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Resumo
O presente trabalho busca identificar tendências de design no ciberjornalismo. Para tanto, discute as
características do ciberjornalismo e os aspectos relativos ao design digital. Foram selecionados para
análise os conteúdos vencedores das medalhas de ouro do prêmio  Best of Digital Design 2016,
concedido pela  Society for News Design. Foi possível identificar um uso relevante de vídeos e de
infografias  dinâmicas  em  três  das  quatro  matérias,  e  a  articulação  entre  hipertextualidade,
instantaneidade e memória em uma delas, permitindo trazer à discussão o conceito de filter bubbles –
bolhas de conteúdo geradas pelos algoritmos de redes sociais.
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1 Introdução

Não é novidade que o jornalismo passa por uma das maiores crises de sua história, motivada,

especialmente, pela disseminação do uso de novas tecnologias para o consumo de informação - uma

rápida pesquisa na produção acadêmica recente revela uma série de trabalhos a discutirem essa

questão,  muitos  deles  produzidos  no  âmbito  deste  Grupo  de  Pesquisa.  Tal  transformação  está

relacionada tanto à constante evolução dos dispositivos (e aos variados usos que os sujeitos fazem

deles),  quanto às  diferentes  plataformas  que permitem que os  sujeitos  produzam, consumam e

compartilhem conteúdo num ritmo cada vez maior.

Diante  desse  cenário,  as  empresas  jornalísticas  tradicionais  buscam  novas  formas  de  se

comunicar com seus públicos, seja nos conteúdos abordados, seja na forma de apresentá-los. O design

editorial,  entendido como a  atividade  que  dá forma material  e  visual  aos  conteúdos editoriais,

desempenha, assim, papel fundamental; é a partir de seus conceitos e de suas ferramentas que os

produtores de conteúdo editorial irão conformar a identidade visual de suas publicações. Quando

aplicado a conteúdos digitais, o design editorial torna-se ainda mais complexo: os produtos digitais

precisam articular os elementos clássicos relativos ao design gráfico tradicional a conhecimentos

específicos do meio digital – interfaces, interação, experiência do usuário. 

O presente trabalho integra as produções do grupo de pesquisa LEAD - Laboratório de Edição,

Cultura & Design, no âmbito das investigações acerca do design editorial multiplataforma, e tem por

objetivo identificar tendências de design no ciberjornalismo atual. Para tanto, o objeto selecionado

1 Trabalho apresentado no GP Produção Editorial do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação,  evento
componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.
2 Docente do Departamento Acadêmico de Desenho Industrial  (DADIN) da UTFPR e integrante do Grupo de Pesquisa
LEAD – Laboratório de Edição, Cultura & Design. E-mail: kleitonsc@gmail.com.
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para análise são os conteúdos editoriais vencedores das medalhas de ouro do prêmio Best of Digital

Design 2016, da Society for News Design. Embora esse seja um corpus limitado, entendemos que a

relevância da amostra repousa no grau de impacto e visibilidade que tais conteúdos apresentam, em

função de seus veículos produtores. Não há como negar que as estratégias utilizadas por tais veículos

em seus produtos digitais produzem impacto tanto no âmbito da produção (pois servem de inspiração

e referência para profissionais mundo afora) quanto no do consumo (cumprindo função pedagógica

junto aos  usuários,  estabelecendo dinâmicas  de navegação e  de  apresentação de conteúdo que

contribuem no processo de letramento digital do público).

2 Ciberjornalismo

O  desenvolvimento  do  jornalismo  sempre  esteve  muito  atrelado  aos  desenvolvimentos

tecnológicos – seja no âmbito da produção, da distribuição ou do consumo. Os aprimoramentos dos

processos de impressão durante o século XX, por exemplo, permitiram que as imagens ganhassem

cada vez mais importância editorial; no mesmo período, os avanços nas telecomunicações tornaram

possível a produção de notícias em escala global, na qual os acontecimentos ganham publicidade e

notoriedade de maneira imediata, independentemente das distâncias geográficas que separam o fato do

público.

É, contudo, nas últimas décadas do século XX que as dinâmicas jornalísticas vêem-se mais

atingidas,  em função da adoção do computador tanto como ferramenta de produção quanto de

consumo de notícias. A virada para o século XXI tem na disseminação do uso da internet seu aspecto

mais  marcante nesse sentido,  abrindo a possibilidade  para  que  qualquer  pessoa possa produzir

conteúdo e distribuí-lo online para o mundo inteiro.  As empresas jornalísticas,  tradicionalmente

ancoradas num modelo de negócios de mais de um século, precisam buscar alternativas para se

manterem competitivas – ou mesmo para evitar a bancarrota.

Fact: The news media is in trouble. The advertising-driven business model is on the brink of collapse. Trust in
the press is at an all-time low. And now those two long-brewing concerns have been joined by an even larger
existential crisis. In a post-fact era of fake news and filter bubbles, in which audiences cherry-pick the
information and sources that match their own biases and dismiss the rest, the news media seems to have lost its
power to shape public opinion. (TANZ, 2017, p. 48)

Neste  trabalho,  trataremos  por  ciberjornalismo3 a  atividade  jornalística  articulada  às  novas

plataformas tecnológicas. Mielniczuk (2003) elabora uma classificação histórica de três momentos do

ciberjornalismo. A primeira geração, de transposição, refere-se ao momento em que os conteúdos

eram apenas reproduções das edições impressas acessíveis pelo computador; na segunda geração,

3 Mielniczuk (2003) desenvolve uma proposta de categorização que diferencia ciberjornalismo, jornalismo digital, 
jornalismo on-line e webjornalismo. Aqui, o uso do termo ciberjornalismo será tomado de forma mais geral, englobando os 
demais conceitos relacionados.
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eram utilizadas  metáforas  do  meio  impresso ao  mesmo tempo em que se  tentava  explorar  as

características do novo meio, como a hipertextualidade e a interatividade; a terceira geração, por sua

vez, constitui-se pelo desenvolvimento de veículos específicos para o meio digital, buscando explorar

suas características intrínsecas.

Larrondo, Mielniczuk e Barbosa (2008) identificam uma quarta geração, na qual os cibermeios

são dinâmicos, estruturados em bases de dados e com um nível mais avançado de especialização dos

profissionais  envolvidos.  Barbosa  (2013)  propõe,  ainda,  uma  quinta  geração,  propiciada  pela

disseminação do uso de dispositivos móveis, caracterizada por um continuum multimídia no qual

todos os meios seriam conformados pelas tecnologias digitais.

Em obra organizada por  Canavilhas  (2014),  os  autores  identificam sete  características que

distinguem essa “modalidade” do jornalismo tradicional: a hipertextualidade, a multimidialidade, a

interatividade, a memória, a instantaneidade, a personalização e a ubiquidade.

A hipertextualidade é caracterizada por uma série de blocos informativos ligados entre si por

hiperligações e permite uma leitura não linear,  cuja ordem será determinada pelo usuário/leitor.

Canavilhas (2014) discute as diferentes possibilidades e abordagens sobre a arquitetura e a redação de

notícias no ambiente digital, em contraste à tradicional técnica da pirâmide invertida que guiou o

jornalismo impresso durante o século XX, afirmando a necessidade de uma estabilidade definida

como “gramática hipermultimediática”.

A multimidialidade é abordada por Salaverría (2014). O autor relembra que, tomada como

combinação de linguagens, essa característica já estava presente muito antes do advento da internet, na

combinação de textos e fotos em uma revista, por exemplo, ou na articulação de sons, textos e

imagens fixas e móveis na televisão; na web, contudo, essa característica é potencializada. O autor

defende também que, para se falar em uma linguagem multimídia, faz-se necessária a integração dos

diferentes elementos, e não apenas sua utilização simultânea.

A terceira característica é a interatividade, que Rost (2014, p. 55) define como “a capacidade

gradual que um meio de comunicação tem para dar maior poder aos utilizadores”, seja na seleção de

conteúdos, seja na capacidade de se expressar e fazer contato com o meio. O autor define dois tipos de

interatividade, a “seletiva” e a “comunicativa”. O primeiro caso caracteriza-se pelas possibilidades de

interação do usuário previstas pelo produtor, enquanto a interatividade comunicativa diz respeito às

possibilidades que são abertas para o usuário se comunicar. 

A quarta característica, memória, é abordada por Palacios (2014). O autor ressalta que as redes

digitais  oferecem  um  espaço  potencialmente  ilimitado  para  o  armazenamento  da  informação

produzida, permitindo a consulta e a associação por parte dos leitores – tal possibilidade é, para ele, a

maior ruptura resultante do advento da web como suporte para o jornalismo. Sempre associada à
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hipertextualidade, a memória permite a utilização de links narrativos no jornalismo, que dão ao

usuário um contexto sobre o conteúdo acessado e maiores subsídios para a compreensão do tema.

Instantaneidade é a próxima característica, abordada por Bradshaw (2014), que destaca seus

efeitos nos âmbitos da produção, da publicação e da distribuição. O autor ressalta que a velocidade de

produção, de publicação e de distribuição precisa ser combinada com a profundidade que enseja um

pagamento por parte do leitor, “seja diretamente por assinaturas e doações, ou indiretamente, via

eventos e filantropia” (BRADSHAW, 2014, p. 134), estabelecendo um modelo de negócios viável. 

A sexta característica é a personalização, entendida por Lorenz (2014) como um dos caminhos

para se produzir novas opções de conteúdo e para manter a atenção do leitor. Ele a analisa a partir de

seis graus: a resposta, ou seja, a capacidade do conteúdo de se adaptar aos diferentes tamanhos de telas

e dispositivos; a alteração conforme a hora do dia, mudando de acordo com as necessidades do

usuário em sua rotina; a interação significativa, que envolve a participação do usuário em processos de

contribuição e/ou aprendizado; o apoio à tomada de decisão do usuário diante de problemas concretos;

a calibração e algoritmos, ou seja, a capacidade de o sistema se adaptar às mudanças em curso e

melhor orientar o usuário; e, por fim, a adaptabilidade para mudar, propondo que os aplicativos

possibilitem relações entre si, numa combinação dos outros cinco níveis.

A ubiquidade é apresentada como sétima característica. Pavlik (2014, p. 160) destaca que esse

fator, “no contexto da mídia, […] implica que qualquer um, em qualquer lugar, tem acesso potencial a

uma  rede  de  comunicação  interativa  em  tempo  real”.  Esse  cenário  está  sendo  guiado  pela

disseminação da conexão sem fio por banda larga e pela miniaturização de dispositivos móveis a

preços acessíveis, sendo altamente dependente de investimentos em infraestrutura.

Essas sete características condicionam a relação entre os leitores/usuários e as publicações que

disponibilizam conteúdo em meio digital. Tais características, contudo, não ocorrem isoladamente:

elas devem ser articuladas aos elementos de design para efetivarem suas funções comunicativas junto

ao público.

3 Design digital

A discussão acerca do design digital  perpassa invariavelmente as formas de utilização das

ferramentas  tecnológicas  estabelecidas  atualmente.  O  desenvolvimento  de  publicações  editoriais

digitais relaciona-se, simultaneamente, a questões tecnológicas, explorando as potencialidades e as

formas de comunicação oferecidas pelas novas modalidades de acesso à informação, e a questões

ligadas à tradição editorial e à forma como os leitores se relacionam com as publicações.

As diferentes camadas de mediação entre leitores e conteúdo, associadas aos diversos contextos

de leitura e consumo, transformam profundamente a relação com as publicações. A expansão do uso
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de dispositivos tecnológicos de diferentes naturezas, que possuem – seja por características intrínsecas,

seja pelas diferentes apropriações que os sujeitos fazem deles – variados graus de interação e de

mobilidade e se adequam a contextos de uso específicos demanda, assim, um letramento digital.

Tradicionalmente,  o  conceito  de  letramento  está  vinculado  a  uma  “[...]  prática  cultural

estabelecida  nos  âmbitos  histórico  e  social,  que  possibilita  aos  indivíduos  participar  de  modo

competente em diferentes situações de interação em que escrita e leitura têm um papel fundamental

[...]” (GRUSZYNSKI, 2015, p. 585), associado diretamente à forma material do livro e aos diversos

produtos  impressos  derivados  dele.  Para  Chartier  (1998),  essa  materialidade  estabelecida

historicamente determina as possibilidades de uso e apropriação dos objetos impressos. Sob esse viés,

os novos suportes de leitura (e as diversas camadas de mediação que se interpõem entre sujeito e

texto) exigirão, por sua vez, outro letramento – uma nova prática que possibilite a participação

competente dos indivíduos em situações em que esses dispositivos sejam elementos-chave. Segundo

Gruszynski (2015, p. 580),

Para se ter acesso a um ebook, portanto, é necessário um letramento digital, pois são várias as camadas a
percorrer para se chegar à publicação que se quer ler. É preciso também interagir minimamente com esse texto
para  poder  percorrer  as  suas  diferen-tes  partes,  associando esquemas  mentais  previamente  construídos
mediante a inser-ção em uma cultura letrada e redimensionando-os na relação dinâmica com a cultura digital
emergente.

Num cenário em que a mediação é cada vez mais presente, cresce a importância da noção de

interface.  O  termo,  reduzido  da  expressão  graphical  user  interface,  representa  o  “ponto  de

interconexão entre o usuário e a tecnologia, para um sistema de interação entre o humano e a

máquina” (BRAGA, 2015, p. 128). Apesar dessa interrelação, o foco da interface deve ser o humano,

a partir da tarefa que pretende desempenhar, e deverá ser adequada aos diferentes dispositivos e

contextos de ação do usuário.

Em vista desse fluxo de conteúdo, outra noção que ganha força é a de navegação. Serrano

Tellería (2012), ao propor uma revisão teórica acerca do design jornalístico na internet, identifica

alguns traços que o diferenciam do seu antecessor impresso, destacando dentre eles a arquitetura da

informação e a navegação, sempre reforçando a importância da orientação ao usuário.

O trabalho do designer no ambiente ciberjornalístico, então, não é somente o de buscar a eficácia

comunicativa por meio dos elementos gráficos e verbo-visuais, mas o de permitir que a interação do

usuário com a interface seja fluida ao máximo. É a partir dos conceitos mobilizados até agora que

analisaremos os objetos empíricos selecionados.

4 Os Melhores no prêmio Best of Digital Design 2016
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Para a presente análise, foram selecionados aqueles conteúdos premiados com medalha de ouro

no prêmio Best of Digital Design no ano de 2016, concedido pela Society for News Design (SND). A

SND é uma organização que concentra profissionais de diversas áreas associadas ao news design e ao

jornalismo visual - diagramadores, ilustradores, fotógrafos, diretores de arte, etc. Além da premiação

digital,  a  SND também organiza anualmente o prêmio  Best  of  News Design,  para publicações

impressas.

A escolha desses produtos está intimamente ligada à proposta da premiação – conforme a própria

SND, os trabalhos premiados com a medalha de ouro “define state of the art, stretching the limits of

creativity both visually and technically” (SOCIETY..., 2017). As medalhas de ouro foram distribuídas

a quatro matérias: Simone Biles: The Fine Line, produzida pelo The New York Times, recebeu duas

medalhas, uma na categoria  Features: Single-subject project e outra na  Olympics Special Events);

Concrete Divisions, produzida pelo The Washington Post (categoria Features Coverage); ‘A Bullet

Could Hit Me and My Kids Anytime’, também produzida pelo The New York Times (categoria Motion

Graphics); e  Blue Feed, Red Feed, produzida pelo  The Wall Street Journal  (categoria  Features:

Single-subject project).

Uma rápida análise já permite verificar que todos os produtos premiados foram elaborados por

veículos tradicionais do jornalismo norte-americano. Tal constatação pode indicar que, apesar das

diversas possibilidades e facilidades de publicação inauguradas pelas inovações tecnológicas recentes,

a disrupção no ciberjornalismo está frequentemente associada à maior quantidade de recursos e à

maior estrutura de pessoal. Outra constatação possível é a de que produtos oriundos de veículos de tal

porte terão, necessariamente, maior visibilidade e maior impacto – o que pode explicar em parte sua

presença na lista de premiados. 

É necessário reconhecer que essas quatro matérias são uma amostragem pequena em termos

quantitativos – e que nem de longe podem reunir todas as tendências de design para o ciberjornalismo.

Contudo,  sua premiação por  uma instituição como a SND, de atuação internacional  e  voltada

exclusivamente ao jornalismo visual, é um critério bastante relevante de seleção para análise, e

permite indicar alguns caminhos possíveis para o design de conteúdos ciberjornalísticos.

4.1 The Fine Line: Simone Biles

A matéria The Fine Line foi produzida pelo The New York Times e publicada no dia cinco de

agosto de 2016 - data da abertura oficial dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Ela integra uma série

com outras três peças produzidas pelo jornal, cada uma delas abordando um atleta norte-americano

destaque em sua modalidade.
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O conteúdo editorial de  The Fine Line (Figura 1) se estrutura em 20 partes, com navegação

vertical, indicada por uma barra horizontal no topo da tela. O veículo destaca os muitos talentos de

Biles, uma das principais atletas da delegação norte-americana nas Olimpíadas de 2016. Além de

depoimentos em vídeo e de conteúdo textual, o produto analisa também o principal movimento de

solo da atleta, utilizando-se de uma integração entre vídeo e animação digital.

Figura 1. Abertura de The Fine Line

Com exceção da abertura, não há imagens estáticas na matéria; ela se utiliza somente de vídeos e

animações digitais. No que se refere aos vídeos, uma das funções é a de trazer o discurso de

especialistas:  as  falas  da  treinadora  de  Biles,  Aimee  Boorman,  e  da  ex-ginasta  Nastia  Liukin

funcionam como testemunhos do talento da personagem da matéria. Outra função é a de registro: sete

vídeos trazem imagens de performances da atleta em competições e treinos, e um deles apresenta um

registro caseiro de Biles ainda criança, fazendo piruetas na sala de sua casa (Figura 2). Esse tipo de

imagem, somado aos demais elementos da matéria, reforça um sentido de que a ginasta tem um

talento natural para o esporte, o que encontra eco em uma das falas de sua treinadora, que afirma: “I

would say it's probably no more than three days that it takes her to achieve a new skill. Many athletes -

it takes them years”.

Figura 2. Vídeo registro de Simone Biles.
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Cabe  destacar  também  a  utilização  de  vídeos  com  um  caráter  mais  expressivo  do  que

propriamente  informativo:  em  um  deles,  há  apenas  o  rosto  da  ginasta  abrindo  um  sorriso,

acompanhado de um som; mais ao final da navegação, um vídeo com uma visão de baixo mostra a

atleta passando em loop durante um salto. Esses vídeos não agregam conteúdo de caráter informativo,

mas traduzem visualmente determinadas características que o jornal busca atribuir a Biles - seja sua

simpatia, seja seu esforço nos treinos. Também mais ao final da navegação, uma sequência de imagens

da ginasta treinando cumpre o mesmo tipo de função: não há ali conteúdo informativo, mas apenas

uma estratégia para indicar ao usuário o treinamento duro pelo qual a atleta passa.

Quanto às animações digitais, a mais inovadora reconstrói o movimento mais famoso de Simone

Biles, que foi tentado (e realizado) pela primeira vez em uma competição oficial em 2013, pela própria

ginasta - não à toa, esse movimento hoje carrega seu nome. Essa animação se integra com o vídeo da

atleta realizando o movimento, analisando-o em detalhes (Figura 3). Os textos que acompanham o

vídeo e a animação funcionam como elementos de explicação e orientação ao usuário, destacando as

qualidades que a ginasta apresenta ao realizar o movimento. 

Figura 3. Animação e vídeo do movimento The Biles.

O conteúdo disponibilizado pelo The New York Times apresenta uma voz bastante “ativa” do

veículo, que conduz o usuário pelos diferentes conteúdos apresentados - vídeos, animações, textos,

depoimentos. A mediação do jornal é bastante visível, especialmente em função dos textos que

acompanham e intercalam os vídeos e animações. Apesar de, de maneira geral, The Fine Line utilizar

uma  abordagem  bastante  comum  para  a  navegação  (vertical)  e  apresentação  dos  conteúdos

(depoimentos, registros, textos explicativos), seu destaque fica por conta da integração entre vídeo e

animação na apresentação do movimento que leva o nome da atleta, tornando o conteúdo bastante

ilustrativo e apropriando-se das possibilidades oferecidas pelo suporte para atrair a atenção do usuário.

4.2 Concrete Divisions

A matéria Concrete Divisions (Figura 4), do The Washington Post, traz uma discussão sobre a

construção de um muro na fronteira entre os Estados Unidos e o México - um assunto que estava em

alta quando da produção do conteúdo, durante a campanha presidencial americana. O conteúdo é o
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último de uma série de três matérias que discutem as relações em diferentes fronteiras mundo afora.

Ao apresentar a série, o jornal já destaca os elementos que utilizará para construir sua narrativa: “From

eight countries across three continents, this series examines the divisions between countries and

peoples through interwoven words, video and sound” (CONCRETE..., 2016, grifo meu).

Figura 4. Abertura de Concrete Divisions.

O conteúdo está dividido em 27 partes, com navegação vertical indicada por uma barra lateral. A

parte que vem logo após a abertura já demonstra de maneira bastante clara o formato escolhido pelo

veículo para a construção da narrativa: em um vídeo de aproximadamente um minuto, o jornal traz

vídeos com sons e depoimentos que sintetizam o conteúdo geral da matéria - imagens de trechos da

fronteira entre Estados Unidos e México, pessoas contra e a favor da construção do muro, um trecho

de um discurso do então candidato republicano Donald Trump falando sobre a polêmica proposta.

Cabe destacar que todo o conteúdo é construído em preto e branco - vídeos, fotos e textos.

Durante a navegação, as únicas utilizações de cor (um tom de amarelo claro) ocorrem nas infografias

dinâmicas que acompanham conteúdo textual. Essa infografias são acionadas apenas pela rolagem da

tela, mas a pouca variação de cores e de tipografia, contudo, deixa essa transição pouco explícita,

podendo passar despercebida em uma navegação menos atenta (Figura 5). 

Figura 5. Transição do infográfico.

O destaque de Concrete Divisions, contudo, fica por conta da sua utilização massiva de vídeos. É

possível identificar três tipos principais de uso: o primeiro, mais simples, consiste em simplesmente
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utilizar o vídeo como fundo para conteúdo textual (Figura 6) - estabelecendo uma relação entre

ambos; o segundo, que é o mais recorrente, consiste em apresentar depoimentos  (Figura 7) de pessoas

afetadas pelos muros já existentes e potenciais, numa construção de narrativa bastante próxima a de

um documentário; e o terceiro, com menor utilização mas ainda assim relevante, consiste em vídeos

sem caráter informativo, de cunho predominantemente expressivo  (Figura 8). 

Figura 6. Uso de vídeo como fundo.

Figura 7. Uso de depoimentos em vídeo.

Figura 8. Uso de vídeos de caráter exclusivamente expressivos.

O formato da reportagem se aproxima muito ao de um documentário, intercalando conteúdo

informativo textual e visual para reforçar as falas que predominam durante toda a navegação. Ao

contrário da matéria anterior, o uso massivo de depoimentos sem a mediação de um jornalista dá

pouco destaque à mediação efetuada pelo veículo, sendo traduzida visualmente como uma narrativa

mais “real” e, em certa medida, imparcial. A utilização de vídeos sem função informativa/documental,

contudo, repete uma estratégia já vista em The Fine Line.

4.3 ‘A Bullet Could Hit Me And My Kids Anytime’
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Também produzido pelo  The New York Times, essa matéria trata do programa chamado Safe

Passage - uma estratégia desenvolvida pela cidade de Chicago, nos EUA, para que crianças que

estudam nas áreas mais violentas da cidade possam ir e voltar da escola em segurança. Instituído em

2009 e ampliado em 2013, o programa consiste em contratar pessoas para distribuir nas 142 rotas

designadas para garantir a segurança dos estudantes. O veículo constrói a narrativa jornalística a partir

da visão de um pai que acompanha seus três filhos até a escola.

Ao contrário das matérias anteriores,  A Bullet… não está estruturada em diversas partes: o

conteúdo está dividido em duas partes distintas, navegáveis através de rolagem vertical, estruturada de

maneira muito semelhante a uma página web comum. A primeira parte é um vídeo de quase quatro

minutos;  a  segunda,  um texto  acompanhado  de  um mapa  da  cidade  de  Chicago,  onde  estão

assinaladas as rotas do programa Safe Passage e os pontos onde ocorreram homicídios e tiroteios em

2016. A abertura (Figura 9) apresenta um trecho do vídeo ao fundo, em loop e sem áudio, com o título

e a linha de apoio da matéria.

Figura 9. Abertura de ‘A Bullet Could Hit Me and My Kids Anytime’.

O destaque, no caso dessa matéria do The New York Times, fica por conta da abordagem visual

que dá aos dados de homicídios e tiroteios e às rotas Safe Passage no vídeo que é a peça central do

conteúdo – condizente com a categoria na qual foi premiada, Motion Graphics. Ao articular os dados

com imagens das ruas (Figura 10), o jornal dá um caráter mais concreto à violência da cidade; os

casos não são vistos apenas como números, mas como eventos ocorridos num espaço físico real. 
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Figura 10. Integração de dados no vídeo.

Outra diferença em relação às matérias anteriores é a utilização de hiperlinks na parte textual do

conteúdo: quatro ligações conduzem o usuário a páginas com mais informações sobre o programa

Safe Passage, sobre as rotas designadas pelo programa (ambas na página oficial da Chicago Public

Schools), sobre a ampliação do programa (e matéria anterior do próprio jornal) e, por fim, sobre os

dados de homicídio da cidade de Chicago (na página oficial da polícia de Chicago). Tal abordagem

permite identificar a utilização da hipertextualidade e da memória (no caso da matéria anterior), itens

ausentes nas matérias anteriores.

4.4 Blue Feed, Red Feed

Produzido pelo The Wall Street Journal, traz na sua abertura (Figura 11) um texto explicando a

sua proposta – que é mostrar “side-by-side looks at real conversations from different perspectives”

(BLUE..., 2017). 

Figura 11. Abertura de Blue Feed, Red Feed.

O jornal apresenta sua problematização da seguinte forma:

Facebook’s role in providing Americans with political news has never been stronger—or more controversial.
Scholars worry that the social network can create “echo chambers,” where users see posts only from like-
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minded friends and media sources. Facebook encourages users to “keep an open mind” by seeking out posts
that don’t appear in their feeds. (BLUE..., 2016)

Ainda na tela de abertura, o site pede para o usuário selecionar um dentre oito tópicos diferentes,

que são President Trump, health care, guns, abortion, ISIS, budget, executive order e immigration.

Ao selecionar um desses temas, surgem na tela duas timelines paralelas com conteúdos do Facebook

(Figura 12): uma com fundo azul, outra com fundo vermelho. Do lado azul, o site compila postagens

de viés liberal (mais associado ao Partido Democrata e à esquerda americana); do lado vermelho,

estão aquelas de viés mais conservador (mais associado ao Partido Republicano e à direita americana).

Figura 12. Linhas do tempo “liberal” e “conservadora”, lado a lado.

O produto foi elaborado a partir de uma pesquisa feita pelo Facebook sobre os posicionamentos

políticos de seus usuários (que, conforme o jornal, foram analisados anonimamente). A seleção dos

conteúdos segue parâmetros definidos pelo veículo (relacionados ao número de compartilhamentos e

de seguidores da fonte) e são explicitados no link Read our methodology. A cada tópico selecionado, o

site modifica os conteúdos, trazendo postagens relativas ao tema em questão. Esses conteúdos são

atualizados de hora em hora, o que permite que o site mantenha-se sempre atual, mesmo tendo sido

lançado há mais de um ano. O usuário, dessa forma, tem a possibilidade de ver, lado a lado, visões

opostas sobre temas polêmicos, como armas, aborto e imigração. O exemplo abaixo (Figura 13) é um

dos muitos possíveis de se observar:
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Figura 13. Conteúdos sobre o mesmo tema, lado a lado.

Os artigos  marcados em verde trazem visões  do  Daily  Kos (liberal)  e  do  Bizpac Review

(conservador) sobre as cerimônias de naturalização de imigrantes ocorridas no último dia quatro de

julho, data que marca o aniversário de independência dos Estados Unidos. No lado azul, a matéria foi

postada  acompanhada  do  texto  “THIS  is  what  America  is”.  No  lado  vermelho,  no  texto  que

acompanha a postagem lê-se “You won't see this reported by the anti-Trump media!”. Ou seja, duas

visões antagônicas do mesmo evento, lado a lado para o usuário – um usuário que, a depender de suas

convicções, só teve acesso a um ou a outro conteúdo em sua linha do tempo pessoal no Facebook,

resultado das filtragens realizadas pelos algoritmos.

Blue Feed,  Red Feed,  apesar  de não recorrer  a  grandes inovações  visuais em seu leiaute

(especialmente no que se refere à utilização de elementos multimodais, como vídeos e infografias

dinâmicas, como ocorre nos demais produtos analisados), utiliza-se da memória e da instantaneidade

para reforçar o conceito de sua proposta, permitindo uma discussão rica sobre a função das redes

sociais e do jornalismo no debate público.

5 Considerações finais

Das reportagens analisadas, as duas primeiras apresentam navegação semelhante, com estrutura

vertical, dividindo o conteúdo em partes definidas e logicamente ordenadas. Tal abordagem, embora

narrativamente coerente, não explora de forma efetiva características do ciberjornalismo como a

hipertextualidade e a memória. Nesse sentido, as reportagens A Bullet… e Blue Feed, Red Feed são as

únicas que se utilizam dessas potencialidades,  oferecendo links  ao usuário e apropriando-se da

memória (no segundo caso, ainda articulando-se à instantaneidade) para enriquecer o conteúdo.
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Contudo, considerando as sete características do ciberjornalismo apontadas na obra organizada

por Canavilhas (2014), é na multimidialidade que encontramos uma utilização mais rica e complexa

dos elementos de design, especialmente nas três primeiras reportagens do corpus. À exceção do

conteúdo do The Wall Street Journal, todas as demais reportagens recorrem a recursos audiovisuais

para a construção de suas narrativas jornalísticas,  seja através de depoimentos dos personagens

envolvidos, seja com as utilização de vídeos com uma alta carga simbólica, mesmo que sem conteúdo

informativo  propriamente  dito.  Outro  recurso  possível  de  ser  observado  nessas  mesmas  três

reportagens é o uso, em maior ou menor grau, de infográficos dinâmicos, associados ou não ao

recurso da interatividade – quando exige alguma ação do usuário, nem que seja a mera rolagem da

página.

Por fim, cabe um destaque especial ao conteúdo  Blue Feed, Red Feed, do  The Wall Street

Journal. Muito embora o veículo não faça um uso inovador de elementos multimodais (como ocorre

em certa medida nas demais matérias), a utilização da instantaneidade associada à memória põe luz

sobre um tema de extrema relevância no contexto atual de consumo de conteúdo jornalístico nas redes

sociais: o papel dos algoritmos na filtragem de determinados conteúdos. Uma escolha “editorial” de

uma rede social como o Facebook (definida em seus algoritmos) somada às escolhas dos próprios

usuários (que optam por deixar de ver determinados tipos de postagens) resulta no que se costuma

chamar de filter bubbles: bolhas de navegação, nas quais há um reforço das visões com os quais o

usuário concorda e uma omissão dos discursos divergentes, contribuindo com a polarização de temas

altamente complexos.

Nesse sentido, pode-se afirmar que, embora todos os veículos responsáveis pelos conteúdos

analisados utilizem de maneira complexa e inovadora de algumas potencialidades do ciberjornalismo,

é o The Wall Street Journal que mais enriquece o debate público sobre os assuntos abordados no seu

produto. Por um lado, permite que os usuários alinhados a um tipo de visão de mundo tenham acesso

a conteúdos que, por opção própria ou não, estão inacessíveis em suas timelines. Por outro, o produto

permite  uma  discussão  acerca  dos  algoritmos  como  fatores  relevantes  na  discussão  de  temas

polêmicos nas redes sociais, apontando para um caminho possível de atuação do ciberjornalismo em

um cenário cada vez mais complexo e polarizado.

Conforme já apontado, o corpus é pequeno demais para que se façam afirmações categóricas

sobre tendências gerais de design no ciberjornalismo; por maiores que sejam a visibilidade e o

impacto dos conteúdos analisados, a produção ciberjornalística contemporânea é vasta e complexa

demais  para  ser  resumida  a  apenas  quatro  produtos.  Contudo,  entende-se  que  esses  produtos,

exatamente pela  sua origem (grandes e tradicionais veículos da imprensa norte-americana),  são

capazes de provocar reflexos tanto no âmbito da produção (ao servirem de inspiração a veículos do
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mundo inteiro) quanto no do consumo (ao estabelecerem dinâmicas que contribuem no processo de

letramento digital do público). A constante evolução e transformação pela qual o setor passa dificulta,

no entanto,  a  identificação de tendências gerais  de design – tendo em vista  que,  a cada novo

lançamento,  a  cada  novo gadget,  a  cada  nova rede  social,  todo o  cenário  se  transforma e  se

reconfigura, e as tendências atuais podem se tornar rapidamente obsoletas.
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