais divisão entre momentos para 
se entreter e se informar. Para informar o leitor, é 
preciso entretê-lo. O desafio para os jornalistas de 
2026 é penetrar os nichos de leitores para incluir 
assuntos de relevância social em meio a constru-
ções textuais feitas em primeiro lugar para manter 
um leitor preso a qualquer custo.
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Jornalismo
estilo 1984
por Adrielle Demarchi

 O jornalismo daqui a dez anos vai investir 
mais em notícias personalizadas, ou seja, vai es-
crever para um público específico e focar mais 
nas pessoas e histórias cotidianas, além de utilizar 
uma linguagem mais informal e próxima do públi-
co. O jornalismo local vai ser o foco das redações 
jornalísticas. O espaço para notícias sobre o país 
e o mundo vai ser consideravelmente reduzido e 
o local ganha destaque, para isso, é preciso enca-
rar que a nova realidade “trazida pela internet, é 
radicalmente diferente da imprensa tradicional” 
(SAYURI, 2014)1. Não adianta transpor o meio im-
presso para o online, é preciso inovar. 
 Esse meio online inovador dos jornais dá 
destaque ao que acontece na cidade e tem equi-
pes especializadas que tenham contato com os 
moradores para saber realmente o que está acon-
tecendo nos bairros para cobrar do poder públi-
co e informar à população. As pessoas procuram 
assuntos específicos e meios que falem só sobre 
isso, seja sobre sua profissão, economia, arquite-
tura, entre outros. As empresas jornalísticas pos-
suem apenas 7% de faturamento no mundo digital 
(SAYURI, 2014) . Um faturamento baixíssimo, que 
perdeu 64% da publicidade. O futuro do jornalis-
mo é o financiamento por assinantes, caso que já 
1 SAYURI, Juliana. Ramos do jornalismo. Humanidades 
comunicação, Pesquisa FAPESP, ed. 220, p. 82-85, jun. 2014.
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acontece na Agência Pública. Nos últimos 12 anos 
esse tipo de financiamento cresceu 25%2  e vai 
continuar subindo até se tornar o único meio de 
lucratividade das organizações jornalísticas.  
 Para Carlos Soria3 o futuro está na produção 
de qualidade e no público que está mais ativo com 
a internet. As pessoas não têm problema em pagar 
por produção de qualidade. Aí que entra o futuro. 
Os jornais financiados pelos assinantes trazem as-
suntos específicos e de qualidade, que agradam a 
todos que se interessam por esse assunto.  O The 
Wall Street Journal em 2012 percebeu que o meio 
online atraiu 56 milhões de pessoas no mês de 
agosto, contra a venda de 2,4 milhões de exempla-
res impressos (COSTA, 2014)4 e passou a investir 
mais em conteúdo online para atrair novos assi-
nantes para esse meio. E essa qualidade de pro-
dução está nas reportagens investigativas, muito 
raras em jornais locais. O foco será nas investiga-
ções a fundo dos gastos públicos, da qualidade da 
saúde e da segurança da cidade, trazendo infor-
mações úteis para a população local. Também vão 
se destacar informações sobre o que acontece no 
entorno da cidade, pois existe espaço de demanda 
por notícias sobre o que está sendo feito na cidade 
e o que falta. A cidadania vai promover a cobrança 
desses serviços e a utilização do dinheiro público, 
mas para isso ela precisa se informar pelo jornal, 
seja online ou impresso5. Esse vai ser o novo nicho 
do jornalismo local e comunitário. 
 A principal mudança em 10 anos são as fer-
ramentas tecnológicas utilizadas para ajudar esse 
jornalismo local e multimídia. Para essa cobertu-
ra mais local, a tecnologia vai ser essencial. Com 
foco na instantaneidade e rapidez, os jornais vão 
utilizar de tecnologia para monitorar as cidades e 
ver o que acontece em tempo real para informar 
também em tempo real pela internet. Tudo poderá 
ser digitalizado, mapeado, monitorado e controla-
do por sistemas e padrões de comportamento de-
2 COSTA, Caio Túlio. Um modelo de negócio para o jor-
nalismo digital: como os jornais devem abraçar a tecnologia, as 
redes sociais e os serviços de valor adicionado. Revista de jorna-
lismo ESPM, São Paulo, abr/maio/jun 2014
3 Estratégias e desafios de gestão jornalística. Pauta Geral: 
estudos em jornalismo, Ponta Grossa, v. 1, n. 2, p. 120-129, ago/
dez 2014
4 ibidem 2.
5 CASTILHO, Carlos. Projeto tenta recuperar jornalismo 
local reincorporando profissionais desempregados. Disponível 
em: <http://observatoriodaimprensa.com.br/codigo-aberto/proje-
to-inedito-tenta-recuperar-jornalismo-local-reincorporando-pro-
fissionais-desempregados/>.
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finidos previamente, segundo Rodrigo Firmino6, o 
que vai facilitar a vida do jornalista que vai poder 
se beneficiar desses dados para procurar pautas e 
histórias. Os programas de computador já vão fa-
zer uma pré-filtragem do que possui relevância e o 
que não possui. 
 A privacidade vai ser uma raridade e a par-
ceria entre as cidades e as plataformas vai ser pon-
to primordial. Hoje, 48% dos brasileiros utilizam a 
internet, sendo que o crescimento foi de 26% em 
2014 para 37% em 2015 de pessoas que utilizam 
todos os dias, seja no computador, tablet ou smar-
tphone7. Com a tecnologia em mãos, fica difícil 
não se informar sobre o que está acontecendo na 
sua cidade, e com as ferramentas tecnológicas vai 
ser fácil informar o cidadão de qualquer lugar de 
forma instantânea, pois o smartphone já ultrapas-
sou o número de computadores e notebooks para 
se informar, sendo que 92%  dos brasileiros estão 
conectados durante todo o dia nas redes sociais. 
 Carlos Aros8  fala sobre como o monitora-
mento de prédios, elevadores, sistemas de emer-
gência, consumo de energia etc., já são em parte 
realidade e como nos próximos anos irão se inten-
sificar. Uma cidade inteiramente monitorada con-
tribui em diversas áreas, principalmente no mape-
amento das necessidades em diversos pontos da 
cidade, contribuindo com o trabalho do jornalista. 
As parcerias vão ser essenciais entre as empresas 
de monitoramento, o poder público e os veículos 
de comunicação. Todos vão estar conectados em 
uma rede de informações constante e com infor-
mações instantâneas sobre os acontecimentos da 
cidade.   
 O jornalismo local vai poder ter mais aces-
so ao que precisa na cidade, pois vai monitorar 24 
horas. O futuro será moldado sobre uma socieda-
de cada vez mais vigiada. Isto não se dá apenas por 
câmeras de vigilância, mas também por mecanis-
mos de vigilância eletrônica, pois a vida nas redes 
sociais deixa traços e é constantemente rastreável. 
Só no mês passado foram instaladas três câmeras 
6 FIRMINO, Rodrigo. Cidade dos dados e do controle. 
Disponível em: <http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidada-
nia/futuro-das-cidades/cidade-dos-dados-e-do-controle-3ghl4f-
f60eksj0unym05v442c>
7 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA PRE-
SIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Pesquisa brasileira de mídia 2015: 
hábitos de consumo de mídia pela população brasileira.  Brasília: 
Secom, 2014
8 AROS, Carlos. Cinco apostas sobre o futuro das tecnolo-
gias. Disponível em: <http://blog.jovempan.uol.com.br/technews/
noticias/5-apostas-sobre-o-futuro-das-tecnologias/>
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de 360° e alta definição perto do meu apartamen-
to. O Governo do Estado de Santa Catarina insta-
lou até 2015 2.059 câmeras do sistema de video-
monitoramento. Só Florianópolis já possuí 443 
câmeras espalhadas por toda a cidade9. Ainda esse 
ano o Governo quer comprar e instalar mil novos 
pontos de monitoramento em 100 cidades catari-
nenses10, totalizando três mil câmeras de seguran-
ça em Santa Catarina.  
 A quantidade de vigilância gera uma sensa-
ção de segurança, mas também acaba por tirar a 
privacidade. Essa falta de privacidade e supervi-
gilância é o que vai ser usada pelos jornalistas na 
hora de informar. 
 Como o monitoramento é 24 horas, dá para 
saber tudo o que passa na cidade, ajudando a gerar, 
além de reportagens muito boas e extremamente 
factuais, dados relativos à segurança dos morado-
res, que envolve a movimentação dos cidadãos, os 
seus hábitos de consumo, o que está acontecendo 
no trânsito, entre outros. 
 No monitoramento, existe o monitoramen-
to participativo, que coleta dados de redes sociais, 
câmeras, monitoramento remoto etc., das cidades 
e gerados pelas pessoas. No futuro esse monitora-
mento vai ser uma ferramenta muito utilizada pelo 
jornalismo, pois com a participação da comuni-
dade vai ser possível capturar várias informações 
relevantes de forma mais rápida, deixando o jor-
nalista com tempo livre para focar em reportagens 
mais aprofundadas enquanto o programa busca 
novas informações para divulgação. A comunida-
de vai interagir e ajudar na busca por informações, 
principalmente ajudando a distinguir o que é no-
tícia verdadeira ou falsa na cidade. 

9 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. Mais 
de 2 mil câmeras de videomonitoramento estão em vigilância 
em SC. Disponível em: <http://www.correiofrancisquense.com.
br/seguran%C3%A7a/mais-de-2-mil-c%C3%A2meras-de-vi-
deomonitoramento-est%C3%A3o-em-vigil%C3%A2ncia-em-
-sc-1.1870592>.
10 GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. 
Videomonitoramento por câmeras de vigilância. Disponível em: 
<http://www.sc.gov.br/acoes-de-governo-seguranca-publica/vide-
omonitoramento-por-cameras-de-vigilancia>.
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O surgimento
do jornalismo
coletivo

por Fernanda Vieira de Maria

 As redações jornalísticas estão cada vez mais 
enxutas. Atualmente, os profissionais da comu-
nicação são substituídos por estagiários (em for-
mação) ou até mesmo por softwares de produção 
automática de conteúdo. Podemos perceber essa 
mudança radical até mesmo em veículos regionais 
e locais. A última demissão em massa no Grupo 
RBS recentemente, por exemplo, ilustra esta certa 
“crise de mercado”. Na época foram cerca de 130 
jornalistas demitidos, especialmente no segmen-
to de jornais impressos. Em nota1, o Sindicato dos 
Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul ma-
nifestou total indignação com a decisão do Grupo 
RBS. E se os grandes grupos brasileiros, detento-
res de boa parte dos veículos catarinenses, estão 
encurtando o número de jornalistas no quadro de 
funcionários, as pequenas redações também so-
frem com as demissões e substituições.
 A demissão de jornalistas em massa não 
é novidade. Um artigo da BBC2, reproduzido no 
Observatório da Imprensa, traz um panorama de 
1999 a 2011. Nesse período, a Media Wales LTD, do 
grupo Triniby Mirror, sofreu uma redução de pes-
1 Nota disponível em: http://www.sul21.com.br/jornal/no-
ta-conjunta-contra-a-demissao-em-massa-no-grupo-rbs/
2 Disponível em: http://observatoriodaimprensa.com.br/
grande-pequena-imprensa/_ed838_o_futuro_do_jornalismo_na_
visao_da_bbc/
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soal na redação e produção de 700 funcionários 
para 136. São mais de 500 demissões em 12 anos. 
Números preocupantes para quem ainda está na 
graduação em jornalismo. Se as grandes empresas 
não conseguem escapar da redução, o que sobra 
para as pequenas redações? Qual é o futuro do jor-
nal local? A falta deles. 
 O “caminho” do mercado está cada vez mais 
estreito para o jornalista. As portas se fecham com 
mais frequência, tornando difícil a questão de es-
tabilidade em um veículo. O profissional precisa se 
reinventar e descobrir novas estratégias para sair 
na frente e enfrentar a crise no meio jornalístico. 
A pergunta é difícil, mas a previsão para o jorna-
lismo daqui a 10 anos é, de certa forma, triste. Se 
hoje as redações estão cada vez mais reduzidas, na 
próxima década elas nem deverão existir. Ou exis-
tirão para fins comerciais: um veículo exclusivo 
para publicidade de empresas, totalmente pago e 
bancado por empresários que só gera lucro para o 
proprietário da redação. Sem informação, apenas 
reportagens-anúncios.
 Daqui a 10 anos, as redações serão totalmen-
te trocadas pelos escritórios em casa. Ou até mes-
mo uma redação móvel, isso porque o jornalista 
estará conectado 24 horas com o mundo ao seu re-
dor, colhendo notícias e informações com apenas 
um aparelho: o smartphone, que agregará gadgets 
para facilitar o trabalho. Talvez, daqui a 10 anos, 
o acesso mais facilitado à Internet dê fim às reda-
ções. Acredito que o jornalismo não será extinto, 
mas sim reaproveitado, mais focado em cada pre-
ferência do leitor. 
 O bombardeio de informações fará com que 
os jornalistas reforcem o pensamento de que “me-
nos é mais” e apostem em coberturas mais foca-
das em um público alvo, uma cobertura mais local 
e real. Se os leitores X, Y e Z demonstram forte in-
teresse em assuntos relacionados à pesca de atum, 
por exemplo, o jornalista vai abraçar esse nicho de 
mercado e produzir conteúdo exclusivo para este 
perfil de público. Serão grupos de profissionais 
que trabalham, independentemente e fora dos 
grandes veículos, para satisfazer aqueles três lei-
tores. E cada vez mais o profissional da comunica-
ção irá apostar no jornalismo investigativo, mais 
“detalhado”, trazendo conteúdos e novas opções 
de recursos multimídias. 
 Mas para este tipo de produção exclusiva e 
específica, não será necessária uma grande equipe 
de repórteres e editores. A rapidez da Internet e o 
fácil acesso às redes vão permitir que o jornalis-
ta trabalhe de casa ou em qualquer outro lugar do 
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mundo, sempre conectado com sua equipe. Dessa 
forma, as redações devem desaparecer a cada ano. 
Serão pequenos grupos de jornalistas que, devido 
aos seus demais compromissos pessoais, não pre-
cisarão estar juntos em uma única sala: a redação 
será móvel, alternativa, em todos os cantos.  Não é 
necessário ter gastos com um escritório, por exem-
plo, uma vez em que temos nossas casas e acesso à 
uma rede compartilhada. Não é necessário termos 
lucros de pessoal quando podemos fazer uma es-
pécie de “jornalismo coletivo”, como já é realizado 
por algumas equipes de profissionais especialistas 
(Agência Pública, Mídia Ninja etc).

Início das startups jornalísticas?

 Para o jornalista Fernando Targa3, não existe 
outro caminho para o futuro das redações se não o 
da inovação. É claro que “inovação” é a palavra do 
futuro para qualquer área de mercado. As startups 
estão cada dia mais na moda e no gosto dos no-
vos empreendedores, que já veem no jornalismo 
uma forma fácil de ganhar dinheiro. Apesar disso, 
vender notícias se tornou um “modelo de negócio” 
concorrido. 
 O Flying Content, por exemplo, citado por 
Fernando, posta notícias em tempo real. Mesmo 
sendo quase uma cópia do Twitter (porém sem 
interação entre usuários), a ideia pode ser consi-
derada inovadora porque apresenta ferramentas 
úteis: escolha de localização (que selecionará as 
notícias para o usuário) e as formas de utilização 
(smartphone, veículo conectado à Internet e wea-
rable). A alternativa para o jornalista sair na fren-
te de outros meios de comunicação, talvez, seja 
apostar não só no jornalismo especializado, mas 
também nas diversas formas de “individualizar” o 
conteúdo, ou seja, aproximar cada vez mais o lei-
tor com as preferências dele.
Um por todos
 Devido à agilidade e rapidez das conexões 
móveis, os profissionais da comunicação causa-
rão impacto na sociedade sem precisar estar li-
gado a um único veículo. Hoje em dia, a maioria 
dos “grandes profissionais” carrega o nome de 
uma empresa por décadas. Nos próximos anos, o 
(bom) jornalista será reconhecido pelo seu traba-
lho e não pela imagem ligada a uma emissora. Ele 
terá em mãos as tecnologias e as usará para infor-
mar com qualidade, sem perder o foco em meio a 
tantas notícias. 

3 Disponível em: http://www.grupovirta.com.br/blog/star-
tups-jornalismo-futuro/
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 E por mais que as mudanças sociais e “ele-
trônicas” ocorram diariamente, o jornalismo pa-
rece acompanhar as novidades tecnológicas de 
forma lenta. Temos o mesmo modelo e padrão de 
jornalismo televisivo e, daqui a 10 anos, já pode-
ríamos ter reinventado o modo de apresentar a 
notícia. É neste contexto que entra o jornalista “da 
época”: ele irá usufruir das tecnologias mais ino-
vadoras para apresentar um conteúdo diferencia-
do ao leitor/telespectador. Em uma época onde 
tudo é possível, tecnologicamente falando, se tor-
na mais do que necessário inovar o conteúdo e ter 
um diferencial no seu negócio. Daqui a 10 anos, 
minha previsão para o jornalismo não é nada atra-
tiva, mas desafiadora para quem está no mercado 
ou aos que pretendem seguir esta carreira.
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no tempo 
de gordon
moore
por Elizabeth Figueredo

 “A cada 18 a 24 meses será lançada uma nova 
tecnologia que permitirá que os computadores 
dupliquem o desempenho”. Gordon Moore fez 
esta afirmação em 1965, três anos antes de se tor-
nar um dos fundadores da Intel. Seguindo esta li-
nha de pensamento, notamos que a Intel a seguiu 
à risca. A Apple também segue a média.
 Na última atualização do sistema IOS 10.0 foi 
integrado o aplicativo Casa, que controla todos os 
itens da sua casa, por meio do HomeKit. Um início 
da Internet das Coisas. O que antes era cena de fil-
me, está se tornando realidade. Mas será realidade 
ou objeto de luxo?! O que sabemos é que a cada dia 
estamos sendo substituídos ou integrados à má-
quinas no trabalho ou em casa.
 No jornalismo não será diferente. A promes-
sa de telas dobráveis faz com que muitos, mais 
uma vez, temam o fim do papel. No entanto, o 
Kindle está aí e os livros físicos não deixaram de 
ser vendidos.
 O que sabemos é que a comunicação mó-
vel e portátil é irreversível. O consumo apressado 
dos habitantes do século XXI não irá mudar. Não 
somente os computadores se encaixam na Lei de 
Moore, mas também as câmeras, ou seja, tudo que 
envolva tecnologia. Desde a afirmação de Moore, a 
tecnologia vem reduzindo o tamanho dos equipa-
mentos e aumentando sua capacidade de proces-
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samento e de armazenamento. Um ótimo exemplo 
em que o equipamento reduzido ajudou, foi quan-
do as pessoas saíram às ruas em manifestações no 
ano de 2013. Muitos não queriam ser identificados 
e não deixavam equipes de jornalistas chegarem 
perto. Já os jornalistas infiltrados com o celular, 
garantiram a cobertura.
 Tudo isso ocorre hoje, mas como será ama-
nhã? E principalmente, como será daqui a 10 anos? 
Talvez aumentará significativamente o número 
dos que prefiram utilizar tablets avançados ao in-
vés de papel. Os drones estão invadindo e se aper-
feiçoando e poderão substituir helicópteros com 
repórteres. Softwares poderão apurar dados e pro-
duzir conteúdos a partir disso mais rapidamente 
do que qualquer ser humano. Isso é tão verdadei-
ro que o jornal francês Le Monde utilizou o servi-
ço de softwares para a geração de alguns tipos de 
textos automaticamente, o que reduz o tempo de 
produção, aumentando o volume de publicações. 
O resultado? Ele ficou em primeiro colocado como 
meio digital mais visitado no período em que rea-
lizou os testes. 
 Mesmo com o avanço das máquinas, ainda 
precisaremos de jornalistas para dar emoção aos 
textos. Emoção que não deve ser confundida com 
opinião, pois com a onda de influência e youtu-
bers, alguns jornais estão se reformulando e a lin-
guagem acompanhando essa tendência nebulosa. 
Com isso, jornalistas opinam em seus textos, como 
colunistas, ao invés de preferencialmente serem 
“imparciais” e apurarem os fatos. Rumo contrário 
é o nicho de mercado que está surgindo de jor-
nalismo aprofundado, tarefa que, esperamos, ne-
nhuma máquina irá conseguir realizar.
 Conexão teremos por todos os lados, sem ne-
nhum esforço. A promessa é de 8 bilhões de pesso-
as hiperconectadas e, por esse viés, essa conexão 
facilitaria e muito na cobertura de eventos e com-
petições, ou em ambientes onde hoje só há comu-
nicação por satélite. Segundo reportagem do site 
Showmetech , “serão 8 bilhões de pessoas hiper-
conectadas que representam dezenas de trilhões 
de dólares para a economia global. E, diferente de 
nós que crescemos ouvindo o barulhinho da co-
nexão discada, essa nova geração vai crescer com 
internet de alta velocidade já nos seus smartpho-
nes com acesso à serviços como: Google, Amazon 
AWS, nuvem, Impressoras 3D, inteligência Artifi-
cial, crowdfunding e crowdsourcing. E com tanta 
informação, a forma como aprendemos será mu-
dada totalmente”.
 Com isso, desafios serão poupados graças às 
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tecnologias. Ou melhor, o desafio será adaptar-se 
às tecnologias. Velocidade pode ser a palavra cha-
ve para definir. Tudo será tão rápido, que os jorna-
listas terão o dobro de trabalho. Seremos garim-
peiros de notícias/pautas em um mar infinito de 
informações por toda a rede da internet. 
 Alguns startups notaram esta necessidade 
da agilidade, devido as pessoas estarem se loco-
movendo o tempo inteiro, sem muito tempo para 
ler o jornal no formato mais tradicional. Então o 
aplicativo localiza e fornece informações de qual-
quer assunto com base na localização. Isso facilita 
na caça de informações que você realmente pro-
cura, ao invés de aparecerem “notícias” não tão in-
teressantes.
 Além disso, será que as universidades conse-
guem acompanhar esta evolução a cada 18 meses? 
Os professores estão se atualizando neste ritmo? 
De nada adianta tudo estar muito rápido e a esco-
la ficar para trás. Como acontece quando um pro-
fessor “para no tempo” e os alunos ensinam itens 
básicos.
 De qualquer forma, não acredito que o jor-
nal impresso ou o rádio irá acabar. A comunicação 
para as empresas jornalísticas não deve ficar ape-
nas em um suporte ou apostar tudo só na internet. 
Cada comunicação possui seu público especifico, 
e com suas peculiaridades. O digital vai exigir e 
possibilitar mudanças na natureza dos suportes, 
mas pode, inclusive, fazê-los mais forte. É pensar 
micro demais para imaginar que todos irão se vol-
tar apenas para um meio. Como disse o jornalista 
Cristiano Romero, ao Observatório da Imprensa : 
“É preciso lembrar que quando a televisão surgiu, 
todos afirmavam que o rádio iria acabar; ele se 
modificou, mas está aí até hoje.”
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cenas
passadas
por Schaline Maísa Rudnitzki

 Já se foi o tempo em que os leitores aguar-
davam ávidos pelo jornal da manhã para saberem 
dos acontecimentos de sua cidade, região ou país. 
A famosa cena do pai de família sentado à mesa de 
café abrindo seu periódico parece filme antigo nos 
lares brasileiros. Com a facilidade de acesso via 
internet a uma gama numerosa de veículos atra-
vés de um simples aparelho celular, percebemos a 
mudança na forma de se informar dos leitores e o 
modo de informar pelos jornalistas.
 Numa geração onde minuto a minuto as ma-
térias são atualizadas por portais e suas redes so-
ciais, o profissional já não pode esperar sequer o 
deslocamento do local do fato para a redação para 
dar a notícia. O hard news tem ocorrido ali mes-
mo, onde houve a coletiva, onde ocorreu o aciden-
te, in loco.
 Imaginar esse cenário daqui a dez anos ou 
mais é uma caixinha de surpresas e é difícil presu-
mir as hipóteses sem grandes certezas, dado o mo-
mento de avanço tecnológico que vivenciamos.
 Se fizermos o exercício contrário e pensar-
mos em como imaginávamos o jornalismo atual 
há dez anos, fica fácil notar como jogávamos baixo 
com o futuro. Em 2006, quando pisei pela primeira 
vez numa sala de aula do curso de Jornalismo, pri-
vilegiava-se o ensino de disciplinas teóricas como 
Filosofia, Sociologia, Antropologia e Cultura. Na-



29

quele período, presumia-se que um bom jorna-
lista precisava saber refletir o espaço a sua volta e 
treinar suas habilidades de escrita em disciplinas 
de nomes bastante longos e que diziam pouco aos 
calouros, como Técnicas de Reportagens, Entre-
vistas e Pesquisa Jornalística ou Preparação e Revi-
são de Originais, Provas e Videotextos (escrito com 
hífen naquele tempo).
 O jornalista de hoje, o foca que vai habitar 
as redações nos próximos cinco anos, desconhece 
parte dessas matérias. O curso é focado na segmen-
tação dos conteúdos jornalísticos, como o Jorna-
lismo Popular, Opinativo, On Line e de Revista. Por 
aí já se prevê que esses profissionais vão mesclar 
no mercado de trabalho visões muito diferentes 
do fazer jornalístico. Formados mais na técnica do 
que na teoria, a especialização em uma área será 
uma opção de fim de curso após já terem provado 
um pouco da cada coisa, diferente de quem saía 
sabendo de tudo e sem prática em quase nada.
 É esse profissional que daqui a dez anos vai 
se desdobrar entre vídeo, foto e texto para abaste-
cer sites, redes sociais e ainda reverter o hard news 
em uma reportagem completa para fazer valer o 
custo da edição impressa. Não tem como o jor-
nal de amanhã dar a notícia que todos acompa-
nharam hoje pela televisão, rádio, internet. Vai ser 
preciso oferecer algo a mais. Enxergar mais do que 
nunca uma nova forma de fazer jornalismo e atrair 
o leitor que já sabe do que aconteceu, mas talvez 
não saiba como e porquê.
 Às reportagens especiais caberá o papel de 
diferenciar o trabalho de um repórter impresso de 
todo o resto que o leitor já pode ver, mas muito 
provavelmente tornando o jornalismo impresso 
mais documental do que vimos até hoje, comple-
mentar ao jornalismo online.
 Quem vive um pouco do dia a dia do jornal 
impresso hoje bem sabe que em jornais menores 
– mesmo que aos tropeços, essa é uma realidade 
que começa a se impor. Primeiro pela necessida-
de de competir com os concorrentes locais e dar 
a notícia, e, em segundo, em oferecê-la com aque-
le “algo a mais” que os demais ainda não ousam. 
Matérias longas, com gráficos, fotos grandes, in-
tertítulos, boxes e especiais se tornam frequentes 
a cada nova edição.
 Para isso, ainda cabem dúvidas – como a 
questão de estruturas das redações. De quem por 
um lado acredita que elas devem estar mais en-
xutas no futuro, eu discordo. Para manter um flu-
xo de informações em tempo real e não deixar de 
oferecer um jornalismo de qualidade, as equipes 
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devem seguir ainda mais segmentadas – com su-
porte exclusivo às mídias e com outra equipe “à la 
Spotlight” para as reportagens especiais que de-
vem ter a difícil tarefa de manter os leitores ávidos 
por um bom jornalismo contentes.
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Netflix do
jornalismo
por Pedro Henrique Homrich

 O jornalismo televisivo do futuro é dinâmi-
co, prático e de livre escolha por parte do públi-
co. Hoje o que ainda conhecemos como botões, 
serão extintos. Todas as plataformas e dispositivos 
serão manipulados via touchscreen. Os cabos de 
conexão darão lugar definitivamente ao acesso 
por wi-fi. Com seu fim já datado, o sistema ana-
lógico de televisão será substituído em completo 
pelo digital. Com isso, as televisões permitirão um 
acesso de conteúdo dos canais pela própria TV ou 
smartphone, com compartilhamento e interação 
contínua. Por exemplo, o noticiário informa sobre 
um dado específico e o telespectador pode aces-
sar informações adicionais e de sua preferência na 
própria tela. Ou seja, o poder de escolha se tornará 
absoluto. 
 O jornalismo possuirá um serviço direcio-
nado nas televisões, onde as pessoas poderão es-
colher em tempo real sobre qual assunto desejam 
ficar informadas. Em um trabalho criado na dis-
ciplina de Gestão de Organizações Jornalísticas, 
criei um protótipo de como seria este serviço (con-
forme imagem abaixo). Com o nome sugerido de 
Square, a plataforma traria o conteúdo em forma 
de pequenos quadrados separados por categoria. 
Na mesma tela é possível acessar a hora, previsão 
do tempo, bolsa de valores, pesquisar conteúdos, 
mídias pessoais, comentar e compartilhar. Seria 
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bancado de duas formas para que o alcance seja 
maior: com publicidade e de forma gratuita ou 
sem publicidade, porém com assinatura mensal 
fixa.

 Nesta plataforma haveria uma programação 
24 horas para cada gênero. Assim como a Netflix 
mudou a forma de locar filmes e assistir séries, a 
plataforma jornalística seria uma revolução no 
conceito de busca por informação. 
 As pessoas cada vez mais procuram a pra-
ticidade e a solução em poucos cliques. Quanto 
menor a demora entre a procura pelo conteúdo e 
sua visualização, maior o interesse pela utilização 
deste aplicativo ou plataforma. Se uma ferramen-
ta possui difícil manuseio, poluição visual ou len-
tidão, ela dificilmente agradará o grande público. 
Portanto, aliado à qualidade de conteúdo deve es-
tar o planejamento adequado e criação da plata-
forma que abrigará este novo segmento. 
 Para se ter ideia de que a evolução tecnoló-
gica acontece de forma gradativa, poucos meses 
após a apresentação deste trabalho acadêmico, 
surgiu a notícia de que a plataforma Netflix, atu-
almente com mais de 86 milhões de usuários, pre-
tende investir em produtos jornalísticos. O anún-
cio ocorreu durante uma conferência realizada 
no dia 14 de outubro do ano passado, na qual os 
executivos da empresa afirmaram ter interesse em 
inaugurar uma programação voltada para notícias 
dentro de dois anos.
 Talvez em pouco mais de um ano já esteja-
mos com essa realidade em mãos, de forma prá-
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tica e acessível a todos, da mesma forma com que 
ocorre com os filmes, séries e documentários dis-
ponibilizados e até produzidos pela empresa. O 
sucesso da Netflix é refletido no interesse da po-
pulação pelo simples e de qualidade. As videoloca-
doras, por exemplo, já não estavam atendendo as 
necessidades desde a metade da década passada. 
As pessoas não tinham mais tempo e disposição 
de saírem de suas casas para locar títulos, algo que 
foi rapidamente substituído pela locação online e 
móvel, permitindo que os consumidores realizem 
isto dentro de sua própria casa e a partir de seu 
próprio celular, tablet ou televisão smart.
 O tempo gasto antigamente nos corredores 
das locadoras, de prateleiras em prateleiras, deram 
lugar à seleção via controle remoto ou a partir de 
seu próprio deslizar de dedo. Por um único preço 
mensal, há uma enorme variedade de títulos dis-
poníveis e a opção de separar a conta em demais 
telas compartilhadas, algo que facilita e barateia 
ainda mais o custo do consumidor. Com o jorna-
lismo não será muito diferente, a tecnologia deve 
ser disponível a todos, priorizando não apenas a 
qualidade, mas a praticidade e dinamismo dos 
meios que levam informação aos cidadãos. 
 Em uma visão mais panorâmica, prever qual 
o futuro do Jornalismo em 10 anos se torna uma 
tarefa tão incerta quanto prever o que acontecerá 
daqui um ou dois. É uma revolução que acontece 
de forma diária e incessante. Com essa expansão, 
a demanda dos serviços de informação também 
aumentará. A qualidade do fazer jornalístico pas-
sará por uma nova crise ideológica daqui alguns 
anos. Com a maior demanda de informação e nú-
mero de pessoas que querem estar informadas, a 
procura por profissionais também crescerá. Visto 
que a profissão é pouco valorizada em diversas 
regiões, como manter a qualidade e preencher 
esta necessidade por profissionais capacitados no 
mercado e que, ainda por cima, recebam de forma 
justa? Naturalmente haverá uma valorização pelo 
trabalho do jornalista, uma vez que a procura das 
empresas midiáticas será maior do que a quanti-
dade de profissionais interessados. 
 Dessa forma, para que os novos jornalistas 
estejam inseridos num mundo bem mais digital, 
prático e rápido, as universidades devem andar 
em conjunto com esta evolução. Não basta apren-
der dentro do curso algo que era costume do pro-
fissional há alguns anos (mesmo que poucos), pois 
a cada ano percebemos mudanças. Caso isso não 
ocorra, o jornalista recém-formado terá experiên-
cias no mercado de trabalho que fogem ao que lhe 
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foi ensinado. 
 Por fim, vale ressaltar que as mudanças já es-
tão ocorrendo hoje. Jornalismo é uma profissão de 
renovação constante. Tanto as ferramentas dispo-
níveis quanto o pensamento da sociedade já não 
são mais as mesmas de anos atrás, e o que há hoje 
já não será o mesmo daqui 5 ou 10 anos. A tecnolo-
gia é tão surpreendente que dispositivos e funções 
que nem imaginamos atualmente serão realidade 
no futuro. Para compreender o jornalismo da pró-
xima década, deve-se perceber a evolução da tec-
nologia até tal momento. É imprescindível que um 
caminhe ao lado do outro para que esta conexão 
dê certo, para que seja uma relação que beneficie 
ambos. O jornalismo de ontem já é velho. 
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O local e a
especialização
como aposta
por Bruno Golembiewski

 A Internet colocou a mudança e transfor-
mação como uma constante em ritmo acelerado, 
afetando muito a comunicação e o jornalismo. 
Conforme evidenciado por um artigo da televisão 
estatal britânica BBC1, os jornalistas e as empresas 
de comunicação não são mais os donos da notí-
cia. Não cabe mais somente a eles escolher o que 
deve e o que não deve virar notícia. O artigo ain-
da aponta que estamos vivendo o momento mais 
emocionante do jornalismo desde o advento da 
televisão. Não é por menos. Nunca foi tão fácil e 
ao mesmo tempo tão difícil fazer jornalismo.
 Hoje, ao ligar a televisão na maior emissora 
do Brasil, e uma das maiores do mundo, a Rede 
Globo, percebemos um fenômeno que vai ao en-
contro do fato de os jornalistas não serem mais 
os donos da informação. Pautas que surgem por 
meio da repercussão de determinado fato na in-
ternet são constantes. Levar a menina que trocou 
as sílabas dos nomes das personagens da Turma 
da Mônica numa atividade escolar no programa 
Encontro com Fátima Bernardes é um bom exem-
plo disto. O destaque que o fato teve nas mídias 
sociais, fez com que Fátima perguntasse a criança 
como surgiu a Inbonha2 e seus amigos.
1 http://observatoriodaimprensa.com.br/grande-pequena-
-imprensa/_ed838_o_futuro_do_jornalismo_na_visao_da_bbc
2 www.facebook.com/turmadainbonhaoficial
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 Também está cada vez mais difícil ser o con-
sumidor. Com a enxurrada de conteúdos que che-
gam a nossa cara (literalmente, já que os disposi-
tivos estão mesmo próximos da face das pessoas), 
é uma tarefa árdua selecionar o que se quer ler e 
o que é importante ler. Por isso a importância da 
especialização e da valor ao local no conteúdo jor-
nalístico.
 Especialização e localidade estarão altamen-
te conectados, juntamente à tecnologia, terceiro 
ponto desse tripé. Segundo as previsões da BBC, 
em 2030, possivelmente todas as pessoas irão es-
colher seus programas de televisão pela internet. 
E não só isso, vão consumir praticamente tudo, de 
informação a entretenimento, apenas pela inter-
net.
 No ano passado, o número de telefones 
móveis superou pela primeira vez o número de 
pessoas. Em 2020, haverá no planeta cerca de 10 
dispositivos conectados para cada ser humano. 
Logicamente, as mudanças tecnológicas são desi-
guais entre as diferentes partes do mundo, entre 
as diferentes faixas etárias e diferentes comunida-
des. Como evidencia o artigo Jornalismo Pós-In-
dustrial3, o que parece confuso hoje será o normal 
de amanhã. 
 O jornalismo local tem sofrido com o novo 
momento. Os anunciantes têm migrado de pe-
quenos jornais, por exemplo, para meios online, 
enfraquecendo a cobertura do que se passa em 
determinando espaço. Por isso, não adianta cobrir 
o básico. A cobertura pode ser aprofundada. Tan-
to no artigo da BBC, quanto no estudo Jornalismo 
Pós-Industrial, comenta-se sobre os robôs que po-
dem construir o lead por meio da compilação de 
dados. Num primeiro momento, pode ser que isto 
ainda não seja realidade na região do Vale do Ita-
jaí, mas em outros grandes centros do país, sim.
 Este jornalismo local pode ser pensado de 
diversas formas. Uma delas seria que, ao trabalhar 
com as notícias locais, o público participe muito 
mais, tanto na criação das notícias, como também 
na sustentabilidade financeira. Outro ponto inte-
ressante é a especialização. Um exemplo: um por-
tal que fale sobre jornalismo ambiental na região, 
conectado a ONGs, a Fundação do Meio-Ambien-
te da cidade e na cola do poder público executivo, 
a prefeitura, e o legislativo, a câmara de vereado-
res, poderia ser realidade no cenário local. A partir 
disto, o público que têm interesse neste assunto 

3 http://www.espm.br/download/2012_revista_jornalismo/
Revista_de_Jornalismo_ESPM_5/files/assets/common/downlo-
ads/REVISTA_5.pdf
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poderia ter um alto grau de envolvimento.
 Acredito que a fidelização do leitor será mui-
to importante para estes novos veículos. Como foi 
mostrado em texto publicado no Observatório da 
Imprensa4, grandes textos têm fidelizado mais o 
leitor na internet, indo contra a premissa de que 
o jornalismo online tem como base a velocidade 
e objetividade das informações. O trabalho bem 
feito nesse sentido pode despertar nas pessoas a 
vontade de participar na construção dos conteú-
dos do meio de comunicação. Aí que entra a ques-
tão do financiamento coletivo, muito comum para 
diversas causas na internet e que pode, cada vez 
mais, financiar o jornalismo. E este financiamento 
pode ser feito de maneira a ajudar de caráter geral 
ou para que sejam feitas reportagens de alto custo 
que, a partir do crowdfunding, tornem-se possí-
veis. 
 No jornalismo haverá um maior número de 
projetos em que o leitor será convidado e efetiva-
mente participar do financiamento. Havendo bons 
resultados nesses exemplos, tal proposta ganhará 
credibilidade e sucesso em sua prática, tornando-
-se, assim, cada vez mais comum e reestabelecen-
do um vínculo de confiança entre o jornalismo e o 
público
 Os estudos e artigos citados enfatizam que 
a crise não é do jornalismo, mas das indefinições 
do modelo de negócio. É válido fazer esta ressalva 
por que a produção mudou, mas nem tanto assim. 
Continuamos a fazer reportagem, só que num es-
paço ilimitado e com novas ferramentas.
 As ferramentas são um outro aspecto impor-
tante a ser debatido. Para cada pessoa, existirão 
10 dispositivos conectados à Internet. Essa alta 
conectividade pode aumentar ainda mais a parti-
cipação do público no jornalismo. Outro aspecto 
é o consumo de informação. Conforme destaca 
o livro Webjornalismo, de Magaly Prado, o leitor 
já personaliza as páginas com os conteúdos que 
quer receber. Em uma possível previsão para da-
qui a 10 anos, com tantos dispositivos ligados a si, 
o cidadão poderá estar consumindo informações 
e notícias de acordo com que está fazendo naque-
le momento ou com base no que ele, por padrão, 
acabou estabelecendo como prioridade.
 Caminhando nesse sentido, o jornalista que 
trabalhará nestes veículos locais online deverá 
estar atento a todas questões de sua região. Ou-
tro aspecto será as habilidades deste profissional. 
Hoje já é necessário, mas daqui a 10 anos, será im-

4 http://observatoriodaimprensa.com.br/tendencias-no-jor-
nalismo/textos-longos-aumentam-fidelizacao-dos-leitores/
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prescindível o domínio dos softwares de edição de 
vídeo, áudio, fotos e principalmente estar por den-
tro das ferramentas da web.
 Estes pequenos grupos de jornalistas locais 
poderão reestabelecer uma função primordial do 
jornalismo: a de quarto poder. No artigo da BBC é 
apontada a importância dessa cobertura de fisca-
lização do poder público na formação da socieda-
de conectada do futuro. Neste contexto, podemos 
trazer o exemplo de um veículo online focado nas 
questões de mobilidade urbana, transportes pú-
blicos e modos de locomoção sustentáveis. Eles 
poderiam fazer as reportagens apresentando a 
qualidade das ciclovias, das estradas e dos ônibus. 
Ao mesmo tempo, podiam estar atentos as licita-
ções e as concessões de transportes públicos que 
são entregues a empresas privadas. Remetendo 
novamente a questão da participação do público, 
estes jornalistas poderiam estar em contato com 
grupos de ciclistas, que apontariam onde há irre-
gularidades nas ciclovias e ajudariam no financia-
mento dessas reportagens.
 Este jornalismo, conseguindo sua credibili-
dade e confiança por parte das pessoas, pode ser o 
espaço onde a população vem buscar a verdadeira 
história, a da rua da sua casa, do seu bairro, da sua 
causa social. Os valores jornalísticos têm de estar 
bem sincronizados com esse trabalho, buscando 
a multiplicidade de vozes, a checagem dos fatos e 
busca pela qualidade no material produzido. Alia-
do ao bom uso da tecnologia, este pode ser o jor-
nalismo daqui a 10 anos.
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a revolução 
das máquinas
por Bianca Pereira

 Desde a chegada dos computadores no sé-
culo XX os jornalistas vêm atualizando o modo 
de fazer jornalismo e escrever as notícias. Antes, 
todo o processo era feito mediante máquina de es-
crever e papel, mas depois as máquinas tomaram 
seu espaço dentro das organizações jornalísticas. 
Baldessar (1998) explica o estranhamento da che-
gada do computador às redações: “ele é recebido 
primeiro com medo, depois este cede lugar ao 
encantamento. O computador facilita a execução 
das tarefas e inegavelmente, melhora o visual do 
ambiente de trabalho“.
 O computador facilitou e muito a vida do 
jornalista que antes demorava horas para escrever 
um artigo ou reportagem a partir da máquina de 
escrever. Com o computador em mãos, ficou fácil 
acessar às fontes, aumentar os conteúdos e pro-
duzir muito mais. Neste sentido, o computador 
surgiu como um aliado à profissão do jornalista. 
Só que assim como os jornalistas, o computador 
também vem mudando.
 Atualmente a função dele é facilitar todo o 
processo de construção das notícias, mas e daqui 
a 10 anos? Qual será a função das máquinas e a 
função dos jornalistas? 
 As redações jornalísticas que conhecemos e 
estamos acostumados a ver atualmente, cercada 
de repórteres, fotógrafos e editores, será de forma 
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diferente. Isso porque as notícias hoje escritas na 
“correria” por esses profissionais serão realizadas 
por robôs ou máquinas capazes de captar, orga-
nizar e entender os dados para transformá-los em 
texto. Um exemplo disso serão as notícias mais rá-
pidas, como as notícias sobre o tempo, o trânsito, 
votações políticas, resultado de jogos e dados eco-
nômicos.  
 Essa nova etapa do jornalismo, agora total-
mente voltada para as máquinas, fará com que um 
robô substitua algumas funções que antes eram 
feitas pelo jornalista. E isso será possível através 
de softwares de computador, dados e algoritmos. 
O jornalista, ou um profissional da área, irá im-
portar dados na máquina para que ela mesma seja 
capaz de produzir os textos sozinha, sem precisar 
de uma pessoa para sentar e escrevê-la por alguns 
minutos ou horas.
 A função do jornalista se limitará a apurar, 
produzir a pauta, entrevistar as fontes e percor-
rer os lugares atrás de informações como sempre 
foi. O que mudará é a forma de escrever e publicar 
esse conteúdo, que agora será realizada pelas má-
quinas, ou como já dizem por aí, pelos “robôs-jor-
nalistas”. 
 Nos Estados Unidos isso já está acontecen-
do. A empresa Narrative Science criou um softwa-
re denominado “Quill”. Esse programa possibilita 
a produção de textos não muito longos com estru-
tura narrativa semelhante a feita por um jornalista. 
Inclusive, utiliza critérios do jornalismo através da 
importação de dados e assim faz a máquina criar 
o seu próprio texto. 
 Na França, os testes para produzir notícias 
automáticas feitas apenas por “robôs” começaram 
em 2015 com o jornal Le Monde e a agência in-
ternacional Associated Press, através da alimenta-
ção de dados e informações. Quando alimentado, 
o “robô” é capaz de escrever diversos artigos au-
tomaticamente. Principalmente em reportagens 
que falam de eleições, tratam de economia ou es-
portes, em que os dados são mais exatos ou “du-
ros” e não exigem tanta interpretação. Por lá, esses 
testes têm dado certo, e as redações comemoram, 
pois, o número de conteúdos cresce, e com isso, os 
sites e portais ganham maior visibilidade.
 O ganho de visibilidade nos sites, portais e 
blogs de notícia é o principal motivo pelo qual “ro-
bôs” entrarão no lugar dos jornalistas. Com uma 
gama maior de informação e o site tendo que ser 
atualizado o tempo todo para gerar visualizações, 
clicks e compartilhamento, será preciso produzir 
mais e os jornalistas acabarão por não dar conta 
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de fazer isso sozinhos. Ao invés de contratar no-
vos profissionais da área, estagiários ou pessoas 
formadas, as empresas irão comprar as máquinas 
ou até mesmo, como no caso dos Estados Unidos, 
licenciar o software para a produção dos conteú-
dos. 
 Se agora as máquinas testadas só funcionam 
na produção de reportagens e notícias que utili-
zam dados simples, como partidas de futebol, elei-
ções ou valores econômicos, daqui a 10 anos ela 
será capaz de produzir reportagens aprofundadas, 
notas e artigos. O jornalista ao obter a informação 
e entrevistar as fontes necessárias para escrever a 
reportagem, irá transportar este dado para o sof-
tware que depois fará todo o trabalho, escrevendo 
automaticamente e publicando depois o texto em 
seus portais. 
 O ganho disso é que jornalistas não perderão 
mais tanto tempo na hora de escrever, podendo 
substituir esse tempo para apuração, as entrevis-
tas e coleta de informações. Além disso, máquina 
será capaz de simular o estilo de linguagem jorna-
lístico e saber levar em consideração valores e nor-
mas da profissão nas construções do texto, já que 
irá possuir a função de utilizar um texto narrati-
vo e com normas jornalísticas. Mais uma vez, isso 
será possível através de dados e comandos reali-
zados pelos próprios jornalistas que alimentarão a 
máquina. 
 As grandes produções, reportagens apro-
fundadas e textos com caráter mais pessoal ainda 
serão realizadas pelo jornalista. O uso de texto li-
terário e opinativo também. Já que não sendo hu-
manos, as máquinas não conseguirão criar conte-
údos que incluem a opinião do jornalista ou uma 
sensibilidade que, esperamos, ainda seja caracte-
rística única do ser humano. 
 Se daqui a 10 anos isso acontecer realmente, 
o jornalismo só perderá no quesito de emprego. 
Já que o número de jornalistas dentro das reda-
ções diminuirá. Eles não serão substituídos pelas 
máquinas, mas irão dividir seus espaços para que 
cada um tenha sua função.
 O jornalismo sofrerá uma reforma não ape-
nas no seu modo de fazer, mas principalmente no 
seu quadro de profissionais. Com isso, além da di-
minuição de jornalistas dentro das empresas, as 
instituições de ensino reduzirão a oferta pelo cur-
so, já que os alunos temerão não ter função dentro 
das redações.  
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As máquinas 
e os dados
por Kauana Amine

 Há cerca de dez anos imaginava-se que as 
faculdades de jornalismo teriam mais foco em dis-
ciplinas voltadas para a prática de jornalismo onli-
ne, como a própria disciplina Jornalismo Online e 
a mais recente Jornalismo Multimídia. Entretanto, 
o online ainda era um território a ser explorado. Os 
debates em torno de como o jornalismo impres-
so sobreviveria eram constante. Enquanto alguns 
especialistas apostavam no seu fim, outros acre-
ditavam que ele encontraria um jeito de permane-
cer, porém, modificado. E ele permaneceu. Mas, o 
jornalismo online foi conquistando cada vez mais 
espaço na grade das universidades, nos debates e 
na prática diária do jornalista. E realmente se mo-
dificou.
 Acredito que as universidades permane-
cerão cada vez mais voltadas para as práticas de 
jornalismo online. Enquanto os jornalistas irão se-
guir e reforçar sua responsabilidade em dar aque-
le ar mais humano e sensível nas matérias, sem 
perder a essência informativa e credibilidade que 
o exercício do jornalismo tem, haverá maquinas 
realizando atividades para facilitar ainda mais o 
trabalho, especialmente o próximo do hard News 
e conteúdos baseados em dados.
 Parece uma realidade distante imaginar as 
máquinas exercendo atividades que até então as 
pessoas exerciam. Mas, isso vem acontecendo e 
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a tendência é que aconteça cada vez mais. Assim 
como os computadores, tablets e smartphones 
fazem parte da nossa vida, acredito que inteligên-
cias artificiais também irão ocupar espaço. Segun-
do matéria disponibilizada no site Canaltech pelo 
jornalista Gabriel Castro, empresas como o jornal 
francês Le Monde e a agência internacional Asso-
ciated Press têm mais em comum atualmente do 
que apenas o jornalismo. Ambas já abraçaram a 
tecnologia e utilizam ‘robôs’ para criar jornalismo 
automatizado.
 Esses serviços irão reduzir o tempo de pro-
dução e contribuir na coleta e organização de da-
dos, pois com a correria do dia-a-dia e as informa-
ções disponíveis com tanta facilidade nas redes 
sociais, o jornalista já não terá o tempo que tinha 
antes para apurar e produzir. Com o auxílio das 
máquinas, seu trabalho será facilitado.
 Em 2015, o Portal Comunique-se falou sobre 
um estudo que mostra como as máquinas produ-
zem conteúdo. O professor de mídia e comunica-
ções da Karlstad University (Suécia), Christer Cle-
rwall, fez uma pesquisa com  alunos da graduação 
de jornalismo, que avaliaram textos escritos por 
jornalistas e robôs. O resultado da avaliação mos-
trou que, das 27 pessoas que responderam o ques-
tionário, 10 disseram acreditar que um jornalista 
era o autor da nota feita de maneira eletrônica. 
Dos 18 entrevistados que leram a matéria escrita 
por um profissional, 10 arriscaram ao dizer que 
tinha sido escrita por um programa. A diferença 
tende a ser cada vez mais sutil.
 As máquinas já estão dando seus primeiros 
passos. Os dados sempre indicam algo, é inegável 
que eles são necessários. Entretanto, também é ne-
cessário que os humanos interpretem os mesmos 
e façam uma análise qualitativa, além da quanti-
tativa. Acredito que a tecnologia impõe novas rea-
lidades e, assim como diversas áreas, o jornalismo 
precisa adequar-se a elas. E isso vai começar nas 
universidades. As instituições de ensino deverão 
assumir um papel protagonista na proposta de 
novos formatos.
 Assim como o ambiente acadêmico foi ade-
quando-se para as práticas online, acredito que irá 
incluir novas disciplinas na grade voltadas para o 
uso das novas tecnologias que virão. Já não basta 
que jornalista saiba apenas escrever bem, ele pre-
cisa, hoje, dominar gráficos, editar vídeos, áudios, 
saber pesquisar online e usar ferramentas digitais. 
No futuro, vai ter que aprofundar ainda mais o co-
nhecimento em linguagem de programação e uso 
mais aprofundado de tecnologias. 
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fotografia:
entre
velocidade e
qualidade
por Andressa Magalhães

 O século XXI é conhecido por ser uma épo-
ca de muitas invenções e inovações. O tempo todo 
e em muitos lugares existe algum cientista traba-
lhando em algo de grande potencial. Vivemos em 
um tempo onde qualquer coisa que facilite o dia a 
dia corrido é bem-vinda. Os meios de comunica-
ção podem ser usados como exemplo. Quem tem 
um smartphone tem em suas mãos uma TV, rádio, 
o jornal do dia, um arquivo de informações infin-
dável, disponível em praticamente qualquer lugar. 
A facilidade e a velocidade ditam as regras. A so-
ciedade atual não tem tempo de parar, é uma luta 
contra o relógio, o tempo inteiro. Tendo em vista 
essa ideia, pode-se então criar um questionamen-
to sobre o tempo e o trabalho de um fotojornalista. 
Uma profissão que exige rapidez, mas ao mesmo 
tempo qualidade.
 É correto afirmar que desde sua criação a 
fotografia se tornou um importante material para 
os jornais e revistas. Ela dá o complemento que o 
texto necessita, o texto faz o leitor imaginar como 
foi o acontecido e com a fotografia ele vai até a 
cena. Também pode-se afirmar que a fotografia é 
um dos meios que mais se modifica. A tecnologia 
o inova a cada segundo. Saímos em pouco mais 
de um século da dificuldade em imprimir fotogra-
fias em jornais para imagens em 360º. O zoom de 
algumas máquinas fotográficas nos permite tirar 
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fotos da lua e mostrar detalhe por detalhe. Outras 
possem um sistema de nuvem em que as fotos fi-
cam armazenadas, deixando pra trás aquele medo 
de faltar espaço no cartão de memória. No ano de 
2016 já existe um avanço tão simbólico nesse meio 
que tentar imaginar como esse cenário se encon-
trará em 2026 deixa qualquer um ansioso por esse 
momento. 
 O fotojornalista necessita de rapidez e qua-
lidade para que essa função seja exercida de for-
ma coerente. Dessa forma, é correto afirmar que 
a qualidade do material usado pelo fotografo é es-
sencial. Um bom conjunto pode facilitar seu tra-
balho. Uma câmera de qualidade, um bom zoom 
e muitas baterias podem fazer diferença em uma 
fotografia. O fotojornalista acaba se colocando em 
situações arriscadas muitas vezes e esse material é 
o que vai salvar aquele momento.
 Tendo isso como base, sabemos que daqui a 
10 anos os instrumentos fotográficos serão ainda 
melhores e mais inovadores, mas e para o fotojor-
nalismo? A técnica fotográfica valerá mais do que 
o flagrante? Isso é o que poderá mudar nesse pe-
ríodo de tempo, pois para a maioria dos leitores 
o flagrante de um acontecimento vale mais que 
a técnica aplicada no momento da fotografia. Os 
jornais inclusive têm aberto espaço para que o pú-
blico possa enviar fotos tiradas de seus próprios 
aparelhos celulares para fazer parte de notícias. 
Em 10 anos esse cenário poderá ter ainda mais 
mudanças em relação ao que o público espera de 
uma fotografia no jornalismo.
 Uma das coisas que tem mais chamado a 
atenção é em relação a qualidade. O que realmen-
te vale? Da mesma forma que as câmeras profis-
sionais foram sendo adaptadas, os smartphones 
também, um dos itens que mais tem melhorado 
neles é a câmera. O que faz com que uma fotogra-
fia de celular tenha a qualidade próxima de uma 
câmera profissional.   É necessário que os jornais 
abram espaço para que o público envie materiais, 
mas é preciso destacar exatamente que esse espa-
ço não substitua uma fotografia de um profissio-
nal formado na área. 
 Analisando a forma como a tecnologia vem 
transformando o dia-a-dia da sociedade, de como 
as redes sociais vem aproximando mais os leitores 
dos jornais, pode-se estimar que em 10 anos as fo-
tografias ganhem mais visibilidade e até que elas 
evoluam para fotografias em três dimensões, com 
uma experiência imersiva de realidade aumenta-
da ou algo nesse sentido. 
 É possível concluir que em 10 anos a junção 
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entre a evolução tecnológica, o mundo da internet 
e os materiais fotográficos se tornarão cada vez 
mais essenciais para o cumprimento do objetivo 
principal da fotografia, que é produzir uma ima-
gem que seja aceita como a verdade. O relato foto-
gráfico facilitará a comunicação entre os veículos 
de imprensa e seus leitores.
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através 
de novos
óculos
por Ana Carolina Nasato

 Após a televisão ter seu auge no século XX 
e ninguém naquela época jamais imaginar que 
haveria outro equipamento que pudesse superá-
-lo em termos de praticidade da comunicação, cá 
estamos. Agora todos sabemos que por mais que 
seja muito difícil ainda encontrar um lar que não 
tenha pelo menos uma televisão, esse cenário vem 
mudando. As pessoas, principalmente as mais 
jovens, nascidas após os anos 90, estão cada vez 
destinando menos do seu tempo livre para assis-
tir televisão. Para muitos, o principal objeto de co-
municação atualmente é o smartphone, que tem 
superado, inclusive, o uso de notebooks e compu-
tadores, segundo pesquisa divulgada pelo IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em 
abril de 2016. 
 As pesquisas apontam a televisão ainda bem 
presente na vida das pessoas, o rádio já diminuin-
do um pouco e os impressos lutando para se man-
terem estáveis. Hoje parece ser impensável a vida 
sem o smartphone. Existirá outro dispositivo para 
tomar seu lugar ou disputar posição?
 Os óculos tecnológicos, como o Google 
Glass, que foi lançado em 2012 pela Microsoft, o 
Gear VR, lançado pela Samsung no ano passado, 
e outros já apresentados podem ser uma aposta 
para novos equipamentos indispensáveis para a 
maioria das pessoas no futuro. Esse tipo de produ-
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to, na minha opinião, tem grande potencial de ser 
o novo sucessor dos smartphones daqui uns bons 
anos. Ele tem como objetivo servir como uma 
porta de entrada para a realidade virtual. De for-
ma básica, o óculos é capaz de expandir a repro-
dução de imagens, fazendo com que você se sinta 
um participante daquela cena e potencializando 
as sensações causadas. Utilizando o óculos, no fu-
turo, a pessoa poderá ter acesso a muitas funções, 
inclusive jornalísticas. 
 A verdade é que esse tipo de tecnologia de-
monstra ser muito promissora, mas tem muito o 
que evoluir. Como disse João Canavilhas, no livro 
Jornalismo para dispositivos móveis: informação 
hipermultimediática e personalizada, a “rapidez 
com que estes aparelhos evoluíram e se enraiza-
ram na sociedade é uma consequência da forma 
como tecnologia e utilizador se influenciam mu-
tuamente: a existência dos dispositivos criou uma 
nova procura que por ser cada vez mais exigente, 
obrigou a tecnologia a responder com novas va-
lências. 
 Ou seja, se numa primeira fase a oferta criou 
a sua própria procura, esta acabou por condicio-
nar igualmente a oferta, e é por isso que o mer-
cado está́ em permanente mudança: empresas lí-
deres no passado recente, como a Nokia ou a RIM 
(fabricante do BlackBerry), cederam esse lugar à 
Apple e à Samsung, empresas que souberam criar 
novas respostas para as necessidades dos utiliza-
dores. Por sua vez, estas respostas trouxeram mais 
ofertas – como as apps – criando uma nova neces-
sidade e um novo mercado que pode ser a respos-
ta para alguns setores em crise, como o jornalismo 
e a música, por exemplo.”
 No jornalismo, acredito que o óculos tec-
nológico poderia trazer muitas mudanças. Uma 
delas seria a oferta de conteúdos integrados ao 
local que o usuário está naquele momento, como 
numa avenida da cidade ou um centro cultural. 
As informações seriam projetadas de tal maneira 
a integrar-se com o ambiente. O óculos poderá, 
também, ser uma maneira para o telespectador 
registrar os acontecimentos e assim ficará mais 
fácil ainda de se obter as imagens registradas por 
pessoas comuns, pois tudo que veremos com o 
equipamento, ficará registrado e disponível para 
os meios de comunicação através da internet. 
 Nesse ponto de vista, as pessoas terão cada 
vez mais contribuição na mídia. Podemos citar 
como exemplo o terceiro episódio da primeira 
temporada da série original do Netflix Black Mir-
ror, onde um dispositivo inserido nos persona-
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gens grava todas as cenas vivenciadas por eles. No 
episódio, essa capacidade de voltar no passado de 
qualquer um e inclusive armazenar informações 
importantes ou não, se transforma em um pesade-
lo de infidelidades, ciúmes e um casamento arrui-
nado. Para a vida pessoal pode ser que vá realmen-
te causar muitos conflitos, mas para o jornalismo, 
sem dúvida, será um facilitador de informações. 
Acredito que até pode ajudar muito na solução de 
reportagens investigativas. 
        Na minha perspectiva, uma lente de contato 
tecnologia ou até um microchip como no seriado 
Black Mirror citado acima, seria até mais provável, 
pois acredito que o óculos poderia mexer muito 
com a questão da estética de algumas pessoas. 
Não sei se agradaria a todos utilizá-lo constante-
mente. Talvez algo mais “invisível” no corpo faria 
mais sucesso. 
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parcerias 
para 
sobreviver
por Miriany Pimentel de Barros

 Encaro o desafio e encarno Nostradamus 
ao fazer previsões para o futuro da profissão que 
escolhi para chamar de minha. A seguir descrevo 
algumas apostas para o jornalismo daqui 10 anos. 
Com a popularização da internet e as tecnologias 
avançadas, o ambiente virtual já dita as tendên-
cias. Já é notório que para o jornalismo sobrevi-
ver na Internet, o modelo tradicional de produção 
e distribuição de conteúdo não é mais possível. 
Baseada nestas observações, farei previsões fun-
damentadas nas seguintes questões: Como será a 
dinâmica da produção de conteúdo jornalístico? 
Quem estará disposto a pagar por conteúdo onli-
ne? Jornalismo especializado será a solução? 
 Para os profissionais da área jornalística 
uma mente aberta para o novo e para mudanças é 
imprescindível. Ainda há muito para aprender e o 
medo de errar não pode ser o vilão da era digital. 
A internet deve ser vista como um campo para ex-
perimentação. Partindo dessa premissa, consigo 
enxergar o jornalismo do futuro desafiador, porém 
com espaço para bons resultados. 
 Já vemos algumas inovações na produção de 
conteúdo digital, como o jornalismo colaborativo 
e independente da Agência Pública, primeira a ex-
plorar esse modelo no país. Acredito que nos pró-
ximos anos mais profissionais independentes e 
empresas jornalísticas adotarão este formato para 
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produção de conteúdo. Citando ainda a Pública e 
seu sistema interno de produção e sustentação, o 
futuro reserva para o jornalismo um espaço mais 
independente, com a necessidade de afastamento 
da influência política, ou seja, empresas sem “rabo 
preso” com partidos políticos e instituições do go-
verno. 
 A autonomia, a colaboração para produção 
de conteúdo e a apuração independente dos fatos 
ditarão as regras nas plataformas online. Por esse 
motivo, para o futuro do jornalismo na era digital, 
aposto em grandes reportagens com conteúdos 
mais aprofundados. A instantaneidade não será 
um valor tão primordial, pois as notícias de última 
hora encontrarão fluxos e modos de circular que 
não dependerão só dos jornais.
 Presumo que a colaboração para a produção 
virá não apenas da sociedade em geral, internau-
tas, assinantes de canais, seguidores, etc., mas das 
próprias empresas jornalísticas. A concorrência e 
a rivalidade ainda existente entre os grandes con-
glomerados da comunicação nos próximos anos 
serão extintas. Já que todos têm acesso a dados 
e fontes, o partilhar informações entre colegas e 
organizações jornalísticas será estimulado. Outra 
ideia que tende espalhar é a parceria do jornalis-
mo e instituições não governamentais, como o pa-
trocínio de grandes reportagens por instituições 
e fundações que defendem temas especializados 
como Meio Ambiente, Cultura, Segurança, etc. 
 O estudo “Um modelo de negócio para o jor-
nalismo digital”, realizado por Caio Túlio Costa em 
2014, sustenta que uma das evidências na mídia 
digital é que os sites especializados conseguem 
melhores resultados na cobertura de seus temas 
do que os sites generalistas. Para tanto, a maneira 
mais eficaz de transmitir uma notícia é ter profun-
do conhecimento do assunto a ser abordado e, ao 
mesmo tempo, total domínio do sistema digital.
 Em junho de 2016 foi publicado um relatório 
pelo Reuters Institute for the Study of Journalism, 
realizado com mais de 50.000 internautas em 26 
países, incluindo o Brasil. O estudo sobre o consu-
mo de informação na internet revela que 78% dos 
entrevistados dizem só ler notícias em texto ou, 
ocasionalmente, assistir vídeos que parecem inte-
ressantes. E apenas um em cada vinte dizem assis-
tir vídeos ao invés de ler a notícia. Outra questão 
trazida pela pesquisa é sobre o porquê dos entre-
vistados não assistirem vídeos: 41% responderam 
que o texto é mais rápido e um quinto dos entre-
vistados disseram que os vídeos não acrescenta-
vam nada ao que já estava no conteúdo escrito. 
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Portanto, não adianta apostar em materiais multi-
mídia sem a qualidade no conteúdo estar atrelada 
às características do suporte.
 Visando a união do jornalismo contempo-
râneo e as redes sociais é necessário discutir par-
cerias entre as empresas jornalísticas, bem como 
a distribuição de conteúdo e os subsídios para o 
sustento da empresa. Para tanto sustento a teoria 
“da união faz a força”. Prevejo parcerias entre em-
presas da área de comunicação, objetivando uma 
negociação eficaz com gigantes da internet como 
o Facebook e Google.
 Para o jornalismo sobreviver no espaço vir-
tual é necessário haver mantenedores e por isso 
as parcerias são vitais. Usar páginas de portais e 
sites de notícias para anunciar produtos pode es-
tar com os dias contados. Já foram desenvolvidos 
aplicativos bloqueadores de anúncios, o que difi-
culta para as organizações jornalísticas arrecadar 
subsídios através da publicidade. De acordo com o 
Digital News Report, dos entrevistados brasileiros, 
21% usam aplicativos para bloquear anúncios. Se-
guindo essa tendência, o desafio para os próximos 
anos para as empresas jornalísticas é a implanta-
ção de conteúdo pago. 
 Em 10 anos, considero que a questão de 
conteúdo pago estará resolvida. O modelo paywall 
apontado no estudo de Caio Túlio Costa, será a 
solução. Não necessariamente o paywall, e com 
esse nome, mas algo extraído dessa ideia. Algu-
mas empresas como Estadão e Folha de S. Paulo já 
utilizam esse mecanismo (implantado em 2012), 
mas os usuários encontram meios de burlar. Nos 
próximos anos provavelmente as ações para dri-
blar serão extintas. Suponho que no futuro todos 
os usuários serão assinantes e o conteúdo gratuito 
será aquele patrocinado por instituições e compa-
nhias de temas especializados. 
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novos
ares para 
o rádio
por Daniella Elize

 A mídia brasileira dedica amplo espaço para 
a cobertura de campeonatos de futebol, deixan-
do de lado outros esportes, mesmo sabendo da 
existência deles e também da sua importância 
no mundo esportivo. O Brasil sediou as Olímpia-
das de 2016 e foi possível ver uma mudança nesse 
cenário, pelo menos por alguns meses, enquanto 
ocorriam os Jogos nos país e toda a cobertura jor-
nalística era dedicada única e exclusivamente a 
isso. 
 Daqui a 10 anos, o jornalismo esportivo mu-
dará o cenário desse tipo de cobertura. As reda-
ções ganharão mais jornalistas especializados nas 
diversas áreas do esporte, possibilitando assim 
uma cobertura e apuração mais ampla das notí-
cias do mundo esportivo. Ficará de lado, assim, 
aquela sensação de que as páginas de notícia es-
portiva vivem apenas de futebol. 
 O jornalismo esportivo também poderá so-
frer mudanças positivas no campo da tecnologia. 
Durante as coberturas esportivas deste ano, por 
exemplo, muitas emissoras usaram aplicativos 
de celular para que os telespectadores pudessem 
acompanhar os Jogos Olímpicos quando não esti-
vesse em casa. Esse tipo de ação, que foi eficiência 
devido a facilidade de conexão atual, poderia ser 
repetido pelas emissoras de rádio em coberturas 
esportivas, tornando assim o acesso ao conteúdo 
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ainda mais diversificado.
 Principalmente em relação ao modelo de atu-
ação do rádio, a tecnologia poderá trazer imensos 
benefícios. As rádios ainda sofrem interferências 
durante as suas transmissões e alguns insistem em 
dizer que o meio de comunicação irá acabar, mas 
ainda há uma influência muito forte deste meio de 
comunicação, principalmente quando se trata de 
jornalismo esportivo. Este cenário seguirá firme e 
irá se adequar à tecnologia. 
 As rádios já se encontram no cenário da in-
ternet, mas podem e devem se aprofundar muito 
mais, adaptando-se a outras plataformas digitais, 
tornando assim o seu conteúdo multimídia e pos-
sibilitando maior interação com o seu público. 
Para o esporte, acaba se tornando interessante, 
pois há uma grande participação de ouvintes du-
rante a transmissão de programas e o conteúdo 
multimídia facilitaria a interação entre os locuto-
res e o seu público alvo. 
 O jornalismo vai se aprimorar e se adequar a 
cada meio tecnológico que surgir, pois é esse o pa-
pel do comunicador. Estar sempre à frente junto 
ao novo para mostrar e repassar isso a sociedade e 
com a rádio não será diferente. 
 As rádios seguirão, sem que tenha uma cri-
se neste meio, muito menos um “desparecimento” 
do veículo de comunicação, pois há muitos recur-
sos tecnológicos que podem ser atrelados a ela, 
permitindo assim, sua continuidade e seu cresci-
mento. A tecnologia vem para acrescentar e somar 
ainda mais às rádios como ferramenta de comuni-
cação.
 Levando tudo isso em consideração, o veícu-
lo de comunicação merece uma atenção especial, 
pois se trata de um meio versátil que pode ser ex-
plorado e redescoberto, mesmo com o passar dos 
anos. 
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