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“O diretor daquela época me chamou então ao 

seu escritório para pedir que eu me pusesse 

afinado com as novas correntes. De um jeito 

solene, como se tivesse acabado de inventar, me 

disse: O mundo avança. Sim, respondi, avança, 

mas dando voltas ao redor do Sol”. 

Gabriel García Márquez, Memória de Minhas Putas 

Tristes 
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Nova Mídia, Outro Jornalismo 

 

 

 

 

“A barreira para a mídia foi finalmente demolida. O 

verdadeiro ciclo da história começa agora, quando o 

público levanta questões, acrescenta fatos e corrige 

erros, levando a uma perspectiva mais próxima da 

realidade”. 

 

Rodrigo Lara Mesquita, diretor da Radium Systems, no artigo A Mídia 

Somos Nós publicado na edição de 23 de fevereiro de 2005 do jornal O 

Estado de S. Paulo 
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 Havia apenas começado a pesquisar sobre o 

Google quando em 27 de abril de 2005 li no jornal O 

Estado de S. Paulo a reprodução de um artigo do editor 

do Los Angeles Times, Andrés Martinez, publicado sob o 

título: “A Seguir: The Google Street Journal”. 

 O artigo discutia o futuro do jornalismo a partir 

da evolução de empresas de nova mídia como o Google. 

 A equação era simples: a Dow Jones, que publica 

o Wall Street Journal, talvez o mais importante jornal de 

informações financeiras do mundo, vale 1/20 do Google 

e oferece à empresa a possibilidade de finalmente 

fornecer conteúdo próprio e de excelente qualidade. 

 O que aconteceria se o Google comprasse a Dow 

Jones? E se Yahoo, Microsoft e AOL também se 

associassem a uma empresa de mídia tradicional, talvez 

inclusive abandonando a versão offline? Seria o fim do 

jornalismo como o conhecemos? 

 Ainda é uma pergunta sem resposta, mas por 

causa dela mudei toda a estrutura do projeto. As 

possibilidades de aquisição entre empresas de mídia são 

na verdade um assunto menor se comparadas ao fato de 

que o Google e seus concorrentes fizeram mais do que 

transformar o acesso à informação no mundo 
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contemporâneo. Eles conseguiram ameaçar toda a 

dinâmica do jornalismo. 

 Como era possível, num mundo depois do 

Google, aceitar que meia dúzia de empresas detivessem 

todas as informações relevantes para o universo e, pior, 

controlassem e tarifassem  o acesso a elas? 

 A nova mídia modificou definitivamente os três 

processos em que o jornalismo está fundamentado. Há 

novas regras para produção, circulação e consumo de 

informação, e isso não pode ser ignorado mais. 

 

PRODUÇÃO 

  

 Com os blogs, foi possível abrir espaço a uma 

série de novos jornalistas não-profissionais, iniciando o 

chamado jornalismo-cidadão. E em vez de esses 

jornalistas-cidadãos permanecerem ocultos debaixo dos 

bilhões de outras páginas existentes hoje na Web, eles 

começaram a ser indexados por Google e principalmente 

Yahoo, e de modo geral se tornaram acessíveis aos 

usuários de sistemas de buscas.   

 A fonte de informação deixou de ser, 

exclusivamente, os jornais e os jornalistas profissionais. 
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As opções são ilimitadas. Há os novos jornalistas 

cidadãos e há os blogs de jornalistas com longos anos de 

carreira, que começaram a estabelecer com os leitores 

uma nova conversa, diferente daquela que acontecia 

através de jornais, revistas e onlines.  

 Um desses jornalistas, o co-fundador da Wired, 

John Battelle, entrevistado para este livro, criou em 

2003 o Searchblog, que durante dois anos funcionou 

como um pool aberto entre ele e os futuros leitores de 

seu livro que acaba de ser lançado, A Busca. A iniciativa 

foi tão eficiente que o livro, além de ter vendido 

inúmeras cópias antes de ser lançado, está hoje entre os 

mais populares do segmento de informática e Internet na 

Amazon.  

 Com novos participantes e novos modelos de 

participação, a comunicação ficou muito mais rica e 

muito mais interessante. 

 

CIRCULAÇÃO 

 

 Rodrigo Lara Mesquita, ex-diretor da Agência 

Estado e atual diretor da Radium Systems, afirmou que 

o modelo segundo o qual os jornais “ganham dinheiro 



Jornalismo Contínuo 12

porque têm a capacidade de distribuir informação para 

uma determinada comunidade, de forma centralizada, 

está em crise. Seja por papel ou por meio eletrônico”. 

 A circulação atual acontece em rede. Embora a 

idéia de receber todos os dias a edição de um jornal 

impresso com uma lista hierarquizada de assuntos a 

serem consumidos pareça confortável, ela é 

definitivamente pré-digital.  

 Hoje, ao acessar na Web um jornal tradicional 

como o The New York Times, há outros bilhões de 

páginas competindo pela minha atenção. O NYTimes 

deixou de ser um caderno estático de papel A3, e passou 

a ser um dos possíveis hiperlinks na Web. A informação 

que ele fornece já está em rede, embora a rede não seja 

propriedade do NYTimes Group.  

 Este processo é irreversível: quando as 

informações migram para a Web, passam a participar de 

uma rede extensa de informações de fontes diversas. E 

há um aspecto curioso: enquanto o acesso a esta rede 

tem assumido um caráter cada vez mais gratuito, um 

outro elemento, a atenção do usuário, tem adquirido um 

valor cada vez maior neste futuro digital. 
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 A circulação na Web tende a ser cada vez mais 

descentralizada (em rede), com cada vez mais fontes e 

cada vez mais disponibilidade. Todos esses aspectos 

contrariam a idéia de um bloco impresso e imutável 

através do tempo, que é como se conhece o jornal há 500 

anos. Em linhas gerais, é como se duas empresas com 

menos de 10 anos de existência, Google e Yahoo, 

tivessem conseguido abalar uma estrutura de cinco 

séculos. 

 

CONSUMO 

 

 Os antigos consumidores de notícias passaram a 

participar tanto da produção como da circulação de 

informação, seja através de blogs, mailing lists, ou da 

ferramenta mais básica que existe na Web, que é a 

citação, ou a possibilidade de ligar duas páginas por meio 

de um link. 

 Mas esta não foi a única mudança. Hoje o 

consumo de informações adquiriu inteligência. 

 Como Nicholas Negroponte analisou em seu 

bestseller Vida Digital, os meios de comunicação do 
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futuro prevêem a adição de inteligência nas duas pontas 

da transmissão de informação, transmissor e receptor.  

 Um exemplo de inteligência no transmissor seria 

um NYTimes formatado inteiramente para atender os 

interesses de um leitor específico.  O transmissor já 

saberia exatamente o que entregar para cada um dos 

“assinantes”.  

 Se a inteligência estivesse no receptor, o Times 

enviaria os mesmos bits para os computadores, celulares, 

etc e quando esses bits fossem recebidos, o device faria a 

seleção. Excluiria os cadernos de esportes e televisão, por 

exemplo, e manteria apenas o que interessa ao leitor. E 

se este mesmo leitor tivesse num dia determinado um 

encontro com uma personalidade do mundo dos 

esportes, por exemplo, o dispositivo, que é atualizado em 

tempo real, poderia incluir de volta a secção de esportes. 

 Segundo Negroponte, o futuro não será uma ou 

outra opção, mas ambas. Ainda que a longo prazo a idéia 

de puxar-empurrar (pull-push) informação esteja 
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relacionada à evolução dos chamados “agentes 

inteligentes”1, esta revolução já começou.   

 Três ferramentas e serviços do Google são 

exemplos pertinentes. Depois que o Google abriu a 

possibilidade de registrar todas as suas pesquisas 

realizadas no google.com (Search History), registrar 

todas as suas pesquisas realizadas no desktop (Google 

Desktop Search) e toda a sua correspondência pessoal 

(Gmail), e relacionar a database de sua conta Google à 

database total do Google e ao diretório de anunciantes da 

empresa, o consumo de informação assumiu 

transformações gigantescas.  

 Um exemplo ilustrativo foi algo que aconteceu 

enquanto pesquisava para este projeto. Eram três horas 

da manhã e eu estava fechando um e-mail que seria 

enviado para o co-fundador do MIT Media Lab, Nicholas 

Negroponte, que já foi citado acima. Enquanto o e-mail 

ainda estava em Rascunhos, o Google me retornou com 

um link de “sites relacionados” que anunciava que o 

Google patrocinaria o projeto do laptop de US$ 100, do 

qual Negroponte é um dos líderes. A informação havia 

                                                 
1 Agentes inteligentes são programas de software que trabalham sem o auxílio de 

usuários, procurando antecipar possíveis demandas desses. 
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chegado até mim de uma maneira impensável poucos 

meses atrás, e a grande beneficiada era eu e ninguém 

mais.  

 

FREQÜÊNCIA CONTÍNUA 

 

 No entanto, a maior mudança está na freqüência 

em que esses processos acontecem2. O jornal impresso 

diário previa uma freqüência de um dia. De modo geral, 

porque o intervalo entre uma e outra publicação era de 

um dia, as reportagens eram produzidas em um dia, as 

informações circulavam por um dia, e o jornal era 

consumido em um dia, ou seja, apenas até a próxima 

edição ser divulgada.  

 Como as três freqüências eram definidas pelo 

intervalo entre uma e outra edição, não é difícil pensar 

que hoje elas são completamente diferentes. Não há 

mais intervalo entre uma e outra divulgação. As 

informações são atualizadas em tempo real, por uma 

série de fontes diversas, todas disponíveis na grande rede 

que é a Web. Isso significa, portanto, que as informações 

                                                 
2 Hartley, John. The Frequencies of Public Writing in: Democracy and New Media 

(MIT PRESS 2003) 
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são completamente descartáveis? Na verdade, 

exatamente o oposto. 

 Hoje os processos de produção, circulação e 

consumo são contínuos. O processo da notícia não acaba 

quando ela é divulgada, ou quando circula na Web, nem 

quando ela é consumida por leitor.  

 O jornalismo, efêmero nos últimos 500 anos, foi 

inserido num contexto de database eterna. A nova mídia 

permite que as notícias localizadas e temporais, que 

estão sendo divulgadas neste minuto, sejam acessadas 

daqui a 10 anos. E o fato de que empresas como o Google 

estão dispostas a cada vez mais aprimorar as 

ferramentas que permitem essa armazenagem infinita de 

todas as informações que circulam no mundo, 

potencializa os efeitos dessa nova freqüência. 

 É preciso pensar num campo de informação 

invisível e portátil que contém um jornalismo contínuo.  

Não é o fim do jornalismo, é a sua revolução. 

 

O PROJETO 

 

 A partir dessas transformações, procurei explorar 

perspectivas para o jornalismo e para a informação.  
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Foram seis meses de imersão no mundo da tecnologia, 

que eu desconhecia completamente, e um mês de 

entrevistas com jornalistas bem familiarizados com o 

assunto, que foram indispensáveis para que eu definisse 

um rumo para o livro. 

 É na verdade a elaboração de uma grande 

pergunta: o que acontecerá com o jornalismo e o acesso à 

informação no mundo digital?  

 Não é de modo algum uma pergunta fechada, e 

acredito que será necessário atualizá-la quantas vezes for 

possível. Nos últimos dois meses foi atualizada quase que 

diariamente, praticamente toda vez que recebia um novo 

alerta de notícias sobre Google ou Yahoo, o que acontecia 

todas as tardes, ou lia novamente em jornais bem 

conceituados mundo afora que o jornalismo precisava se 

reinventar. 

 A segunda parte da pergunta, que questiona o que 

acontecerá com a informação de modo geral, é muito 

mais ampla, e não menos interessante. É na verdade 

indispensável para se avaliar o jornalismo.   

 Para abordá-la, procurei acompanhar os projetos 

que estão sendo desenvolvidos hoje ou foram concluídos 

recentemente no MIT (Massachussets Institute of 
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Technology), a evolução do conceito de informação na 

ciência, em especial na física quântica, e parte do que 

estava sendo discutido e publicado na área de ficção 

científica. 

 A pesquisa sobre ficção cientifica foi 

fundamental. Num dos primeiros textos sobre mídia que 

li, a apresentação do projeto Media in Transition, do 

MIT, o co-diretor do projeto, Henry Jenkins, chamou a 

atenção para as contribuições que a ficção científica 

trazia para a análise das transformações provocadas ou 

sofridas pela mídia. Comecei a procurar na Web 

informações sobre autores de ficção científica que 

acompanharam a transição digital, e com isso obtive 

talvez o material mais importante para este livro.  

 Dois escritores merecem destaque. O primeiro 

deles é William Gibson, que cunhou o termo ciberespaço 

no livro Neuromancer e escreveu em 1996 para o 

NYTimes um artigo imprescindível sobre a Web, que 

será discutido aqui.  Por último, mas ainda mais 

importante, foi a participação do escritor e jornalista 

Bruce Sterling. Ele esteve à frente do projeto Dead 
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Media3 do ano 2000, e é considerado pela revista Time 

um dos melhores no gênero a observar a “nossa cultura 

de mídia”. 

 Num dos primeiros e-mails que trocamos, ele 

sugeriu que eu procurasse informações sobre um livro 

dele que estava para ser lançado, Shaping Things. 

Segundo ele, era exatamente o mesmo projeto, a única 

diferença sendo que o outro tinha sido feito por ele. 

 O livro, que conta a história das diversas formas 

que os objetos utilizados pelos homens adquiriram ao 

longo dos anos e sugere que a próxima geração 

pertencerá aos chamados spimes4, aparentemente não 

tem absolutamente nada a ver com jornalismo. Ao 

mesmo tempo, a sugestão dele me deixou pensando por 

alguns meses, e a conclusão a que cheguei é a de que o 

futuro de spimes está totalmente relacionado ao do 

jornalismo. 

                                                 
3 Projeto dirigido ao estudo e recuperação de mídias que acabaram não se 

estabelecendo. Ver www.deadmedia.org  
4 “Location-aware, self-logging, self-documenting, uniquely identified objects”. Numa 

tradução próxima, objetos conscientes de localização espacial, com maiores 

possibilidades de identificação (com a evolução, por exemplo, da tecnologia RF-ID), e 

que documentam e computam sem a necessidade de um outro agente (usuário, por 

exemplo). 
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  Incluí a reflexão no último capítulo, Jornalismo 

Precisa de uma Saída i-Pod, e acredito que Bruce 

Sterling trouxe também outras perspectivas para os 

conceitos e situações que serão abordadas aqui. Ele 

sugeriu, por exemplo, que a idéia de ubiqüidade trazida 

pela computação contínua era absurda e equivocada 

(“Ubiqüidade implica em um campo igualitário, algo 

disperso como manteiga e acessível a todos, mas na 

verdade teremos algo como celulares, muitos pacotes de 

cobertura, locais mais frios, outros mais quentes e 

muitos simplesmente esquecidos”).  

 Mostrou-se também completamente cético 

quanto à possibilidade de agentes inteligentes, ao mesmo 

tempo em que soube reconhecer a importância dos 

sistemas de busca em qualquer cenário futuro de 

inteligência artificial. 

 Acredito que essas conexões entre campos 

bastante distintos foram indispensáveis para conferir 

sentido ao projeto e que o resultado final é muito mais as 

possíveis relações entre conceitos e questões que tiveram 

grande repercussão nos últimos meses do que a análise 

fechada de um único assunto. 
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Jornalismo Contínuo e Informação 

 

 

 

 

“Informação pode ser mais do que o que aprendemos 

sobre o mundo. Informação talvez seja aquilo de que o 

mundo é feito”. 

 

John Archibald Wheeler, físico, em entrevista à revista Discover 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jornalismo Contínuo e Informação 

 
23

Jornalismo contínuo é mais do que jornalismo sobre 

qualquer coisa, a qualquer hora e lugar. Ele não termina 

quando o editor fecha o jornal impresso do dia seguinte, 

ou o webmaster publica a reportagem na Web. No 

jornalismo contínuo, a notícia é o ponto de partida para 

uma longa conversa que agora além de envolver 

qualquer coisa, a qualquer hora e lugar, abrange também 

qualquer pessoa – ou melhor, todos que quiserem 

participar. 

 

Informação é inteligência. O físico John Archibald 

Wheeler foi um dos primeiros a sugerir que o mundo 

poderia ser entendido como uma manifestação de 

informação. No termo cunhado por ele, it from bit, o 

universo é fundamentalmente um sistema de 

processamento de informação, no qual a matéria emerge 

apenas em níveis de realidade muito superiores. Outro 

físico, Jacob Bekenstein, sugeriu que talvez a teoria final 

da física não tenha qualquer relação nem com campos, 

nem com a estrutura espaço-tempo, mas sim com a troca 

de informações. 
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Jornalismo contínuo está relacionado à idéia de 

streaming media, que sugere uma corrente 

ininterrupta ou contínua de mídia, possível devido às 

tecnologias de compressão e transmissão, fluindo sem 

interrupção e permitindo o acesso aleatório a dados, 

textos, áudio, vídeo e imagens. A informação não estará 

mais subdivida em arquivos intermináveis de formatos 

diferentes. Toda a informação estará sob um único 

código, bits, e poderá ser acessada de qualquer 

plataforma. 

 

A menor unidade de informação está contida na 

distancia de 10^-33 cm, conhecida como Planck Length.  

Embora o universo não seja contínuo mas discreto, ou 

seja, formado por bits discretos de informação, a 

distância Planck se torna insignificante quando 

comparada às medidas de universo que conhecemos. Por 

isso temos a impressão de continuidade. 

 

O jornalismo contínuo subverte as freqüências de 

produção, circulação e consumo. Ainda que hoje 

produzir ou consumir um determinado conteúdo de 

informação demande um espaço de tempo variável, a 
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circulação de informação é contínua e insere o 

jornalismo num campo portátil e invisível de 

informação, formado por dispositivos digitais 

portáteis, redes com e sem fio e a Web.  À medida que a 

computação se torna mais contínua, o jornalismo 

também assume cada vez mais essa característica. 

 

Wheeler sugeriu também uma outra idéia, a do 

universo participatório, segundo a qual não somos 

meros observadores, mas sim participantes dos 

processos do universo. O universo seria construído como 

um loop gigantesco de feedback, e todos estariam 

convidados a contribuir para o que estivesse acontecendo 

nesse loop. A sugestão de que não havia mais um 

observador independente do observado modificou a 

forma de se olhar para o universo como um todo. Os 

antigos observadores tinham sido convidados a 

participar e modificar cada um dos processos e isso havia 

adicionado um valor antes impensável à própria idéia de 

universo.  
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 É possível traçar um paralelo entre dois campos 

aparentemente não-relacionados. Embora haja uma 

diferença fundamental, o fato de que o jornalismo está 

ficando cada vez mais contínuo, enquanto o universo 

analisado pela física vem sendo percebido como cada 

vez mais discreto, há semelhanças interessantes. 

 O conceito de informação está passando por 

mudanças extraordinárias tanto na física (em especial, 

devido aos avanços da física quântica) quanto no 

jornalismo. A informação foi elevada ao status de 

unidade menor e mais importante da física, ao mesmo 

tempo, o jornalismo precisa se reestruturar justamente 

porque deixou de ser o único detentor e distribuidor de 

informação. É possível dizer ainda que com essas 

transformações ambos os campos caminham para uma 

adição de inteligência. 

 Esta não é a única aproximação. A física sempre 

imaginou que havia um observador exterior ao 

universo observado, e que era possível colocar uma 

lente sobre o mundo e medir todas as suas reações. 

Seria possível inferir absolutamente qualquer coisa 

sobre o universo a partir desse observador perfeito – e 

inexistente. Ou de vários observadores, de diferentes 
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perspectivas, conjugadas para melhor servir o tipo de 

teoria que se queria provar, mas nenhum deles 

participante do processo. Com a descoberta da física 

quântica, no entanto, descobriu-se que este observador 

tinha o poder de alterar o resultado de qualquer uma 

dessas medições. Ele era capaz de interferir em todos 

esses processos. Na verdade, ele participa do processo 

tanto quanto o observado. 

 As perspectivas para o outro jornalismo 

apontam que ele é contínuo, inteligente e 

participatório.   

 A participação implica num contexto 

completamente diferente: hoje cada nova notícia tende 

a circular num campo de informação que também inclui 

uma série de outros tipos de informação.  
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Novo Contexto: Campo de Informação 

Portátil e Invisível 

 

 

 

“Acho que é uma afirmação equivocada dizer que 

informação é poder. Se fosse, os bibliotecários teriam 

dominado o mundo. Mas os bibliotecários têm muita 

informação e pouquíssimo poder. Acho que o 

importante é atenção. Atenção é poder”.    

 

Bruce Sterling, escritor de ficção científica e jornalista, em entrevista ao 

jornal Folha de S. Paulo em 17 de julho de 1994 
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 O repórter de tecnologia do jornal O Estado de S. 

Paulo, Renato Cruz, me disse que um dos maiores 

desafios para a mídia nos próximos anos será “colocar 

num único lugar tudo o que pode ser importante para o 

leitor, para ele não precisar navegar pela Internet o dia 

inteiro”.  

 O jornal faz justamente isso: oferece uma visão 

organizada do mundo num lugar só. 

 Se a primeira manchete de um caderno é “Cresce 

a censura no ciberespaço” e no canto da página 4 lemos 

“Samsung promete imagens sem fantasmas”, sabemos 

qual a relação de importância1. Por meio da organização 

de informação, o jornal está dizendo: aquela informação 

é mais relevante do que esta. 

 Organizar informações é fornecer contexto. E o 

tipo de contexto oferecido pelo jornal impresso ainda 

prevalece em nossa sociedade. Um exemplo disso é a 

reportagem publicada no jornal The New York Times em 

10 de outubro de 2005, sob o título “At Newspapers, 

some Clipping”. O ícone da mídia tradicional, embora 

fizesse um raio-X da atual situação das empresas do 

                                                 
1 Link. O Estado de S. Paulo, 24 de outubro de 2005 
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setor, afirmava que “um pacote diário e impresso das 

notícias mais importantes, junto a insight e análise, 

continua a ter um valor alto”. 

 Há duas perguntas a serem feitas. A primeira é – 

quem organiza essa informação hoje, quem apresenta 

contexto a milhões de usuários e leitores? A resposta é – 

o Google.  

 A segunda pergunta, talvez mais subliminar, é – o 

que forma esse contexto? 

 Hoje, com as novas tecnologias e a nova mídia, a 

informação migrou das três dimensões confortáveis do 

jornal impresso para um fluxo digital, virtual e 

completamente móvel de dados. Costumo pensar nesse 

fluxo como um campo de informação portátil e invisível. 

Formado e editado minuto a minuto, por qualquer um 

provido de um dispositivo digital, uma conexão com a 

Internet e um usuário em umas das inúmeras 

ferramentas que a Web oferece. 

 O contexto deixou de ser determinado por meia 

dúzia de editores para ser construído por todos. É claro 

que há ressalvas. São poucos os “incluídos digitais”, e 

este é um fator de preocupação para governos e 

instituições do mundo todo. Mas toda nova tecnologia 
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sempre admitiu incluídos e excluídos, e o primeiro grupo 

sempre foi muito menor que o primeiro. O campo de 

informação não traz nenhuma novidade nesse sentido. 

 Uma segunda idéia tem uma repercussão talvez 

assustadora. A de que o mundo da mídia está sendo 

dominado pelo universo corporativo. Essa suposição 

confere um peso exagerado ao mundo corporativo, e 

subestima a mídia. Todos participamos dela: jornalistas, 

leitores e donos de empresas de mídia – seja o 

desconhecido pontocompontobr até o NYTimes Group. 

Se cada vez mais somos convidados a interferir nos três 

processos (produção, circulação e consumo), cada vez se 

torna mais difícil controlar qualquer um deles. 

 Há, no entanto, um elemento em jogo que impede 

que o campo de informação seja um caos democrático 

onde todas as forças se anulam. No médio e longo prazo 

ele inclusive poderá privilegiar um ou outro ator. 

Atenção é talvez o fator de maior importância no 

mundo digital. Mas antes é importante entender como 

funciona esse campo de informação e quais as 

tecnologias ou meios que o viabilizam. 

  

CAMPO DE INFORMAÇÃO: PUSH-PULL 
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 Campo de informação é um termo recente, que li 

pela primeira vez numa reportagem da revista 

Technology Review2. Este campo é formado pela 

colaboração constante entre dispositivos digitais que as 

pessoas carregam, como media players, celulares com 

câmera, e notebooks, redes com e sem fio e Internet, com 

sua coleção crescente de ferramentas baseadas em Web. 

 O campo de informação permite, ao mesmo 

tempo, puxar informação sobre praticamente qualquer 

coisa de qualquer lugar, a qualquer hora, como também 

empurrar as próprias idéias de volta para a Internet3. 

 Compreende cada e-mail trocado, cada corrente 

de e-mails, cada acesso a uma Webpage, cada mailing 

list, cada nova entrada em um blog, cada novo 

comentário ou feed-back em sites de discussão, cada 

edição na wikipedia. Pode ser resumido como a soma de 

tudo o que acontece na rede mundial de computadores 

(Internet), mas que por enquanto não pode ser acessado 

                                                 
2 Wade Roush, Social Machines, Technology Review (Agosto 2005) 
3 “Campo de informação” pode ser considerado uma evolução do termo 

“ciberespaço”. O limite deixou de ser a rede de computadores.  
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a partir da Web – e-mails, correntes e mailing lists – a 

tudo o que já está na Web. 

 Hoje, cada nova notícia publicada é inserida neste 

campo. A notícia superou as limitações das folhas de 

papel do jornal, ou da temporalidade dos programas de 

rádio e televisão.  

 Há uma série de exemplos que ilustram isso. Um 

caso recente foi a notícia publicada pelo NYTimes em 09 

de maio de 2004, sob o título “Brazilian Leader's 

Tippling Becomes National Concern4”. A reportagem, 

produzida pelo correspondente do jornal no Brasil, Larry 

Rohter, falava sobre os hábitos alcoólicos do então 

Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva. A 

matéria foi discutida em todos os níveis da esfera 

pública. Incontáveis correntes circularam por caixas de 

e-mails de pessoas de núcleos variados. A notícia tinha 

adquirido uma dimensão muito maior do que as duas ou 

três colunas de espaço que obteve no jornal impresso. O 

campo de informação havia estendido o período de 

circulação e consumo da notícia, abrindo ainda a 

possibilidade de que versões com comentários também 

                                                 
4 Título traduzido de maneira aproximada por: “Bebedeira de líder brasileiro se torna 

preocupação nacional”. 
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fossem publicadas.  O jornal tinha se encarregado apenas 

do conteúdo. O contexto, o filtro e a interpretação 

aconteceram plenamente no chamado campo de 

informação portátil e invisível.  

 Mas, ao contrário do que pode parecer, nem 

sempre este campo potencializa a notícia de maneira 

máxima, como o que aconteceu com a reportagem do 

NYTimes. O motivo é a introdução da atenção como 

novo fator. 

 Enquanto antes a atenção era de certo modo 

garantida pelos meios de comunicação de massa e pela 

oferta reduzida de conteúdo, hoje ela é a peça que 

determina as extensões ou continuidade que uma notícia 

terá dentro do campo de informação. Há uma série de 

notícias que nunca são discutidas ou repercutidas. Por 

quê?  

 Embora as condições pareçam obscuras a 

principio, há atores que estão preocupados justamente 

com isso: identificar os padrões da atenção de cada um 

desses leitores ou usuários. Esses padrões já têm 

inclusive um nome no ciberespaço: clickstream patterns.  

Em linhas gerais, esses padrões de cliques apontam 

aquilo em que você clica e aquilo em que você deixa de 
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clicar. O objetivo por trás é medir a eficiência do produto 

que essas empresas vendem, totalmente dependente da 

interação entre contexto e atenção. Ou seja, as empresas 

que estão preocupadas em rastrear a atenção dos leitores 

são as mesmas comprometidas com fornecer contexto, 

ou organizar toda a informação disponível, como na 

verdade o jornal fez nos últimos 500 anos. 

 

GOOGLE: CONTEXTO E ATENÇÃO 

 

  O editor de tecnologia do Jornal do Brasil, 

Marcelo Nóbrega, foi o primeiro a chamar a minha 

atenção para o fato de que o Google apresentava 

contexto. Ele afirmou que talvez o Google não pudesse 

ser considerado uma empresa completa de mídia, uma 

vez que não produzia conteúdo. Ao mesmo tempo, ele 

acredita que cada vez mais as empresas de conteúdo se 

preocuparão em ofertar o seu conteúdo para o Google, a 

exemplo do que NYTimes e AFP já fizeram. 

 O Google é o principal ator na conjugação 

contexto-atenção, determinante para os processos de 

circulação e consumo de informação. Ainda assim, para 

que o campo de informação portátil e invisível alcance a 
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sua forma plena, há dois fatores. Primeiro, é necessário 

uma evolução da nova mídia, Internet ou Web5. Isso já 

começou a acontecer. A nova mídia cada vez mais deixa 

as representações da mídia anterior6 e o seu estado 

“larval”, como afirmou William Gibson, escritor de ficção 

cientifica que cunhou o termo ciberespaço em 1981, para 

dar inicio a um novo processo.  

 O segundo fator corresponde à evolução das 

tecnologias digitais e móveis que viabilizam a existência 

deste campo de informação. Como afirmou Wade Roush 

na edição de agosto da revista Technology Review, a 

computação pessoal está começando a se libertar do 

desktop e a se tornar contínua.    

  

 

   

                                                 
5 Nenhum dos termos conta a história toda. O significado perfeito conjugaria rede 

(Internet) com hiperlink (Web).  
6 Gitelman, Lisa. Pingree, Goeffrey. What’s New About New Media in: New Media 

(MIT PRESS 2003) 
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Do Honeywell Bull à computação contínua 

 

 

 

“Se os últimos 30 anos foram marcados pela presença 

crescente de computadores, os próximos 30 anos 

serão lembrados pelo gradual desaparecimento de 

computadores e pela presença crescente de uma 

computação invisível”. 

 

Jean Paul Jacob, pesquisador brasileiro do Almaden Research 

Center da IBM 
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 Nos anos 70, o Estadão tinha um único grande 

computador. O Honeywell Bull1 ficava num salão 

imenso, todo envidraçado com ar condicionado. No 

salão, trabalhavam homens de branco, como se fossem 

médicos, cuidando daquela máquina fantástica que 

cuidava da contabilidade e de todos os equipamentos de 

fotocomposição.  

 Segundo o colunista do jornal O Estado de S. 

Paulo, Ethevaldo Siqueira, que viveu quase 40 anos de 

mudanças tecnológicas no jornalismo, “os homens que 

trabalhavam lá eram os donos da tecnologia. Ninguém 

entendia nada. Hoje você tem em cima da sua mesa a sua 

tecnologia. Você tem Windows no seu desktop e não 

precisa de nenhum homem de branco para utilizar os 

softwares”. 

 Nos últimos trinta anos, computadores 

gigantescos, como o Honeywell Bull, abriram lugar para 

desktops com capacidade de processamento dezenas de 

vezes superiores. Esse período foi chamado de Era do 

PC. Os computadores adquiriram escala. Libertaram-se 

de salas imensas com ar-condicionado e de um reduzido 

                                                 
1 Computador das fabricantes: americana Honeywell e francesa Bull 
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grupo de donos da tecnologia e migraram para os 

escritórios e casas de uma parcela significativa de 

usuários. A tecnologia ficou mais disponível. Aos poucos, 

nos acostumamos a sentar, por trabalho ou prazer, em 

frente a uma caixa preta e robusta e esperar, 

pacientemente, que a máquina resolvesse todas as 

equações possíveis. O modelo operacional do Windows 

parecia o sistema mais natural existente, e tínhamos nos 

convencido de que a janela para o novo mundo, para o 

ciberespaço, aconteceria através daquela plataforma. A 

informação estaria escondida em pastas e mais pastas e 

drives e mais drives, mas nós, bem-treinados usuários 

da Microsoft, saberíamos encontrá-la a qualquer hora e 

lugar.   

 Segundo Jean Paul Jacob, pesquisador do centro 

Almaden, da IBM, nos próximos 30 anos esses 

computadores, que nas últimas décadas aprendemos a 

considerar as perfeitas extensões de nós mesmos2, 

tenderão a desaparecer e a serem substituídos por um 

novo tipo de computação, invisível e contínua. 

                                                 
2 McLuhan, Marshall. Os meios de comunicação como extensões do homem (Cultrix, 

1964) 
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 Não haverá mais caixas pretas imensas ligadas a 

incontáveis fios, e sistemas operacionais que requerem 

manuais de instrução ininteligíveis. A computação se 

tornará cada vez mais natural. Os dispositivos serão mais 

móveis e mais independentes e, agora sim, contribuirão 

para uma espécie de ubiqüidade ou continuidade: 

qualquer coisa, a qualquer hora e lugar.  

 Um pouco dessa realidade já pode ser observada 

hoje, como relatou Wade Roush, editor sênior da 

Technology Review, revista do MIT, na edição de agosto 

da publicação. Ele conta que ao participar da conferência 

“All Things Digital” (Todas as Coisas Digitais), realizada 

todos os anos pelo jornal Wall Street Journal, o editor-

chefe da revista, Jason Pontin, foi surpreendido por um 

pequeno paradoxo.  Os organizadores haviam cortado o 

acesso a Wi-Fi (conexão sem fio), alegando que 

pretendiam evitar um fenômeno que atualmente vinha 

arruinando a maioria das conferências sobre tecnologia: 

checagem de e-mail quase universal e navegação pela 

Web durante o programa. 

 Roush então afirma que existe um consenso 

segundo o qual essa oferta constante de informação de 

fontes diversas pode provocar algo chamado atenção 



Jornalismo Contínuo 

 
42

parcial contínua. Ou seja, a atenção está dividida entre o 

mundo físico e o campo de informação portátil e 

invisível, e realidade passa a ser formada pela 

combinação dos dois. Não há atenção completa em 

nenhum dos casos.  

 Uma outra notícia publicada na Technology 

Review em junho de 2005 também analisava efeitos 

dessa quebra de atenção. Um estudo havia sido feito pela 

Hewlett-Packard para avaliar efeitos do uso de e-mails, 

telefones e IMs (programas de mensagem instantânea). 

A conclusão foi de que essas distrações tecnológicas 

eram mais prejudiciais ao QI do que o uso de maconha. 

Os e-mails principalmente, que haviam começado como 

uma ferramenta assincrônica de comunicação e 

rapidamente se tornaram quase ubíquos, perseguindo-

nos em casa, no carro, em qualquer lugar. 

 Nunca estamos desligados. Mas se isso pode 

parecer ruim por um lado, por outro essa conectividade 

constante leva a novas interações com o meio e com as 

pessoas ao redor. Participar de uma conferência numa 

mais será a mesma coisa. Se você ligar o notebook com 

conexão sem fio, entrará num mundo de salas de Chat, 

fotografias compartilhadas, wikis e blogs, e poderá 
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participar de um espiral de comentário e interpretação 

com outros participantes, de qualquer conferência em 

qualquer lugar do mundo. 

 Se em 1964 a máxima de Marshall McLuhan que 

afirmava que os meios eram extensões do homem talvez 

parecesse um pouco obtusa, hoje definitivamente não 

mais. Celulares, computadores, câmeras digitais, music 

players portáteis, estão ampliando as interações entre os 

homens, e aos poucos também entre homens e objetos e 

mesmo homens e informação3. 

 

E A WEB? 

   

 A Web desempenha um papel fundamental 

nessas comunicações amplificadas. É na combinação 

entre Web e esses dispositivos que temos a chamada 

nova mídia. A Web é plataforma que abriga todas essas 

redes, meio que contém todos os meios que vieram 

antes. E está passando por uma transição importante.  

                                                 
3
 Ver 

http://www.almaden.ibm.com/cs/informatics/explore/communication

/index.shtml 
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 Cada vez se parece menos com um diretório de 

documentos estáticos, e se aproxima de uma coleção de 

páginas que, apesar de ainda se parecerem com 

documentos, são na verdade interfaces para plataformas 

de computação completas. Talvez a Web tenha 

finalmente cumprido a sua promessa, e deixado de ser, 

como o escritor William Gibson havia sugerido, o sonho 

de todo procrastinador. 
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A Web como Plataforma 

 

 

 

 

“A Web é nova, e nossa resposta a ela ainda não está 

completamente consistente. Isso é grande parte do 

seu apelo. É algo semi-formado, que está crescendo. 

Não é mais o que era há 6 meses, nos seis próximos 

meses será uma coisa completamente diferente. Não 

foi planejada. Simplesmente aconteceu, está 

acontecendo”. 

 

William Gibson, escritor de ficção científica, no artigo The Net is a Waste 

of Time para a edição de 14 de julho de 1996 do jornal The New York 

Times 
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PLATAFORMA INVISÍVEL 

 

 A rede global de comunicações conhecida como 

Internet ganhou dimensões completamente diferentes 

quando em 1989 Tim-Bernes Lee criou a World Wide 

Web. 

 A Web, como o próprio inventor afirmou em seu 

Website, abriu a possibilidade de, com um “link de 

hipertexto, apontar para qualquer coisa, pessoal, local ou 

global, rascunho ou com acabamento sofisticado”. 

  Um meio que antes era baseado na transferência 

segura de pequenos pacotes de informação de um canto a 

outro do planeta, tinha adquirido a possibilidade de 

trazer qualquer coisa para uma plataforma invisível. A 

oportunidade era tão atraente que nos primeiros anos 

houve uma tentativa de migrar todo e qualquer negócio 

para a Internet. 

 O estouro da bolha é uma história conhecida e 

não há por que perder tempo com ela. Ao mesmo tempo, 

o acontecimento de cinco anos atrás sugere uma 

perspectiva interessante: ou tinha havido um 

entendimento equivocado da verdadeira oportunidade 
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que a Internet oferecia ou essa migração completa talvez 

nunca aconteça (ou as duas coisas).  

 

PESCAR TUDO O QUE PERDEMOS 

 

 Em 1996, o escritor William Gibson afirmou que 

a Web ainda estava em seu estado larval, na verdade 

numa espécie de test pattern, e que depois se 

transformaria num outro meio completamente diferente, 

como já havia acontecido com mídias anteriores. 

 Alguns dos comentários do artigo são 

interessantes. Gibson cita a observação feita por um 

amigo, que disse que navegar na Web se parecia muito 

com ler revistas com todas as páginas grudadas uma na 

outra. A Web em estado experimental oferecia a grande 

possibilidade de perder tempo, olhar para o espaço 

absoluto e “vaguear sem objetivo, devanear sobre as 

incontáveis outras vidas”. Parecia-se pouco com uma 

conversa, e bastante com pescar. 

 Por aspirar a um conteúdo de variedade infinita, 

qualquer um poderia achar qualquer coisa lá. Era como 
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passear pela mente coletiva global 1. Em algum lugar 

existe um site que contém: tudo o que perdemos? 

 

A WEB É UM MEIO DE ESCOLHA 

 

 Dois slogans da década de 60 podem nos ajudar a 

entender a diferença entre velha e nova mídia2.  

 O primeiro deles é a música de Gil Scott Heron, 

“A Revolução será televisiva?”. A resposta, em 1968, era 

claramente: Não. A contra-cultura se comunicava 

principalmente por meio de mídias alternativas: jornais 

underground, posters, quadrinhos. 

 Mas se perguntarmos se a revolução será digital, 

a resposta é: Sim. A Web não oferece quase nenhuma 

barreira de entrada, o que significa que cada vez haverá 

maior acesso a idéias inovadoras e revolucionárias. A 

revolução migrou dos meios underground para a mídia 

fundamental de nossa sociedade. 

 Mas agora consideremos o segundo slogan.  

Convenção democrática de Chicago, 1968. Estudantes 

                                                 
1 Ver “Toda a Memória Humana em Rede” 
2 Adaptação livre de trecho de: Henry Jenkins e David Thorburn. The Digital 

Revolution, the Informed Citizen and the Culture of Democracy in: Democracy and 

New Media (MIT PRESS 2003) 
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nas ruas gritaram para os carros de reportagem: “O 

mundo inteiro está assistindo”. Eles sabiam que 

quaisquer fossem as dificuldades, os protestos seriam 

broadcast por ABC, CBS e NBC e assim chegariam a 

milhões de pessoas.  

 A Web é um meio de escolha. Existe algum lugar 

na Web onde o mundo inteiro está assistindo? A Web 

consiste em um bilhão de pessoas em um bilhão de 

palanques, todos falando ao mesmo tempo. Mas quem 

está ouvindo? 

 

WEB ATUAL: 2.0 

 

 Não existe um consenso muito definido sobre o 

significado do termo Web 2.0. Um deles sugere que a 

Web se tornou uma plataforma de desenvolvimento. Esta 

“nova Web” pressupõe uma transição entre a Web de 

documentos estáticos e uma Web cada vez mais 

participatória, uma plataforma de computação quase 

completa.  

 A idéia por trás disso prevê que aos poucos os 

softwares utilizados em desktops darão lugar a Web 

applications como Gmail, que dispensam a necessidade 
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de uma plataforma como a do Windows, por exemplo. O 

Google, que traz para a plataforma Web serviços com as 

mesmas funcionalidades dos softwares de uma Microsoft 

e que implicam em programação, é o principal ator na 

migração para uma X Internet ou Internet executável, 

previsão de especialistas da área como George F. Colony, 

da Forrester, empresa indepente da área de pesquisa em 

tecnologia e mercado3, que acredita que a computação 

passará a acontecer inteiramente na Web. 

 A fase atual da Web possui exemplos animadores. 

O blog de Tim Reilly4 fez em setembro uma comparação 

entre itens da primeira e da segunda versões. 

 Enquanto na Web 1.0 havia diretórios, hoje há 

tagging, ou etiquetagem, por parte dos próprios usuários 

da rede.  As pessoas estão compartilhando fotos e 

pensamentos sobre uma série de endereços na Web, ou 

seja, influenciando os padrões de cliques de outros 

usuários e montando redes separadas de interesses 

comuns (Flick e My Web, ambos do Yahoo, são 

exemplos). 

                                                 
3 Ver www.forrester.com 
4 Ver www.oreillynet.com 
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 O Google lidera três das novas tendências. Duas 

estão associadas ao modelo de “classificados” da 

empresa, como o sistema de anúncios online deles, o 

AdSense, que substituiu o Double Click, baseado em 

banners intrusivos, idéia que os dois fundadores do 

Google, Larry Page e Sergey Brin, rejeitaram. O outro 

exemplo é a estrutura do Google para anunciar na 

Internet: o custo é por clique e não por page view. 

 Mas uma das mudanças mais fundamentais foi a 

introdução de sistemas de busca – ou search engines – 

eficientes. Google, ao lado de concorrentes como AOL, 

Yahoo, MSN e A9, modificaram completamente o que é 

procurar hoje algum conteúdo na Internet. 

 A evolução dos algoritmos de buscas, como são 

chamadas as “equações” utilizadas por essas empresas 

para estabelecer o ranking de resultados mais relevantes, 

bem como a indexação constante de novas páginas por 

parte dos robôs ou web crawlers dos sistemas de buscas, 

têm possibilitado cada vez mais o retorno de uma 

resposta ideal para cada query, ou nova busca. 

 Paralelo à evolução desses sistemas, a 

possibilidade de participação foi potencializada. Nos 

primeiros anos, a Web era considerada uma ferramenta 
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ilimitada de publicação e grande parte de suas vantagens 

decorria disso. A Web abrigaria qualquer conteúdo a um 

custo próximo de zero.  

 Hoje, com o surgimento e a adesão por grande 

parte dos usuários da Web a wikis e blogs e sistemas de 

feed-back de modo geral, a Web tornou-se um grande 

meio de participação. Quando essas ferramentas são 

consideradas em conjunto, têm o poder supremo sobre o 

modo de fazer do jornalismo nos dias de hoje – e nos 

dias de amanhã. Como Dan Gillmor afirmou em 2004 e 

Rodrigo Mesquita recuperou em artigo comemorativo 

aos 10 anos do Estadão na Web: a mídia somos nós.   
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Outras Narrativas: Nós, a Mídia 

 

  

 

 

“O ciberespaço surgiu como promessa de mídia 

participatória. A Web, os esperançosos aclamavam, 

seria um mundo sem centros, gatekeepers ou 

margens. A nova cibercultura agiria    contra a 

concentração de mídia comercial, assegurando o 

acesso a outras perspectivas”. 

 

Henry Jenkins e David Thorburn, “The Digital Revolution, the 

Informed Citizen and the Culture of Democracy” in: Democracy 

and New Media (MIT PRESS 2003) 

 

  

 

 



Outras Narrativas: Nós a Mídia 

 
55

 No primeiro capítulo do livro We The Media, o 

jornalista Dan Gillmor conta um episódio acontecido em 

março de 2002, durante a conferencia executiva PC 

Forum. O palestrante era Joe Nacchio, então CEO de 

uma gigante da telefonia regional, Qwest. Um dos 

repórteres da platéia, Gillmor estava atualizando seu 

blog em tempo real com informações sobre a 

conferência1. 

 Foi quando recebeu um link para a página do 

Yahoo Finance, que naquele momento havia incluído 

uma informação relevante: Joe Nacchio, que há muito 

vinha amargando perdas no valor da ação de sua 

empresa, tinha vendido US$ 200 milhões em papéis da 

companhia. Gillmor adicionou o link no próprio blog, e 

causou reação nos participantes, que estavam 

acompanhando seus updates.  

 Uma das organizadoras do evento comentou 

depois que havia uma segunda conferencia acontecendo, 

em volta, através e por meio da primeira. O blog tinha 

funcionado como uma ferramenta de jornalismo, 

continuo à conferência, às novas entradas do blog que 

                                                 
1 http://bayosphere.com/blog/dangillmor 
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eram “postadas”, e à própria leitura dessas entradas. 

Tudo tinha acontecido a uma única freqüência, altíssima.  

 A própria narrativa também era diferente. Se o 

modelo fosse o jornalismo tradicional impresso, a 

matéria seria publicada no dia seguinte, com total perda 

de timing. A reação dos participantes nunca teria 

existido, Dan Gillmor sequer teria recebido o link para a 

informação relevante. 

 Mesmo o jornalismo digital deve passar por 

mudanças em breve. O sistema de distribuição de 

informação, baseado em assinantes e anunciantes 

tradicionais, já começa a sofrer transformações.  

 Alas, blogs não têm assinaturas. Na verdade, 

funcionam de um jeito muito similar ao serviço Yahoo 

Finance. Com uma diferença fundamental: por trás dos 

blogs estão pessoas, como eu, você, qualquer um de nós 

na verdade. 

 

 A audiência não foi apenas convidada a participar 

da mídia, ela passou a ser parte integral do processo. A 

audiência de muitos, ou quase todos, dos meios de 

comunicação de massa, foi substituída por uma 

audiência de poucos ou alguns, ou seja, a lógica one-to-
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many (um para muitos) dos meios tradicionais foi 

substituída por novas possibilidades, como few-to-few e 

many-to-many (poucos para poucos e muitos para 

muitos). 

 Hoje, qualquer um com uma câmera digital ou 

um gravador ou uma conexão de Internet pode se tornar 

um repórter. Como afirmou o jornalista e professor da 

Faculdade de Comunicação da PUC-SP, Silvio Mieli, o 

jornalista que antes se achava o portador da informação 

e da verdade, assistiu ao surgimento de novas narrativas, 

descentralizadas. 

 Como em 1999, em Seattle, quando jovens foram 

às ruas como militantes e jornalistas e registraram com 

câmeras e gravadores o que estava acontecendo.  O 

resultado foram notas pequenas em boletins, mas havia 

começado a transformação. A nova mídia é bottom-up, 

definitivamente. E hoje, mais do que nunca, o todo tem 

muito mais valor do que a soma das partes. 

 

EM BUSCA DE UMA AUDIÊNCIA 

 

 Um bom exemplo é o processo de construção do 

livro A Busca – Como o Google e seus competidores 
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reinventaram os negócios e estão transformando 

nossas vidas. O jornalista, escritor, co-fundador da 

Wired e muitas coisas mais, John Battelle, iniciou seu 

Searchblog2 ao mesmo tempo em que começou a 

escrever um livro sobre a história da busca como 

negócio. Segundo ele, “o blog foi critico para o livro. Foi 

como encontrei uma audiência, ajustei meu tom para o 

livro e achei pessoas inteligentes que melhoraram minha 

reportagem. Foi também essencial ao processo de 

escrever. Sempre que eu tinha uma nova idéia, eu a 

trabalhava primeiro no site”. 

 A Busca está entre os mais vendidos do gênero na 

Amazon e, antes mesmo do lançamento, já tinha sido 

encomendada uma quantidade considerável de 

exemplares. Battelle deve ter antecipado a boa recepção, 

pois incluiu em seu Searchblog um link para a Amazon 

ainda no início do processo. 

 

ARTIGOS OP-ED NO NYTIMES 

 

 Um case bastante relevante para se pensar a idéia 

de “outras narrativas” é a secção de Op-Ed do jornal The 

                                                 
2 Ver www.battellemedia.com  
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New York Times. No início de 2005, o jornal anunciou 

que ampliaria seu espaço editorial, hoje formado 

principalmente por artigos desse tipo. 

 Um Op-Ed é um artigo publicado na página 

oposta aos editoriais (como o nome diz, opposite the 

editorial page) e geralmente é produzido por pessoas 

que não fazem parte da redação do veículo.  No 

NYTimes, os colunistas do Op-Ed são tanto 

contribuidores de fora, como colunistas famosos  fixos 

(Thomas L. Friedman, por exemplo, autor do artigo que 

se tornou internacionalmente conhecido, intitulado: O 

Google é Deus?).  

 Os melhores artigos do jornal são 

incontestavelmente dos Op-Eds. Em março, a única 

mulher do grupo de colunistas permanentes, Maureen 

Dowd, escreveu um artigo brilhante sobre a atitude de 

um dos cardeais da Igreja Católica, que havia pedido à 

comunidade católica que não comprasse nem lesse o 

livro Código da Vinci, de Dan Brown. O artigo começava: 

“alguns podem zombar da Igreja por ter esperado que 

todo mundo lesse O Código da Vinci para denunciar o 

livro. Não sou um deles. É Páscoa e eu não quero 

manchar meu catolicismo”. 
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 Em setembro, no entanto, o NYTimes subiu um 

“muro” entre aquilo a que o assinante da edição gratuita 

tem acesso e o que é restrito. Os Op-Ed fixos ficaram no 

segundo grupo.  O anúncio provocou reações adversas, já 

que o Op-Ed era sem dúvida o melhor conteúdo do 

NYTimes. Ao mesmo tempo, talvez por isso mesmo a 

atitude deles deva ser considerada uma reação rápida à 

visão cada vez mais difundida de que o futuro dos jornais 

é explanatório, investigativo e narrativo (segundo o 

American Press Institute). Os Op-Eds não são 

justamente isso? 

 

O FENÔMENO WIKIPEDIA 

 

 Embora o termo já tenha sido citado várias vezes, 

ainda não foi explicado. Por definição, um wiki é um site 

produzido de forma colaborativa, em que qualquer um 

pode ser um editor.  

 A Wikipedia, por sua vez, é um dos maiores 

fenômenos da Internet. Basta falar em nova mídia ou 

futuro do jornalismo, para alguém citar a que é hoje a 

maior enciclopédia do mundo. 
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 Editada em 10 línguas diferentes, a Wikipédia 

tem, em novembro de 2005, mais de 82 mil artigos em 

português. Na língua inglesa, o total é bastante mais 

expressivo – são 807 mil artigos. Qualquer um pode se 

candidatar a editar uma página, e a informação só vai 

para o ar depois que for checada por especialistas da 

área. A página principal sempre traz artigos em 

destaque, e há outros serviços wikis associados à 

enciclopédia.  Como o colunista Ethevaldo Siqueira 

afirmou, é uma rede perfeita do conhecimento.   

 

YAHOO: BLOGS COMO RESULTADOS DE BUSCAS 

 

 De todos os cases analisados e de todos os 

avanços do chamado jornalismo colaborativo, a principal 

indicação de novos tempos na produção de conteúdos de 

informação está num anúncio feito pelo Yahoo em 

outubro de 2005. 

 Até então não tinha prestado nenhuma atenção à 

empresa. O Yahoo me parecia uma versão ultrapassada e 

sem sucesso do Google. Comecei a acompanhar as 

notícias da companhia apenas quando escrevi a Dan 

Gillmor perguntando o que ele pensava sobre a 
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participação do Google no cenário da mídia e ele 

respondeu que o Google havia, definitivamente, mudado 

o modelo de negócios da propaganda, mas não tinha 

feito mais do que isso. Se eu estava procurando por uma 

empresa de mídia completa, deveria ir atrás do Yahoo. 

 Em outubro de 2005, a empresa anunciou uma 

nova estrutura para retornar posts de blogs como 

resultados de busca no serviço Yahoo News Search. No 

próprio blog da empresa, num post intitulado You The 

Media, o Yahoo explicava a iniciativa. Ao integrar a 

grande imprensa ao que chamaram de personal media, 

eles pretendiam oferecer uma variedade muito maior de 

fontes para milhões de pessoas. A diversidade de 

experiências e opiniões existente nos blogs traria um 

novo valor às notícias que as pessoas já lêem todos os 

dias.  Além dos posts de blogs, eles incluiram fotos do 

Flickr e links do My Web, criando “uma rede grassroots 

de mídia”, conceito utilizado por Dan Gillmor em todo o 

livro We The Media.   

     Ao mesmo tempo, como o próprio autor 

considerou, se o jornalismo de amanhã é uma conversa 

infinitamente complexa, acompanhá-la vai exigir mais 
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do que meia dúzia de ferramentas muito além de RSS3. 

Será necessário que se busque e se organize o que se 

descobre. 

 E quem melhor do que o Google para fazer isso? 

                                                 
3 Really Simple Syndication ou Rich Site Sumary é um formato em XML que permite 

que um computador “entenda” a informação a que teve acesso e possa acompanhar e 

capturar as informações que são de interesse para o usuário. 



Jornalismo Contínuo 

 
64

Toda a Informação do Universo na Ponta 

dos Dedos 

 

  

 

 

 

 

“Imagine um mundo sem o Google”. 

 

John Battelle, escritor e jornalista, em seu recém lançado A Busca 
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 Se Google ou 10^100 corresponde a toda a 

informação existente no universo visível1 segundo o 

físico Jacob Bekenstein, quem parece ter a história 

completa é o historiador George Dyson. Depois de uma 

visita à sede da empresa, ele afirmou: todas as respostas 

do mundo conhecido estão no Google. 

 O termo, inventado pelo matemático Milton 

Sirotta em 1938, foi o nome escolhido por Larry Page e 

Sergey Brin para designar há 7 anos o sistema de buscas 

que teria como objetivo organizar a informação do 

mundo todo (e torná-la acessível e útil universo afora).  

 A missão dos dois estudantes de Stanford talvez 

parecesse ambiciosa em 1998. Hoje provavelmente não. 

 Entre abril e outubro de 2005, o Google foi citado 

quase que diariamente nos principais jornais de vários 

países, e em todos os blogs e sites especializados. Todos 

estavam (e estão ainda) de olho no que a empresa estava 

(e continua) fazendo. Uma reportagem da secção de 

circuitos do NYTimes contava metade da polêmica.  Sob 

o título “Google fica ainda melhor. E daí?2”, o jornalista 

                                                 
1 Kaku, Michio. Parallel Worlds. (Doubleday 2004) 
2 David Pogue. Google Gets Better. What’s Up With that? (25 Agosto 2005, The New 

York Times). 
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David Pogue lançava uma pergunta direta a todos os 

atentos observadores do mundo Google: qual é mesmo 

o problema de eles ficarem cada vez maiores? 

 No espaço de seis meses, a empresa havia 

anunciado novos projetos e ferramentas que, em linhas 

gerais, incluíam todas as esferas possíveis da crescente 

aldeia global. O Google pretendia digitalizar os livros das 

principais universidades dos Estados Unidos, fornecer 

imagens de satélite de todas as partes do universo, 

oferecer um e-mail de armazenagem eterna, fazer 

parceria com a IBM, se associar à NASA para pesquisa e 

desenvolvimento, e permitir que usuários forneçam cada 

vez mais conteúdos próprios para serem indexados pelos 

Googlebots – os web crawlers do Google3 - e depois 

oferecidos como resultados de pesquisa a partir da caixa 

de busca branca e minimalista do gigante tecnológico.  

 As notícias tinham uma dimensão tão expressiva 

que quando recebi por e-mail o alerta com a chamada 

“Google procura novas formas de vida4”, nem percebi 

que se tratava na verdade de uma projeção humorística 

                                                 
3 Web Crawlers são programas que rastreiam a rede atrás de novos conteúdos e 

páginas para serem indexados. 
4 Alan T. Saracevic. San Francisco Chronicle. (16 Outubro 2005) 
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do jornal para o ano 2050. Mesmo a citação do co-

fundador da empresa, Sergey Brin, me pareceu 

absolutamente plausível. Ele dizia: não apenas 

desenvolvemos um algoritmo que busca em seu desktop 

e seu refrigerador, mas um que também transcenderá o 

continuum de espaço-tempo e chegará às profundidades 

do universo em busca de formas de vida que não 

consigam ficar sentadas por mais de seis minutos. 

 O site The Onion, auto-intitulado America’s 

Finest News Source (Melhor Fonte de Notícias da 

América), também teve uma abordagem interessante. 

Em 31 de agosto de 2005, sob a manchete “Google irá 

destruir toda a informação que não conseguir indexar”, 

a páginta afirmava que o Google tinha criado um jeito 

eficiente de tornar o mundo tão simples quanto a caixa 

de busca da empresa. Em uma citação atribuída ao 

escritor John Battelle, o The Onion afirmava que “graças 

ao Google Purge, você nunca mais precisará se 

preocupar se deixou de comprar algum livro obscuro, 

porque o livro não existirá mais. E o mesmo acontecerá 

com filmes e a arte de modo geral”. 

 A possibilidade de o Google controlar, e não 

apenas indexar as informações, parecia iminente. Na 
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revista Exame de 09 de novembro de 2005, o editor 

executivo Hélio Gurovitz finaliza a reportagem de capa 

sobre a empresa dizendo: “Muitas utopias que começam 

assim terminam com descrições do Grande Irmão e de 

controles totalitários. Será esse o futuro do Google?”. 

 Possivelmente, não há nada mais distante da 

sociedade prevista por George Orwell em 1984 do que o 

Google. O Google não quer dominar o mundo, quer 

tornar o mundo acessível. E na verdade a segunda 

alternativa é a mais extraordinária. Nunca antes a frase 

“toda a informação do universo na ponta dos dedos” teve 

um significado tão literal.  
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“DIGITAL BOOKS NEVER GO OUT OF PRINT” 

  

 Em 1995, em seu bestseller Vida Digital, Nicholas 

Negroponte fez talvez a defesa mais ousada do mundo 

digital ao afirmar que livros em bits são melhores porque 

nunca estão esgotados. 

 A declaração sugeria que havia um formato mais 

adequado para uma das mídias mais antigas existentes. 

E uma que tem seu fim anunciado há mais de cem anos. 

Em 1894, o autor Octave Uzanne escreveu para a revista 

Scribner um artigo que afirmava que em duas gerações 

não seria mais o livro a arquivar a produção de 

conhecimento humano, mas sim o fonógrafo5. Afinal, 

quem poderia imaginar que o processo antiquado do 

livro resistiria tanto tempo? 

 Hoje há propostas que podem ser encaradas 

como uma evolução, e não substituição, do livro. Cada 

vez mais tem se procurado emular o papel e a tinta, 

utilizando tecnologias de última geração. (E-ink, que 

será discutido em “Jornalismo precisa de saída i-Pod” é 

                                                 
5 Priscilla Coit Murphy. Books are Dead, Long Live Books. Rethinking Media Change 

(MIT PRESS 2003) 
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um dos exemplos). Ao mesmo tempo, o número de livros 

digitalizados ainda é bastante restrito. 

 O anúncio mais ambicioso realizado pelo Google 

no ano de 2005 foi justamente o de que iria digitalizar 

obras de grandes bibliotecas americanas, indexar este 

conteúdo e torná-lo acessível a partir de seu sistema de 

busca. Ao transferir para a Web grande parte do 

conhecimento humano, o Google estaria desvendando o 

mundo analógico para milhões de usuários.  Isso 

revolucionaria, definitivamente, a idéia de bibliotecas 

como espaço físico, mas a pergunta deve ser outra, como 

afirmou Abby Smith, diretor de programas para o 

Council on Library and Information Resources em 

reportagem publicada na Technology Review em maio 

de 2005: qual o valor que bibliotecas oferecem num 

futuro digital? 

 As bibliotecas podem ser entendidas como 

qualquer conteúdo analógico que manuseamos hoje. 

Qual o futuro de pilhas de livros, microfilme e vídeo num 

mundo digital?   

 A iniciativa do Google significa muito mais do que 

simplesmente digitalizar e tornar acessíveis os arquivos 

da New York Public Library e das bibliotecas de 
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Harvard, Stanford, Oxford. É o primeiro passo para um 

mundo verdadeiramente digital. Os bilhões de páginas 

da Web estão incompletos se não contiverem todo o 

arquivo de texto, vídeo e áudio da história da história 

humana. E o Google não fará esta indexação sozinho. 

Como John Battelle afirmou em seu livro A Busca, é fácil 

chegarmos à conclusão de que nenhuma entidade deve 

armazenar sozinha a soma total de informações da 

humanidade. Após o anúncio do Google, outros 

concorrentes fizeram avanços no sentido de 

disponibilizar pela Web livros digitais, completos ou por 

fragmentos. A Amazon se destaca entre essas empresas 

e, possivelmente por já atuar na venda de livros, 

entendeu com maior rapidez a dinâmica entre acesso 

digital e leis de copyright e viabilizou um modelo que 

deixou os detentores de direitos autorais satisfeitos.   

 O Google tem outros serviços menores – todos 

eles com concorrentes preciosos – que têm o mesmo 

objetivo implícito: um convite à digitalização e indexação 

de conteúdos relevantes para a humanidade por um 

sistema de busca que os tornará acessíveis para o usuário 

final. 
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 Um exemplo ilustrativo foi o que aconteceu em 

setembro de 2005, pouco depois do lançamento do 

Google Earth, ferramenta que oferece imagens via 

satélite de absolutamente qualquer lugar do mundo. Um 

programador de informática italiano, Luca Mori, 

estudava mapas da região próxima a Sorbolo, onde vive, 

quando percebeu uma forma oval e proeminente com 

mais de 500m de comprimento. Ele havia descoberto o 

meandro de um rio na Roma Antiga, ainda não 

catalogado por nenhum arqueólogo. 

 O Google Vídeo é um exemplo aparentemente 

menor. O slogan do produto é: “Quer compartilhar seu 

vídeo com o mundo? Adicione-o ao Google Vídeo”. Além 

de disponibilizar conteúdos de canais tradicionais como 

CNN, ABC e NBC, o Google está interessado em incluir 

os vídeos do usuário de Internet. O atual CEO da 

empresa, Eric Schmidt, quando questionado por John 

Battelle sobre o possível futuro negócio da companhia, 

respondeu: “quantas fitas de vídeo você tem em casa? 

Acho que o futuro do Google pode estar no mercado de 

vídeos”. De certa forma, ele não estava brincando. Com o 

Google Vídeo, e com o antecipado Google Base, que 

permite a indexação de uma variedade de conteúdos pelo 
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usuário (o que inclui “ads” ou propaganda do mesmo 

formato disponibilizado pelo próprio Google), a empresa 

mostra que o usuário comum é um elemento 

indispensável para sua missão de organização a 

informação do mundo. E se pensarmos na associação 

entre Google Base e Google Desktop Search (sistema de 

buscas para arquivos de seu PC ou Macintosh) veremos 

que a empresa realmente não pretende deixar por muito 

tempo o seu disco-rígido fora da Web de superfície. Na 

verdade o Google está transferindo o próprio usuário de 

Internet para o mundo de acesso da Web. E isso tem sido 

possível, em primeiro lugar, devido ao modelo de 

negócios da empresa e à introdução da conta Google. 

 

A CONTA GOOGLE 

 

 Como já foi mencionado no capítulo sobre a Web, 

o Google tem uma abordagem completamente diferente 

à propaganda. E é esta abordagem diferenciada que 

garantirá no ano que vem uma receita de 

aproximadamente US$ 9,5 bilhões, e a posição de quarto 

lugar entre as maiores empresas de mídia dos EUA, 
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inclusive à frente de gigantes como Time Warner e NBC 

Universal.  

 A publicidade ou o sistema de classificados do 

Google está baseado em mensagens de doze palavras 

chamadas links patrocinados, que parecem mais 

informativas do que publicitárias. A proposta se 

aproxima da previsão feita por Nicholas Negroponte em 

Vida Digital, segundo a qual no futuro não haveria 

distinção entre informação para vender alguma coisa ou 

para informar. Toda informação teria um único 

propósito: atender a uma demanda explícita ou impícita 

do usuário. 

 Essas mensagens curtas são dispostas pelas 

páginas da Web e no canto direito dos resultados de 

pesquisa do Google a partir de um cruzamento feito 

pelos 250.000 computadores da empresa para atingir a 

pessoa certa, com o anúncio certo, na hora certa. Este 

cruzamento é inteiro informatizado: são os servidores do 

Google que identificam, a partir de um diretório de 

anunciantes e da database da empresa, como e quando a 

informação deve ser enviada. O serviço ainda não é 

completamente eficiente, mas tem registrado progressos 

espantosos. Hoje, os links patrocinados – que funcionam 
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através de dois serviços do Google, AdSense e AdWords 

– superaram os limites da página da Web e estão 

presentes em e-mails pessoais. Mais especificamente, no 

e-mail criado pelo Google, o Gmail. 

 No Gmail, o cruzamento é mais interessante 

porque passa a ser entre diretórios dos anunciantes, 

database do próprio Google e milhares de bancos de 

dados de clientes. 

 Esses bancos de dados de clientes são feitos a 

partir da “conta Google”, hoje necessária para se acessar 

qualquer ferramenta da empresa. Ou seja, o Google está 

integrando os dados do seu e-mail aos dados das suas 

buscas aos dados das suas redes de amigos (pelo orkut – 

grande comunidade de comunidades online que tem os 

brasileiros entre os principais usuários – ou através dos 

contatos do Google Talk – programa de mensagem 

instantânea – e do Gmail). 

 A perspectiva em atingir a pessoa certa na hora 

certa e com o anúncio certo ampliou consideravelmente. 

Essa nova circulação de informação supera os limites da 

publicidade. Principalmente quando recebo um link 

relacionado em meu e-mail – ninguém pagou por ele, ele 

está ali porque a partir de meu histórico de conta e das 
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informações disponíveis na Web, os computadores do 

Google conseguem automaticamente devolver links que 

podem ser do meu interesse. 

 Não há custo algum ou qualquer gasto extra de 

energia. A identificação dos links acontece na primeira 

fase do processo, quando o Google cruza minha database 

com a dele. 

 Há inteligência no processo inteiro. Não faz 

sentido pensar em transmissor e receptor, como 

Nicholas Negroponte sugeriu em 1995. O Google age ao 

mesmo tempo como transmissor e receptor de 

informação, porque “sabe” o que a Web tem a oferecer e 

aquilo por que eu me interessaria6.  E é também um 

processo contínuo, que tende a estar cada vez mais a 

qualquer hora e lugar. Isso significará receber em meus 

dispositivos portáteis e wireless informações (que 

tendem a ser cada vez mais relevantes) toda vez que esse 

cruzamento em rede identificar uma nova 

correspondência.  

 Com esse processo inteiramente dinâmico, como 

fica o jornalismo estático? 

                                                 
6 Se houvesse outros agentes inteligentes, o Google provavelmente agiria em conjunto 

com eles. 
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RASTREADORES DE ATENÇÃO 

 

  Há um outro processo dinâmico, muito mais 

ambicioso, que também tem o Google entre os principais 

protagonistas. 

 O Google rastreia nossos cliques, ou nossos 

padrões de cliques (o termo correto é clickstream 

patterns), na verdade para medir a eficiência das 

ferramentas que oferece (ou de seus próprios algoritmos 

de busca, o principal deles sendo o PageRank, que deduz 

relevância de páginas a partir de uma equação que 

envolve o número de vezes em que a página é citada, 

onde e como).  Com este rastreamento, eles conseguem 

dizer se o usuário clicou nos resultados da primeira, 

segunda ou décima páginas, e planejar possíveis 

melhorias. Esses padrões de cliques são possíveis através 

dos cookies que são instalados no computador do 

usuário quando ele acessa alguma dessas ferramentas, 

ou do próprio histórico que o Google faz de cada um de 

seus usuários, o mais evidente desses sendo o Search 

History (histórico de buscas). 

 Segundo John Battelle, o clickstream terá cada 

vez mais valor em nossa sociedade. Com o tempo, haverá 
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uma legislação para definir quem tem direito a essa 

informação. Até lá elas estarão concentradas nos 

sistemas de buscas, que são os grandes roteadores de 

atenção da Web. 

 Mas até hoje o que foi feito com essa informação? 

 O Google mantém um Zeitgeist7 (em alemão, 

“clima” moral, cultural e intelectual de uma era). Neste 

endereço, registra estatísticas sobre buscas semanais, 

mensais e anuais feitas a partir do google.com. São 

estatísticas geradas automaticamente dos hard drives do 

Google que depois se tornam o relatório da empresa 

sobre o que nossa cultura está pensando e buscando, 

num senso mais geral. 

 A partir do Zeitgeist, o escritor John Battelle 

criou uma teoria sofisticada que denominou A Database 

de Intenções da Humanidade. Este banco seria 

constituído pelos resultados agregados de todas as 

buscas já feitas, todas as listas de resultados já oferecidas 

e todos os caminhos tomados em conseqüência delas. 

Com esta database, nossas comunicações e intenções 

estariam migrando do efêmero para o eterno. 

                                                 
7 http://www.google.com/press/zeitgeist.html 
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 O mundo estava sendo mapeado. Não só havia a 

possibilidade de acessar o volume total de informações já 

disponíveis na rede – segundo a Universidade de 

Berkeley, hoje 93% da informação produzida no mundo 

já nasce digital – como agora era possível conhecer os 

caminhos tomados por cada um desses usuários, pontos 

na imensa rede que é a Internet. 

 Era como ter na ponta dos dedos muito mais do 

que todas as informações do universo. O Google, seus 

concorrentes e as tecnologias que vieram antes deles 

haviam viabilizado o acesso ao “fluxo do pensamento 

agregado da espécie humana, online” (JB).  
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Toda a Memória Humana em Rede 

 

 

 

“Toda a memória humana pode ser, e provavelmente 

será em breve, acessível a todo indivíduo. Não estará 

concentrada em um único lugar e poderá ser 

reproduzida exata e inteiramente no Peru, na China, 

na África Central. Por todo o mundo haverá pessoas 

encarregadas de aperfeiçoar e atualizar este índice do 

conhecimento humano”. 

 

H.G. Wells, escritor, em paper intitulado World Brain: The Idea of a 

Permanent World Encyclopedia (1937) (Cérebro do Mundo: A Idéia de 

uma Enciclopédia Permanente) 
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WORLD BRAIN 

 

 Em 1937, o escritor inglês H.G. Wells anteviu a 

existência de um imenso cérebro universal organizado 

numa rede mundial, a que todos os homens teriam 

acesso, e que permitiria a reprodução exata de qualquer 

parte dessa rede em qualquer lugar do mundo. 

 Seria uma inteligência universal consciente de si 

mesma, uma organização mundial de idéias e 

conhecimentos. 

 Muito antes da existência do computador e mais 

de meio século antes da criação da World Wide Web, 

Wells havia imaginado uma imensa rede de inteligência 

distribuída que finalmente libertaria o conhecimento das 

limitações de bibliotecas e enciclopédias. 

 Começaria como um arquivo dinâmico de todo o 

conhecimento da humanidade, e à medida que fôssemos 

usando esta rede, e construindo caminhos dentro dela, 

haveria o surgimento de inteligência no interior de seus 

processos. Esta inteligência seria possível devido à 

organização em rede, e ao fato de que haveria uma série 

de agentes responsáveis por atualizar este “índice do 

conhecimento humano”. 
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 Dessa forma, a imensa mente mundial ou world 

brain funcionaria como a extensão da inteligência de 

cada um de nós. 

 

 A profecia de Wells concebe não só uma rede 

total da informação do mundo, mas um mapa organizado 

de todo esse fluxo. A soma total de tudo o que existe hoje 

na rede global não é suficiente para garantir a existência 

de uma world brain. É necessário que esta rede, ou parte 

dela, alcance um estágio de organização ou 

inteligência. A enciclopédia permanente de Wells 

funcionaria como a Wikipedia, maior enciclopédia online 

existente hoje, mas numa escala muito maior. A 

pergunta que deve ser feita é: existe algum lugar na Web 

hoje onde seja possível identificar inteligência?  

 

GOOGLE COMO MODELO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

 

 Num artigo memorável, George Dyson, “um 

historiador entre futuristas” da associação Edge1, 

afirmou que o Google talvez seja a possibilidade 

iminente de inteligência artificial. 

                                                 
1 Ver www.edge.org  
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 A idéia segundo a qual uma inteligência artificial 

surgiria a partir da busca não é exatamente recente. Em 

1948, Alan Turing, considerado pai da computação 

moderna, afirmou que “a atividade intelectual consiste 

em diversos tipos de busca”. Bruce Sterling disse que 

embora não acreditasse em inteligência em máquinas, 

busca era bastante real e bem mais interessante. Sempre 

houve muitas possibilidades de inteligência, mas nunca 

se teve busca tão efetiva e barata como hoje. 

  Quando há 60 anos John Von Neumann propôs 

uma arquitetura para um computador digital, ele 

quebrou a distinção entre números (ou bits) que fazem 

coisas e números que significam coisas. Desde então, 

toda computação precisa de todos os bits no lugar certo, 

e que o comando (ou endereço) seja um local de 

memória exato, num processo que pode ser traduzido 

por: “Faça ISSO com o que você encontrar AQUI e vá até 

LÁ com o resultado”. 

 O Google revoluciona esta perspectiva. Em cima 

da matriz de Von Neumann, ele está construindo uma 

camada endereçada por conteúdo, que embora seja 

misteriosa, se parece muito com um mapa. Se algum dia 

o universo digital for inteiro mapeado – ou seja, se o 
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Google algum dia conseguir mapear o universo – e cada 

um de nós começar a procurar por coisas que fazem 

sentido e seguir caminhos que têm sentido dentro da 

rede, assistiremos ao surgimento de inteligência, ou seja, 

haverá códigos que começarão a fazer coisas com os 

resultados, dispensando a estrutura rígida de comando 

da computação hoje. 

 Essa perspectiva alia o conceito de database de 

intenções, ou seja, de que nossos cliques vêm sendo 

registrados e em conjunto podem oferecer uma 

fotografia de nossa cultura, à digitalização constante 

realizada pelo Google, e o resultado é uma rede 

inteligente e consciente, que conhece o fluxo de 

informações que acontece dentro dela e tem memória de 

todos os caminhos tomados por qualquer um dos 

participantes da rede. 

 O Google é capaz de trazer para uma única 

plataforma todo o conhecimento armazenado da 

humanidade, toda a sua história, e integrá-la aos 

processos que estão acontecendo hoje: a informação que 

está sendo produzida, circulada, consumida, 

transformada no exato momento, em ciclos que podem 

ainda não ter sido fechados – que na verdade nunca 
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serão. O Google abre a possibilidade de que um dia seja 

possível não só acessar o agregado histórico de nossa 

cultura, mas os caminhos que essa cultura tomou em 

algum momento desse processo ou que começou a tomar 

no último instante.  

 Aos poucos será possível, a partir do Google ou do 

que o Google se tornar, retornar a qualquer momento da 

história e assistir ao seu desenrolar. Se a história sempre 

foi uma cadeia dinâmica de acontecimentos, esta é a 

primeira vez em que o acesso a ela é também dinâmico, 

conferindo a todo o processo uma freqüência contínua. 

 No futuro, a história não será formada apenas 

pela versão dos vencedores, mas integrará todas as 

versões, a só um tempo. A história não pertencerá ao 

momento em que aconteceu, mas a todo momento, ou a 

qualquer momento. Todos os processos serão 

simultaneamente instantâneos e eternos, e nossa relação 

com eles será cada vez mais contínua. 
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JORNALISMO E DATABASE ETERNA 

 

  Existe um consenso segundo o qual o jornalismo 

de hoje tem um caráter instantâneo. A notícia vale 

dentro do momento em que é publicada, e não mais. Há 

uma crença na versão segundo a qual as novas 

tecnologias destituíram o jornalismo de seu valor como 

participante promotor e transformador de processos 

históricos duradouros. Aparentemente, ao viabilizar 

publicação e circulação imediatas, a nova mídia 

comprometeu as principais qualidades da atividade, a da 

informação confiável, apurada e comprovada. Afinal, 

como seria possível preocupar-se, ao mesmo tempo, com 

a rapidez e a qualidade da informação? 

 Minha impressão é exatamente a oposta. O 

jornalismo, antes efêmero, foi inserido num contexto de 

database eterna. Enquanto antes o jornalismo chegava 

para os leitores em pacotes diários de baixa freqüência, 

diários, semanais, mensais, que não possuíam valor para 

além dessa freqüência, principalmente porque não havia 

uma indexação intensiva de seus conteúdos, hoje temos 

um jornalismo de freqüência altíssima que faz parte de 

um índice maior e agregado. Posso acessar todo o 
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jornalismo, de toda a história, a um só tempo. Refazer as 

relações presentes em algum momento passado e 

compará-las com as relações de hoje. Continuar o 

jornalismo de um ano atrás, ou de ontem. Estender e 

interferir em cada um dos processos, ou em todos ao 

mesmo tempo.  

 O jornalismo de hoje tem muito mais valor do 

que o jornalismo teve em qualquer outro momento da 

história. Houve uma multiplicação dos tipos de acesso. 

Enquanto antes o acesso tendia a se limitar à freqüência 

do jornalismo em questão, hoje ele pode acontecer a um 

mesmo tempo (instantâneo), a espaços de tempo 

consideráveis (remoto), em um pacote fechado ou em 

pacotes que incluem também informação não 

necessariamente jornalística.   

 À medida que o campo de informação portátil e 

invisível se transforma num world brain, o jornalismo 

passa a interagir com toda a informação e todos os 

processos da história. Não acredito que isso possa 

constituir uma ameaça sob qualquer dos ângulos em que 

se avalie. O jornalismo se tornou um espiral contínuo 

que inclui cada vez mais participantes. A percepção que 

fica é a de que o mundo passa das mãos de poucos para 
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todos. Num futuro próximo, será impossível associar à 

idéia de informação palavras como controle ou 

propriedade.  Se as perspectivas atuais cumprirem sua 

promessa, informação será apenas associada a 

inteligência.  

 Não importa se produzimos nos últimos anos 

mais informação do que em todos os milênios da 

história, desde que o mundo continue a adicionar 

inteligência a seus processos.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para produzir este trabalho, conversei com dois 

jornalistas por que tenho grande admiração e que 

contribuíram para o resultado final com aspectos que 

não poderiam, de forma alguma, ser explorados apenas 

através de pesquisa. 

Rodrigo Mesquita contou sua trajetória em 

negócios estruturados em rede, e comentou 

perspectivas para um futuro cada vez mais 

participatório. 

Ethevaldo Siqueira deu um verdadeiro 

depoimento de quatro décadas de jornalismo, que 

mostra como o modo de fazer da atividade mudou ao 

longo desses anos. 
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Redes: Da Agência Estado à Radium 

Systems 

 

 

 

 

 

“Numa linha de tempo, não precisará haver ninguém 

para induzir as cadeias a se organizarem em rede. Elas 

se organizarão automaticamente”. 

 

Rodrigo Lara Mesquita 
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 Quando a Internet havia apenas começado no 

Brasil, Rodrigo Lara Mesquita, ex-diretor geral da 

Agência Estado e atual diretor da Radium Systems, 

propôs ao jornal O Estado de S. Paulo o 

desenvolvimento de um novo modelo de classificados. 

Antecipando a tendência de os processos se organizarem 

cada vez mais em rede, ele sugeriu um sistema nacional 

de classificados, montado sobre uma rede colaborativa 

integrada por jornais de todo o país. 

 A proposta era simples: o Estadão venderia a 

ferramenta para os jornais e montaria a rede e, através 

dessa base de dados, seria possível identificar as 

tendências de mercado, tudo o que estava sendo vendido 

e comprado, e talvez tivesse sido possível, inclusive, 

gerar receitas com esse tipo de serviço no período do 

estouro da bolha. A idéia acabou não sendo executada. O 

conceito, no entanto, permanece atualíssimo. 

 A premissa segundo a qual a rede possui muito 

mais valor do que a soma de seus circuitos individuais, e 

de que é possível empreender a partir dos processos que 

acontecem dentro dela pode ser identificada tanto na 

história da Agência Estado, que começou em 1988, como 

nas perspectivas sugeridas pela Radium Systems, 
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empresa de soluções de tecnologia que presta também 

consultoria na área, e é considerada a versão empresarial 

ou corporativa do próprio conceito de Internet.  

 Na Agência, os processos já eram inteiros 

estruturados em rede: captação, processamento e 

distribuição de informação, bem como as cadeias 

administrativas, comerciais e tecnológicas. Mas a 

distribuição era – e ainda é – centralizada, conforme o 

modelo tradicional de empresas de informação. 

 Na Radium Systems, no entanto, a distribuição 

centralizada de informação – no caso, não mais 

informação especificamente jornalística, mas sim todo o 

fluxo de informação proveniente de uma série de núcleos 

ou comunidades diferentes que fazem parte do cluster – 

deu lugar à gestão do ambiente virtual, ou da rede. A 

Radium Systems, inicialmente, montaria esta rede, e 

depois seria responsável pelo gerenciamento de seus 

fluxos.  

 O sucesso do empreendimento aponta que nos 

processos em rede, o elemento de maior valor é a 

organização dessa informação ou desse conjunto de 

informações. Na verdade, primeiro torná-la digital, em 

seguida oferecê-la de maneira organizada.  
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 A seguir, Rodrigo Mesquita conta sobre cada uma 

das trajetórias1. 

 

PRIMEIRO SITE DE NOTÍCIAS NA WEB 

 

 A Agência Estado foi o primeiro site de notícias 

brasileiro a fazer parte da imensa World Wide Web. 

Tudo começou há 10 anos, com uma página de 4 bytes, e 

o registro www.agestado.com. O serviço, chamado 

Brasil News Roundup, era a versão eletrônica do 

NewsPaper, distribuído até então por fax. Com um 

modem conectado a uma linha telefônica e um browser, 

era possível navegar pelo site da AE, acessar as notícias 

diárias e imagens a qualquer hora do dia, fazendo uso 

de mais uma ferramenta da rede, o hiperlink.  

 

 Em 1988, procurei empreender dentro da 

Agência Estado em uma alternativa de informação para o 

interior do país.  

 Propus ao Grupo utilizar a infra-estrutura de TI, 

que enxergava como a futura plataforma de informação, 

                                                 
1 Trechos de entrevista combinados com artigo publicado no jornal O Estado de S. 

Paulo em 23 de fevereiro de 2005, sob o título: “’AE’, urgente: a mídia somos nós”. 
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para que começássemos a trabalhar com essas novas 

ferramentas. Desenvolvi um sistema de informação 

econômica em tempo real, porque naquela época era o 

único mercado que estava aparelhado para consumir 

informações por esses meios, e que tinha condições de 

bancá-los. Em 92, já éramos líderes de mercado, à frente 

inclusive da Reuters. 

 Desde o início era um produto para o mercado 

brasileiro, com a infra-estrutura de telecomunicações 

correta. O sistema de distribuição era pela sub-banda 

FM. Fazíamos uma parceria com uma rádio local e 

distribuíamos informação pela sub-banda desta rádio. O 

sucesso disso levou à elaboração de um modelo para 

outros setores da economia, como agronegócio e 

indústria, embora o setor financeiro ainda 

correspondesse por 80% da receita da agência. 

 

TECNOLOGIAS ABERTAS 

  

 Em 1996, a Agência começou a utilizar o sistema 

operacional aberto Linux. Inicialmente, para editar o 

broadcast, depois para os diversos outros canais que 

foram sendo criados. Com isso foi possível reduzir o 



Redes: Da Agência Estado à Radium Systems 97

custo do sistema de publicação, que para empresas 

como a Folha e o iG tinham significado um gasto de 

aproximadamente R$ 15 milhões. Isso significou 

também um sistema CRM de BackOffice tailormade 

para a Agência, e dispensou outros gastos com sistemas 

tecnológicos. 

  

 Era impossível imaginar que as TICs (tecnologias 

de informação e comunicação) apresentariam a evolução 

geométrica que vem ocorrendo desde aquela época. 

Muito menos que no início do século XXI, as tecnologias 

não-proprietárias estariam iniciando o processo de 

superação dos grandes monopólios que nasceram com o 

início dessa aventura da humanidade. 

 Hoje é uma tendência você ter cada vez mais 

ferramentas livres equivalentes ao Word, ao Excel.  

Como o mercado tem outras opções, em breve a 

Microsoft precisará abrir o modelo dela.  

 

EM REDE 

 

 A Agência Estado é uma empresa organizada em 

rede. Todos os processos dela acontecem em rede, desde 



Jornalismo Contínuo 98

o processo de captação até a distribuição final. 

Internamente, ela é organizada em células. Núcleos de 

profissionais de informação, tecnologia, comunicação. 

 Essa rede interna de infra-estrutura de 

telecomunicação possibilita a vazão de informação 

constante, necessária pelo próprio negócio da agência. 

Ao mesmo tempo, tem o mesmo modelo do jornal – 

distribuição centralizada de informação.  

  O negócio do jornal é TOP-DOWN. É uma grande 

pirâmide gigante, composta de várias piramidezinhas, 

em que há uma hierarquia muito dura e muito pouca 

margem para troca interna. 

 As empresas jornalísticas, de modo geral, ainda 

não despertaram plenamente para o fato de que a rede 

não é só um novo meio de comunicação, ela é antes de 

tudo fator de rearticulação de processos, privilegiando as 

possibilidades de cooperação, colaboração e 

compartilhamento. 

 Até o advento da Web, os meios de comunicação 

de massa detinham praticamente o monopólio de 

distribuição de informação para uma determinada 

comunidade, num espaço físico especifico. E no primeiro 

momento do novo ambiente em construção, a indústria 
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se restringiu a apenas transferir seu modelo de 

distribuição para a rede.  

 

REDES DIGITAIS DA RADIUM SYSTEMS 
 

 Fundada em 1998, na cidade de São Carlos, São 

Paulo, a Radium Systems é uma empresa de tecnologia 

direcionada à criação de ferramentas de software 

baseadas em Web, que contribuem para a formação de 

portais ou redes colaborativas, que podem ser 

consideradas ambientes virtuais completos. 

 Essas redes são formadas pelas empresas ou 

órgãos do governo que atendem, e toda a cadeia de 

fornecedores e instituições de crédito ou educacionais 

ligados a elas. A Radium Systems leva para o ambiente 

de rede digital todos os processos que acontecem em 

cada uma dessas cadeias individuais, possibilitando 

adicionar inteligência ao resultado final. 

 Quando questionado sobre possibilidades que a 

nova organização em redes trazia, e oportunidades 

que, de maneira geral, as empresas jornalísticas da 

atualidade estavam deixando de perceber, Rodrigo 

Mesquita contou a trajetória da Radium Systems e o 
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resultado de uma das redes inauguradas recentemente 

e com sucesso, a do pólo calçadista de Birigui. 

 A rede é acessada pelo grupo de empresas que 

aderiu ao projeto – são mais de 150 – instituições de 

ensino e pesquisa, bancos e toda a cadeia de 

fornecedores de matéria-prima e serviços. Está dividida 

em oito áreas, de acordo com as necessidades do 

cluster – como é chamado este aglomerado regional, 

comercial no caso de Birigui – como produção, 

tecnologia da informação, desenvolvimento de 

produtos. 

 Além de levar para essas empresas, institutos, 

companhias e instituições a que ordinariamente elas 

não teriam acesso, como Bradesco, Instituto Europeu di 

Design, Intel e MIT, a Radium Systems oferece para 

esses últimos um novo produto, antes inexistente no 

mercado, um cluster digitalizado. 

  O cluster digitalizado aplica o conceito de 

organização em rede com sucesso e substitui o modelo 

de negócios centralizado de detenção e distribuição de 

informação. No interior da rede, há uma série de 

processos de informação acontecendo, mas todos os 
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agentes da rede têm a possibilidade de interferir nesses 

processos. 

 Ao gerenciar esta rede, a Radium Systems 

consegue identificar oportunidades de projetos coletivos 

e “vender” um cliente ou audiência cada vez mais 

adequado para esses parceiros nacionais e 

internacionais. O conceito é o mesmo do sistema 

nacional de classificados, e funciona.  

 “Informação hoje é commodity. Mesmo se a 

informação que você oferece for um pouco melhor, 

ainda não é diferencial. Ao oferecer uma audiência 

digitalizada e qualificada, a Radium Systems soluciona 

essa questão”, afirmou o repórter de tecnologia do 

Estado, Renato Cruz.           

 

 Quando a Radium Systems foi criada, entre 97 e 

98, eu tinha começado a olhar para a pequena e média 

empresa e para a educação, atrás de processos de 

networking. Minha equação era explorar um maior 

número de possibilidades de rede. 

 A proposta da Radium Systems é gerenciar toda a 

rede e a articulação de negócios do cluster. Para isso, 

realizamos um processo de planejamento estratégico, 
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identificando oportunidades de executar projetos 

coletivos e indicando para cada pedaço da rede 

mediadores, que podem ser consultores ou profissionais, 

e funcionarão como gerentes de cada um dos projetos. 

 Depois que o ambiente virtual é montado, ele 

inclui comunidades, fóruns, chats, área de notícias – 

internas e externas. A rede é gratuita, montada sob a 

tecnologia de comunicação mesh (contribuída) da Nortel, 

e até o fim do ano de 2005, Birigui terá um sistema de 

comunicação de última geração, que causará um 

profundo impacto na economia local. 

 No início, as pequenas empresas de calçados se 

perguntavam como seria possível fazer o projeto em 

conjunto com o concorrente sem perder a identidade. 

Aos poucos eles entenderam que o processo em rede só 

tinha a acrescentar para o negócio deles. 

 As receitas da Radium Systems vêm da 

informação organizada da estruturação de negócios, e é 

uma elaboração aberta, transparente e contribuída, que 

tende a evoluir geometricamente e já rompeu as 

barreiras entre produtor e consumidor. 
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 Enxergo no futuro uma economia muito mais 

aberta, mais automatizada e pessoas recebendo pelo que 

fazem num pedaço do processo. 

 O homem passa a ser parte de um processo com 

máquinas, e desenvolve seu potencial para colaborar e 

compartilhar. 

 Numa linha de tempo, não precisará haver 

ninguém para induzir as cadeias a se organizarem em 

rede. Elas se organizarão automaticamente. 

 

 

Rodrigo Lara Mesquita é jornalista há 28 anos. Como 

empresário, dirige hoje a Radium Systems e esteve à 

frente da diretoria geral da Agência Estado por 10 

anos. Ainda no Grupo Estado, trabalhou em diversas 

funções do Jornal da Tarde. Desde 1992 é um dos 

pesquisadores ligados ao MIT Media Lab, laboratório 

de mídia do MIT - Massachussets Institute of 

Technology.  
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Ethevaldo Siqueira e 40 anos de Jornalismo 

 

 

 

““““Nós fomos criados num sistema gutenberguiano de 

papel e leitura e depois descobrimos o computador””””. 

 

Ethevaldo Siqueira 
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Em 30 de agosto de 2005, Ethevaldo Siqueira escreveu 

em sua coluna de domingo no jornal O Estado de S. 

Paulo um artigo sobre a revolução tecnológica que a 

geração dele havia testemunhado. Abaixo ele conta 

sobre as quatro décadas de  jornalismo.  

 

DAS LINOTIPOS AO PC  

 

 Há 38 anos o jornalismo era feito com uma 

tecnologia praticamente igual à de um século antes, num 

trabalho que hoje seria considerado artesanal. 

 As linotipos eram tipos metálicos fundidos na 

hora. Alguém copiava as laudas numa dessas máquinas e 

transformava o texto em linhas, com tipos de chumbo, 

praticamente do jeito que Gutenberg havia inventado. 

Apenas a máquina que fundia os tipos tinha sido 

inventada por Mergenthaller. Essa máquina duraria 

praticamente um século, até os anos 80. 

 O consumo de energia era brutal, porque você 

precisava fundir as peças com eletricidade. Quando as 

barras de chumbo eram fundidas, as formas faziam 

letras, as letras faziam linhas, as linhas faziam parágrafos 

e assim por diante. 
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 Depois a linotipo foi substituída pela 

fotocomposição. Tinha esse nome porque as letras eram 

fotografadas, cortadas com estilete e coladas em cima da 

página do jornal. Depois do chumbo, veio a composição 

eletrônica. Hoje o processamento de texto é 

completamente eletrônico. 

 O Estadão tinha 147 linotipos, máquinas que 

tinham uma altura de 3m. Hoje são 3 mil computadores, 

distribuídos para todas as funções, cada jornalista 

trabalha no seu. São terminais para o Jornal da Tarde, 

para o Estadão, para edições especiais, além da parte 

administrativa do jornal, a parte de contabilidade. Tudo 

informatizado, coisa que era impensável há 38 anos. 

 

NOVAS TECNOLOGIAS, NOVOS DESAFIOS 

 

 Houve uma série de problemas e de desafios. Era 

uma transformação completa dos parâmetros dos 

profissionais. Havia o jornalista que não queria trabalhar 

num computador porque tinha medo de uma nova 

máquina. “Quero a minha máquina de escrever”, ele 

dizia.  
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 Em 1982, a Folha de S. Paulo tirou as máquinas 

de escrever e colocou terminais. Isso criou um impacto. 

De um dia para o outro, o jornal demitiu 72 jornalistas 

que trabalhavam na revisão. Não precisavam mais de 

revisor. No monitor, era possível fazer a própria revisão. 

Era possível também colocar um software que eliminasse 

os erros de grafia. Um subeditor podia ler no terminal 

dele o que o jornalista tinha escrito em outro terminal, e 

fazer uma revisão inerente ao processo. 

 Hoje não se fala mais em revisor. Acabou uma 

profissão. Eles poderiam ter sido reaproveitados como 

redatores, repórteres. Mas o objetivo do jornal na época 

era reduzir custos. E a tecnologia, ao eliminar 

determinadas etapas do trabalho, determinadas funções 

e até profissões, possibilita enxugar o quadro.    

  

LEADS DE PAPEL 

 

  Quando você começava a escrever, precisava de 

um bom lead, uma boa abertura para a matéria. Então 

você colocava uma lauda e tentava fazer um lead. Se não 

conseguia, em vez de riscar, você fazia uma bola de papel 
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e jogava no chão. No fim, as cestas de lixo estavam cheias 

de laudas com os leads que não eram utilizados. 

 Uma outra técnica que usávamos era começar a 

matéria pela lauda número 2. E no fim, então, você 

concluía com um lead bem feito.  

  Havia uma montanha de papel de folhas em 

branco diagramadas para o formato padrão de uma 

lauda, 20 linhas e 70 toques. Você escrevia as vinte 

linhas ali, e os toques eram contados manualmente. O 

diagramador desenhava com régua e papel do jeito que 

sairia na página. Quando não cabia, era preciso reduzir a 

matéria. Ou você reescrevia ou eliminava à caneta o que 

queria tirar, e o diagramador excluía da página depois. 

 

TELECOMUNICAÇÕES 

 

 O que mais vi mudar foram as telecomunicações. 

O jornal tinha 6 linhas telefônicas, que entravam no 

PABX e eram distribuídas para 200 pessoas. Todos 

tinham ramal, mas não havia tronco de saída. O sistema 

telefônico brasileiro era minúsculo comparado ao que é 

hoje. E era inteiro analógico.  
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 Não havia Internet ou fax. Havia umas máquinas 

imensas que recebiam as fotografias por sinais de longa 

distância. Eram as chamados radiofotos. A máquina 

tinha um cursor que riscava a página de ponta a ponta e 

a foto final era toda cheia de sombras e manchas. Parecia 

um esboço da foto que foi enviada, como se tivesse sido 

transmitida de um outro aparelho.  

 O fax chegou para nós nos anos 80. Até lá, só 

tínhamos telex e radiofoto. A radiofoto era uma máquina 

imensa que custava 100 mil dólares. Hoje você recebe 

num anexo de e-mail uma foto perfeita, digitalizada. 

 

AS AGÊNCIAS DA VARIG  

  

 A mudança mais importante foi a conjugação do 

computador com as comunicações. Sempre fiz cobertura 

internacional. Quando viajava para cidades como Paris, 

Nova York ou Tóquio, perdia o contato com o país. Os 

jornais não davam notícias daqui, só se matassem um 

presidente. Raras vezes você conseguia informação 

recente do Brasil.  

 Hoje, de qualquer lugar no mundo, quando você 

entra na Internet, fica sabendo do que aconteceu ontem. 
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Por exemplo, o habeas corpus do Maluf acabou de ser 

concedido. Na Internet eu tenho um mundo, e não 

precisa ser na minha mesa. Se eu estiver na Itália, 

entrarei na mesma página que acesso aqui. 

 Naquela época, depois de uma semana de Paris, 

eu estava totalmente desatualizado. Então eu ia até uma 

agência da Varig. Eles às vezes levavam notícias de uma 

semana atrás. A Veja da semana anterior, jornais de 3 ou 

4 dias atrás.  

 Se a nossa atualização não vinha pela Varig, a 

outra opção era fazer uma ligação internacional 

telefônica, que era muito cara. Nos anos 70, um minuto 

de ligação internacional custava de 5 a 10 dólares.  

 As matérias eram enviadas pelo telex, e 

precisavam ser redigitadas no Brasil. Quem redigitava 

muitas vezes introduzia erros, e eu não podia fazer a 

revisão final do meu próprio texto. Fotografia era 

impossível mandar. Mandávamos um rolo de filme. O 

piloto da Varig trazia e alguém do jornal ia até o 

aeroporto buscar. Se fosse num vôo de Tóquio, que leva 

26hs de viagem, minha matéria já saía com 26hs de 

atraso. No mínimo 26hs, porque era a partir dali que a 

matéria ia começar a ser preparada. 
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PRIMEIROS ANOS DA WEB 
 

 A Web entrou nas redações no começo dos anos 

90, muito lentamente. E entrou porque muitos de nós 

tínhamos contato com a USP, que tinha uma rede 

precursora da Internet, a Bitnet. A diferença é que a 

Bitnet não usava a linguagem da Internet, como HMTL. 

Você não tinha um browser para navegar. Na verdade 

você transmitia e recebia blocos de texto. 

 Hoje você tem um mundo em tempo real. 

 A notícia de maior impacto para milhões de 

pessoas, milhares de jornalistas no mundo, foi a 

derrubada das torres gêmeas de NY. Eu estava na frente 

daquele computador Macintosh. Assinava um serviço do 

NYTimes chamado news alert.  Estava escrevendo 

quando começou a piscar o news alert, dizendo que um 

avião acabava de se chocar com a torre sul. Supunha-se 

que era um acidente. 
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JORNALISMO COLABORATIVO 

 

 Com o blog que vou lançar no mês que vem, estou 

abrindo um leque para muito mais gente do que o leitor 

de papel.  

 Todos os meus artigos vão estar arquivados, 

como também a coluna do Estadão, e haverá uma agenda 

com sugestões daquilo que você não pode perder na 

minha área.  

 Há jornalistas que hoje têm muito mais leitores 

nos seus blogs do que nos jornais tradicionais. Há vários 

canais para você falar com o público. O livro é um canal. 

Se você abrir o meu livro, vai encontrar meu e-mail. É 

fundamental que eu tenha este e-mail. Já o blog oferece 

uma característica desse jornalismo em fase eletrônica, 

que é um feedback muito mais rápido. 

 Os blogs exigem especialização. O jornalista 

obtuso, que não conhece nada, não vai ter muito espaço. 

Se você assistiu a uma explosão, acidente, assalto, você 

vai contar aquilo. Mas você não vai assistir a um 

flagrante todos os dias. Você não vai ter repórter para 

ficar em cada local do mundo assistindo. Mas vai ter 

testemunhas que podem se manifestar com um celular, 



Ethevaldo Siqueira e 40 anos de Jornalismo 

 
113 

ou com câmeras digitais. Está nascendo uma espécie de 

jornalismo colaborativo.  

 O que eu acho fantástico como exemplo de 

jornalismo colaborativo é a wikipedia. E está fazendo 

jornalismo todos os dias. Eles pegam um fato do dia e 

dão todo o retrospecto daquela notícia. Você pode fazer 

um jornalismo de primeira qualidade hoje com fontes 

confiáveis. Aqui eles não colocam nada que não seja 

comprovadamente verdadeiro. Por exemplo, se você 

quiser editar a parte sobre células-tronco, todos os 

especialistas no assunto vão ler e corrigir ou acrescentar. 

É um trabalho coletivo, gratuito, espontâneo. É uma rede 

perfeita do conhecimento. 

 

OS ANOS 90  

 

 Quando o historiador, lá no futuro, examinar a 

década de 90, verá uma década que mudou todos os 

paradigmas. Cai o muro de Berlim, cai o comunismo. A 

Internet e o celular emergem e decolam. 

 A microeletrônica vai ter um impacto nisso com 

certeza. Entre 1970 e 85, a capacidade de 

armazenamento dos chips foi multiplicada por mil, 



Jornalismo Contínuo 

 
114

passou de um Kbyte para um Megabyte. Depois de mais 

15 anos, esta capacidade atingiu um Gigabyte. Em 2015, 

chegaremos a um Terabyte. 

 Enquanto o telefone levou 74 anos para chegar ao 

número de 50 milhões de usuários, o celular levou 

apenas 5, e a Internet, 4. Houve uma globalização da 

infra-estrutura de telefone do mundo inteiro. 

 

MOBILIDADE E CONVERGÊNCIA 

 

 O jornalismo vai se juntar à mobilidade. O celular 

terá displays cada vez maiores. Você tem um computador 

de mão, mesmo que ainda não seja dos mais 

confortáveis. 

 O mundo se digitalizou. 

 Antes, os meios de comunicação eram bem 

distintos. A imprensa, o rádio, a TV, o cinema, o 

computador, o telefone eram mundos distantes e hoje 

estão numa plataforma só: a Web. 

 O que é a convergência? Computador, telefone e 

conteúdo. 
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 Você terá acesso à Internet sem computador. Via 

televisão. Televisão broadcast, televisão digital. Rádio 

digital.  

 Você terá uma Internet sonora, que transmite 

áudio mensagens e videomails. Daqui a 10 anos você terá 

mais da metade da população do planeta com acesso à 

Internet. 

 

FUTURO DO JORNAL DE PAPEL 

 

 Qual é o futuro do jornal? Os jornais vão 

desaparecer. Se vão durar mais 20, 30 anos, não sei. 

 Nós fomos criados num sistema gutenberguiano 

de papel e leitura e depois descobrimos o computador. 

 O jornal de papel é muito cômodo. Você volta a 

página, tira xérox. Ele tem uma série de vantagens para a 

manipulação, como um livro também tem. 

 Em novembro do ano que vem haverá o 

Congresso Mundial do Jornalismo no Brasil. Faço parte 

da comissão organizadora, e vamos falar do futuro do 

jornalismo. Todo mundo quer saber o que vai acontecer. 

Este tema está na primeira linhas das preocupações dos 

jornalistas e das empresas jornalísticas do mundo todo.  
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 Hoje você precisa competir com a capilaridade da 

Internet. No Brasil a Internet já atngiu mais de 20 

milhões de usuários, muito mais do que o número de 

leiores de jornais. 

 A Agência Estado hoje distribui conteúdo para o 

Brasil todo e concorre com a Folha, o Globo. São poucos 

geradores, mas começam a proliferar sites informativos e 

blogs, milhares de novos atores que entram em cena e no 

conjunto têm muito peso. 

 O blog do Noblat é um exemplo. Ele passa a 

receber informações de fontes diferentes dos jornais, e 

adquire credibilidade. Se a taxa de acerto é muito alta, 

ele ganha respeito e compete melhor. 

 Por isso, o Estadão, por exemplo, chamou o 

Noblat para trabalhar com eles. Não é uma tendência de 

monopólio, é muito difícil monopolizar a informação. O 

que pode acontecer às vezes é algum oligopólio, poucos 

atores produzindo informação. 

 

DEMOCRACIA DA INFORMAÇÃO 
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 Uma verdadeira democracia da informação ainda 

está distante, embora você tenha mais ferramentas e 

muito mais ONGs falando hoje do que há 20 anos. 

 A capilaridade da Internet esá aumentando, mas 

20 milhões de usuários não entram ao mesmo tempo 

nem nos mesmos lugares. Não existe uma audiência de 

20 milhões de pessoas para os mesmos jornais, para as 

mesmas fontes de informação. 

 As comunicações são virais, mas mesmo com 

todos os blogs, todos os sites independentes, todas as 

ONGs e os internautas, a grande mídia ainda é 

dominante. 

 Mas cada vez mais, há mais nichos de 

informação. Há uma diversificação. Se você quer 

variedade, encontra variedade. 

 

Ethevaldo Siqueira é repórter especializado em novas 

tecnologias e escreve para o jornal O Estado de S. Paulo 

desde 1967. Em 2004 publicou 2005: Como Viveremos, 

uma grande reportagem sobre o provável impacto das 

tecnologias de informação e de comunicação na vida 

dos homens nos próximos anos.   
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Jornalismo Precisa de uma Saída i-Pod? 

 

 

 

 

“O que é isso que ainda chamamos de jornalismo? Um 

jornal é um registro analógico em papel que tem 

páginas, números e volumes”. 

 

Bruce Sterling, respondendo por e-mail à pergunta sobre o futuro do 
jornalismo 
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Spime pode ser o objeto do futuro. Ele nasce 

digital, como a maioria dos produtos da nossa era de 

informação, mas nunca realiza completamente a 

transição para a matéria. Na verdade ele possui um 

suporte informacional extremamente rico, e pode 

considerar-se que a sua parte material não passa de uma 

cópia impressa (hard copy) dessa informação. Ele pode 

ser reprogramado e alterado a qualquer momento. 

O spime vem junto com todas as informações que 

podem ser associadas a ele. O código de identificação 

(ID), o histórico de propriedade (se já pertenceu a algum 

outro usuário, e qual/quais), um hardware para 

localização geográfica, um software para estabelecer 

posição em espaço-tempo, um manual de sugestões para 

customização pós-compra, um site público para 

interação (imagine um .com para cada tipo de produto 

existente no mercado!). Além de tudo isso, o spime 

atualiza sua própria database sem a interferência de 

usuários. É capaz de identificar no ambiente uma 

informação relevante para o usuário e absorvê-la. Ao 

mesmo tempo, está o tempo todo oferecendo 

informações para este ambiente, num processo contínuo. 
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O universo do spime é inteiramente 

informacional. Temos hoje precursores desses objetos 

em nossas plataformas de computação ou nos chamados 

gizmos. Mas segundo Bruce Sterling, em seu recém 

lançado Shaping Things, aos poucos não precisaremos 

sequer de plataformas para computar. 

 

 Em outubro de 2005, o NYTimes publicou uma 

matéria sobre o futuro do jornalismo (a exemplo de 

muitas matérias que foram publicadas sobre o mesmo 

assunto nos últimos meses), que levantava uma premissa 

interessante: a de que o jornalismo precisa no momento 

de uma saída i-Pod. 

 Segundo o jornal, digitalizar os conteúdos 

jornalísticos não é suficiente. Precisamos é de um novo 

modo de ler jornais ou de nos relacionarmos com o 

jornalismo. Como quando a proliferação da música 

digital ameaçou os grandes estúdios e a Macintosh 

inovou com a criação de um aparelho que propunha um 

novo modo de consumir música. 

 Há tecnologias que vêm sendo desenvolvidas há 

alguns anos e provavelmente participarão de uma 

abordagem “i” ao jornalismo. Enquanto tablet PCs e 
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viewpads são opções limitadas devido à dependência 

extrema de energia, o e-ink1 que vem sendo 

desenvolvido pelo laboratório de mídia do MIT  parece 

imitar as vantagens do papel. Display não líquido, a tinta 

eletrônica superaria os limites de armazenagem (e de 

energia) e solucionaria a busca por displays semelhantes 

ao papel. Qualquer objeto poderia servir de superfície à 

tinta eletrônica. No presente momento, a única limitação 

é justamente o custo da tecnologia. 

 Mas será que a tecnologia sozinha seria capaz de 

implementar um novo jornalismo? Provavelmente não. 

Talvez precisemos de um jornalismo-spime,  algo mais 

dinâmico do que plataformas. Como seria um jornalismo 

que trouxesse a cada nova reportagem todas as 

informações possivelmente relevantes e associadas a ele? 

 Ou como John Battelle comentou em seu 

Searchblog, a respeito de uma matéria da revista Time 

sobre busca publicada em agosto (On The Frontier of 

Search ou Na Fronteira da Busca), publicada em agosto 

de 2005, o jornalismo digital exige essas relações feitas 

através de links. Como, numa matéria sobre busca, é 

                                                 
1 Negroponte, Nicholas. Surfaces and Displays, publicada na Wired em janeiro de 

1997. Ver  http://www.wired.com/wired/archive/5.01/negroponte_pr.html 
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possível deixar de incluir os endereços para os diversos 

sites a que se faz referência?  

 À medida que as informações são indexadas num 

banco de dados universal (hoje esta database é a do 

Google), se torna cada vez mais possível recuperar essas 

informacões a qualquer momento. Num jornalismo 

verdadeiramente digital, será possível ter acesso a toda e 

qualquer informação que esteja relacionada à 

reportagem (se continuarmos a utilizar o nome 

“reportagem”). Por trás de cada história, haverá uma 

série de outras histórias. As informações serão 

identificáveis por números e farão sugestões de leitura 

(se ainda chamarmos essa atividade de leitura). 

Continuidade, participação e inteligência definirão todo 

o processo. 

 

   

 



Jornalismo Contínuo 124

Jornalista Contínuo: o Detetive da 

Informação 

 

 

 

“Nós assinamos o conteúdo de uma série de editores. 

EPIC nos permite mesclar as opções deles como 

quisermos. EPIC é um sumário do mundo: mais 

profundo, mais abrangente e com mais nuances do 

que tudo que foi possível antes”. 

 

EPIC 2014 
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Em 2004 dois estudantes da Michigan State 

University, Robin Sloan e Matt Thompson, colocaram no 

ar o vídeo EPIC 2014, que prenunciava que em 10 anos 

a imprensa como a conhecemos não existiria mais. Neste 

futuro não muito distante, o tradicional NYTimes estaria 

limitado à versão offline ou impressa, e todo o consumo 

de informação seria definido por um produto lançado 

pelo Googlezon ou Google do futuro – EPIC: Evolving 

Personalized Information Construct. 

As regras do EPIC seriam muito simples. Todos 

receberíamos um pacote de informações totalmente 

customizado – jornalístico e publicitário, ao mesmo 

tempo – que seria construído basicamente a partir dos 

newsbots do Google. De uma forma totalmente 

dinâmica, esses “robôs” arrancariam fatos e frases de 

todas as fontes de conteúdo e entregariam para cada 

usuário uma história diferente. Como todos 

contribuiríamos como fonte de informação, todos 

receberíamos por uma parte do todo. 

Mas o jornalista não deixaria de existrir. Haveria 

uma série de freelance editors, cujo conteúdo 

poderíamos assinar. O pacote customizado de cada um 

desses usuários incluiria o conteúdo mesclado de 
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diversos editores diferentes, que seriam os jornalistas de 

amanhã. Não só o jornalista profissional de hoje, nem só 

o colunista Op-Ed, ou o blogueiro, mas talvez um tipo 

que incluísse todos eles. 

 

 O jornalista contínuo entra neste cenário com  

a função que nunca poderia ser atribuída ao mecanismo 

automizado do EPIC: servir de filtro explanatório e 

investigativo à informação disponível. Ou seja, ir além 

do que os algoritmos e equações do Google e de outros 

search engines conseguem executar.  

O jornalista teria uma participação mais 

importante do que o Google na organização da 

informação. Ele seria um detetive de informação, aquele 

que por um processo não-automático seria capaz de 

juntar várias áreas do conhecimento, editar e gerenciar a 

imensa base de dados que vem sendo formada. Ele 

funcionaria ao lado dos Googlebots e dos diversos 

algoritmos e sistemas inteligentes que existiriam na rede. 

Teria um papel muito mais importante do que a de 

veículos  e publicações, que de certa forma estariam 

condensados debaixo de plataformas como a do 

GoogleNews. Não seria a informação pela informação 
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apenas. Migraríamos para uma realidade de cada vez 

mais interpretação: não mais o perfil editorial fechado de 

um único jornal, mas as interpretações possíveis de 

diversos editores livres, que estariam colocando seu 

conteúdo na rede, continuamente.  

Os jornalistas contribuiríam não só para a 

continuidade dos processos – mais ou menos garantida 

pela tecnologia envolvida e pelo modus operandi do 

Google entre outros – como para a inteligência e 

participação dos mesmos. O conteúdo desses editores 

teria um outro valor frente aos algoritmos dos sistemas 

informatizados, justamente porque quanto melhor a 

qualidade, mais pessoas assinariam este conteúdo. E 

quanto mais assinaturas1, mais circulação.  

De um modo geral, enquanto os processos de 

produção, circulação e consumo teriam evoluído e se 

digitalizado, o papel do jornalismo e do jornalista, suas 

regras internas, dinâmicas desde o início, 

permaneceriam.  

                                                 
1 O termo exato é “subscribe”, principalmente porque assinatura é um conceito que 

não faz sentido num cenário digital. 



Agradecimentos 

 

Aos entrevistadosAos entrevistadosAos entrevistadosAos entrevistados    

(indispensáveis) 

 

Bruce Sterling 

Dan Gillmor 

Ethevaldo Siqueira 

John Battelle 

Marcelo Nóbrega 

Renato Cruz 

Rodrigo Lara Mesquita 

Silvio Mieli 

Simon Widman 

 

 

 



 

Bibliografia 

 

Al Khalili, Jiam. Quantum: A Guide for the Perplexed 

(W&N 2003) 

Battelle, John. A Busca (Campus 2005) 

Cruz, Renato. Economia de Excesso: Vendendo 

Informações na Rede Mundial (1999) 

Gillmor, Dan. We The Media (O’Reilly Media 2004) 

Gitelman, Lisa. Pingee, Geoffrey. What’s New About 

New Media in: New Media (MIT PRESS 2003) 

Hartley, John. The Frequencies of Public Writing in: 

Democracy and New Media (MIT PRESS 2003) 

Jenkins, Henry. Thorburn, David. The Digital 

Revolution, the Informed Citizen and the Culture of 

Democracy in: Democracy and New Media (MIT 

PRESS 2003) 

Jenkins, Henry. Thorburn, David. Toward an 

Aesthetics of Transition in: Rethinking Media Change: 

The Aesthetics of Transition (MIT PRESS 2003) 

Kaku, Michio. Parallel Worlds (Doubleday 2004) 

McLuhan, Marshall. Os Meios de Comunicação como 

Extensões do Homem (Cultrix 1964) 

Murphy, Priscilla Coit. Books are Dead, Long Live 

Books in: Rethinking Media Change: The Aesthetics of 

Transition (MIT PRESS 2003) 

Negroponte, Nicholas. Being Digital (Vintage 1995) 

Siqueira, Ethevaldo. 2005: Como Viveremos (Saraiva 

2004) 



 

Smith, Abby. Why Digitize (Council on Library and 

Information Resouces 1999) 

Sterling, Bruce. Shaping Things (MIT PRESS 2005) 

Sterling, Bruce. A Good Old Fashioned Future 

(Bantam 1999) 

Stross, Charles. Accelerando (e-book disponível em 

www.accelerando.org) (Ace Hardcover 2005)  

Umble, Diane. Sinful Network or Divine Service: 

Competing Meanings of the Telephone in Amish 

Country in: New Media (MIT PRESS 2003) 

Wells, H.G. World Brain: The Idea of a Permanent 

World Encyclopaedia (1937) 

http://sherlock.berkeley.edu/wells/world_brain.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Alguns dos sites pesquisados: 

 

http://google.com  

http://cba.mit.edu/ 

http://web.mit.edu/m-i-t/ 

http://www.media.mit.edu/ 

http://nytimes.com 

http://battellemedia.com 

http://technologyreview.com 

http://yahoo.com 

http://estado.com.br 

http://ft.com 

http://forrester.com 

http://edge.org 

http://informationweek.com  

http://ibm.com  

 http://blog.searchenginewatch.com 

http://dmnews.com 

http://siliconvalley.com 

http://oreilly.com 

http://jb.com.br 

http://radiumsystems.com 

http://washingtonpost.com 

  


