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RESUMO

O presente artigo tem como objetivo analisar as transformações do jornalismo
digital no âmbito do consumo, considerando as mudanças na rotina produtiva
de jornalistas profissionais e os hábitos dos leitores que consomem notícias em
plataformas digitais. A análise parte da perspectiva de que a convergência
digital atua no plano cultural do cosumo, caracterizando-se também pela
integração e troca de informações entre jornalistas e leitores, e gerando assim
novas possibilidades de interatividade para o leitor contemporâneo.

Palavras-chave: Comunicação digital; jornalismo digital, convergência mídias.

ABSTRACT

This article aims to analyze the transformations of digital journalism in the field
of consumption, considering the changes in the productive routine of
professional journalists and the habits of readers who consume news on digital
platforms. The analysis starts from the perspective that the digital convergence
acts in the cultural plane of the cosumo, being characterized also by the
integration and exchange of information between journalists and readers, and
thus generating new possibilities of interactivity for the contemporary reader.

Keywords: Digital communication; digital journalism, media convergence.
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1 INTRODUÇÃO

As mídias tradicionais estão perdendo espaço para as mídias digitais,
que têm se tornado a principal fonte de informação do público. A digitalização
dos meios de comunicação, a convergência, os processos de colaboração e
participação e os movimentos migratórios das audiências, que buscam
conteúdos em diferentes plataformas, têm obrigado os jornalistas a se
reinventar, buscando novos nichos no mercado de trabalho.
Os jornalistas utilizam o Twitter para informar os seguidores dos veículos
de comunicação sobre as notícias que está acontecendo no momento, por
conta desse último aspecto, passou a ser o meio mais eficaz de consolidar seu
nome como uma marca. Os repórteres usam a rede social do Facebook, para
criar uma conexão entre os meios de comunicação - a plataforma é um
universo virtual que os usuários usam para debater e compartilhar vários
assuntos. O Youtube é um canal de vídeos do Google, onde os repórteres
utilizam para realizar suas matérias e a prática profissional para um mundo
virtual. O Instagram é uma rede social de compartilhamento de fotos e vídeos,
que os jornalistas podem utilizar para apresentar as notícias de forma resumida
e rápida.
A convergência digital é a ferramenta ideal para os jornalistas, desta
forma a informação chega mais rápido aos internautas e também trouxe os
leitores mais próximos aos comunicadores de comunicação, e, além disso, as
redes sociais foi um grande suporte para a transformação da convergência
digital no jornalismo.
Segundo Jenkins (2009), o crescimento das novas mídias, do seu
consumo e da interação, partindo do ponto que as informações podem ser
transmitidas de diversas formas, canais e sistemas de mídias. Uma forma de
definir tais transformações tecnológicas, culturais, sociais e até econômicas
com base nesse novo mercado dos meios de comunicação.
Desta forma, o propósito deste estudo é explorar o ambiente digital no
qual o jornalismo se materializa com a mudança de paradigma do analógico
para o digital. Hoje buscamos a informação através dos nossos smartphones e
tablets, visto que as notícias com as mídias tradicionais chegam sempre
atrasada, bem diferente que as mídias digitais que estão sempre à frente
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através da convergência digital.
Partindo do que é observado nas mídias digitais, e levando em
consideração a utilização da comunicação digital, a presente pesquisa reúne
vários exemplos de dados no intuito de responder ao problema da pesquisa.
De que forma os profissionais de jornalismo foram prejudicados com a
convergência digital? Qual é o ponto de vista dos leitores quanto à nova
plataforma no jornalismo? Como foi para os leitores mudar seus hábitos de
mídias tradicionais para digital? Como foi a nova rotina dos comunicadores de
comunicação quanto à nova transformação digital?
O objetivo geral desse artigo é analisar a transformação no jornalismo
que gerou modificações nos hábitos dos leitores e dos jornalistas. Os objetivos
específicos são: a) identificar como a convergência digital pode ter impactado
na rotina dos leitores que sempre utilizaram a mídia tradicional; b) conceituar
hábitos e consumo no jornalismo; c) descobrir os fatores relevantes da
convergência digital; d) compreender como a mídia digital se tornou presente
na rotina dos leitores e; e) verificar se as novas tecnologias estão sendo
adotadas no ponto de vista dos leitores.
O presente estudo terá sua natureza de pesquisa aplicada com base nos
dados de literatura, para gerar conhecimento para aplicar a prática dirigida à
solução de problemas específicos, com a sua abordagem qualitativa que se
baseia na interpretação e atribuição de significados aos fenômenos
observados.
Para Minayo (2001), os aspectos da prática que não podem ser
quantificados, centrando-se na clareza e explicação da dinâmica das relações
sociais. A pesquisa trabalha com o conceito, motivos, aspirações, o que
corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos
fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.
Quanto ao gênero trata-se da pesquisa ligada à prática de conhecimento
científico para fins explícitos de intervenção na realidade, com seu objetivo
explicativo que visa identificar os fatores que determinam ou contribuem para a
ocorrência dos fenômenos.
Segundo Gil (2007), os motivos que determinam e contribui para o fato
dos acontecimentos, a pesquisa esclarece o porquê das coisas através dos
resultados oferecidos.
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2 JORNALISMO E SOCIEDADE

O princípio do jornalismo sempre foi focado na conscientização sobre
movimentos políticos, conflitos e informações de contexto. Além disso,
atravessou barreiras para seus conteúdos serem ligados ao público, o jornal
acabou sendo transformado em produto, fundamentado no trabalho das
equipes profissionais.
O surgimento da palavra lead tem origem da língua inglesa e no
jornalismo, é a cabeça chave da reportagem, pois é no primeiro parágrafo que
esta resumida os fatos da noticia. Também conhecido como abertura da
reportagem, “é o primeiro parágrafo de uma notícia e deve narrar,
resumidamente, o fato mais relevante da série de fatos que compõem a notícia”
(CALLADO, 2002, p.46).
O jornalismo sempre esteve atento com as novas transformações das
tecnologias. De acordo com Rogério Christofoletti na obra Ética no Jornalismo
(2008), “por conta da informática, dois impactos foram determinantes para virar
o jornalismo do avesso: digitalização da informação e facilitação na distribuição
dos dados” (CHRISTOFOLETTI, 2008, p. 95).
O avanço da plataforma digital está crescendo no mercado e diminuindo
o impresso, além disso, a impressa em geral começou a se modificar,
adaptando-se às novas maneiras de veiculação e tratamento da notícia. O
jornalismo impresso é o meio de comunicação mais antigo e seu avanço deixou
marcas significantes da prensa gráfica de Gutenberg até os dias de hoje, com a
chamada da terceira revolução da comunicação, surgiu o jornalismo digital.
As mudanças estruturais na sociedade atual que se une em rede para
emitir a opinião, discutir o presente e propor novas diretrizes. Além do mais, a
plataforma digital funciona como facilitador para aproximar os leitores e as
empresas dos veículos de comunicação que precisam gerar confiança e
agilidade nas informações através dos meios digitais.
A internet na vida da sociedade em rede mostra que ela é mais do
que apenas uma ferramenta gerencial e organizacional: é também o
espelho do ser humano, ao refletir todas as ações dele além do
campo virtual. Deste modo, como o reflexo se altera conforme os
movimentos da sociedade em rede, esse instrumento ganha vida e se
transforma mutuamente junto com essa sociedade (CASSIANO,
2011, p. 22).
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O jornalismo apresenta as notícias, os fatos e divulgação de informação
e também define como á pratica de coletar, redigir, publicar informações sobre
eventos atuais. É através dos jornalistas que os leitores estão sempre
atualizados, além disso, contam histórias fantásticas e também muitas lições
de vidas.
Segundo Traquina (2005), a informação é processada em formato de
produto e não de noticia.
O jornalismo como conhecemos hoje na sociedade democrática tem
suas raízes no século XIX. Foi durante o século XIX que se verificou
o desenvolvimento do primeiro mass media, a imprensa. A vertiginosa
expansão dos jornais no século XIX permitiu a criação de novos
empregos neles; um número crescente de pessoas dedica-se
integralmente a uma atividade que, durante as décadas do século
XIX, ganhou um novo objetivo – fornecer informação e não
propaganda (TRAQUINA, 2005, p. 34).

Os jornalistas são conhecidos como a atividade de fazer pública e saber
passar a informação para os leigos de diversos tipos de conteúdos. Os
repórteres são os elementos muito importantes hoje, pois são eles que fazem a
apuração, investigação, buscam fontes confiáveis, sobre diversos fatos que
está acontecendo em vários lugares do Brasil.
Para Sousa (2004), o jornalismo é fundamental para as ideologias da
objetividade e do profissionalismo.
A ideologia da objetividade leva os jornalistas a construírem notícias
de maneira a que estas “espelhem” o melhor possível a realidade; a
ideologia do profissionalismo alimenta o sentido de missão dos
jornalistas, contribuindo para uma atividade de vigilância ativa dos
poderes (SOUSA, 2004, p. 26).

Desta forma, á história do jornalismo é o principio da troca de informação
com o público, histórias e lições de vidas. Além disso, obtivemos a
convergência digital no jornalismo para as notícias chegarem mais rápido aos
com um simples toque no seu tablets ou smartphone, para saber de tudo que
está acontecendo ao nosso a redor e o meio tradicional acabou ficando em
segundo plano para muitas pessoas.

8

3 RELAÇÕES ENTRE JORNALISMO E CONSUMO

De acordo com Pereira, (2010, p. 138), o jornalismo é parte da
comunidade, ele é (re)construído a partir da ação de diferentes atores sociais
que interagem conforme um conjunto de normas e acordo, responsáveis pela
coordenação das atividades vinculadas a essa prática.
O ato de comunicar consiste em transmitir dados técnicos sobre
determinado assunto. Estes dados, tal qual o lead, não possibilitam a
compreensão

de

atmosfera,

conjuntura

emocional

e

emissão

das

características de um fato. O papel social do jornalismo é a objetividade,
imparcialidade e verdade na narração dos fatos constituem os pilares dos
valores éticos exigidos para o jornalista durante o exercício profissional.
Segundo Castells (2003), a internet é a força-motriz da sociedade em
rede.
É o coração de um novo paradigma sociotécnico, que constitui na
realidade a base material de nossas vidas e de nossas formas de
relação, de trabalho e de comunicação. O que a Internet faz é
processar a virtualidade e transformá-la em nossa realidade,
constituindo a sociedade em rede, que é a sociedade em que
vivemos (CASTELLS, 2003, p. 287).

Consumir significa atingir na auto-afiliação social, para obter qualidades
para ser pretendido, mesmo que isso seja um ato inconsciente. Na sociedade
de consumo as pessoas escolhem quem querem ser, mas somente se tiver
situação financeira para isto, o que é referenciado como uma espécie de
liberdade e uma independência soberana; mas na verdade, é o inverso. E
assim que hoje alimenta a máquina do consumo, ressalta Zygmunt Bauman:
“Sem a repetida frustração dos desejos, a demanda de consumo logo
se esgotaria e a economia voltada para o consumismo ficaria sem
combustível. […] A sociedade de consumo prospera enquanto
consegue tornar perpétua a não satisfação de seus membros (e
assim, em seus próprios termos, a infelicidade deles)” (BAUMAN,
2008, p. 64).

A intuição de liberdade individual foi atingida e todos podem se
considerar mais livres para praticar conforme seus desejos. Mas essa intuição
não garante necessariamente um estado de satisfação. Ela também exige uma
seriedade por esses atos e joga aos indivíduos a responsabilidade pelos seus
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problemas.
De acordo com Becker (1982) e Charron & Bonville (2004), para que
uma transformação seja considerada fundamentada é preciso, portanto, que
ela seja suficientemente ampla para alterar radicalmente o modo como
determinada atividade é praticada, ou seja, uma modificação estrutural se
contrapõe a um grupo de mudanças conjunturais.
Para Demo, (1995), a partir desse pressuposto, podemos debater o que
é estabelecer por “estrutura” e por “mudanças estruturais”. A ideia de estrutura
é de conhecimento comum, a uma proporção mais profunda da sociedade e
que delimita o comportamento dos atores sociais.
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4 INTERNET, INFORMAÇÃO E REDE SOCIAIS

Para Amaral (2005), no jornalismo a rede foi utilizada como instrumento
no processo de produção da notícia para contribuir na busca de fontes para as
reportagens e também para as checagens e na própria apuração. “A
apropriação da internet por parte dos jornalistas nos remete à utilização da
Rede enquanto ferramenta de pesquisa de informação e de contacto com as
fontes e públicos ao serviço da edição tradicional" (AMARAL; CARDOSO,
2005, p. 1356).
Os tradicionais meios de comunicação começaram a utilizá-la como
suporte para seus próprios meios. Desta forma, surgem os jornais online e as
rádios e TVs web. Inicialmente, não significa um acréscimo de informações,
pois o que acontece é apenas a reprodução do conteúdo do meio original; o
conteúdo específico para a rede surge depois.
Ao mesmo tempo em que se ancoram no modelo do jornal impresso,
as publicações para a web começam a explorar as potencialidades do
novo ambiente, tais como links com chamadas para notícias de fatos
que acontecem no período entre as edições; [...] a elaboração das
notícias passa a explorar os recursos oferecidos pelo hipertexto
(MIELNICZUK, 2003, p. 34).

De acordo com o Pavlik (2001), essa nova fase do jornalismo colocou à
disposição do jornalista um diverso leque de ferramentas digitais para a
produção

da

notícia.

Combinadas,

essas

ferramentas

fornecem

aos

profissionais da imprensa técnicas cada vez mais eficazes na busca de fontes,
na verificação dos fatos e até no cumprimento de prazos.
As novas práticas modificam o fazer jornalístico, aumentando a
velocidade dos processos de produção, minando os limites do tempo e do
espaço, globalizando as notícias e as audiências, criando novos canais de
acesso.
A proliferação de canais e a explosão de locais de comunicação e de
informação, [...] as novas oportunidades de acesso aos jornalistas
para as vozes alternativas da sociedade, são fatores de apontam
para [...] a existência dum campo jornalístico que é cada vez mais
uma arena de disputa entre todos os membros da sociedade
(TRAQUINA, 2005, p. 210).

11

O ciberespaço como o novo meio de comunicação que emerge da
interconexão mundial dos computadores – a rede – “não apenas em relação à
infraestrutura material, mas quanto ao oceano de informações que a
comunicação digital abriga, assim como quanto aos humanos que navegam,
habitam e se alimentam desse universo” (LÈVY, 1999, p. 17). O autor destaca
que a cibercultura seria, então, a cultura dotada de técnicas, valores,
pensamentos e atitudes das pessoas que se articulam nesse novo espaço.
Quadro 1: Modelo de comunicação
Definições de Nomenclaturas

Definições

Jornalismo eletrônico

Utiliza de equipamentos e recursos eletrônicos

Jornalismo digital ou Jornalismo multimídia

Emprega tecnologia digital, todo e qualquer procedimento que implica
no tratamento de dados em forma de bits

Ciberjornalismo

Envolve tecnologias que utilizam o ciberespaço

Ciberespaço

É um espaço existente no mundo de comunicação em que não é
necessária a presença física do homem para constituir a comunicação
como fonte de relacionamento.

Cibercultura

É a cultura que surgiu, a partir do uso da rede de computadores, e de
outros suportes tecnológicos (como, por exemplo, o smartphone e o
tablet) através da comunicação virtual, a indústria do entretenimento e
o comércio eletrônico, no qual se configura o presente.

Jornalismo online

É desenvolvido utilizando tecnologias de transmissão de dados em
rede e em tempo real

Fonte: (Mielniczuk, 2003)

De acordo com Rodrigues (2009), a internet, as pessoas se unem para
construir um conhecimento coletivo, isso é o que caracteriza a inteligência
coletiva. “O poder da inteligência coletiva gerada em comunidades virtuais
mudou os valores sociais associados a comportamentos tradicionais na área
da informação, especialmente a jornalística” (RODRIGUES, 2009, p. 126).
O avanço da internet foi uma grande plataforma para o trabalho dos
representantes da comunicação, além de passar a informação com muita
agilidade tem a interação com os leiores e terem o feedback da audiência. As
redes sociais é a principal mídia de informação para os jornalistas e
principalmente o Twitter que chega em tempo real da noticia.
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5 JORNALISMO E CONSUMO DIGITAL

A presença das mídias digitais no jornalismo, evoluiu bastante nesses
últimos anos, com o crescimento da convergência digital aos meios de
comunicação, ajudou muito os reportes para informar os leitores, assim como
também deixou os internautas mais próximos das notícias até mesmo para a
troca de informação entre leitores e jornalistas e vice-versa.
Com a mudança da midia tradicional para o digital no inicio foi muito
dificil para os leitores aceitar, pois já estavam acostumados com seus hábitos
de leituras com o jornal impresso, claro que ainda temos muitos leitores que
prefere ler o jornal, mas com a plataforma de ter o aplicativo no seu prórprio
smartphone, ficou mais prático e rápido para ter a informação que deseja com
apenas um clique no seu smartphone e também hoje a grande maioria da
população brasileira prefere a informação através da internet.
Imagem 1. Aplicativo da Zero Hora Digital

Fonte: GaúchaZH

Além do aplicativo da ZH Jornal, tem o site que os internautas, podem se
informar e também as redes sociais que estão sempre bem atualizadas, para
todos os leitores estarem informados antes de sair de casa, seu trabalho, onde
estiverem. Os veículos de comunicação preferem a nova adaptação da
convergencia digital, pois desta forma estão mais perto dos leitores e podem
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saber a própria opinião dos internautas, para poderem melhorar a comunicação
entre eles.
Imagem 2. Site GaúchaZH

Fonte: Site da GaúchaZH

As redes sociais como Facebook, Twitter e Instagram, sempre
atualizando os leitores de tudo que está acontecendo minuto a minuto. É
essencial hoje ter a informação através das midias digitais com um simples
smartphone.

Imagem 3. Facebook GaúchaZH

Fonte: Facebook GaúchaZH
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Imagem 4. Instagram GaúchaZH

Fonte: Instagram GaúchaZH

Imagem 5. Twitter da GaúchaZH

Fonte: Twitter da GaúchaZH

A convergência digital está presente em nossos os dias, pois é através
das midias digitais que estamos sempre informados de tudo que está
acontecendo, é dessa forma que a informação chega mais rápido para os
leitores e estarem alienados das notícias. A transformação do jornalismo
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ajudou aos jornalistas e leitores, desta forma conseguimos ter mais
aproximação com os comunicadores de informação, , a relação entre jornalista
e internauta está mais acessível com a mídia digital que antes na tradicional.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base no estudo analisado sobre a mídia digital, os comunicadores
do jornalismo e os leitores que tinham o hábito de praticar os meios
tradicionais, preferem hoje a nova plataforma digital. Partindo disso, foi
estudado sobre jornalismo e consumo, e também conceitos sobre jornalismo e
práticas de consumo, internet, informação e rede sociais e para finalizar a
presença digital no jornalismo.
Os dados apresentados foram frutos de um processo de leitura e
pesquisa sobre a convergência digital. Este trabalho, portanto, abre as portas
de conhecimento para compreender as transformações na rotina dos
representantes da comunicação e dos leitores. Por fim, conseguimos
compreender a importância da convergência digital com os conceitos
estudados e refletir que a mudança foi pensando nas transformações habituais
dos leitores para poder acompanhar o mundo de transformações que está
evoluído a cada dia que passa em nossas vidas.
Os jornalistas são os representantes da mudança na convergência
digital e acreditam que essa transformação foi à melhor ferramenta que poderia
ter no jornalismo, entre eles e os leitores que através da nova plataforma
podem chegar mais perto dos internautas. E os leitores estão muito satisfeito
com a nova plataforma, desta forma as notícias chegam mais rápido e sempre
estão informados, com o que está acontecendo, no início para muitos leitores,
foi difícil de lidar com a convergência digital, mas com o tempo foram se
acostumando.
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