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O atentado de 11 de setembro de 2001 nos 
EUA completa duas décadas em 2021.
O acontecimento causou modifi cações nas so-
ciedades ocidentais, principalmente a estadu-
nidense, e nas prá� cas jornalís� cas, sobretudo 
em sua modalidade digital. O jornalismo digital, 
desde então, desenvolveu-se em consonância 
com uma de suas especifi cidades: a memória, 
infl uenciada pela convergência, digitalização e 
globalização na cibercultura. A nova ecologia da 
memória, a importância do 11/09 e o destaque 
da sua efeméride de dez anos foram prepon-
derantes para a inves� gação neste livro, que 
se centrou nos especiais desse decenário nos 
principais sites jornalís� cos de língua inglesa 
e portuguesa: Estadão, Folha de S. Paulo, The 
Guardian e The New York Times.
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The journalists therefore have an obligation
 to affirmatively seek the text behind the text,

the story behind the story

Michael Schudson





7 SUMÁRIO

9 PREFÁCIO

13 INTRODUÇÃO

23 1. 11/9 E O ATAQUE AO JORNALISMO (DIGITAL)

51 2. JORNALISMO DIGITAL EM UMA NOVA ECOLOGIA   
      DA  MEMÓRIA

81 3. DEZ ANOS DO 11/9: REDES DE MEMÓRIAS    
      NO JORNALISMO DIGITAL

103 CONCLUSÕES

109 REFERÊNCIAS

SUMÁRIO





PREFÁCIO

Onde você estava neste exato dia, 20 anos atrás? Se não houve algo 
memorável na sua vida nesta data, eis uma pergunta difícil de responder.

Mas, então, onde você estava na manhã de 11 de setembro de 2001?
A maioria das pessoas que fazem parte das gerações X e mesmo 

Y (nascidas até os anos 1990) lembrará mais ou menos do momento em 
que soube da fatídica notícia daquele dia. Ali, em uma manhã normal de 
trabalho, de faculdade, de escola, ou apenas em meio à rotina de crian-
ças pequenas em casa, aguardando seu desenho preferido na TV Globo, o 
mundo inteiro foi surpreendido com o mais repercutido atentado da histó-
ria recente ocidental.

O choque dos aviões nas Torres Gêmeas, um deles transmitido ao 
vivo; a fumaça do incêndio no prédio do Pentágono; o desabamento das 
torres do World Trade Center; a onda de poeira em Manhattan; o mundo 
atônito.

A cobertura desses fatos, cuja sequência ocorreu em menos de duas 
horas, cumpriu um papel fundamental do jornalismo: registrar a História 
enquanto ela acontece. Porém, também influenciou outros fatos históricos 
que se sucederam após o inesquecível 11 de setembro: guerras, preconceito, 
intolerância.

Os acirramentos políticos e ânimos que temos exaltados hoje na 
internet, de certa forma, já se revelaram naquele início de século, quando 
ainda não havia smartphones, internet móvel e redes sociais. O papel da 
mídia estadunidense e a adesão da imprensa mundial a discursos ideológi-
cos foram muito significativos para o fortalecimento da chamada “Guerra 
ao Terror”, uma campanha militar desencadeada pelos Estados Unidos em 
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resposta ao atentado e de repercussão global, atingindo diretamente a cul-
tura muçulmana.

Relembramos: isso tudo numa era antes da nossa atual vivência de 
jornalismo digital e hiperconexão. Como se comportaria a mídia (e a socie-
dade) nessa nova conjuntura comunicacional? O que mudou de lá para cá? 
O que ficou de discurso e de memória?

É complexo tratar de memória na era da internet. Por um lado, 
temos um extraordinário espaço para catalogar, organizar, armazenar dados 
e informação. Uma alta velocidade entre o acontecimento e sua publicação. 
Uma liberdade de todos poderem participar como protagonistas do pro-
cesso comunicacional. Por outro lado, há um soterramento de informações 
que são inseridas todos os dias nas redes, e esse acúmulo nos leva a perder 
partes importantes, ou até mesmo a entrar nos perigos das fake news e da 
guerra de narrativas.

Captar esses fragmentos que são espalhados, organizá-los de forma 
compreensível para nossa sociedade e analisá-los criticamente se tornam 
tarefas fundamentais para apontar os caminhos que foram seguidos a partir 
dali e como os fatos históricos influenciaram o mundo em diversos campos. 
Por isso, este livro tem uma grande importância ao retomar o 11 de setem-
bro, fato que teve um impacto não somente político, mas também militar, 
diplomático, cultural e comunicacional. Como a imprensa internacional 
e brasileira se colocaram dez anos depois desse acontecimento, munidas 
de novas ferramentas e de distanciamento do fato histórico? São questões 
muito relevantes das quais podemos obter respostas ao ler esta obra.

Do autor, assim como a cobertura jornalística, podemos dizer que tes-
temunhamos em tempo real seu surgimento e desenvolvimento enquanto 
pesquisador científico. Oriundos da mesma turma do curso de Jornalismo 
da Universidade Federal da Paraíba, nossa memória é muito clara quanto 
ao empenho de Allysson Martins, sua curiosidade e predisposição para os 
estudos acadêmicos.

Desde o início da graduação, enquanto nós brincávamos deslum-
brados, sem muito compromisso, sobre a infinidade de temas (clássicos ou 
inusitados) que poderiam se tornar pesquisas científicas, ele já conversava 
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com professores, articulava a produção de artigos para apresentação em 
congressos, participava e nos ensinava o que era Intercom, PIBIC e outras 
formas de experimentação acadêmica. Nosso bordão “Isso dá uma pes-
quisa!” era tratado por Allysson como vocação. Portanto, não foi surpresa, 
para nós, acompanhar seu trabalho tão dedicado ao longo desses anos, sem-
pre focado na interface internet, jornalismo e memória. 

Foi um caminho longo, traçado e executado desde aqueles primeiros 
passos, e que já resulta em respeito e validação por seus pares e alunos. Con-
vidamos o leitor a também conhecer um pouco dessa jornada e o olhar tão 
apurado sobre tudo o que o autor se propõe a pesquisar.

Érika Bruna Agripino e Vitor Teixeira





INTRODUÇÃO

Em constante desenvolvimento desde 1995, quando dos seus primei-
ros experimentos na web, o jornalismo digital brasileiro se apresenta como 
entre os mais bem trabalhados do mundo (Barbosa, 2016). O Jornal do 
Brasil, do Rio de Janeiro, foi o primeiro veículo jornalístico do país a possuir 
oficialmente um site e a disponibilizar seu conteúdo na web, sendo também 
um dos pioneiros da América Latina. Isso não quer dizer, de acordo com 
Palacios e Machado (1997) e Barbosa (2016), que eles tenham inaugurado 
o jornalismo digital no Brasil, uma vez que, ainda em 1994, o Jornal do 
Commercio, de Pernambuco, já enviava arquivos textuais por meio do proto-
colo Gopher, uma forma de distribuição de documentos na internet.

Anterior ao Jornal do Brasil, o Grupo Estado, em fevereiro de 1995, 
disponibilizou o conteúdo da sua Agência Estado na internet, obtendo uma 
experiência quase inaugural do jornalismo digital brasileiro. Antes mesmo 
do surgimento da web, boletins informativos eram enviados aos e-mails dos 
assinantes das agências de notícias, bem como os releases eram encami-
nhados aos editores dos jornais de diversos meios. Porém, foi a experiência 
inaugural do veículo impresso carioca, de convergir e produzir conteúdo 
para a web, que influenciou os outros grandes jornais brasileiros, como 
Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, O Estado de Minas, Zero 
Hora e Diário de Pernambuco. Essas empresas que coabitavam o mundo 
físico e o mundo digital, ou virtual, foram denominadas inicialmente de 
bricks-and-clicks.

A divergência em relação a qual foi o primeiro produto jornalístico 
na web se deve ao pioneirismo da Agência Estado, que surgiu antes mes-
mos dos jornais impressos convergidos. Ferrari (2003), por exemplo, não 
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aponta o Grupo Estado como primeiro material de jornalismo na web, 
desconsiderando que as agências de notícias são, como diriam Lage (2001, 
2006) e Pinho (2003), empresas especializadas na produção e distribuição 
de informações jornalísticas, em outras palavras, agências de jornalismo. As 
agências de notícias, inclusive, modificaram a forma de produção jornalís-
tica no século 19 ao tornar os textos mais objetivos e universalistas, uma 
vez que queriam alcançar todos os tipos de veículo e de público com suas 
produções. Elas contribuíram para a inauguração do jornalismo moderno, 
em uma época que, segundo Schudson (2008 [1978]), o público esperava 
que a imprensa fosse mais partidária, com textos opinativos e literários, isto 
é, até a primeira metade do século 19. O mercado internacional de hoje 
é comandado basicamente por três agências: a estadunidense Associated 
Press, de 1846; a francesa France Press, de 1944, ainda que tenha advindo 
da Agência Havas, de 1835; e a inglesa Reuters, de 1851.

Apesar de se celebrar hoje uma certa forma de democratização da 
comunicação com as tecnologias digitais e a internet, haja vista que é pos-
sível se valer do meio com quase nenhum gasto e pouco conhecimento de 
informática para produzir conteúdo, foram os grandes conglomerados de 
mídia que saíram à frente na habitação desse (ciber)espaço. As grandes 
empresas midiáticas se mantêm ainda como os maiores canais de comu-
nicação também nesse ambiente, tanto no aspecto da audiência como da 
receita de publicidade. É bem verdade que hoje existe uma gama sem pre-
cedentes de informação circulando e recirculando na internet, sobretudo 
com as mídias sociais, e que aqueles que desejam produzir conteúdo podem 
criar um site ou – mais facilmente e sem necessitar de conhecimento de 
programação digital – um blog, um canal de vídeo, um podcast ou uma 
conta em qualquer rede e mídia social para escoar sua produção, de modo 
mais amplo, os seus pensamentos.

O jornalismo digital, nessa seara, é trabalhado a partir do seu his-
tórico, dos seus aspectos específicos e do seu desenvolvimento ao longo 
dos anos. As inovadoras estruturas narrativas e jornalísticas também são 
enfatizadas, uma vez que os especiais avaliados neste livro refletem esses 
elementos, com a memória apresentada como um critério para aferição 
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de qualidade do jornalismo (digital). No início do século 21, Mielniczuk 
(2003) observou três gerações do que chamou webjornalismo, com a pri-
meira fase de transposição, a segunda de metáfora e, por último, a própria 
fase do webjornalismo. Em produções mais atuais, até uma década depois, 
Barbosa (2009, 2013) acrescentou duas fases evolutivas do agora jornalismo 
digital. O surgimento de uma nova etapa, por outro lado, não descartaria 
a anterior, e também não excluiria a possibilidade de que ambas aconte-
çam simultaneamente, seja em um mesmo site, empresa ou no jornalismo 
brasileiro.

A primeira geração do jornalismo digital assente na web, ou fase de 
transposição, reflete a reprodução dos conteúdos e formatos impressos no 
espaço virtual, com os veículos disponibilizando as principais manchetes 
publicadas na versão impressa. A atualização era feita após um dia inteiro, 
renovando-se com o fechamento da nova edição impressa, não havendo 
evidência de inovação no ambiente virtual e se restringindo à ocupação do 
espaço digital, mas sem, de fato, explorá-lo. Quando existe essa transpo-
sição, pode-se manter o layout do veículo impresso, pois, diferentemente 
do que muitos imaginam e como defende Ward (2006), diversos leitores 
preferem que a página na web seja exatamente igual àquela publicada na 
versão impressa; não apenas o mesmo conteúdo, mas o mesmo estilo e a 
mesma estrutura noticiosa, com a identidade do veículo bem evidenciada.

Com o aprimoramento tecnológico e as experimentações no âmbito 
da produção e do desenvolvimento das linguagens próprias, o jornalismo 
digital adquire modificações paulatinas. Como de aproximadamente de 
1994 até 1998 se observa ainda esse primeiro momento, na segunda fase, 
a transposição é a base dos produtos, ainda que já estejam presentes os 
hiperlinks para outros conteúdos, a personalização, além de uma maior inte-
ratividade e participação de leitores. Essa geração da metáfora surge com o 
desenvolvimento no acesso à internet e com uma tentativa de rompimento 
com o modelo padrão do impresso. Os produtos exploram as características 
da nova modalidade jornalística, como interação, personalização e hiper-
textualidade para ligar conteúdos. O e-mail, com o intuito de mediar a 
comunicação entre os leitores e jornalistas, e a exploração de fóruns para 
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auxiliar na produção de conteúdo também marcam esta fase. A multimídia, 
que explora a junção de diversos formatos midiáticos, como vídeo, áudio, 
imagem e texto, entra em destaque na geração seguinte, facilitando o acesso 
de conteúdo de uma plataforma para outra.

Os portais começaram a ser desenvolvidos após a transposição de 
conteúdo e a mescla com a produção específica para a internet, dando ori-
gem a um material exclusivo. Esses sites oferecem mais de um serviço, por 
exemplo, quando há combinação desse material inédito (ou transposto) 
com fórum, chat, provedor de internet e espaço de comércio digital. O 
termo “portal” surgiu com o significado de porta de entrada, em 1997. Um 
ano depois, eles passaram a adicionar notícias nas páginas principais, pois 
funcionavam inicialmente como sites de buscas, passando, posteriormente, 
a oferecer bate-papo, conta de e-mail, acesso à internet e informações jorna-
lísticas, não se resumindo somente à transposição de conteúdo do impresso 
para a web, mas, principalmente, com produções próprias e de parceiros.

O portal iG foi o primeiro portal com provedor de acesso gratuito 
no Brasil, nascido em janeiro de 2000. Ainda assim, ele não foi a empresa 
estreante de acesso à internet grátis no país, sendo precedido pelos ban-
cos Bradesco e Unibanco (Ferrari, 2003). O G1, “O portal de notícias da 
Globo” surgiu em 2006 e é diferente desses outros portais no tocante à dis-
ponibilização de mais de um serviço, tendo em vista que a peculiaridade do 
veículo nativo digital do Grupo Globo está na aglutinação das produções 
jornalísticas da Central Globo de Jornalismo, advindas dos meios tradicio-
nais – impresso, rádio e TV –, além da realização de material jornalístico 
exclusivo para o portal.

É na terceira fase, aproximadamente a partir de 2003, especialmente 
após o aumento da velocidade da internet com banda larga, que o jornalismo 
digital se desenvolveu de modo amplo, procurando suas especificidades 
próprias e produzindo conteúdos inéditos, formatados especialmente para a 
internet, com os jornais nativos digitais contribuindo para isso. Aqui, tem-
-se início a identificação de uma produção específica, com aprimoramento 
da multimídia como um dos fatores mais relevantes e das características 
utilizadas nas fases anteriores.
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Uma nova geração, a partir de aproximadamente 2008, emergiu com 
a generalização da banda larga e da base de dados, que funciona também na 
estruturação da rotina de produção (Fidalgo, 2004; Barbosa, 2009). Nesta 
fase, é evidente o surgimento de uma linguagem e gramática específicas 
para o jornalismo digital praticado na web, com ampla utilização de blogs 
e equipes mais especializadas – os cursos de jornalismo no país começam a 
formar profissionais com expertise para esta modalidade. Como o desenvol-
vimento dos produtos é feito por profissionais capacitados especificamente 
para este meio e com veículos nativos digitais – o G1, por exemplo, é até 
hoje um dos sites jornalísticos que melhor traduzem as características do 
jornalismo digital –, as produções passam a ser automatizadas com meta-
dados, geolocalização e streaming.

Desde 2012, aponta-se para o que seria o início da quinta geração 
do jornalismo digital, com a concepção de especiais em modelo de narra-
tivas multimídias, mais bem produzidas depois do Snow Fall do The New 
York Times e ganhando destaque nas premiações nacionais e internacionais 
(Normande, 2014; Barbosa; Normande; Almeida, 2014). Elas são com-
preendidas pelos pares – jornalistas e demais profissionais da comunicação 
– como aquilo que de melhor está sendo realizado no âmbito do jorna-
lismo digital. No Brasil, a Folha de S. Paulo publica narrativas multimídias 
na seção denominada Tudo Sobre, enquanto o Estadão os produz sob a 
alcunha de Infográficos. O Zero Hora e o Jornal do Commercio, além do já 
citado G1, também realizam especiais nessa estrutura constantemente.

Essas novas formas de produção não apenas usam os formatos midiá-
ticos de modo complementar – como acontece desde a terceira geração –, 
mas estruturam todo seu especial com maior inovação ao conjugar hiper-
texto e multimídia. Essas duas características, junto à interação, cumprem 
a tríplice exigência de Bertocchi (2006) para qualificação de uma produ-
ção jornalística digital, que deve explorar os recursos de multilinguagem ao 
incorporar essas especificidades de maneira funcional. A interação ganha 
evidência e novos contornos com as mídias sociais e com outras platafor-
mas, como tablets e smartphones, além do aprimoramento dos modelos de 
negócio para os jornais digitais. Com a popularização desses dispositivos 
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móveis, emergem aplicativos jornalísticos específicos para eles e a produção 
passa a ser de continuum multimídia ao explorar uma narrativa multipla-
taforma, isto é, que continua se complementando em mais de uma mídia 
(Barbosa, 2013).

Como o público é, primordialmente, o foco das empresas jorna-
lísticas e de seus profissionais, suas estratégias para alcançar e manter a 
audiência nunca devem ser entendidas como inocentes. É inegável que a 
rotina jornalística diária se altera com a inserção de mais possibilidades de 
participação do leitor no jornalismo contemporâneo, mesmo que o con-
teúdo elaborado pela população, por exemplo, seja relegado, usualmente, às 
páginas criadas especificamente para tal propósito e separadas do material 
produzido editorialmente pelos jornalistas da empresa, nos grandes veícu-
los de comunicação ou nos de pequeno porte.

A rotina no processo de produção jornalística, portanto, não é afetada 
de forma impactante, tendo em vista que a participação e a colaboração, isto 
é, o excedente cognitivo dos usuários, influenciam tangencial e marginal-
mente – por vezes com integração nula – os conteúdos produzidos pelos 
jornalistas profissionais. As ferramentas favoráveis à participação e à cola-
boração não garantem também a adesão direta dos atores sociais, ou seja, 
os leitores podem se interessar apenas pelo consumo e não pela produção, 
ainda que tenham este consumo monitorado em alguma medida.

Na atual configuração do jornalismo digital, algumas características 
são marcantes na mídia. Pavlik (2001), no início deste século, defendia que 
o jornalismo contextualizado possuía cinco dimensões básicas: ampla varie-
dade de comunicação, hipermídia, intensificado envolvimento da audiência, 
conteúdo dinâmico e customização. De maneira mais completa, no Brasil, 
Mielniczuck (2003) e Palacios (2002, 2003) perceberam seis aspectos que 
caracterizam o jornalismo digital assente na web: interatividade; personali-
zação; atualização contínua, memória, hipertextualidade e multimidialidade 
(ou convergência). Barbosa (2009, 2013), posteriormente, aponta a base de 
dados como mais uma dessas especificidades, enquanto Canavilhas (2014) 
percebe sete características; contudo, no lugar da base de dados, cita a ubi-
quidade. Essas especificidades, ainda assim, não são próprias da internet 
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e do jornalismo, podendo ser observadas em alguma instância nos outros 
meios. No jornalismo digital, na verdade, elas são continuações ou potencia-
lidades daquelas encontradas nas mídias tradicionais, com poucos aspectos 
carregando uma real ruptura para a produção, como é o caso da memória, 
mais bem explicado no capítulo 2 deste livro.

A internet traz uma alta possibilidade de indexação e armazena-
mento de conteúdos, sendo acessível rápida e facilmente, além de realizar 
esse processo de modo mais econômico, mais eficaz e menos deteriorável. O 
primeiro aspecto se refere ao baixo custo para manter os arquivos, enquanto 
a eficácia concerne ao fato de toda publicação já estar virtualmente salva 
e acessível e se pode aceder ao conteúdo de quaisquer lugares e espaços, 
sobretudo em época de computação em nuvem (cloud computing); por fim, 
a baixa danificação compete aos documentos não se desgastarem a cada 
acesso e “manuseio”, apesar das novas dificuldades introduzidas quanto à 
segurança de dados, necessidade de atualizações tecnológicas constantes 
dos suportes de armazenamento, dentre outras. A memória adquire, então, 
novas especificidades no ciberespaço, exigindo maior eficiência na recupe-
ração e na preservação de conteúdos, tendo em vista que se aloja em um 
ambiente propício para a retroalimentação e para o desenvolvimento de 
novos materiais por processos de combinação e mixagem.

Esses espaços quase ilimitados para disponibilização de conteúdo de 
diversos formatos midiáticos abrem crescentes possibilidades para divulga-
ção de materiais anteriormente produzidos e armazenados, principalmente 
para o jornalismo digital, agora com sistemas sofisticados de indexação, 
manutenção, recuperação e acesso da informação. Por meio da convergência, 
essa disponibilização não se limita somente àqueles conteúdos produzidos 
diretamente para a web. Como nesse espaço a qualquer momento “o que 
jaz submerso pode ser sempre trazido à superfície” (Fidalgo, 2004, p. 183), 
fazer apenas o arquivamento dos conteúdos é pouco, diante do potencial 
do meio em disponibilizar o que foi anteriormente produzido e publicado. 
Ou ainda mais importante, por causa da flexibilização dos limites de espaço 
e tempo, deve-se atentar para as possibilidades de divulgação de material 
previamente produzido, armazenado, mas mantido inédito em função das 
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limitações de veiculação próprias dos suportes midiáticos anteriores. O que 
é veiculado cotidianamente representa, portanto, apenas uma pequena por-
ção dos conteúdos produzidos pelas equipes jornalísticas.

Esse ambiente de comunicação atual é credenciado por alguns auto-
res como uma nova ecologia ou ecossistema da mídia, dos quais os aspectos 
principais são: narrowcasting (produto destinado a públicos específicos), 
gatewatching (a criação de filtros pelos próprios leitores), globalização e 
digitalização (globital), convergência e hipertexto. O caráter do hipertexto 
vai aceder também a uma nova ecologia da memória, pois há uma mudança 
da memória coletiva para a conectada, ou em fluxo (on-the-fly). Além das 
propriedades das mídias digitais e da nova ecologia das mídias, a fluidez dos 
conteúdos digitalizados, a concepção de cauda longa (long tail) do passado, 
os novos modos de participação na memória coletiva e a dinâmica transmí-
dia dos meios de comunicação contribuem para a formulação de uma nova 
“ecologia da memória” – mais bem trabalhada no capítulo 2 deste livro.

A memória enquanto recurso produtivo no jornalismo digital é apre-
sentada neste livro através de uma avaliação das publicações sobre os dez 
anos do atentado de 11 de setembro de 2001 nos sites dos principais jornais 
brasileiros e em dois dos mais importantes veículos em língua inglesa: O 
Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo, The Guardian e The New York Times. A 
comemoração do decenário foi um momento propício para o estudo, não 
apenas por causa das novas lógicas e das estruturas mnemônicas, mas tam-
bém pela importância que teve o acontecimento dos ataques do 11/9 e os 
seus reflexos no modo de produzir jornalismo.

Os principais pontos abordados circundam ainda as questões de 
securitização pela premediação, que tenta evitar que a sociedade viva um 
acontecimento ainda não (re)mediado. Ela não busca uma previsão, mas 
abordar o máximo de possibilidades do futuro incerto. Os jornais estu-
dados deram destaque à efeméride do decenário por meio da criação de 
especiais – espaços destacados e reservados para um fenômeno ou assunto 
específico. Juntam-se a esses fatores o fato de a memória na internet 
adquirir uma nova configuração e uma nova ecologia não observadas nos 
meios precedentes.
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Esses aspectos foram preponderantes para a investigação deste livro: 
a memória em sua nova ecologia; a importância e o realce incorporados 
pelos jornais com a criação de especiais e páginas próprias para a publicação 
e publicização da efeméride; e a comemoração dos dez anos do 11/9 – um 
acontecimento que, em sua origem, causou modificações tanto na sociedade 
(não apenas estadunidense) como nas práticas jornalísticas, de modo geral, 
e no incipiente jornalismo digital, de modo particular.

O primeiro momento da análise se baseia na ficha desenvolvida 
por Palacios e Ribas (2011), que nos permitiu verificar aspectos estáticos, 
dinâmicos e de inovações da memória, além dos gêneros jornalísticos e for-
matos midiáticos desses conteúdos. No segundo momento, conceitos de 
canibalização da memória são associados ao material investigado: como 
minimalização, substituição, deslocamento e transporte (Neiger; Meyers; 
Zandberg, 2011; Sá, 2011; Zelizer, 2011); dinâmicas do campo globital 
da memória: transmidialidade, velocidade, extensão, modalidade, valência e 
viscosidade (Reading, 2011); redes partilhadas da memória (Ferraz, 2010); 
processo de seleção da memória coletiva e utilização deliberada do esque-
cimento em comemorações (Silva, 2002); dimensões da memória social: 
seleção, conceitualização e comemoração (Horta, 2008); incorporação da 
memória no jornalismo: necessidade; convite; indulgência (Zelizer, 2008).

Cabe dizer que os pesquisadores Castells e Ipola (1982) diferenciam 
“conceito”, “noção” e “categoria”. O primeiro seria uma unidade de signi-
ficação de um discurso científico, enquanto a noção se detém ao discurso 
ideológico e a categoria ao epistemológico. Uma teoria seria formulada, 
portanto, a partir das relações e das tensões de diversos conceitos. Embora 
cada termo represente uma unidade de significação específica – que se 
tencionam e se interpenetram em alguma instância, pois não há como des-
vincular totalmente a ideologia do discurso ideológico, por exemplo –, nesta 
obra, as expressões são utilizadas como sinonímias, a fim de evitar repeti-
ções linguísticas e não entrar no debate da formulação de uma unidade de 
significação discursiva.

Este livro se estrutura através de uma divisão de três capítulos. O 
primeiro traz uma contextualização e uma cronologia do ataque do dia do 
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atentado, demonstrando suas implicações culturais, políticas e sociais, além 
das consequências que culminaram na Guerra do Afeganistão e na Inva-
são ao Iraque. O 11/9 é evidenciado como acontecimento marcante para 
a história da mídia, do jornalismo e mesmo da recente história ocidental, 
especialmente estadunidense. As várias mutações na prática e na instituição 
jornalística, independentemente do meio em que o produto esteja assente, 
as lógicas de produção colaborativa e a premediação estão entre os princi-
pais argumentos sustentados nesta parte.

O capítulo dois avança no tocante ao estudo da memória no jor-
nalismo (digital), chegando a uma configuração ecológica das mídias e 
da memória. As rupturas e as continuidades da memória na internet são 
salientadas a partir da perspectiva de uma memória múltipla, instantânea 
e cumulativa. A sua função como critério de qualidade no jornalismo é 
demonstrada, bem como o viés de análise da memória nos sites Estadão, 
Folha de S. Paulo, The Guardian e The New York Times.

Um breve histórico dos quatro jornais, culminando na criação dos 
seus sites, e a memória em sua estrutura e arquitetura da informação on-
-line iniciam o último capítulo. Essa parte do trabalho é analítica e debate 
os conceitos levantados e explicitados ao longo deste livro, buscando iden-
tificá-los no material avaliado sobre a efeméride dos dez anos do 11/9 e 
através dos cruzamentos dos dados.



1. 11/9 E O ATAQUE AO JORNALISMO (DIGITAL)

O dia 11 de setembro de 2001 foi o marco para a disseminação de 
informações sobre World Trade Center, Torres Gêmeas, George W. Bush 
(filho), Osama bin Laden, Saddam Hussein, Al-Qaeda, Talibã, Afeganis-
tão, Iraque, “eixo do mal”, entre outros. O evento que mudou o mundo 
ocidental e que deu início ao novo milênio, como defendem alguns esta-
dunidenses, ficou marcado pelo ataque terrorista ao World Trade Center e 
ao Pentágono. Quatro aviões foram sequestrados por integrantes do grupo 
islâmico Al-Qaeda, dois derrubaram as Torres Gêmeas do World Trade 
Center, um foi em direção ao Pentágono e o último caiu em um campo na 
Pensilvânia – endereçado a Washington D.C., mas que não cumpriu seu 
destino graças aos passageiros do avião, que disputaram o controle da aero-
nave com seus sequestradores. Os ataques não deixaram nenhum tripulante 
vivo e resultaram em diversos mortos e feridos em decorrência do choque 
das aeronaves. Foram aproximadamente três mil vítimas, devido a apenas 
20 sequestradores.

De maneira cronológica, em horas expostas de acordo com o fuso 
horário de Brasília, a Torre Norte foi a primeira atacada. Às 9h46, o voo 11 
da American Airlines se chocou com o World Trade Center. Dois minutos 
depois, o conselho de segurança do complexo de prédios informou que a 
Torre Sul não deveria se preocupar, pois o edifício estava seguro. Às 9h49, 
a mídia entrou em cena com a CNN transmitindo internacionalmente e ao 
vivo o local do acidente. Às 10h03, o voo 175 da United Airlines bateu na 
Torre Sul. Dessa vez, o impacto do avião foi transmitido ao vivo pela TV. 
Praticamente ao mesmo momento, a Casa Branca, local onde fica o presi-
dente dos EUA, confirmou o que hoje parece óbvio, mas que ainda não era: 
os Estados Unidos estavam sob ataque.
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Havia bastante confusão e incerteza. Para Mouillaud (2002, p. 49), 
“no momento mesmo do acontecimento, não existe nada, nada para ser 
‘visto’”. Muitos acreditavam que os dois aviões tinham atingido apenas uma 
torre, pois a segunda estava por trás. Segundo Carey (2002), foi apenas 
posteriormente que um correspondente no local confirmou que a Torre 
Sul havia sido atingida. As informações só começaram a ser confirmadas, 
contudo, a partir das 12h, isto é, que “a Torre Norte foi atingida pelo voo 11 
da American Airlines às 09h45; às 10h03 a Torre Sul foi atingida pelo voo 
175 da United Airlines; o edifício do Pentágono foi atingido pelo voo 77 
da American Airlines” (Carey, 2002, p. 73, tradução nossa).

O terceiro ataque ocorreu às 10h37, atingindo o Pentágono. Às 
10h45, a CNN noticiou esse novo impacto e, dois minutos depois, inter-
rompeu a transmissão do ataque às Torres Gêmeas e colocou as imagens ao 
vivo do Pentágono. O último avião sequestrado caiu às 11h03, na Pensil-
vânia. O momento da queda do voo 93 da United Airlines foi transmitido 
pela CNN às 11h33, através do telefonema de um dos tripulantes. Até 
duas horas depois de o ataque ter iniciado, jornalistas, militares ou mesmo 
o serviço de inteligência não conseguia descobrir, de fato, o que estava 
ocorrendo. Com a queda da segunda torre, percebeu-se que aquilo não 
era uma coincidência ou um simples acidente. Ainda assim, não existiam 
ainda informações concretas. “Ninguém tinha certeza de que os episódios 
em Nova York e Washington não eram um prelúdio para um ataque ainda 
mais amplo, em todo o país” (Carey, 2002, p. 73, tradução nossa).

À noite, outras informações e posicionamentos oficiais foram divul-
gados. A ABC, por exemplo, informou às 20h04 que Barbara Olson, 
apresentadora do programa Politicamente Incorreto (Politically Incorrect), 
estava no voo que se chocou contra o Pentágono. Às 20h05, o presidente 
George W. Bush (filho) avisou às emissoras que faria em breve uma trans-
missão, às 21h30. Após ter evitado aparecer durante praticamente todo o 
dia, o presidente dos Estados Unidos realizou um anúncio de seis minutos; 
porém, foi apenas às 00h01 de 12 de setembro que a CNN anunciou que 
o FBI, a CIA e o Pentágono estavam investigando Osama bin Laden, o 
milionário saudita líder e fundador da organização islâmica internacional 
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Al-Qaeda, como responsável pelo atentado. Desde então, a história é de 
que o grupo terrorista é o culpado pelos crimes. Em declarações anteriores 
e posteriores ao atentado, a Al-Qaeda enfatizou três pontos que os incomo-
dava, em relação aos Estados Unidos: sua presença na Arábia Saudita, seu 
apoio a Israel e suas sanções ao Iraque.

Até hoje, outras hipóteses são levantadas, como exposto nas publica-
ções da Folha de S. Paulo (Smith, 2011) e do The Guardian (Mcgreal, 2011b), 
e outras já superadas, conforme relatado também em matéria do The Guar-
dian (Mcgreal, 2011a). As produções sugerem, por exemplo, que existiam 
pessoas ligadas ao governo dos Estados Unidos que tinham conhecimento 
sobre os ataques e não quiseram detê-los; que os ataques foram planejados 
pelo próprio governo estadunidense, a fim de obter apoio popular para o 
início de uma guerra; que a destruição não passou de uma demolição con-
trolada; entre outros.

O jornalista do Estadão, Gustavo Chacra (2011), argumenta que a 
Torre 7 do World Trade Center caiu momentos depois das torres 1 e 2, 
mesmo que nenhum avião a tenha atingido. A versão oficial é a de que 
detritos das Torres Gêmeas alcançaram essa outra torre, localizada a 100 
metros de distância, incendiando alguns de seus andares – embora outros 
edifícios em condições semelhantes, no mundo e no Brasil, não desmorona-
ram apenas por causa do fogo, como explica Chacra. O Estadão (Gonçalves 
Filho, 2011) traz ainda uma lista de livros que dão conta de algumas teorias 
conspiratórias, o assunto mais publicado é sobre o 11/9; uma das obras 
defende até que os sequestradores foram localizados após o atentado.

O The New York Times foi único dos jornais analisados que não trouxe 
uma publicação falando sobre as versões não oficiais do ataque, talvez por ser 
do país onde o atentado ocorreu e por possuir uma linha editorial que rea-
firma o nacionalismo e o poder dos EUA como potência mundial. Outros 
jornais, que não compuseram nosso corpus, também realizaram publicações 
sobre as teses de conspiração, como O Globo (O 11…, 2011), que enfatizou, 
além das questões supracitadas, a possível participação de Israel, e do esta-
dunidense The Washington Post (Wolf, 2006), disponibilizando as respostas 
do governo do seu país às teorias conspiratórias, na efeméride dos cinco 
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anos do atentado. No mesmo período, em 2006, a também estadunidense 
Time Magazine (Grossman, 2006) relatou alguns motivos para essas hipó-
teses não se dissiparem.

Seguindo a versão oficial, a resposta da maior potência do mundo, 
governada pelo presidente republicano, foi imediata. Os Estados Unidos 
decretaram uma guerra ao terror, isto é, ao terrorismo propagado pelos fun-
damentalistas islâmicos, basicamente, seus inimigos e de toda a humanidade. 
Aqui se trata da visão estadunidense, e em alguma medida ocidental, de ter-
rorismo e de quem propaga esse terror. Isso permite que atos semelhantes 
cometidos por seus aliados não recebam a mesma alcunha ou que não se 
busque compreender o motivo de determinada ação extrema, como se não 
existissem motivações reais. O Afeganistão foi o primeiro país a ser atacado, 
em outubro de 2001. Governado pelo movimento islâmico Talibã, os seus 
mandatários eram acusados de abrigar os terroristas da Al-Qaeda, sobre-
tudo Osama bin Laden, morto em maio de 2011. O assassinato aconteceu 
próximo às celebrações do decenário do 11/9 e chegou a ser comemorado e 
festejado nas ruas e praças dos EUA.

Em 2002, Bush falou da existência do “eixo do mal”, que consistia 
em um grupo de países que ameaçavam os Estados Unidos e seus parcei-
ros, pois apoiavam o terror e a destruição de tudo o que o “eixo do bem” 
defendia e propagava. Numa lista inicial, estavam Coreia do Norte, Irã e 
Iraque; mais tarde, foram incluídos Cuba, Líbia e Síria. Em 2003, os EUA 
realizaram a Invasão ao Iraque, ou a Guerra do Iraque. De acordo com os 
líderes estadunidenses e ingleses, o Iraque desenvolvia e armazenava armas 
de destruição em massa, que ameaçavam a segurança mundial. Além disso, 
os Estados Unidos declararam que o então presidente do Iraque, Saddam 
Hussein – entregue pelas tropas estadunidenses aos iraquianos e executado 
em 2006 –, possuía uma ligação com a Al-Qaeda e com Osama bin Laden. 
Até o fechamento deste livro, nada foi provado, como as armas de destrui-
ção em massa ou a ligação de Hussein com Bin Laden.

O ataque de 11/9 abriu uma possibilidade de assuntos, pontos de 
vista e vieses para serem abordados, ainda assim, pouco foi efetivamente 
realizado. As coberturas mais imediatas se mostraram homogêneas. O jor-
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nalismo tratava do terrorismo e dos terroristas, de Osama bin Laden e da 
Al-Qaeda, do fundamentalismo islâmico, da guerra ao terror do presidente 
Bush, do World Trade Center, da segurança em aeroportos, das agências 
de inteligência, ou mesmo dos temas alternativos, como “o impacto do 
trauma na sociedade civil, a incrível capacidade dos estadunidenses de fazer 
dinheiro com a tragédia, os prós e contras da justiça militar e dos tribunais 
secretos, e uma série de outras questões e assuntos de estado, comunidade, 
local, nacional e preocupação global” (Navasky, 2002, p. xiii, tradução nossa).

Depois dessa contextualização cronológica do dia do ataque, com 
suas implicações culturais, políticas e sociais, além das suas consequên-
cias recentes – como as guerras do Afeganistão e do Iraque –, procura-se 
entender o 11/9 como acontecimento (midiático ou acontecimento-crise) 
marcante para a história da mídia e do jornalismo (digital), especialmente 
estadunidense e ocidental. As modificações que ocorreram na prática e na 
instituição jornalística, independentemente do meio em que o produto 
esteja assente, também foram verificadas, através da produção colaborativa 
e da premediação – uma espécie de antecipação na mídia sobre o futuro, 
evitando que algum acontecimento já não tenha sido (re)mediado.

Acontecimento do novo milênio

O atentado continua vivo e presente na memória das pessoas, seja 
daquelas que presenciaram ou viveram de maneira mais direta o aten-
tado ou de quem acompanhou o acontecimento de modo mediado. Para 
Grusin (2010, p. 8, tradução nossa), o evento “ofusca outros acontecimen-
tos históricos recentes e continua a justificar e a viabilizar certas práticas 
governamentais e mediais de securitização”. Fala-se do 11/9 como um 
acontecimento midiático ou jornalístico que modificou o que veio depois, 
uma espécie de acontecimento-crise. O atentado suscitou referências desde 
que começou a ser coberto pela mídia, do ataque à base de Pearl Harbor 
à Guerra do Golfo (Zelizer, 2011), além da Guerra do Vietnã. Os acon-
tecimentos que tiveram papel ativo e efetivo da imprensa também foram 
lembrados, como o Assassinato de Kennedy, o Caso Watergate e os Papéis 
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do Pentágono. Outros eventos reapareceram na imprensa, como a Explosão 
do ônibus espacial Challenger, a Morte da princesa Diana e o Caso Colum-
bine. Segundo Carey (2002), os estadunidenses mais velhos se lembraram 
do acidente no Empire State Building, em 1944.

O 11/9 mudou o fluxo e a frequência da rede da mídia global e 
é considerado o maior e mais envolvente evento midiático da história 
humana, ao menos na visão do estadunidense Richard Grusin (2010) e 
de alguns dos jornais analisados. O especial da Folha de S. Paulo trouxe 
como alcunha do acontecimento a frase: “o dia que marcou uma década”, 
enquanto o do The New York Times propunha fazer uma “Avaliação. A 
América e o Mundo uma década depois do 11/9” (The Reckoning. America 
and the World a decade after 9/11). Em uma das matérias do Estadão para o 
seu especial na rádio, revelava-se que o “maior atentado terrorista da histó-
ria também vitimou brasileiros”. Na visão de Neiger, Meyers e Zandberg 
(2011), o 11/9 traz um novo contexto comunicacional, em que o público 
acompanha os acontecimentos através de diversas mídias. O atentado de 
2001, contudo, não é o melhor exemplo a ser exposto, tendo em vista que, 
majoritariamente, a TV foi a mídia na qual o público obteve a informação 
inicial.

Miguel Alsina (2009) apresenta uma diferença entre aconteci-
mento e notícia, explicando que, na passagem do primeiro para o segundo, 
a principal distinção é que o acontecimento é um fenômeno da percep-
ção, enquanto a notícia é um fenômeno da geração; em outras palavras, 
um está relacionado ao ver e ao observar, o último, ao fazer e ao produzir. 
De modo semelhante a Mouillaud (2002), Charaudeau (2006, p. 95) trata 
fato e acontecimento como sinônimos, todavia, se fosse para diferenciá-los, 
defende que “o fato é uma configuração concreta particular do aconteci-
mento”. Benetti (2009, p. 1) explica, por outro lado, que não é todo fato que 
pode ser considerado um acontecimento jornalístico, “bem como nem toda 
enunciação é um acontecimento discursivo”. Já na concepção de Berger e 
Tavares (2010), embora a noção de acontecimento seja confundida com a 
de fato, este designa o que já passou e é causado por fenômenos determina-
dos, com resultados apreensíveis e mensuráveis.
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A função do jornalista é perseguir os fatos, ainda que seja perseguido 
por eles ou por aqueles que querem virar fatos e, posteriormente, notícia. 
Ferreira (2002) afirma que o processo de transformação do fato em aconte-
cimento ocorre a partir de uma lógica interna do campo jornalístico. O fato, 
aqui, é tido como uma ação passada, um evento que envolve coisas, pessoas 
e textos. Para Rodrigues (1993), do ponto de vista do jornalismo, um fato 
se torna acontecimento a partir do grau de previsibilidade. Esses aspectos 
estão imbricados de tal modo que um fato pode ser tanto “um texto onde 
transitam atos perlocutórios de toda sorte – opiniões, promessas, ordens, 
desejos, súplicas etc. –, quanto um texto que fala de textos, textos que nar-
ram fatos, textos que se referem a textos que narram fatos, textos que se 
referem a textos que se referem a textos que narram fatos ou outros textos” 
(Gomes, 2009, p. 32).

Na definição operacional, recorrente e bastante utilizada de Rodri-
gues (1993, p. 27), acontecimento é aquilo que “irrompe na superfície lisa 
da história entre uma multiplicidade aleatória de fatos virtuais”. Benetti 
(2009) possui uma abordagem semelhante para falar de acontecimento jor-
nalístico, definindo-o a partir do excepcional e do desvio. A “superfície lisa 
da história” é uma metáfora que remete à percepção do indivíduo sobre a 
realidade, geralmente percebida como uma história linear. Não obstante, a 
história não é linear ou lisa. Ao contrário, é complexa e áspera. Embora os 
meios de comunicação publiquem o que é considerado extraordinário e o 
que rompe a rotina diária, a própria etimologia da palavra “diários” remete 
às coisas ordinárias da sociedade. O acontecimento jornalístico, entretanto, 
passou a ser formado pela pressão de três forças: “seu caráter singular, anor-
mal e sua valoração efetuada pelo sistema mediático tendo em vista o jogo 
da concorrência” (Ferreira, 2002, p. 4), que poderia guiar a uma unificação 
das informações, sobretudo porque a lógica do furo jornalístico – de infor-
mar antes – acelera o processo de feitura da informação.

O acontecimento seria a matéria prima, o alimento do ecossistema 
midiático. Ele é percebido, então, como: todo fenômeno que se produz; fato 
que desvia da norma padrão; novidade; dado natural ou provocado. O acon-
tecimento não remete sempre à desordem, ao acaso e à contingência, porém, 
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por vezes, à ordem e à necessidade, como detalha Charaudeau (2006, p. 99): 
“O acontecimento nasce, vive e morre numa dialética permanente da ordem 
e da desordem, dialética que pode estar na natureza, mas cuja percepção 
e significância dependem de um sujeito que interpreta o mundo”. Ainda 
assim, Alsina (2009) afirma que o acontecimento é um elemento novo que 
aparece repentinamente no sistema social, ou seja, é traduzido pela impre-
visibilidade e pela singularidade. Berger e Tavares (2010, p. 123) também 
apontam que muitos creem nessa visão de que “há o acontecimento em si, 
uma ação que interrompe um estado qualquer, mas que só existe quando 
há sujeitos afetados e que lhe dão sentidos”. Essa lógica, no entanto, não 
é sempre percebida, tendo em vista que possuiria uma perversidade: ela 
apagaria grandes fenômenos que deixassem de ser uma variante, um des-
vio: “são os casos da fome, das desigualdades e das injustiças sociais, que 
contemporaneamente costumam ser percebidas como ‘parte do sistema’” 
(Benetti, 2009, p. 4).

Em seu resgate teórico, Berger e Tavares (2010) apontam autores que 
creem que os acontecimentos não compreendem todas as ações e as ocor-
rências. Para que se chegue a tal patamar, impera um trabalho de atualidade 
e pregnância. O acontecimento não pode perder de vista, desta maneira, 
seu “horizonte de expectativas”, que faz parte mais da latência do que da 
atualidade do fenômeno. Deve-se ter em mente, por conseguinte, que não 
há junções que deem conta do acontecimento, mas o número máximo de 
apreensões de pequenas realidades. “Não pode sequer ser encarado como 
uma soma de micro-acontecimentos e sim como uma dinâmica inesgo-
tável de apreensões” (Mouillaud, 2002, p. 62). Os acontecimentos devem 
ser compreendidos como pertencentes aos seus processos anteriores, con-
siderando sua existência espacial e temporal, portanto, as informações já 
existentes. Um acontecimento surge, então, quando um sujeito aplica sua 
percepção sobre um fenômeno específico.

Os acontecimentos midiáticos se baseiam em fenômenos balizados 
espaço-temporalmente; geralmente, esse início e fim são marcados por 
anúncios. Como esses acontecimentos se referem a ocorrências já definidas, 
a mídia não se inscreve de modo passivo, ela “é, ao mesmo tempo, externa e 
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interna a um acontecimento ao qual atribui limites por seu próprio discurso” 
(Mouillaud, 2002, p. 66). O acontecimento e a mídia se confundem quando 
o discurso desta se torna performativo, produtor de novas ocorrências, rela-
tos e acontecimentos; os eventos não seriam mais apenas interpretados, mas 
também encenados. O acontecimento midiático tem a ver com a sensação 
de pertencimento do público em uma esfera de experiências compartilha-
das, porém, é evidenciado ainda pelo entrelaçamento e pela remissão aos 
processos ritualísticos.

O acontecimento jornalístico é definido por Rodrigues (1993) como 
aquele que aparece sem nexo ou causa conhecida, por isso, deve ser notá-
vel e registrado – ainda assim, isso o limita a um só tipo, o imprevisível, 
deixando de lado acontecimentos programados, sazonais e continuados. O 
processo de reconhecer acontecimentos está imbrincado na concepção da 
prática jornalística. De modo geral, esses acontecimentos jornalísticos são 
de dois tipos: previsíveis e imprevisíveis, ou autogerados e heterogerados 
(Charaudeau, 2006). O acontecimento midiático é pensado ainda como 
apenas um tipo de acontecimento previsível, isto é, aquele que é produzido 
e provocado pelos meios de comunicação. Mouillaud (2002) usa a expres-
são “acontecimento programado” para esse tipo específico. Ainda assim, o 
problema é que, por vezes, espera-se tanto a programação que não se atenta 
para o surgimento de outro evento.

O jornalismo produz, a partir das suas notícias, o que Rodrigues 
(1993) chama de meta-acontecimento. Os jornais costumam pensar ao 
menos em dois tipos de acontecimento impossíveis de separar: o experi-
mentado no cotidiano e o jornalístico (Berger; Tavares, 2010). O primeiro 
tangencia relações com o tempo, seja ele objetivo e/ou intersubjetivo; o 
outro dá conta da construção do acontecimento através das linguagens jor-
nalísticas. O próprio discurso do acontecimento surge como acontecimento 
notável. Benetti (2009) define os cinco tempos de um acontecimento: (1) 
o tempo de emergência de um fenômeno, sua primeira definição; (2) o 
momento da controvérsia, no qual as várias versões possíveis irrompem; (3) 
o tempo do nascimento das consequências; (4) o instante em que outros 
acontecimentos surgem; (5) o tempo da recordação.
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Nas palavras de Ferreira (2012, p. 51), “o acontecimento tem um 
começo, mas também um desenvolvimento, uma duração ao longo da qual 
as coisas presentes tornam-se passadas e as coisas futuras tornam-se pre-
sentes. Os presentes ‘deslizantes’ e a significação do acontecimento evoluem 
nesta imbricação temporal”. O 11/9 perpassa por todos esses momentos: 
quando o primeiro avião se choca com a primeira torre; quando as supo-
sições após o segundo ataque aparecem; quando Bush começa a falar em 
guerra ao terror; quando os Estados Unidos atacam o Afeganistão e inva-
dem o Iraque; e, por fim, quando os anos se passam e se acompanham as 
efemérides do ataque e as reconstruções dos locais destruídos.

O jornalismo seria ele mesmo acontecimento. Isso porque cria sem-
pre algo real nos processos de mediação (Benetti, 2009; Bolter; Grusin, 
1999), pois, além de reproduzir sistemas e paradigmas, desenvolvem formas 
de unir os indivíduos e representar uma sociedade. Observam-se três situa-
ções em que o jornalismo é acontecimento: (1) quando se debruça sobre 
fenômenos que geram uma experiência compartilhada; (2) quando orga-
niza a temporalidade humana; (3) ou quando produz consenso. Em sua 
tipologia, Berger e Tavares (2010) propõem a divisão dos acontecimentos 
em: geral e midiático (que se subdivide, por sua vez, em imprevisto e pre-
visto). Ferreira (2012) denomina acontecimento-crise quando se enquadra 
no segundo tipo de jornalismo como acontecimento, pois o 11/9 foi tão 
importante que inaugurou um “novo tipo” de terrorismo e fez com que a 
data se carregasse de significação.

A palavra crise vem do grego krisis eós e reforça o sentido de ação e 
decisão. Esse tipo de acontecimento impõe e provoca deslocamentos, rees-
truturações e rupturas na sociedade, fazendo surgir não apenas novos atores, 
bem como novos acontecimentos, sendo uma saída para os acontecimentos-
-crise: outro acontecimento. O acontecimento-crise só pode ser percebido 
e reconhecido como tal a posteriori, pois é quando se sabe se houve ou não 
uma real ruptura. O acontecimento não é o foco dos estudos da área, mas 
seu processo “evenemencial”, em outras palavras, a construção do aconteci-
mento. Para sua existência, apresentam-se três movimentos: deve produzir 
uma modificação, ou seja, um desequilíbrio no mundo dos fenômenos, que 
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deve ser percebido pelos sujeitos e atores sociais, inscrevendo-o em redes de 
significações sociais. O acontecimento jornalístico é construído em função 
da atualidade, da socialidade e da imprevisibilidade. Essa noção de atuali-
dade, para Mouillaud (2002), devido ao enorme número de presentes que 
se apagam uns aos outros, faz com que o jornal não tenha memória e sua 
coleção não exista para o leitor.

Obviamente, este livro aponta para uma visão contrária ao apostar 
que a memória está cada vez mais presente na tessitura jornalística, sobre-
tudo, devido à emergência de uma nova ecologia das mídias e da memória, 
mais bem trabalhada no capítulo seguinte. Benetti (2009, p. 12), por 
exemplo, afirma que o acontecimento traz a memória de modo intrínseco, 
obrigando “o sujeito a buscar explicações, a considerar as condições que 
possibilitaram a emergência daquele fenômeno, talvez a incluir esses novos 
conhecimentos sobre um mundo diverso, e que até então não lhe parecia 
possível, na ordem de seu próprio mundo cotidiano”.

Aqui, entende-se que não existe acontecimento sem articulação com 
um passado que tenha uma percepção atual. Os meios de comunicação 
mergulham no passado para potencializar e dar densidade à sua cobertura 
sobre o acontecimento presente. Para Zelizer e Allan (2002, p. 4, tradução 
nossa), “muitos jornalistas se encontraram olhando para trás para descobrir 
de que maneira moldam sua cobertura do 11 de setembro”. Allan (2002) 
acredita que os sites jornalísticos, graças aos recursos digitais, têm possibili-
dades de trazer mais detalhes do que os produtos em outros meios, embora 
poucos sites efetivamente tenham explorado esses recursos em 2001, 
especialmente, por causa do pouco desenvolvimento da internet (acesso e 
estrutura) e dos sites noticiosos da época, ainda numa geração inicial.

Para determinar quais fatos se tornam acontecimento e posterior-
mente notícia, dentre as imensas possibilidades que existem, foram criados 
os critérios de noticiabilidade, que servem para escolher, entre inúmeros 
fenômenos e ocorrências, o que será publicado. Esse passo foi importante 
para o desenvolvimento do jornalismo, pois a definição da notícia contri-
buiu para a aceitação do discurso jornalístico como uma construção do real, 
com captação, elaboração e distribuição do conteúdo informativo. Segundo 
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Wolf (2005, p. 204-205), os “valores/notícias devem permitir uma seleção 
do material, feita apressadamente, de modo quase ‘automático’, caracteri-
zada por certo grau de flexibilidade e de comparação, que seja defensável 
postmortem e, sobretudo, que não seja suscetível de muitos obstáculos”. 
Antes de tudo, no entanto, deve-se compreender que esses critérios, muitas 
vezes, não são explícitos, mas tácitos, apreendidos através das rotinas de 
uma “cultura profissional” (White, 1993), interiorizada por uma espécie de 
“osmose” no processo de socialização do jornalista.

Embora a noticiabilidade seja “constituída pelo complexo de requi-
sitos que se exigem para os eventos […], para adquirir a existência pública 
de notícia” (Wolf, 2005, p. 195), não se pode dizer que os critérios de valor-
-notícia sejam estanques e evidentes. Ao contrário, como elucida Sousa 
(2000, p. 102), eles não possuem rigidez nem universalidade, “mudam ao 
longo do tempo (assuntos que há algum tempo não seriam notícia são-no 
hoje) e têm diversas naturezas, apesar de revelarem uma certa homogenei-
dade no seio da cultura profissional jornalística transnacional”. De modo 
mais simplificado, Guerra (2010a) enxerga os valores-notícia a partir de 
duas perspectivas opostas, sendo uma de ordem privada – definida por 
nichos e grupos específicos, levando em consideração gostos e costumes 
particulares – e outra de ordem pública, na qual o assunto se pauta pelo 
interesse público; aqui, percebe-se a evidente distinção entre interesse do 
público e interesse público. A sedimentação dos valores-notícia revela o que 
um veículo quer levar ao seu consumidor. Para Dalmonte e Ferreira (2008, 
p. 121), o jornalismo não deve ser compreendido como uma instituição que 
representa a realidade, mas que possui “um posicionamento discursivo de 
uma instância enunciadora” diante do que se compreende como o real, ou 
seja, apresenta um processo de construção.

A natureza fluida é percebida pela falta de consenso dos critérios 
utilizados. Cada pesquisador traz uma lista diferente. Wolf (2005), com 
uma das abordagens mais citadas, classifica os critérios de valor-notícia em: 
relativos ao conteúdo, relativos ao produto, relativos ao meio e relativos à 
concorrência, com alguns ainda sofrendo subdivisões. Bastante requisitado 
também é Erbolato (2006), apesar de ter criado uma lista de difícil aplica-
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bilidade, com 24 critérios de noticiabilidade. Sousa (2000), por outro lado, 
expõe a debilidade dessas várias listagens produzidas pelos pesquisadores, 
enquanto Silva (2005, p. 96) procura “situar valores-notícia e seleção de 
notícias como conceitos específicos pertencentes ao universo mais amplo 
do conceito de noticiabilidade”. Muitos críticos não se detêm ao estudo 
dos critérios de noticiabilidade ou valores-notícia porque não existe uma 
fórmula universal, há pouca consistência desses valores, além do fato de que 
empresas e profissionais discordam e os encaram de formas diferentes. Uma 
proposta é o desenvolvimento de uma tabela que permita uma avaliação dos 
acontecimentos selecionados por mídias distintas.

Descartando as diversas listagens existentes, um caminho é perceber 
quais ações (ou forças) interagem para que a publicação exista; logo, quais 
forças estão contidas no produto. Ainda que essas ações não sejam carac-
terizadas como critérios de noticiabilidade, pode-se verificar de que forma 
se manifestam. Existem algumas ações e forças inerentes a todo processo 
de construção noticiosa, de origem pessoal, social/organizacional, ideo-
lógica, cultural, tecnológica/meio físico ou histórica. O nível econômico 
poderia ser acrescido, afinal, “como a generalidade dos órgãos de comu-
nicação social nos sistemas capitalistas visam o lucro (ou, pelo menos, o 
equilíbrio financeiro), é preciso contar ainda com o fator mercado como 
potencial influenciador do processo de fabricação de notícias” (Sousa, 2000, 
p. 65). Essas forças, contudo, funcionam paralela, conjunta e inter-relacio-
nadamente a todo o processo de construção noticiosa, tendo em vista que 
qualquer jornalista almeja ter seu trabalho valorizado, publicado e lido. É 
importante salientar, por fim, que essas forças não são mutuamente exclu-
dentes, podendo existir mais de uma em determinada matéria.

Atentado aos meios de comunicação

Um ano após o ataque do 11/9, Zelizer e Stuart organizaram uma 
obra (2002) não apenas reconhecendo a importância cultural, econômica, 
política e social do acontecimento, mas também sua influência em diver-
sas instâncias do jornalismo, desde sua função e instituição até sua prática 
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nas distintas mídias e plataformas. No caso brasileiro, os jornalistas Carlos 
Dornelles (2002) e José Arbex Jr. (2003), de meios de comunicação distin-
tos, também produziram livros após os ataques, verificando como a mídia 
mainstream brasileira e estadunidense cobriu o atentado e os seus desdobra-
mentos. Dorneles trabalhava no maior conglomerado de mídias no Brasil 
– Grupo Globo –, tendo estado, posteriormente, na TV Record – segundo 
maior grupo de televisão do país –, enquanto Arbex Jr. era professor uni-
versitário e editor da revista Caros Amigos, uma das principais do espectro 
da esquerda brasileira. Os jornalistas produziram obras semelhantes – cau-
sando até o reconhecimento por parte de Arbex Jr. (2003, p. 192), cujo livro 
foi lançado um ano depois: “certos trechos de sua obra [de Carlos Dornel-
les] mantêm, inevitavelmente, grande semelhança com análises, afirmações 
e exemplos contidos neste trabalho”.

O acontecimento do 11/9 foi tão importante para o jornalismo que 
o prêmio Pulitzer subsequente ao ataque se direcionou apenas às publi-
cações sobre ele. Zelizer e Allan (2002) esclarecem que não foi apenas 
esta premiação que dedicou atenção às coberturas do atentado, pois várias 
cerimônias tiveram as produções sobre o 11/9 no topo da lista das mais 
reconhecidas. De acordo com Carey (2002), o atentado permitiu que os 
jornalistas tivessem a oportunidade de exercer sua função de narradores 
principais da sociedade, lembrando ao público do seu potencial – ainda que, 
muitas vezes, de modo subordinado e subserviente aos interesses políticos e 
nacionalistas, como será apresentado posteriormente.

A imprensa ocidental – em especial estadunidense e brasileira – não 
perdeu tempo ao afirmar que esse foi o maior atentado terrorista da história, 
ideia tão repetida quanto as imagens de destruição do World Trade Center. 
A mídia desses países estava alinhada aos ideais hegemônicos ocidentais, de 
modo que é impossível separar o que foi apenas a intenção do governo Bush 
e o que foi facilitado ou mesmo possibilitado por ela (Dornelles, 2002). Na 
concepção de Walker (2006, p. 9, tradução nossa), “a imprensa estaduni-
dense começou a ver o presidente Bush com uma luz nova e concedeu-lhe 
maior estatura de liderança”. Os ataques do 11/9 seriam únicos, por conse-
guinte, devido ao alvo e à mídia.
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A imprensa, em momentos de crise e segurança nacional, torna-se 
também subjugada, como qualquer instituição nacionalista (Carey, 2002). 
Evidentemente não foi Bush quem inventou o controle da mídia, bem 
como não foi ele o primeiro a pregar a supremacia estadunidense, a criar 
guerras ou a atacar outras culturas para aumentar seu prestígio. Nas con-
cepções de Arbex Jr. (2003) e Dornelles (2002), porém, ele foi o governante 
que melhor fez isso e de maneira mais integrada. “O 11 de setembro, e 
seus horrores, deu a Bush condições de implantar seu projeto político de 
maneira mais rápida. A mídia colaborou intimamente” (Dornelles, 2002, 
p. 17). A revista IstoÉ Dinheiro, por exemplo, foi a única representante da 
grande imprensa brasileira que publicou informações sobre a demissão do 
diretor da Voz da América, agência de rádio do governo estadunidense, após 
divulgar entrevistas com Osama bin Laden e Mohamed Omar.

Nos séculos 17 e 18, os líderes políticos utilizaram o jornal como 
espaço para propagação de seus ideais. No século seguinte (Schudson, 2010), 
com os empresários percebendo que a imprensa poderia render algum 
lucro, os meios de comunicação começaram a se afastar das dependências 
do Estado e dos partidos, tornando-se cada vez mais independentes, uma 
instituição coletiva, “um verdadeiro Quarto Poder que vigiava os outros 
senhores do reino em nome dos sem equipamento ou incapazes de cuidar 
de si mesmos” (Carey, 2002, p. 80, tradução nossa). Deste modo, a imprensa 
passou a defender os cidadãos e a possuir “mais direitos” do que estes, como: 
imunidade ao dar testemunho, direito de não revelar fontes, proteção contra 
difamação, além do acesso aos documentos e às informações públicas.

Os jornais eram inicialmente controlados pelo governo, em seguida 
pelos partidos políticos, até ficarem sob dependência econômica, apelando 
para legitimação do anseio (do) público. Com essa nova dominação, “o cão 
de guarda pode ter sido muitas vezes um cachorrinho” (Carey, 2002, p. 81, 
tradução nossa). O jornalismo aprendeu que o fazer saber deve ser ignorado 
ou minimizado pelo fazer sentir ou fazer seduzir, tornando-se mais impor-
tante o interesse do público do que, necessariamente, o interesse público. 
“É sob a égide da lógica comercial que a prática jornalística impõe as limi-
tações na produção da notícia” (Ferreira, 2002, p. 16).
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O jornalismo após o 11/9 se transforma em um espaço para cons-
tante censura e distorção, sobretudo por causa das guerras subsequentes 
proporcionadas pelos EUA. A Invasão ao Iraque foi um dos eventos com 
o maior controle de informações. As imagens que existem são apenas das 
luzes esverdeadas caindo sobre Bagdá, uma guerra limpa, sem sangue, sem 
horror. Uma guerra feita pelos Estados Unidos, novamente, longe de seu 
solo e de sua pátria. Para Grusin (2010), o motivo para tal controle se deve 
ao estágio de securitização implantado após os ataques do 11/9, não apenas 
pelo gerenciamento e pelas estratégias do presidente Bush, mas também, 
e principalmente, pelo apoio e pela reverberação da temática nos grandes 
jornais estadunidenses. Ainda que o governante guiasse para a guerra, a 
imprensa tomou sua própria decisão ao seguir esse rumo. Apesar de toda 
a censura estatal após o atentado, a capacidade de manipulação noticiosa 
é menor do que em 1991, na primeira Guerra do Golfo (Dornelles, 2002; 
Arbex Jr. 2003).

Depois dos ataques, a imprensa passou a utilizar mais muçulmanos e 
árabes-estadunidenses como fontes, sobretudo para tratar de questões rela-
cionadas aos direitos humanos. Quando um acontecimento do porte do 
11/9 existe, os meios de comunicação tendem a mostrar suas cores, a reve-
lar seus interesses e seus posicionamentos ideológicos. Se na Guerra das 
Malvinas e na primeira Guerra do Golfo o acesso dos jornalistas à área de 
conflito havia sido vetado, nas guerras pós-11/9, os EUA preferiram per-
mitir o acesso indireto e na condição de que ditassem o que escreveriam e 
transmitiriam os profissionais da imprensa. Nas guerras da década de 1990, 
na Somália, no Haiti e na Bósnia, as câmeras chegaram antes dos soldados 
(Navasky, 2002; Walker, 2006).

Poucos dias antes de o Afeganistão ser invadido, as imprensas esta-
dunidense e britânica estavam cientes, mas não divulgaram a informação. Já 
no primeiro dia do ataque, sabia-se como a cobertura seguiria: os jornalistas 
não teriam acesso direto ao confronto, não descreveriam os ataques, publi-
cariam apenas versões oficiais estadunidenses (estavam sob sua proteção), 
ficariam apenas em locais autorizados pelo governo dos EUA, descreveriam 
mais atividades internas estadunidenses, focalizariam e enfatizariam a ver-
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são dos fatos deste país. Em outras palavras, tornar-se-iam o que Arbex Jr. 
(2003) chama de “jornalista embedded”, em referência àqueles que se sub-
meteram às cinquenta regras do exército como condição para acompanhar 
o batalhão.

A cobertura jornalística ressaltou três fatores: (1) eles são os terro-
ristas e nós somos vítimas; (2) esforçamo-nos para fazer o bem ao mundo; 
(3) o terrorismo é produto de mentes irracionais (Walker, 2006). Esses atos 
terroristas não pareciam ter a ver, para a imprensa, com questões políti-
cas e sociais, mas com forças naturais, com irracionalidade, fanatismo e 
barbárie. Os grupos armados palestinos, é preciso enfatizar, passaram a 
existir somente após a ocupação israelense, apoiada pelos Estados Unidos. 
O terrorismo não pode ser descrito como algo súbito, isolado, inesperado e 
inexplicável. Nas palavras de Arbex Jr. (2003, p. 149): “século e meio após 
o lançamento do famoso manifesto de Karl Marx e Friedrich Engels, bas-
taria substituir ‘comunismo’ por ‘terrorismo’, para obtermos uma descrição 
bastante aproximada do clima político construído após o atentado do 11 de 
setembro de 2001”.

A imprensa gosta de guerra, mesmo que permaneça passiva, rece-
bendo informações oficiais de releases de um dos lados. Quando havia 
algum ataque bem-sucedido do Talibã ou denúncia de mortes de civis 
cometidas por tropas aliadas dos Estados Unidos, a frase “não há fontes 
para confirmar” sempre surgia. Quando a informação era positiva para os 
estadunidenses, por outro lado, as fontes sempre apareciam para corroborar 
o relato. Os editoriais dos jornais chegaram a tal ponto de se mostrarem a 
favor da guerra que descreveram o terrorismo, a Al-Qaeda e Osama bin 
Laden como seus inimigos.

No The New York Times, circulava a informação de que, após o ata-
que de 11/9, os estadunidenses estavam plantando informações falsas na 
mídia a fim de enganar o inimigo, influenciar o sentimento da população 
e formular políticas em países aliados e hostis. Esse mesmo jornal publi-
cou um texto elogiando a Guerra do Afeganistão, dizendo que os Estados 
Unidos faziam uma ajuda humanitária, reduzindo o sofrimento daquele 
povo. Para Navasky (2002, p. xvi, tradução nossa), “no rescaldo do 11 de 
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setembro a mídia nacional confundiu o questionamento da política oficial 
com deslealdade”.

A CNN, no primeiro dia da Invasão ao Iraque, falava na liberta-
ção realizada pelos EUA, com a iminente derrota de Saddam Hussein. O 
veículo foi um dos principais apoiadores da guerra, afirmando que o aten-
tado de 11/9 merecia uma reação militar imediata e que os Estados Unidos 
tinham a solução para o terrorismo. Os grandes jornais brasileiros – como 
Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo, Jornal do Brasil e O Globo – se dedi-
caram à cópia e à reprodução das publicações dos jornais e das agências 
estadunidenses, seguindo esta mesma perspectiva. O Estadão, em dois dias, 
publicou somente matérias assinadas e advindas deste país.

No dia do atentado, o próprio Bush ficou com medo e procurou 
refúgio; ainda assim, essa não seria uma imagem que a mídia quisesse (na 
ocasião) divulgar do seu presidente. Ele se tornou um estadista em tempos 
de guerra que não poderia ser questionado, sobretudo, sobre sua eleição, 
que teve problemas com fraudes e erros na contagem de votos, no caso 
da Flórida. “Os ataques do 11 de setembro deram não só credibilidade e 
legitimidade ao presidente, como também lhe permitiram renascer politi-
camente sem sofrer o custo político da mudança” (Dornelles, 2002, p. 96).

O problema não era apenas a mídia chamar Saddam Hussein de 
ditador, mas esquecer-se de que Bush, um fundamentalista religioso, estava 
envolvido em vários escândalos de corrupção e de fraude eleitoral. Um ano 
depois dos ataques, “o Afeganistão voltou a ser o Afeganistão de sempre, 
sem qualquer interesse para a mídia ocidental” (Dornelles, 2002, p. 41). O 
jornalista Arbex Jr. (2003, p. 112) diz que “é preciso acabar com essa boba-
gem de ‘eixo de bem’ e ‘eixo do mal’, que só poderia ter sido produzida por 
uma mente primária como a do presidente Bush, aliás, eleito em circuns-
tâncias até hoje não esclarecidas e de pouca legitimidade”.

No rescaldo do 11/9, a mídia adquiriu duas funções distintas: 
comunicar os acontecimentos de modo mais fiel possível e cumprir res-
ponsabilidades impostas pela magnitude do evento traumático. O resultado 
dessas exigências guiou para mais uma: revigorar o conteúdo, a forma e a 
prática jornalística, visando ao embate dos desafios impostos pós-ataque. O 
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trabalho do jornalista teve reais modificações por causa do atentado, como: 
concentração da mídia, pois houve uma nova consolidação de pequenos gru-
pos e famílias controlando mais meios ou as maiores e as principais receitas 
midiáticas; o mito da objetividade, pois o fenômeno uniu condições especí-
ficas para que a mídia demonstrasse sua ideologia e seu posicionamento; o 
mau uso do patriotismo pelos meios de comunicação, tornando o posiciona-
mento divergente algo pernicioso; e o sigilo da administração de Bush, com 
censuras, controles e manipulações. A união desses quatro aspectos compro-
meteu o trabalho do jornalista e o fluxo de informações, fazendo surgir mais 
uma alteração: a oposição leal, como apontado por Navasky (2002). Quem 
deveria fazer oposição ficou subjugado e aceitou o que era decidido, sem 
audiências públicas, comitês, conferências, debates e relatos.

A situação nos Estados Unidos era a seguinte: as elites que não 
eram do governo abordavam o ataque de maneira clínica e seca; somente 
uma minoria criticou os estadunidenses, por avaliar o que havia conduzido 
ao atentado. Enquanto isso, funcionários do governo, militares e políti-
cos se dedicavam às estratégias de comunicação, sobretudo no âmbito do 
patriotismo. Embora se aflore um nacionalismo exacerbado em tempos 
de angústia, guerra e trauma, esse patriotismo merece atenção quando se 
torna xenofóbico e apoiado pela mídia. Os meios de comunicação estadu-
nidenses guiaram seu posicionamento, antes mesmo dos políticos ou de 
qualquer outra instância, em direção a esse tipo de sentimento. O trabalho 
da imprensa, contudo, é indagar e relatar o acontecimento, não explorar 
e apoiar a guerra. O papel da mídia é “não ser uma líder de torcida desse 
patriotismo; é explicar a nova solidariedade nacional, não ajudar a forjá-la” 
(Zelizer; Allan, 2002, p. 11, tradução nossa).

O atentado de 11/9 abalou o jornalismo por dentro, a partir de sua 
fundação. Durante os ataques, havia dúvida até na cobertura. Os profissio-
nais, principalmente nos Estados Unidos, pareciam não saber mais a melhor 
forma de exercer sua profissão, nem qual era seu papel naquela tragédia. 
Em algumas ocasiões, queriam se colocar acima até das instituições e da 
democracia. “Era como se os jornalistas decidissem que um poder judiciário 
independente, um executivo forte, um público ativo, universidades livres e 
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uma legislatura deliberativa eram meros ornamentos para a democracia, 
enquanto se tinha uma imprensa livre” (Carey, 2002, p. 84, tradução nossa).

Para chegar a tal ponto de presunção, algumas conjunturas foram 
essenciais. O público precisava confiar em seu contrato com a imprensa, 
ou seja, que ela era seu representante e não estava a serviço do Estado ou 
dos grupos poderosos. Além disso, havia a crença de que a mídia conseguia 
dar conta da representação do mundo, de maneira imparcial e verdadeira. 
O 11/9 era um acontecimento propício para que o jornalismo largasse seu 
ideal de objetividade de lado, pois atendia às três condições elencadas por 
Navasky (2002): era uma tragédia, representava perigo e se mostrava como 
uma ameaça nacional. Todavia, o problema jornalístico estava também em 
sua dependência não mais político-partidária, mas econômica. A questão 
principal reside não se questionar que o jornalismo está subjugado, por 
exemplo, à indústria do entretenimento; porém, se fosse vendido ao comér-
cio de petróleo, todos estariam escandalizados pelo atentado à democracia.

As novas estratégias no jornalismo alavancaram as revistas – em ter-
mos de vendagem –, pois alteraram profundamente seu editorial e suas 
lógicas comunicativas através de um diálogo maior com seus sites. Na con-
cepção de Curran e Witschge (2010, p. 106, tradução nossa), “um debate 
internacional e imediato sobre as implicações do 11 de setembro causaram 
um aumento no público da revista. Visitas semanais ao seu site de cerca de 
2 mil, antes do 11 de setembro, subiram para mais de 8 mil em setembro-
-outubro, e para mais de 12 mil em novembro”. Como a TV desperta mais 
emoção e deixa seu público mais chocado com suas imagens, a cobertura 
neste meio sofreu uma ruptura sem precedente (Walker, 2006; Zelizer; 
Allan, 2002). A TV realizou cobertura 24 horas no dia do atentado e no 
dia seguinte, sem parar para fazer sequer um anúncio publicitário, o aspecto 
econômico ficou em segundo plano, em detrimento do conteúdo.

Embora a maioria das pessoas tenha assistido ao noticiário intenso 
da TV, alterando sua própria rotina para acompanhar cada detalhe da tra-
gédia, assim como fez o próprio meio, outras preferiram se afastar para 
não lidar com as mortes e os traumas do atentado, ou mesmo para evitar 
que seus filhos consumissem aquelas imagens. Para Grusin (2010), havia 
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diferenças significativas ao acompanhar os ataques do 11/9 pela televisão. 
Nenhuma outra mídia, nem mesmo o cinema, com suas imagens reais, teve 
tamanho apelo afetivo, portanto, era mais fácil sair da internet para ir à 
TV do que o inverso. Isso foi intensificado ainda pelos problemas técnicos 
que afetaram a web – não se conseguia acessar os sites devido ao enorme 
volume de tráfego. O próprio buscador digital do Google guiou o especta-
dor para a TV e o rádio, mantendo poucas matérias em “cache”, para que os 
leitores pudessem ao menos se situar no ocorrido.

Ainda assim, não foi somente a TV e a revista que se modificaram, 
o rádio também sofreu os rescaldos do 11/9. A Rádio Pública Nacional 
(National Public Radio) dos Estados Unidos realizou uma cobertura espe-
cial com apenas notícias do ataque, transmitindo 24 horas, sem intervalos, 
de modo semelhante ao que fizeram os canais de televisão. O aconteci-
mento foi tão importante para os meios de comunicação, ressaltando e 
evidenciando sua função de mediação, que todos tiveram um consumo 
muito maior no dia do ataque e nos posteriores. A recepção do conteúdo 
pelo rádio ficou, por exemplo, em torno de 11% do total. A televisão foi o 
meio predominante para o consumo dessas informações.

Uma semana após o atentado, os meios impressos – jornal e revista 
– assumiram e ganharam relevância social, graças às suas informações 
analíticas ampliadas. A única mídia que registrou uma baixa no número 
de usuários nos primeiros dias do 11/9 foi a internet, pois o público teve 
problemas no acesso e na transmissão de seu conteúdo. Logo após esse 
decréscimo, entretanto, o acesso havia aumentado significativamente. Os 
sites noticiosos nunca tinham conseguido um público tão grande, algo que 
se modificou com a atualização constante – característica do jornalismo 
digital – dos conteúdos sobre o atentado, em um espaço praticamente ili-
mitado e com acessibilidade a qualquer momento e de qualquer lugar. A 
internet se tornou um meio de comunicação vital após o atentado.

A produção do usuário e sua participação efetiva na construção das 
notícias começaram a se amplificar devido às câmeras portáteis, à ausên-
cia de publicidade e ao fluxo contínuo de informações. Como o desastre 
ocorreu em Nova York, onde os sistemas de comunicação se concentram, 
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a cobertura do 11/9 estava repleta de câmeras, das emissoras ou dos indi-
víduos que presenciaram a tragédia. “O videotape tornou-se rapidamente 
disponível a partir de cinegrafistas freelance e boulevardiers que estavam na 
área, e a carnificina e a destruição foram mostradas a partir de todos os 
ângulos imagináveis do primeiro ataque em diante” (Carey, 2002, p. 73, 
tradução nossa). Para que tanto conteúdo escoasse, as publicidades foram 
sacrificadas em nome de uma cobertura ininterrupta.

A inovação do jornalismo a partir da participação e da colaboração 
no 11/9 é citada por Sá (2011) a partir do The New York Times, que desen-
volveu um mapa-múndi no qual era possível registrar geograficamente o 
local onde cada indivíduo se encontrava no dia e na hora do atentado. Os 
usuários aprimoraram o conteúdo com comentários, refletindo e trazendo 
detalhes sobre o ataque. O veículo trouxe breves relatos de familiares, em 
que cada pessoa tinha uma pequena foto com um texto de até 200 palavras. 
“Inovações como estas provam ser importantes extensões da voz jornalís-
tica de maneira que podem ajudar o movimento do público a um espaço 
pós-traumático” (Zelizer; Allan, 2002, p. 9, tradução nossa). O jornal se 
mostrou um dos mais inovadores na cobertura deste acontecimento, reno-
vando a relação com seus leitores de maneira mais aproximada, o que ficou 
evidente não apenas no especial Retratos do Luto (Portraits of Grief), mas em 
outros episódios. Segundo Carey (2002), esses momentos são: admissão do 
terror; redação por dentro; maior abertura e proximidade com os leitores, 
ao admitir erros e possibilitar diálogos através dos e-mails dos jornalistas.

O jornalismo desempenha um papel fundamental no modo como 
a sociedade lida com o trauma e a tragédia, sobretudo em questões sobre 
a identidade (nacional). Para Zelizer e Allan (2002), esse processo tem 
três movimentos: estabelecer a segurança (a imprensa apoiou a guerra ao 
terror); praticar a recordação e o luto (as atitudes como a citada exemplifi-
cam esta etapa); e reconectar a vida cotidiana (os meios cessam o assunto e 
mostram caminhos a seguir). Ainda assim, a ideia de securitização, de segu-
rança nacional, foi a mais enfatizada pela mídia nesse período, sobretudo 
para corroborar a guerra e as decisões do então presidente. Isso aconteceu 
de forma tão pungente que “aqueles que dão mais atenção à cobertura da 
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mídia são os mais propensos a sentir que sua segurança pessoal foi amea-
çada” (Walker, 2006, p. 14, tradução nossa).

A emergência e intensificação da premediação nos meios de comu-
nicação estadunidense pós-11/9 se tornam perceptíveis. Antes, a mídia 
possuía uma lógica de remediar; porém, com o atentado, a preocupação 
e a atenção se voltaram para a premediação dos fenômenos. Enquanto a 
remediação caracterizava a novidade das mídias no final do século 20, a pre-
mediação caracteriza a medialidade no início do século 21, com a intenção 
de se certificar de que o futuro já está (re)mediado, ou seja, que o presente 
realize premediações. “A mídia impressa, em rede e particularmente tele-
visual, começaram a se preocupar menos com o presente imediato do que 
com o futuro premediado” (Grusin, 2010, p. 13, tradução nossa).

Essa modificação ocorre não apenas por causa dos traumas do ata-
que, mas pelas novas tecnologias de mediação e novas temporalidades que 
surgem em decorrência delas. Ainda assim, a premediação não apareceu por 
causa do 11/9, embora seja evidenciada por ele. Com início no decorrer da 
década de 1990, a experiência do choque, do desespero e do trauma causado 
pela tragédia de 2001 fez com que a imprensa estadunidense premediasse 
as situações possíveis e prováveis para que a população não vivesse mais 
aquele sentimento.

A remediação acontece com uma dupla contradição: imediação e 
hipermediação. A imediação tenta apagar as mediações, fazendo com que o 
espectador acredite na transparência e na realidade do que é mediado. É a 
noção de que o meio pode ser ocultado, deixando o observador em contato 
direto com o conteúdo do objeto. A imediação representa a experiência 
de vivenciar tal transparência, como se aquele conteúdo e aqueles objetos 
realmente existissem. Enquanto isso, a hipermediação, de modo inverso, 
evidencia os processos de mediação, multiplicando-os e demonstrando as 
especificidades e as potencializações do meio em questão. É a opacidade, 
a experiência da mediação em si, a consciência do observador ao saber que 
todo conhecimento que adquire é mediado por algum meio. O apelo por 
uma experiência autêntica do observador une essas lógicas contraditórias 
da imediação e da hipermediação como base dos processos de remediação.
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A remediação é a lógica formal na qual uma mídia renova ou remo-
dela (refashion) as formas de uma mídia anterior, ou como o processo em 
que as “velhas mídias” são representadas e até mesmo realçadas pelas novas 
mídias, recebendo um novo propósito (adaptando-se), uma nova forma e 
um novo tipo de acesso ou uso (repurpose). “Chamamos a representação de 
um meio em outro de remediação, e vamos argumentar que a correção é 
uma característica que define a nova mídia digital” (Bolter; Grusin, 1999, 
p. 45, tradução nossa). Para Dalmonte e Ferreira (2008), a característica de 
cada nova mídia é abrir caminhos estéticos e criar estratégias de produção, 
circulação e recepção inovadoras, ao mesmo tempo em que dialoga com os 
meios predecessores – ainda que também sejam remodelados e apresentem 
novas possibilidades. O ponto chave da remediação não se encontra nas 
alterações feitas, mas em enfatizar as melhorias dadas à mídia predecessora. 
A remediação expressa o modo como um meio é visto pela nossa cultura, 
reformando ou melhorando o outro.

Para Bolter e Grusin (1999), há uma ironia nesse processo de media-
ção: deseja-se, ao mesmo tempo, multiplicar as mediações e apagar todos 
os seus vestígios; idealmente, almeja-se apagar as mediações e a mídia em 
seu mesmo processo de multiplicação. A hipermediação no 11/9 pode ser 
percebida quando a CNN colocou linhas de texto na margem da tela a 
fim de acomodar as diversas tramas possíveis, informando, continuamente, 
tudo o que pudessem sobre os acontecimentos em curso. A imediação após 
o atentado é observada pelo fato de que tudo se tornou conectado e “mais 
real”, pode-se buscar as informações cada vez mais facilmente por causa 
do trauma e do choque do 11/9. A imediação aparece como uma conexão, 
uma rede sem restrições, podendo-se aceder aos conteúdos em qualquer 
momento, lugar e dispositivo. A hipermediação, por sua vez, passou a existir 
de modo mais afetivo, através da “multiplicação da mediação entre as redes 
sociotécnicas, comerciais e políticas” (Grusin, 2010, p. 2, tradução nossa). A 
cobertura combinou, principalmente, a imediação da TV com a hiperme-
diação da internet.

A premediação, por sua vez, procura evitar que a sociedade expe-
rimente um acontecimento traumático sem ter sido previamente (re)
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mediado. A ideia é diminuir o sentimento de surpresa, como se tudo que 
surgisse no futuro já estivesse sendo esperado de alguma maneira. Toda-
via, premediar não é o mesmo que prever. Na premediação, preparam-se as 
diversas possibilidades do futuro, suas incertezas. A premediação remedia 
o futuro no presente, para que o futuro já esteja remediado quando chegar 
ao presente e que ele seja remediado também no momento em que se torne 
atual. “Premediação não é sobre um dado futuro certo, mas sobre uma múl-
tipla proliferação de remediações do futuro” (Grusin, 2010, p. 4, tradução 
nossa). A mudança, devido ao estágio de securitização após o 11/9, fez com 
que a premediação se dedicasse ao afeto e à medialidade, em vez da imedia-
ção e da hipermediação.

Um ano após os ataques, Zelizer e Allan (2002) já imaginavam 
que esse processo de premediação (embora não usem o termo) se tornaria 
vigente, pois o jornalismo poderia se modificar de tal forma que o trauma 
e suas consequências seriam primordiais para a elaboração da notícia. O 
jornalista brasileiro Carlos Dornelles (2002) também percebia esse movi-
mento dos meios de comunicação, defendendo que o tom da cobertura do 
11/9 era sempre de antecipar a guerra, que seria sem erros e sem vítimas. 
De modo semelhante, Arbex Jr. (2003) dizia que os Estados Unidos reser-
varam uma nova bomba para 2002: um programa estratégico que permitia 
rastrear os movimentos de todos os estadunidenses a fim de prevenir mais 
um ataque terrorista. Desse modo, a ideia de premediar em função da segu-
rança nacional estava sendo empregada não apenas pela mídia, mas pela 
administração do presidente Bush.

A mídia premediou a guerra e estava alinhada com o governo dos 
EUA. Essa premediação não ocorreu de maneira inocente, pois os jornais 
serviram como propaganda de campanha para a Guerra do Afeganistão e 
a Invasão ao Iraque, causando uma sensação de inevitabilidade por parte 
da população civil. Mesmo que o conflito não se concretizasse, no futuro, 
poderia confundir-se o que foi verdade, como as próprias informações 
básicas de quando o ataque teve início e quem atacou primeiro. Grusin 
(2010) se preocupa, por conseguinte, com os modos de comemoração do 
acontecimento, isto é, a remediação do horror. O Projeto Renascer (Project 
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Rebirth) é um exemplo de remediação visando à superação do terror que 
foi o 11/9.

Alguns críticos reclamam que, quando mais se precisou do jornalismo 
digital, ele não foi eficaz, pois ficaram inacessíveis durante as primeiras horas 
do ataque. Com a baixa largura de banda para a emissão de dados, o pro-
blema principal poderia acometer qualquer meio, pois estava relacionado 
aos defeitos decorrentes da destruição em si, como as linhas telefônicas e 
os cabos cortados quando as torres desabaram. Para que os leitores acessas-
sem a informação disponível, os sites removeram gráficos e propagandas, 
buscando diminuir o tempo de carregamento da página. Ainda assim, não 
tiraram totalmente a propaganda para que seu público tivesse acesso aos 
seus conteúdos, como fizeram a TV e o rádio, que excluíram todo o anúncio 
publicitário de sua grade, nos dois primeiros dias do ataque.

Enquanto os sites noticiosos permaneciam inacessíveis, os jornalistas 
e os usuários da rede utilizavam e-mails, mensagens instantâneas, comu-
nidades virtuais, listas de discussão, salas de bate-papo, a fim de obter o 
máximo de informações possíveis. Os profissionais solicitavam, principal-
mente, o contato das pessoas que testemunharam o fato – hoje, a busca de 
fontes nas redes sociais é corriqueira. Muitos parentes foram contatados 
dessa forma. Além desse uso da internet, o jornalismo digital desenvol-
veu algumas estratégias, apontadas por Allan (2002): extensão da lista de 
e-mail, tanto para informar diretamente os leitores quanto para avisá-los 
sobre novos conteúdos no site; disponibilização de uma linha do tempo 
no site, para que se pudesse acompanhar a cobertura mais facilmente; e 
discussão com especialistas em salas de bate-papo dos sites dos próprios 
veículos. Outra estratégia foi a sinalização através da introdução de fichas 
ou vinhetas na forma de ícones, a fim de ajudar os usuários a diferenciar o 
que havia sido baseado em verdade e o que era apenas boato ou especulação. 
Um exemplo eficaz aconteceu durante a Greve da Polícia Militar da Bahia, 
em 2012, quando o Twitter do site Correio* colocava em suas postagens as 
hashtags #éboato ou #éverdade para melhor informar os seus leitores, antes 
ainda do fenômeno das fake news e das agências de checagem, que ganha-
riam muita força a partir de 2016.
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O jornalismo digital teve um primeiro destaque no Caso Colum-
bine, em 1999, ressaltando algumas de suas características e desenhando 
o que seria denominado “jornalismo cidadão”. Quando os dois estudantes 
de Colorado, nos Estados Unidos, atacaram a sua escola, o acontecimento 
se tornou notícia com interesse mundial praticamente em tempo real. Os 
espectadores acompanharam a história através dos sites de notícias e das 
emissoras locais de TV. A inovação ocorreu no momento em que os jor-
nais digitais começaram a incluir opiniões, comentários, fotos e mensagens 
advindas de seu público. “Alguns destes procedimentos seriam percebidos 
como configurando uma forma de ‘jornalismo de cidadão’ e o potencial per-
mitia aos leitores da comunidade internacional uma melhor compreensão 
dos eventos pela descrição localmente contextualizada” (Sá, 2011, p. 65).

Foi com o 11/9, no entanto, que a colaboração e a participação do 
leitor se tornaram mais ativas e esta especificidade do jornalismo digital se 
evidenciou. Os sites de notícia praticamente lançaram um manifesto com 
essa ideia para seus leitores, de colaboração, pois poderiam agir, de alguma 
maneira, como repórteres. Embora tenham desenvolvido espaços para des-
tinar e escoar a produção dos usuários, a internet não foi o único meio a se 
valer dessa forma de interação. Os telejornais realizaram várias coletas de 
vídeos do público, para complementarem suas reportagens.

O desenvolvimento da internet e dos sites jornalísticos foi acompa-
nhado por vários movimentos: o conflito no Kosovo, por exemplo, ficou 
conhecido como a “primeira guerra da Internet”, graças à diversidade de 
informações e visões alternativas encontradas na rede, além de materiais 
informativos, relatos de testemunhas e interação com os usuários (Allan, 
2002). Ainda que essas estruturas e estratégias tenham surgido e contri-
buído para a cobertura, isso não quer dizer que os repórteres foram decisivos 
no embate. Essas vozes dissonantes se fizeram presentes no 11/9, embora as 
guerras posteriores parecessem inevitáveis. Apesar da importância da inter-
net na cobertura do atentado, uma das principais críticas circundava em 
torno de sua pouca produção de reportagem original.

Os pontos de vista diversos, todavia, foram diminuindo e uma das 
razões diz respeito às restrições impostas pelos próprios provedores de 
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internet (Navasky, 2002). Em países com acesso público à internet escasso, 
precisar a confiabilidade das fontes era mais difícil; ainda assim, “a grande 
diversidade do ‘mercado de ideias’ disponível na internet permitiu às pes-
soas completar a sua compreensão de pontos de vista opostos” (Allan, 2002, 
p. 132, tradução nossa). Apesar de tudo, a mídia digital era mais livre e com 
mais diversidade, trazendo informações mais precisas e profundas do que 
as outras mídias.

Outro escape nas primeiras horas do ataque, no caso da internet, 
tendo em vista que os sites jornalísticos estavam sobrecarregados, aconteceu 
com os blogs, que funcionaram como meios de comunicação descentrali-
zados. Folleto (2009) acredita que foi a partir desse momento que o blog 
passou a ser usado de uma maneira ainda incomum para a época, isto é, 
como uma modalidade jornalística, diferenciada até do jornalismo digital 
produzido em sites e portais. Os blogueiros dos Estados Unidos começa-
ram a veicular em seus espaços informações do atentado, com funções para 
além de diários virtuais dos blogs, tirando proveito da proximidade presen-
cial e física do acontecimento e da visibilidade do próprio dispositivo. Para 
Grusin (2010, p. 3, tradução nossa), foi a partir do 11/9 que se sentiu cada 
vez mais “a necessidade de estar no Facebook, MySpace, Twitter e na web 
móvel. Deixar vestígios múltiplos de si mesmo em sites de redes sociais é 
visto como uma meta necessária”.

No próximo capítulo, um passo adiante é dado em relação ao estudo 
da memória no jornalismo (digital). Após refletir sobre a configuração de 
uma ecologia das mídias, evidencia-se o surgimento de uma (nova) eco-
logia da memória, com um esforço para explicitar o que há de ruptura e 
continuidade da memória na internet, em comparação com as mídias pre-
decessoras, uma vez que sua consolidação e sua popularização possibilitam 
que ela seja múltipla, instantânea e cumulativa. A importância da memória 
como um critério qualitativo na aferição do jornalismo (digital) é exposta, 
além da explicitação das perspectivas pelas quais será investigada a presença 
da memória nos sites do Estadão, da Folha de S. Paulo, do The New York 
Times e do The Guardian.



2. JORNALISMO DIGITAL EM UMA NOVA ECOLOGIA 
DA MEMÓRIA

A complexidade das interações entre os antigos e os novos meios 
de comunicação levou Neil Postman, em 1968, a apontar para a existência 
de uma ecologia das mídias (ou midiática), surgindo até uma Associação 
de Ecologia das Mídias (Media Ecology Association) e, em 1971, o primeiro 
programa de graduação em Ecologia das Mídias, na Escola de Educação da 
Universidade de Nova York. Esse conceito compreende um modus operandi 
no ambiente dos meios de comunicação, desde sua estrutura e seu conteúdo 
até seu impacto, isto é, um sistema complexo que impõe modos de pensar, 
sentir e comportar. Em analogia a um ecossistema, essa rotina ou ritual 
midiático nunca é estático, mas um sistema dinâmico e mutante em que os 
atores envolvidos interagem entre si e com o ambiente (comunicacional). 
A tecnologia passa a ter um papel de influenciadora em todas as esferas da 
sociedade, com a mídia afetando a percepção, a compreensão, o sentimento 
e o valor sociais. Chega-se a afirmar que a mídia define a essência de uma 
sociedade.

O conceito surgiu como uma metáfora advinda do campo da biolo-
gia e servindo para compreender os fenômenos em constante modificação, 
ou seja, em processos emergentes e mutáveis, e defende que, ao passo que 
se modificam os instrumentos comunicacionais, a sociedade também sofre 
com sua influência. O termo ecologia não acomete o interesse apenas 
aos meios de comunicação, mas o amplia às formas de interação entre as 
diversas instâncias sociais. Os estudiosos de ecologia das mídias devem 
expandir e aprofundar a metáfora, pois, quando ela se aplica, não apenas 
se adapta um conceito, mas uma tradição escolar (Scolari, 2009, 2010a, 
2010b, 2012).
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Adquire-se, portanto, um vocabulário e um dicionário da área bio-
lógica: adaptação, espécie, evolução, extinção, hibridação, entre outros. 
Ao apropriar-se da concepção de um ecossistema midiático, não se pode 
concentrar em apenas uma mídia específica, pois possui uma perspectiva 
transmidiática, com seus primeiros esboços nascendo através da transição 
da cultura oral para escrita. Essa passagem, ainda assim, não deve ser enca-
rada de modo evolutivo a ponto de imaginar que a anterior se extinga, 
embora tenha de transmutar-se e adaptar-se. “A chegada de um novo meio 
não se limita a acrescentar algo: modifica tudo” (Scolari, 2010a, p. 21, tra-
dução nossa).

Se antes eram percebidas quatro eras – a saber: tribal (oral), literária 
(escrita), impressa e eletrônica –, hoje se observa uma época da comuni-
cação digital, de uma nova ecologia das mídias. Santaella (2003) divide a 
história em eras culturais que se distinguem pelo suporte da mensagem, são 
elas: cultura oral, escrita, impressa, de massa, das mídias e digital (cibercul-
tura). Cada uma implica em mudanças nas estruturas humanas, cada nova 
“espécie” (midiática) modifica o ecossistema no qual está inserido de tal 
maneira que “obriga” as “espécies” anteriores a se adaptarem, através de pro-
fundas mudanças sociais. Os meios convergem para uma mesma ecologia 
(a midiática), com as novas mídias de hoje se apresentando como as velhas 
de amanhã. Na contemporaneidade, a estrutura global e em rede da infor-
mação e o rompimento do seu modelo tradicional de difusão se juntam à 
convergência, às narrativas transmídias e aos novos espaços comunicacio-
nais na internet para a criação de um novo ecossistema.

Nessa nova ecologia midiática, um modelo comunicacional se modi-
fica com a utilização, a implementação e a naturalização das tecnologias 
digitais. Para Naughton (2006), as inovações começam a ser percebidas por 
causa do narrowcasting: processo comunicativo destinado a públicos espe-
cíficos. Essa estratégia, porém, começa na década de 1980, com a geração 
das tecnologias do disponível (da cultura das mídias), não da cibercultura 
(Santaella, 2003, 2007). Ainda assim, essa perspectiva do narrowcasting 
não parou na cultura das mídias, tendo em vista que o público da cibercul-
tura é segmentado e individualizado. Ferrari (2003, p. 53) ressalta que as 
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mídias digitais conseguem “atingir o indivíduo digital – um único ser com 
suas preferências editoriais e vontades consumistas, um cidadão que cres-
ceu jogando videogame e interagindo com o mundo eletrônico”. Em outras 
palavras, é perceptível a partir dos aspectos da personalização do conteúdo. 
Outro processo de segmentação do público acontece através da cauda longa 
(Anderson, 2006), uma lógica comercial em que se vende uma variedade 
maior em pequena escala, em vez de poucos produtos em grande quantidade.

Enquanto as lógicas dos mass media eram a de “empurrar” o conteúdo 
para os espectadores, os meios digitais possuem um modelo de “puxar” seus 
usuários. Na literatura das Ciências da Comunicação, push (empurrar) e 
pull (puxar) recaem diretamente na lógica do espectador: mais passivo no 
primeiro caso e mais ativo no modelo mais atual. As redes sociais e os sites 
colaborativos reforçam o desenvolvimento dessa nova ecologia midiática. 
Para Zago (2011), as redes interferem de tal forma no jornalismo digital 
que existe uma recirculação de conteúdo, graças ao fato de o público estar 
mais engajado não apenas no consumo, mas no compartilhamento das pro-
duções e nas possibilidades de interação.

Outro conceito que reforça a ideia de nova ecologia midiática é o de 
gatewatching (Bruns, 2005), que se opõe ao tradicional gatekeeper (White, 
1993). Enquanto antes havia um poder maior na decisão do que os leitores 
consumiriam, atualmente essa lógica se altera, devido ao enorme fluxo de 
informação que há na internet e à possibilidade de os usuários acessarem 
esses materiais. Nessa concepção, a lógica se inverte e o poder não estaria 
só nas mãos dos grandes meios de comunicação, ou, pelo menos, tal poder 
estaria consideravelmente reduzido. Apesar da argumentação em torno do 
gatewatching, percebe-se ainda que muitos usuários da internet costumam 
consumir informações dos meios já consagrados e legitimados, geralmente 
advindos das mídias mais tradicionais, como impresso e TV.

Embora a capacidade de produção e armazenamento de conteúdo 
da internet esteja entre suas distinções, a principal inovação está nos cru-
zamentos, elos e intersecções possíveis de serem produzidos, sobretudo por 
causa da digitalização, convergência e hipermídia. O contexto essencial para 
análise dos meios de comunicação é este, em que sua função se altera com 
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a inserção e a consolidação das novas tecnologias digitais, “tendo na digita-
lização o seu aspecto mais fundamental e na convergência a consequência 
potencial mais amplamente notada para a instituição dos media, afetando a 
sua organização, distribuição, recepção e regulação” (Sá, 2011, p. 7).

Uma das características mais discutidas em anos recentes, com a 
digitalização de conteúdos após a ascensão da internet e da web, é a conver-
gência, termo surgido ainda nos séculos 17 e 18, na Inglaterra. No entanto, 
ganhou mais notoriedade a partir dos computadores e das redes, nos anos 
de 1960 e 1970. A convergência se refere, genericamente, à aglutinação, 
porém, isto não torna claro o sentido destinado à expressão. Para Antikai-
nen et al. (2004, p. 8, tradução nossa), a “convergência pode ser percebida 
nos conteúdos, nos dispositivos terminais e nos sistemas de rede”.

Na área da Comunicação, fala-se de convergência como sinônimo de 
multimídia ou multimeios, ou seja, a convergência de formato. Para Mielni-
czuk (2003) e Palacios (2002, 2003), convergência – enquanto característica 
do jornalismo digital – diz respeito à integração de diversos formatos 
midiáticos, como texto, imagem, áudio, vídeo, infográfico e animação. Neste 
livro, por outro lado, essa função de englobar texto, som, imagem e movi-
mento recai sobre o conceito de multimídia, em consonância às concepções 
de Santaella (2003, 2007), que ainda denomina multimeios. Um enten-
dimento maior sobre que é multimídia pode ser encontrado também em 
Ferrari (2003) e Primo (2007). Para uma discussão acerca do conceito de 
convergência, Abreu e Branco (1999), Antikainen et al. (2004), Barbosa 
(2008) e Jenkins (2008). Em trabalhos anteriores, essa diferenciação foi 
realizada, apostando que cada termo e expressão se refere a características e 
a funcionalidades diferentes (Martins, 2011).

O outro estilo é a convergência de terminais, na qual se reúnem 
especificidades de diversas mídias em só um dispositivo. Por fim, existe a con-
vergência de conteúdo, que tem relação com a transposição dos materiais de 
um dispositivo para outro. “A velha ideia da convergência era a de que todos 
os aparelhos iriam convergir num único aparelho central que faria tudo para 
você (à la controle remoto universal). O que estamos vendo hoje é o hardware 
divergindo, enquanto o conteúdo converge” ( Jenkins, 2008, p. 41).
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A convergência no jornalismo abrange, na concepção de Barbosa 
(2008), a integração entre os diferentes suportes de informação, através 
de produção e distribuição multiplataforma, reorganização estrutural de 
redações e funções e competências adicionais para os jornalistas. Nesse sen-
tido, distinguem-se quatro tipos de convergência jornalística: tecnológicas, 
empresariais, profissionais e de conteúdo, sendo os dois últimos níveis os 
que possuem maior interesse acadêmico e profissional – para o mercado –, 
pois são os espaços onde aparecem as maiores inovações. Aqui, enfatiza-se, 
sobretudo, a convergência de conteúdo, isto é, a capacidade de adaptação e 
de transposição de um material de um meio para outro, permitindo a cons-
trução de novas narrativas jornalísticas. Em trabalho anterior, concluímos 
que a convergência é “comum nos veículos da empresa Globo (…) Todavia, a 
interação de maneira explícita, por meio de hiperlinks, dos conteúdos trans-
postos com a web ainda não é muito frequente” (Martins, 2011, p. 135-136).

O âmago da convergência tecnológica, segundo Sá (2011), não está 
na transformação estrutural, muito menos na integração do equipamento e 
dos componentes técnicos das mídias, mas na extrapolação dos limites dos 
seus conteúdos e serviços por meio de vários suportes, com uma produção 
e difusão multiplataforma; o processo continuum multimídia, na concepção 
de Barbosa (2013). Os principais usos do termo convergência são: das apli-
cações (disseminação multiplataforma); das redes (acesso à internet pelos 
mais diversos equipamentos e mídias); instrumental (jornalistas de todos 
os meios utilizam ferramentas afins); dos formatos (conversão multimídia 
para qualquer suporte); empresarial (integração de redações e de diferentes 
subgrupos de uma empresa).

O fator preponderante para a mudança de paradigma que se vive 
atualmente não acontece somente por causa da digitalização, mas ainda 
da globalização, unidas em um fenômeno globital (Reading, 2011), que se 
refere à junção das dinâmicas sociais e políticas da globalização e da digitali-
zação – embora a autora aplique a expressão também ao estudo da memória 
midiática. O conceito que emprega à globalização dá conta dos movimentos 
que se tem hoje na sociedade, mas não somente de pessoas, como dos dados 
(a digitalização). Santaella (2007) e Palacios (2009b) preferem falar de um 



56

sistema glocal de comunicação, no qual a globalização tem sua informa-
ção atrelada fortemente ao contexto local em que está inserido, não sendo 
possível tratar de uma sem esbarrar na outra. Esse processo de glocalização 
influencia a produção rotineira de informação jornalística, com a incorpo-
ração de recursos na matéria que permite uma maior contextualização com 
foco no aspecto local, embora nem sempre essa ancoragem efetivamente se 
realize, por causa dos problemas operacionais de custo de produção. Existem 
ainda fatores como “incorporação de recursos humanos e conhecimentos 
para ampliar, contextualizar e enriquecer a notícia com foco local. Mesmo 
com certa medida de ‘ancoragem’, a tendência é uma grande homogeneidade 
na cobertura de notícias na mídia” (Palacios, 2009b, p. 3, tradução nossa).

As principais alterações para o jornalismo digital nesse novo con-
texto de comunicação glocal ou globital são: recolhimento e edição da 
informação; compressão de espaço e tempo (sincronização); maior inserção 
do leitor na notícia (interação, participação e colaboração); nova distribui-
ção espacial nas redações; reestruturação de grupos da mesma empresa; 
mudanças no exercício e na formação de futuros profissionais; modelos de 
negócio inovadores; e novas possibilidades de recordação, graças ao acesso 
e às manipulações facilitadas do arquivo (Sá, 2011). Os fenômenos de 
enquadramento local e tradução linguística, no jornalismo glocal, buscam 
capturar a audiência e mantê-la como um público fiel, tendo em vista o 
dilúvio informacional facilmente encontrado ao navegar na rede.

O público é sempre o foco das empresas jornalísticas e dos seus pro-
fissionais, por isso, suas estratégias para alcançar e manter a audiência não 
são isentas. A rotina jornalística pouco se altera com a inserção da participa-
ção efetiva (ou latente) do leitor nos tempos do jornalismo contemporâneo, 
permanecendo o conteúdo produzido pelo público relegado, usualmente, às 
páginas criadas especificamente para tal propósito e separadas do material 
produzido editorialmente pelos profissionais da empresa. Desse modo, a 
rotina produtiva não é afetada de forma impactante, tendo em vista que 
a participação e a colaboração influenciam marginalmente os conteúdos 
produzidos pelos jornalistas. Essas ferramentas favoráveis à interação não 
garantem a adesão dos atores sociais.
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Embora o material produzido pelos leitores fique em espaços menos 
acessíveis, o “conteúdo gerado pelo usuário na internet é um fenômeno 
de proporções que já não pode ser ignorado pela grande mídia ou tratado 
como uma espécie de passagem de moda” (Palacios, 2009b, p. 4, tradução 
nossa). A produção da empresa jornalística, antes praticamente indepen-
dente do consumidor, não só aceita interferência dos usuários – através 
da interação – como também publica o conteúdo criado por estes. Esses 
materiais podem ser indexados e organizados do modo quase semelhante 
àqueles realizados pelos jornalistas.

Esse preâmbulo trata da configuração da ecologia midiática e do 
nascimento de uma (nova) ecologia da memória. Existe um esforço para 
evidenciar o que há de ruptura e de continuidade, nessa sua especificidade, 
em comparação à configuração da memória nos outros meios de comu-
nicação, tendo em vista que a consolidação e a popularização da internet 
possibilitam o desenvolvimento de uma memória múltipla, instantânea e 
cumulativa. A sua importância como um critério qualitativo na aferição da 
produção jornalística (digital) é enfatizada, a fim de encerrar este capítulo 
demonstrando a ótica pela qual serão investigadas as memórias nos sites do 
Estadão, Folha de S. Paulo, The New York Times e The Guardian.

Jornalismo e memórias digitais

A influência das novas tecnologias e seus fluxos comunicacionais mais 
acelerados, com sua quantidade de informações, pode, por um lado, diminuir 
a luz da Mnemosyne ou, por outro, fortalecer as memórias, tendo em vista 
a velocidade das reproduções dos produtos culturais (Nunes, 2001; Neiger; 
Meyers; Zandberg, 2011). As transformações sociais e tecnológicas exigem 
um posicionamento distinto nas pesquisas da memória midiática, pois a 
internet interfere na forma como se lida com as informações e com os pro-
cessos memoriais. Os aspectos de glocalização, as evoluções tecnológicas e o 
crescente acesso aos produtos digitais atualizaram os debates sobre a relação 
entre memória e mídia, uma vez que os esforços para a recordação são trans-
feridos para a facilidade de acesso aos conteúdos com as tecnologias digitais, 
perspectiva análoga à de Platão sobre a escrita há mais de dois mil anos.
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A concepção de uma nova ecologia da memória (new memory eco-
logy) é descrita por Hoskins (2009, 2011a, 2011b), Reading (2011), Neiger, 
Meyers e Zandberg (2011) como uma mudança da memória coletiva para 
a conectada. Nesse novo ecossistema, a relação entre memória e mídia é 
transformada, exigindo uma alteração de paradigma sobre o que se con-
sidera com um caráter memorial, pois o paradigma da memória mediada 
se modifica por causa de uma característica glocal. Os próprios meios de 
comunicação passaram por uma mudança em sua infraestrutura, causada 
pelas modificações na forma e no potencial do arquivo em sua versão digi-
tal, denominada memória em fluxo, uma espécie de versão construtiva da 
memória que permite adquirir novas especificidades e acumular informa-
ções. O campo de globalização e digitalização da memória, ou seja, sua 
característica globital, abrange quatro dimensões: na primeira, memórias 
particulares dominam; a segunda defende memórias múltiplas com fluxos 
diversos; memórias criadas amplamente por indivíduos dão conta do ter-
ceiro modelo; por fim, o poder se encontra nas mãos das instituições de 
memória pública, que protegem as memórias compartilhadas.

A era da mídia fragmentada, desde a seletividade da TV a cabo até 
a internet, permite, para Bourdon (2011), que cada indivíduo ou grupo 
desenvolva sua memória a partir de sua apropriação midiática, algo que 
Santaella (2003, 2007) pensa a partir do narrowcasting. Essa formulação é 
distinta daquela dos usuários das mídias predecessoras, que necessitam, por 
exemplo, de uma reunião coletiva em volta da televisão. Apesar da múlti-
pla escolha possibilitada pela TV a cabo, o processo de consumo ainda é o 
mesmo das televisões sem sinal a cabo. Portanto, é necessário enfatizar que 
a ecologia da memória, por outro lado, está diretamente associada às evolu-
ções tecnológicas, pela lógica da conexão.

A materialidade tradicional foi contrariada pela fluidez, pela repro-
dutibilidade e pela transferência dos arquivos digitais, fazendo com que 
surjam temporalidades mais fluidas e dinâmicas em um arquivamento per-
manente das informações, no lugar da concepção de arquivo estático. Além 
desses aspectos dos conteúdos digitalizados, a concepção de cauda longa do 
passado, os novos modos de participação na memória pública (ou coletiva) 
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e a dinâmica transmídia das narrativas atuais contribuem para a formulação 
de uma nova ecologia da memória. A metáfora da cauda longa descreve o 
processo das mídias digitais, enfatizando os eventos passados e mediados 
pelos meios de comunicação tradicionais, da era pré-internet, condiciona-
dos agora pelos elementos e limites tecnológicos dessas mídias.

As modificações tecnológicas incidem no jornalismo produzido em 
rede de modo a alterar o lugar da documentação e da memória (Machado, 
2001), partindo de um simples complemento da informação e se tornando 
uma fonte noticiosa direta. Independentemente do alcance que a memória 
tenha com a internet e do seu aspecto glocal, ela não pode ser desvinculada 
do seu contexto de espaço e tempo, com a glocalização reforçando essa neces-
sidade de se olhar para o local, mesmo aparentando ser mais globalizado. A 
memória, a depender de seu crescimento e alcance mundial, necessita pri-
mariamente de um envolvimento com o passado através da sua experiência 
local (Zelizer, 2011). A internet modifica funções e potenciais da memória, 
em comparação ao que ocorria nas outras mídias e tecnologias, conferindo, 
principalmente, dinamicidade ao conteúdo, antes, um repositório estanque.

A principal mudança na lógica estrutural do arquivo jornalístico 
ocorre porque o processo de documentação e de indexação se torna vital no 
fazer diário, algo que ficou relegado por mais de cem anos à vontade dos 
diretores das empresas (Machado, 2001). O conteúdo passa a ser armaze-
nado e organizado no momento da publicação, não sendo mais uma parte 
separada do esquema produtivo, com as vantagens e desvantagens que 
isso implica. “A informação parece ter ganho, toda ela, mesmo a aparente-
mente mais inútil ou dispensável, uma garantia de eternidade e utilidade” 
(Nogueira, 2003, p. 4). Hoje, cabe aos próprios jornalistas – não só aos 
arquivistas – a definição das palavras-chave e dos resumos no momento 
da publicação e da indexação, necessitando que mais uma função seja 
aprendida e aprimorada pelos profissionais da imprensa. As produções e as 
informações, quaisquer que sejam, propagam-se numa pretensa eternidade 
e infinitude do ciberespaço.

Quando Palacios (2010) questiona: “em tempos líquidos, nos quais 
importa velocidade e não duração, onde fica a Memória?”, defende que a 
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memória nunca teve um papel tão relevante, central e valorizado quanto 
nos tempos de internet, refletindo na sua produção jornalística (digital). 
O jornalismo contemporâneo está envolvido não somente na produ-
ção memorialística e no seu arquivamento, mas no constante processo de 
acesso, atualização e disponibilização. As propriedades da internet de maior 
compressão do espaço e tempo ajudam o jornalismo a ter uma nova valo-
ração, sobretudo no que tange à memória. O espaço em si não é mais tão 
problemático, diferente dos outros meios, em que é necessária uma redução 
do material para se trazer um arquivo. Os conteúdos antigos agora podem 
continuar em outras páginas, acessados por meio de alguns recursos, como 
hiperlink, republicação, sistema de busca e tags. Embora o jornalismo digi-
tal esteja sob a alcunha da atualização constante, a relevância da memória 
na internet tende a modificar o trabalho dos jornalistas.

Se o consumidor não exigisse (implicitamente ou não) uma matéria 
não muito extensa, pois as curtas são mais confortáveis, o espaço para pro-
dução noticiosa seria praticamente ilimitado. Anos depois de Santaella 
(2007) afirmar isso, é fácil observar que os leitores dos jornais digitais não 
gostam de textos longos aos moldes das produções jornalísticas impressas, 
pois são mídias distintas com linguagens e gramáticas próprias. Por isso, 
o profissional deve valer-se mais dos recursos da memória para torná-la 
visível em uma estrutura própria, a fim de que a matéria principal não 
seja extensa demais. O jornalista tem de oferecer um maior conteúdo ao 
público que deseja mais informação e conhecimento. O jornalismo digi-
tal dispõe de um espaço virtualmente ilimitado, no tocante ao volume de 
informação acessível ao público, dirimindo-se as delimitações de espaço 
e tempo que os profissionais teriam como empecilho para o material 
produzido.

Aqui, não se defende que a memória estivesse diminuída nos outros 
meios, ela apenas ganhou distintos contornos e abrangência na internet. 
No jornalismo impresso, por exemplo, a publicação de pesquisas funda-
mentadas em informação de arquivo e documentos antigos sempre ajudou 
a complementar, ampliar ou ilustrar as produções. De forma semelhante, as 
emissoras de rádio e TV preservam seus arquivos de modo acessível para que 
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utilizem na concepção do produto jornalístico ou documental. Na internet, 
no entanto, o acesso evoluiu de tal maneira que concedeu novos significa-
dos ao passado, principalmente pela agilidade e facilidade que caracterizam 
os hiperlinks. O acesso aos conteúdos digitais, produzidos para este meio 
ou digitalizado para ele, possibilita maneiras distintas para se compreender 
e trabalhar com o passado.

A relação entre memória e jornalismo não surgiu com a criação da 
web, ou mesmo da internet. Ainda que seja uma característica do jorna-
lismo digital, existem exemplos dessa correlação em todos os meios. Na 
verdade, as especificidades propostas para aquela relativamente recente 
modalidade jornalística são observadas nos suportes jornalísticos anterio-
res, como impresso, rádio e TV, mas ganham novos contornos com seu 
atrelamento à internet. A memória se configura de uma maneira específica 
em cada meio, porém, aparece no jornalismo digital como um elemento de 
distinção, ou seja, ela adquire novos contornos e possibilidades de utilização, 
sendo armazenada e acessível mais fácil e rapidamente. A memória é uma 
das características do jornalismo digital que proporciona realmente uma 
ruptura, em relação às produções em outros meios, definida como múltipla, 
instantânea e cumulativa (Palacios, 2002, 2003, 2008, 2014).

Ela é múltipla por permitir acesso aos formatos midiáticos, graças à 
multimidialidade (conjugação de texto, imagem, áudio, vídeo e infográfico); 
instantânea porque pode ser recuperada rapidamente, tanto pelo produtor 
da matéria quanto pelos seus leitores; por fim, a propriedade cumulativa 
se deve à facilidade e ao baixo custo de estocagem de materiais, ganhando 
evidência, especialmente quando os meios se valem da convergência. A 
memória é potencializada devido à facilidade, ao barateamento e à simulta-
neidade da veiculação do conteúdo com o armazenamento.

Através da Convergência de formatos, a Memória na Web tende a ser 
um agregado não só da produção jornalística que vem ocorrendo onli-
ne, mas, gradualmente, de toda a produção jornalística importante, acu-
mulada em todos os tipos de suportes, desde épocas muito anteriores à 
existência da Web e dos próprios computadores (Palacios, 2003, p. 10).
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Como nos meios tradicionais o arquivo não estava acessível instanta-
neamente, na internet toda a informação parece imediata, graças à indexação 
e ao armazenamento se aliarem à computação de dados. Existe uma sensa-
ção de que o passado ainda está presente. Essa forma de preservação digital 
faz com que a memória adquira novas especificidades, requerendo maior 
capacidade na recuperação e preservação de conteúdos, pois aparece um 
ambiente propício para a retroalimentação e o desenvolvimento de novos 
materiais. Ainda assim, é impraticável que todos os registros, documentos 
e artefatos sejam armazenados de modo adequado. Em todo o processo, as 
perdas naturais com o decorrer do tempo e os resquícios da falha humana 
são observados, mesmo com o esforço para se conservar os arquivos dos 
jornais e com a preocupação de uma possível perda dessa memória.

As tecnologias digitais contribuem para a preservação da memória 
de uma cidade (Montenegro; Silva, 2005), além de permitir um acesso mais 
rápido e fácil dos arquivos jornalísticos. Esse fenômeno é facilitado pela 
digitalização de conteúdos – característica que ajuda a distinguir a inter-
net dos meios predecessores e a desenvolver uma nova ecologia midiática. 
Esse processo permite a quebra dos limites físicos, possibilitando a apro-
priação de um espaço praticamente ilimitado para disponibilização on-line 
de conteúdos – não importando o formato – anteriormente produzidos e 
armazenados em espaços físicos dos meios de comunicação predecessores, 
através de acervos digitais com sofisticados sistemas de acesso e indexação.

A digitalização de conteúdos e, por conseguinte, o armazenamento 
maior dessa memória na internet trazem vantagens não apenas aos jornalis-
tas, mas ao seu público, que tem acesso mais amplo às publicações anteriores. 
Esses arquivos antigos são, com a progressão do tempo, digitalizados, indexa-
dos e tornados públicos e acessíveis aos cidadãos. O processo de digitalização 
faz com que a acumulação de conteúdo seja barata, além de acessível rápida 
e globalmente. Quando essa digitalização para os meios de comunica-
ção digital ocorre, os materiais estocados, sustentados e disseminados são 
manipulados no mesmo instante em que seus originais estão guardados e 
preservados de maneira mais eficiente, sem degradação pelo acesso. Muitos 
veículos impressos, por exemplo, permitem que os seus arquivos de edições 
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anteriores físicos sejam consultados pelos públicos e pesquisadores, além de 
estarem à disposição de editores e jornalistas, no processo de construção 
noticiosa. Esses acessos têm se tornado cada vez mais digitais.

A digitalização dos materiais informativos, além da multiplicação e 
da sofisticação da base de dados, pode ser percebida através da memória, em 
quatro aspectos: rotinas produtivas, com a informação passada servindo de 
contexto e aprofundamento à cobertura; modelos de negócios, com o desen-
volvimento de produtos que possuam repercussão positiva, a fim de atrair e 
fidelizar o público; produção de novas narrativas, por meio da incorporação 
da memória à matéria (background, contexto e contraposição) e dos diversos 
formatos possíveis, como texto, imagem, áudio, vídeo, infográfico, animação 
e link; por fim, interação com os leitores, que possuem agora ferramentas e 
recursos para pesquisar, no próprio site do jornal ou na internet, aspectos da 
história do fenômeno ou do tema noticiado (Palacios, 2009a, 2014).

Para Pinho (2003), as empresas midiáticas migraram para a internet 
visando a oferecer informações sem cessar, ou seja, durante as 24 horas do 
dia, todo o ano. Os jornais transportaram seu conteúdo para seus especta-
dores acompanharem sua publicação – quando eles não puderem fazê-lo no 
formato primordial – e para terem acesso de forma fácil, ágil e barata ao seu 
próprio arquivo. Em alguns jornais, a memória já é comumente incorpo-
rada à produção digital, através do uso diário, para contextualizar e ampliar, 
ou da construção e criação de especiais. Segundo Rubens Silva (2002), a 
informação na internet deve ser compreendida como um processo que pos-
sibilita um aprofundamento e uma ampliação da consciência, através do 
conhecimento e da ação. Como na internet o arquivo digital se torna vivo e 
descentralizado, novas técnicas de indexação e de organização possibilitam 
um acesso e uma recuperação dos conteúdos mais fácil e rapidamente a fim 
de contextualizar o material jornalístico publicado.

Uma das distinções para o uso da memória na internet é que ela pode 
ser recuperada não apenas pelo produtor da informação, mas, ainda, pelos 
leitores, através de sistemas de busca que possibilitam diversos cruzamentos, 
como palavras-chave, períodos temporais, editorias, formatos midiáticos, 
entre outros. Os motores de busca se juntam aos agregadores e aos portais 
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para garantir segurança, legitimidade e orientação no ciberespaço, tendo 
em vista que são dispositivos que fornecem informação sobre a organização 
e arquitetura da informação – isto é, permitem que os leitores se localizem 
no fluxo comunicacional em que se movem e agem. Mesmo com essa dis-
ponibilização dos conteúdos no meio digital, há que se reconhecer que o 
jornal não disponibiliza todo o seu acervo para os leitores. Apesar dessas 
facilidades, alguns veículos ainda precisam entender que paradigmas anti-
gos são rompidos na medida em que surgem novas lógicas.

A memória, sobretudo no jornalismo digital, possibilita essa maior 
valoração da prática jornalística. Se anteriormente a produção era salien-
tada pelo seu nível efêmero – curto prazo de validade das matérias –, a 
informação no ciberespaço passou a estar potencialmente em um presente 
contínuo, com equivalência de espaço e tempo. Há uma estratégia nessa 
práxis, na qual o jornalista não transporta inocentemente a memória indi-
vidual, coletiva ou midiática. Ao contrário, a instância produtiva adiciona 
e acomoda os conhecimentos e materiais ao seu dispor em uma estrutura 
própria, fazendo com que as recordações estejam virtualmente presentes 
através de um trabalho de memória.

Como a prática jornalística era tida como produtora de conteúdo em 
nível efêmero, devido ao curto período em que uma matéria é consumida 
e à irreversibilidade das notícias no rádio e na TV, agora a informação está 
no presente contínuo. A preservação do arquivo, que passa a ser indexado, 
armazenado e organizado no instante da publicação, procura evitar que essa 
memória coletiva se torne obsoleta e efêmera. Essa valoração da memória 
na internet se intensifica em comparação às mídias anteriores, principal-
mente por causa dos processos (não sistemas) de buscas desses meios, mais 
vagarosos, falíveis e limitados, obrigando os interessados a se deslocarem 
para o local em que o conteúdo está arquivado.

A quantidade de informação e sua rápida inserção na internet não 
contradizem a valorização que a memória recebe neste meio, pois, em algum 
momento, necessita-se parar e olhar para trás. A velocidade da contempo-
raneidade ocorre de tal maneira que se deseja guardar todos os momentos 
para uma visita futura, em um período mais calmo, mesmo que isso seja 



65

apenas uma ilusão e esse instante nunca se concretize. As tecnologias digi-
tais e da internet são formas de mediações que permitem mais a recordação, 
tendo em vista que, positiva e negativamente, tornou o esquecimento mais 
custoso. Uma vez na internet, é difícil de ser esquecido, sobretudo na alta 
rotação da reprodutibilidade digital.

A memória computacional deve ser encarada de maneira paradoxal, 
pois os processos de esquecimento nas sociedades (digitais) parecem mais 
árduos e dolorosos, tendo em vista a fácil e barata estocagem e reprodução 
de conteúdo, a sua expansão global e o seu rápido acesso, embora possa 
desaparecer após o desligar – ou defeito – do equipamento; é, portanto, 
também efêmera e volátil. Quando a memória está entrelaçada às tecno-
logias digitais, há uma tecla bastante utilizada e presente nos aparelhos: 
delete. A memória está sujeita ao esquecimento ao simples toque de uma 
tecla, que apagaria todas as informações e os dados registrados. Essa função 
é fundamental porque o dilúvio de informações a cada acesso à internet 
deve ser apagado (ou deletado) com alguma frequência – ao menos da 
mente –, a fim de dar espaço para que se consumam outros conteúdos e que 
assuntos desejados não retornem.

Um arquivo de dados na internet se torna uma entidade viva, dinâ-
mica e mutável, um elemento fundamental para fornecimento de informação. 
Com essa facilidade do uso da memória, a contextualização detém relevância 
devido à característica hipertextual da internet, permitindo-lhe enriqueci-
mento de dados e informações – é a lógica da também constante atualização 
da memória em fluxo. Uma produção remete, através de uma inclusão bem 
distribuída de hiperlinks – evitando o excesso, que fica ao dever do jornalista 
–, para informações anteriores que abordam direta ou indiretamente a temá-
tica ou acontecimento em questão. Uma das principais características do link 
é permitir um aprofundamento da informação, por meio do oferecimento de 
dados complementares, bem como explicando abreviações, termos técnicos e 
conceitos em voga. Como observa Canavilhas (2004, p. 7),

A questão da contextualização assume particular importância na me-
dida em que a natureza hipertextual da internet lhe permite o enri-
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quecimento das notícias, contrariando assim um dos problemas do 
jornalismo atual: a compatibilização da velocidade da informação, com 
o espaço disponível e com a riqueza das informações disponibilizadas.

A memória utilizar as mídias para arquivamento de seu conteúdo não 
é algo novo.  Para Canavilhas (2004), a distinção da memória na internet 
para a existente em outros meios está fincada sobretudo na possibilidade de 
o documento ser imediato e global, realizando uma compressão do espaço 
e do tempo em apenas um instante. As potencialidades trazidas pelas novas 
tecnologias não se traduzem necessariamente em novos experimentos e 
aspectos explorados pelos veículos. Um arquivo pode continuar estático – 
como nos meios tradicionais –, não possuindo elos, interligações e abertura 
para um uso dinâmico e integrado dos recursos mnemônicos. De acordo 
com Rubens Silva (2002), ainda que o acervo possa parecer estático, existe 
a possibilidade de se ampliar o conhecimento, através da fruição dessas 
informações, e de se desenvolver uma maior capacidade de ação com vistas 
às próprias necessidades. A intenção é que os leitores se apropriem do con-
teúdo dos arquivos e dos documentos.

A memória humana e a memória de silício (não humana) possuem 
semelhanças e diferenças. Entre aquelas estão o esquecimento – forma 
fisiológica de apagar conteúdos – e a catalogação, isto é, a organização 
do material arquivado e recolhido. Uma primeira diferença observada 
é a representação espacial da linha do tempo, pois, na internet, a lacuna 
temporal entre o instante do acontecimento e o momento da pesquisa é 
comprimido, enquanto em outros espaços se torna mais fácil delimitar o 
presente e o passado. Segundo Le Goff (2013 [1988]), a memória humana 
é mais instável e maleável do que a das máquinas, ainda que esta também 
seja editável, sobretudo com a memória digital e em fluxo.

Outra distinção é a relação importância/duração, tendo em vista que, 
na mente, o fato aparece desordenado cronologicamente e não se tem a 
percepção exata de sua duração, diferente de como acontece na internet 
(Canavilhas, 2004). Pode-se apontar ainda três níveis oferecidos por uma 
mídia eletrônica: nível de apresentação ou interface do utilizador – com 
sistema de navegação, botões e mapas; nível estrutural – por meio de nós e 
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ligações na rede; e nível de base de dados – que está aparentemente oculto, 
mas permite que os dados apareçam no sistema de busca. Evidentemente, 
esta não é a única forma da memória retornar, com recursos como o hiper-
link, a republicação e as tags.

A relevância da apropriação da memória na internet se torna mais 
evidente quando esta mídia se distingue dos outros meios de comunicação. 
Se a internet é propícia para uma construção da memória e cada conteúdo 
disposto na rede faz acumular a informação possivelmente acessível, a ideia 
de dilúvio informacional se torna cada vez mais patente. Para navegar nesse 
mar informativo, o papel dos mediadores é necessário, tendo em vista que 
ninguém se interessa por todas as informações do mundo nem o tempo 
inteiro. Dito de outro modo, quanto mais informações, possivelmente, mais 
necessidade de profissionais como os jornalistas, que servem para filtrar, 
organizar, priorizar e distribuir os acontecimentos.

Existem experimentações no jornalismo, principalmente o produ-
zido na internet, que põem diretamente os usuários como produtores de 
informação. Ainda assim, a função do jornalista enquanto moderador de 
conteúdo é essencial para se manter a confiabilidade e a credibilidade do 
material, afinal, o jornalismo é um campo institucionalizado e legitimado 
socialmente para relatar e informar a população. As pessoas não querem ser 
o seu próprio editor a cada novo dia.

A despeito do apoio dos arquivos e da memória existir em outros 
meios, é na internet que são levados ao extremo. Com essas novas espe-
cificidades e potencialidades não proporcionadas pelas outras mídias, a 
memória na internet ganha mais evidência e, com isso, exige novas respon-
sabilidades com seu uso. A sua utilização adequada e qualificada encontra 
quatro aspectos que podem se constituir como um obstáculo: longevidade 
do suporte, acesso, ferramentas de pesquisa para informação não textual 
e usabilidade (Canavilhas, 2004). O problema da longevidade do suporte 
ocorre porque este ficará obsoleto daqui a alguns anos, uma vez que a tec-
nologia evolui muito rápido; logo, o desenvolvimento tecnológico pode 
conduzir a uma obsolescência do suporte em um período curto de tempo, 
em menos de uma década.



68

O segundo obstáculo existe devido a uma ausência de controle sobre 
a utilização e o acesso de conteúdos, acarretando problemas como difícil 
identificação de fonte, privacidade e até plágio. O terceiro problema com-
preenderia as ferramentas de pesquisa para informação não textual, pois é 
complicado encontrar, por exemplo, uma foto ou um vídeo, já que a pesquisa 
para isso se baseia no nome que é dado ao arquivo – ou às suas palavras-
-chave –, não ao conteúdo e ao significado que dispõe – ainda que esses 
reconhecimentos se tornem cada vez mais corriqueiros. Embora Nogueira 
(2003) acredite que o trabalho de pesquisa exige menos esforço no cibe-
respaço, isso não pode ser considerado em sua totalidade, principalmente 
porque as ferramentas ainda não estão completamente aprimoradas.

O último obstáculo seria a usabilidade, para que o usuário não se 
perca no meio da navegação. Para que isso ocorra, uma base de dados deve 
ser estruturada a fim de responder quatro perguntas essenciais: onde se está, 
para onde se pode ir, como se chega a outros lugares e como se volta para 
os pontos anteriores; caso contrário, a usabilidade se torna difícil e maçante. 
Segundo Pinho (2003), ela deve articular técnicas e processos com a fina-
lidade de ajudar os indivíduos a realizarem suas atividades. Já para Ferrari 
(2003), a usabilidade advém das especificidades de um produto ao se revelar 
o nível de interação com o seu usuário.

Essa base de dados não tem muita serventia se os usuários não con-
seguem utilizá-la, especialmente de forma amigável. Sobre a memória em 
si, seja humana ou não, Canavilhas (2004) defende que se deve separá-la em 
dois tipos: memória-arquivo e mecanismo que permite a busca. Enquanto 
a primeira se refere ao hardware, a memória como mecanismo diz respeito 
ao software. Hardware e software aqui são utilizados para se referir ao corpo 
humano por meio da mesma lógica da computação, uma vez que essa dis-
tinção é tanto fisiológica como mecânica e tecnológica. Existem ainda 
alguns problemas no tocante ao arquivo dos jornais, como: armazenamento 
– problemas físicos de espaço, diminuído, mas não extinto com as tecnolo-
gias atuais; extração da informação – localização rápida e fácil das unidades 
específicas de informação; e acessibilidade – deslocamento ao local onde se 
encontram as informações (Sá, 2011).
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Os suportes de registro possuem mais empecilhos e questões negati-
vas para quem mantém seus arquivos, como: curta vida, rápida degradação 
(do hardware ou do software), dificuldades de acessos aos documentos anti-
gos, inconstância dos endereços on-line (podem não estar mais acessíveis) e 
ausência de legislação e regulamentação específicas. Além do mais, a cres-
cente confiança na tecnologia pode causar uma amnésia coletiva, devido aos 
perigos iminentes de uma excessiva incumbência.

Memórias na qualificação do presente

As pesquisas sobre qualidade no jornalismo perpassam questões que 
buscam compreender o que é qualidade e como garanti-la. Os critérios e os 
métodos de medição também são estudados ao se refletir se seriam específi-
cos à análise do jornalismo digital (em situações mais atuais) ou se possuem 
um alcance maior em sua aplicação e sua concepção, abarcando a produção 
em outras mídias, ainda que se resguardem as propriedades, os processos, as 
lógicas e os constrangimentos de cada uma. Mas o que é qualidade? Como 
defini-la? De que maneira garanti-la? Existe uma régua para medir a qua-
lidade no jornalismo? Quais critérios devem ser levados em consideração 
para realizar essa análise? Esses aspectos podem ser aplicados ao jornalismo 
produzido em qualquer mídia ou se deve considerar o suporte no qual a pro-
dução está assente? Qual é o papel da memória para aferição dessa qualidade 
jornalística? Essa característica se perfaz em um diferencial informativo? 
Essas são algumas perguntas que pairam frequentemente nas mentes de 
estudantes, profissionais, professores e pesquisadores de jornalismo.

De etimologia latina, qualidade advém de qualitas, tradução para a 
palavra grega poiotēs. Qualitas exige a distinção entre o quão bom ou ruim é 
um produto. Na língua chinesa, o caractere utilizado para se referir a quali-
dade é usado para definir o que é da “alta classe”. Já com uma visão empírica, 
Guerra (2010c) afirma que a qualidade considera as melhores práticas e 
produções de uma organização e empresa. Joncew (2005) e Ziller (2011) 
apontam quatro sentidos para se pensar na qualidade: hábitos e disposi-
ções; capacidade ou incapacidade natural; afeições e suas consequências; 
formas ou determinações geométricas. As investigações sobre a qualidade 
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de um produto estão relacionadas à Revolução Industrial, que exigia padro-
nização na sua produção em larga escala – logo, que os produtos fossem 
semelhantes e tivessem um nível mínimo de qualidade entre eles. A aplica-
ção desses estudos nas organizações aconteceu apenas no início do século 
20. Os modelos para gestão de qualidade geralmente são estruturados em 
dois níveis: no primeiro momento estão os princípios e fundamentos; no 
segundo, os requisitos e critérios (Guerra, 2010b).

A preocupação em torno da qualidade da informação remonta a 
meados da Segunda Guerra Mundial e, ainda assim, não traz uma caixa 
de conhecimentos fechada para a discussão. Na área da Ciência da Infor-
mação, começou-se a discutir a qualidade da informação com mais força a 
partir da década de 1950, sob uma perspectiva da excelência administra-
tiva, ainda que Ziller (2011) e Ziller e Moura (2010) encontrem resultados 
apenas a partir dos anos de 1970, com um crescente até o final do século. 
Hoje, pode-se falar de cinco tendências sobre a discussão da qualidade da 
informação: transcendente, valor universal da informação; no usuário, rela-
cionada à satisfação e às necessidades do receptor; no produto, que mensura 
especificidades identificáveis; na produção, que verifica se a informação 
é completa para o leitor; e qualidade como valor próprio da informação. 
Todavia, a memória pode seguir dois vieses de estudo, nos quais essas cinco 
vertentes se acomodam: voltado à subjetividade – relacionado ao usuário – e 
à informação – associado ao produto (Ziller, 2005).

Na Administração – não muito diferente das outras áreas –, a quali-
dade compreende dois campos de estudos distintos: a adequação a padrões 
já estabelecidos pela organização e pela empresa e a equiparação entre as 
necessidades e as expectativas dos usuários; e a percepção acerca do produto 
e do serviço prestado (Guerra, 2010a, 2010c). Ainda que existam iniciativas 
para se medir e garantir a qualidade – por exemplo, manuais, criação de 
ferramentas e aplicativos específicos, organização empresarial e divisão do 
trabalho –, não existe no jornalismo uma cultura de mensuração da quali-
dade de sua produção. O problema reside nas ferramentas, nos critérios e 
nas metodologias corretas para se analisar a qualidade noticiosa dos meios 
de comunicação.
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A qualidade jornalística apresenta três caminhos para estudo: como 
uma especificidade da organização e do produto, como serviço público e 
como investimento (Guerra, 2010b). Para avaliar a qualidade dessa pro-
dução, dois aspectos podem ficar em destaque: um genérico – relativo 
ao contexto das empresas – e outro específico – concernente aos resulta-
dos dessas organizações. O pesquisador deve, porém, considerar diversas 
instâncias do processo comunicativo, uma vez que os estudos sobre a quali-
ficação do jornalismo envolvem não apenas o profissional e suas produções, 
mas ainda as lógicas e rotinas dentro da própria organização jornalística, e a 
relação entre ela e as outras instituições públicas, os anunciantes e o público.

A qualidade pode ser de dois tipos, para Benedeti (2009): uma intrín-
seca ao fato – revelando uma qualidade de categoria –, outra que se relaciona 
ao produto jornalístico – ao fazer e ao resultado da atividade profissional, 
baseado na legitimação e aceitação social da profissão. Silva (2005), por sua 
vez, acredita que os critérios de noticiabilidade devem refletir a qualidade 
dos acontecimentos e não da produção jornalística. Delimitar a noção dos 
critérios de noticiabilidade no território dos eventos não significa, entre-
tanto, ignorar a presença do jornalista, o sujeito (enunciador) que constrói 
a matéria. Os valores-notícia ajudariam a identificar a qualidade intrínseca 
ao fenômeno noticiado, sem deixar de se nortear pela interferência da ins-
tância de produção, a saber, os agentes diretamente envolvidos na produção 
do material jornalístico.

No que concerne especificamente à avaliação da qualidade no jor-
nalismo digital, Sousa (2001) e Palacios (2008, 2014) avisam que essas 
produções são penalizadas porque as pesquisas não se valem das caracterís-
ticas e potencialidades da internet. Existem problemas patentes em transpor 
para a internet critérios de análise de qualidade, metodologias e ferramen-
tas aplicáveis e desenvolvidas em outros meios, pois são deixadas de fora as 
características do veículo digital, por mais que as ferramentas atuais para 
avaliação sejam de caráter genérico. Ainda que seja um problema mais geral 
nas pesquisas sobre qualidade no jornalismo, a maior dificuldade de se estu-
dar na modalidade digital é a não existência de critérios exatos para a sua 
medição.
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A qualidade no jornalismo, a partir do seu papel legitimado social-
mente e de sua evolução histórica, é trabalhada por Benedeti (2009), 
Cerqueira (2010), Christofoletti (2010), Genro Filho (1987), Guerra 
(2003, 2005, 2010a, 2010b, 2010c) e Franciscato (2003), isto é, do que a 
institucionalização representa e do que se exige do profissional e da prática, 
pois a qualidade seria um atributo relativo às responsabilidades assumidas 
pela organização. Lima (2010), Sousa (2001), Ziller (2005), Ziller e Moura 
(2010) e pesquisadores do Grupo de Jornalismo On-line (GJOL) da Uni-
versidade Federal da Bahia (UFBA) e da Universidade da Espanha, cuja 
produção foi organizada por Palacios (2011) e atualizada em organização 
de Martins e Palacios (2016), verificam a qualidade a partir das caracte-
rísticas do próprio meio – no caso destes estudos, o jornalismo digital –, 
acreditando que as especificidades da cibercultura, da internet e da web 
traduzem a eficiência dos produtos comunicacionais e jornalísticos.

Apesar de existir esse interesse evidente sobre os estudos da quali-
dade quando as tecnologias digitais entram em cena, procura-se não perder a 
possibilidade de avançar a discussão ao se enfatizar apenas o superficial. Pala-
cios (2011) organizou uma obra com ferramentas para análise da qualidade 
no jornalismo digital, a partir das características do que denomina meios 
ciberdigitais: interatividade, multimidialidade, hipertextualidade, memória, 
além da inclusão de base de dados, blogs e design gráfico. Martins e Palacios 
(2016) fizeram uma atualização do livro ao reproduzir exemplos de utilização 
das fichas de avaliação, aperfeiçoando, em alguns casos, essas ferramentas.

Com o jornalismo digital em perspectiva, Marcos Palacios (2002, 
2003, 2014) defende que nem todas as características desenvolvidas são pró-
prias da internet e explica que, em sua maioria, elas proporcionam apenas 
uma continuação ou potencialidade do meio anterior, ou seja, que poucas 
carregam realmente uma ruptura para o modo de produção. A memória 
seria um exemplo dessa ruptura, apontada como múltipla, instantânea e 
cumulativa. Apesar dessa maior relevância em tempos digitais, a memó-
ria já era evidenciada nos estudos sobre a qualidade jornalística. Schudson 
(2008 [1978]), Genro Filho (1987), Sousa (2001), Fidalgo (2004), Pala-
cios (2008, 2011, 2014), Barbosa (2008), Benedeti (2009), Christofoletti 
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(2010), Guerra (2010b), Palacios e Ribas (2011), Ziller (2011) e Martins e 
Palacios (2016) percebem de que forma a memória traz qualidade ao jor-
nalismo, através da análise ou da contextualização, ao falar de background, 
profundidade, ampliação e outras expressões que competem àquela carac-
terística do passado no presente.

O jornalismo apreende a realidade através de três categorias: singu-
lar, particular e universal (Genro Filho, 1987). O primeiro é o específico 
e superficial; o caráter particular, por sua vez, refere-se ao contextual e ao 
conjuntural; por fim, o universal, à profundidade e à qualidade de verda-
deiro. O jornalismo deveria relacionar as informações, pois qualquer forma 
de conhecimento prescinde de bases associativas, alternando o nível de 
amplitude e de profundidade dessas associações. Ainda que próprio da 
singularidade, a universidade e a particularidade não estão desvinculadas 
da informação jornalística. “A notícia jornalística reproduz o fenômeno 
enquanto tal, resguardando sua aparência e forma singular, ao mesmo 
tempo que insinua a essência no próprio corpo da singularidade, enquanto 
particularidade delineada em maior ou menor grau e universalidade virtual” 
(Genro Filho, 1987, p. 123).

O nível de singularidade no jornalismo de hard news é altíssimo, pois 
recorta o fato ao extremo, não contextualizando com informações mais 
gerais e amplas. Ainda assim, essa produção singular não fica totalmente 
destituída da particularidade e da universalidade, tendo em vista que um 
conhecimento em comum deve ser compartilhado para que determinada 
matéria seja veiculada. Essa é a diferença de uma reportagem, que assume 
um tratamento distinto na particularidade do fato ou do acontecimento, 
não sendo apenas o contexto para significação do singular, quando se busca 
discutir mais profundamente aquela realidade do que o caso específico.

Embora o singular impere, o particular e o universal estão em qual-
quer produção jornalística, porém, seria a ênfase em um ou em outro aspecto 
que concederia um grau e nível qualitativo maior ou menor ao produto. O 
campo do jornalismo emergiu exatamente através da disputa de dois tipos 
de jornais: o sensacionalista ou popular e o sóbrio ou quality papers, os jor-
nais de qualidade (Ferreira, 2002; Schudson, 2010).
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O jornalismo impresso foi muitas vezes colocado como um espaço para 
um tratamento com mais qualidade da informação, subentendido no contrato 
tácito firmado com a audiência. Ele endossa essa suposta ideia de que pro-
duzem informação com profundidade, enquanto o jornalismo digital estaria 
mais afeito à superficialidade. Essa assertiva não se sustenta não apenas pelas 
próprias especificidades da modalidade atual, mas ainda pelas novas estruturas 
que elas proporcionam, sobretudo por causa da recente fase do jornalismo 
digital com suas narrativas multimídias. A disseminação dessa ideia, segundo 
Benedeti (2009), servia para que os leitores continuassem nos veículos impres-
sos, ou voltassem para eles, tendo em vista os modelos de negócio ainda não 
suficientemente desenvolvidos dos sites jornalísticos. Os jornais buscavam a 
manutenção do seu público que migrou para os seus sites, um espaço onde o 
retorno financeiro ainda não é tão extenso e evidente como no impresso.

Como o jornalismo produz informações em nível superficial, feno-
mênico, sua característica mais marcante como forma de conhecimento é 
a factualidade. Ainda assim, existem outros caminhos para a produção, que 
não apenas enfatizando esse tipo de conteúdo. Através da prática, o jorna-
lista extrapola o factual e expressa o contextual, dependendo da amplitude 
dada à realidade, com o profissional não devendo ser julgado pelo seu nível 
de reflexão sobre todos os fenômenos da atualidade, mas pela sua capaci-
dade e competência nos processos de mediação. Os jornalistas medeiam os 
conhecimentos que circulam na sociedade com ética e linguagem acessível, 
através de recortes da realidade histórica e contemporânea.

A investigação sobre qualidade de sites jornalísticos por Sousa 
(2001) no início deste século considerou: conteúdo (adaptação à internet), 
design (ergonomia – adaptação ao usuário) e navegação (interatividade 
com o jornal). O primeiro critério compreende 13 tópicos, um deles se 
refere à informação de background – associado à memória. Um jornal digital 
de qualidade, devido ao meio específico, possui algumas obrigações, como: 
atualizar continuamente; divulgar informação contextual através de links; 
produzir textos concisos, claros e precisos; possuir base de dados e diversos 
formatos midiáticos; utilizar não apenas hiperlinks; permitir interação e 
colaboração; design agradável e navegação multimídia.
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A qualidade dos jornais digitais englobaria também duas questões: uma 
primeira sobre a qualidade intrínseca desses jornais e outra acerca dos valo-
res percebidos – e, em outra instância, de que forma as percepções afetam 
a produção de conteúdo. Para um jornal digital possuir qualidade, deveria, 
obrigatoriamente, considerar as características e aproveitar as potencialidades 
da mídia, especialmente, interatividade, multimidialidade e hipertextualidade; 
a junção definida por Bertocchi (2006) como tríplice exigência, isto é, a com-
binação de três especificidades para o material traduzir eficiência e qualidade.

O jornalismo digital deve prezar ainda pela atualização constante, 
pela inclusão de informação de background (acessível por meio de links), 
com textos próprios para a internet, além de uma base de dados, multimídia 
e livre acesso dos usuários a esses arquivos. Apesar de todas as possibilida-
des de construção noticiosa na internet, o ritmo acelerado de produção de 
conteúdo nas redações jornalísticas, em relação aos outros veículos, dificulta 
o aproveitamento dessas potencialidades, de maneira quase paradoxal.

Na qualidade da informação sob a ótica da Ciência da Informação, 
quatro critérios são recorrentes: atualidade, completude, exatidão e relevân-
cia, que possuem como objetivo se valer dos elementos característicos da 
internet (Ziller, 2011). Como as pesquisas sobre qualidade nessa área são 
extremamente quantitativas, Ziller e Moura (2010) partem de três grandes 
grupos de qualidade: intrínseca (apresentação da informação, implicando o 
suporte), contextual (contexto no qual a informação é utilizada) e reputa-
cional (origem e posição da informação). A memória perpassa duas dessas 
lógicas (intrínseca e reputacional) através da sua dimensão contextual.

Ela parece ser, por conseguinte, um aspecto recorrente nas pesquisas 
e nos estudos sobre a qualidade no jornalismo, ainda que, muitas vezes, o 
termo não seja empregado. Mesmo sem trabalhar necessariamente com a 
memória enquanto característica e critério para um jornalismo qualificado, 
existem tópicos e expressões – aprofundar, ampliar, background, contextua-
lizar – que concernem a essa especificidade e que são tratados como se 
trouxessem qualidade ao produto. Na internet, a memória é um elemento 
necessário como atributo a ser averiguado em qualquer medição para se 
estabelecer a qualidade das produções.
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A compreensão do acontecimento, de acordo com Christofolleti 
(2010), deriva da quantidade de informações que o público possui. Em outras 
palavras, o leitor poderá ter uma visão mais ampliada de determinado fenô-
meno, pois a quantidade de informação possibilitará uma quantidade maior 
de leitura daquele caso específico, entrando questões como polifonia e ver-
dade. Os meios de comunicação devem atuar informando os cidadãos de 
maneira mais aprofundada; quanto mais contextualização, mais relevante se 
torna a temática e mais se fornecem opções para que os leitores se interessem, 
contribuindo na promoção e na fundamentação de um debate mais amplo.

A memória adquire essa dupla função nos estudos de qualidade, 
perpassando as pesquisas sem que a expressão seja empregada ou, especi-
ficamente no jornalismo digital, ganhando um lugar de destaque perante 
as outras características. Partindo das definições no Dicionário Michae-
lis, existem ao menos cinco acepções para o termo qualidade, sendo que a 
última – alteração da substância sem modificação da essência – se perfaz 
como ensejo para estudar a qualidade nessa nova modalidade jornalística. 
Ou seja, a memória não alteraria a matéria ou a essência do jornalismo, mas 
lhe atribuiria modificações.

A preocupação em oferecer maior contextualização, mais infor-
mações, é uma constante para quem pesquisa jornalismo, principalmente 
porque se possibilita maior polifonia e pluralidade sobre o acontecimento. 
Barbosa (2008) transparece essa visão quando reflete sobre algumas possi-
bilidades do que denomina jornalismo convergente, uma vez que a junção 
das redações dos diferentes meios, nas empresas jornalísticas, permite a 
produção de conteúdos mais diversificados, contextualizados e multimídias. 
No contexto do jornalismo digital, a base de dados aparece como um de 
seus diferenciais, uma das suas funções para permitir maior contextualiza-
ção das informações jornalísticas.

O jornalismo em base de dados integra os processos de construção 
de notícia, facilitando a gestão, a recuperação e a apresentação dos con-
teúdos, ao estruturar a rotina jornalística em todas as etapas: produção, 
redação, edição e até mesmo consumo e circulação. Com um jornalismo 
assente em base de dados, as informações são mais facilmente recuperadas 
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pelos consumidores, agregando contexto e aprofundamento ao material. 
Esse jornalismo atribui contexto e complementação às produções, por isso, 
o salto qualitativo está nas possibilidades de arquivamento, indexação e 
recuperação de dados, realizadas de maneira mais eficiente e eficaz. Com 
as informações jornalísticas indexadas e organizadas pela lógica da base de 
dados, acede-se a diversos assuntos mais rapidamente.

Prismas entre redes de memórias

A memória nos sites jornalísticos será avaliada neste livro com a 
operacionalização de diversos conceitos. O primeiro passo é a aplicação 
da ficha desenvolvida por Palacios e Ribas (2011), que permite a verifica-
ção de aspectos estáticos, dinâmicos e inovações da memória. No primeiro 
momento, foram avaliados os sistemas de buscas, em relação ao conteúdo 
interno e a um buscador externo, aos critérios e aos filtros para as necessi-
dades dos usuários. O modo como é organizado esse resultado também foi 
observado, além dos critérios para a distribuição do conteúdo. A localização 
do material de arquivo – como e onde está disposto na página – foi perce-
bida para que conclusões fossem feitas baseadas na importância da seção.

Ainda nas características estáticas, foi investigado o tratamento do 
conteúdo arquivado cotidianamente, bem como se havia hemeroteca orga-
nizada, se esse conteúdo podia ser recuperado na íntegra e com os recursos 
originais – foto, infográfico, vídeo, entre outros – e se esse acesso era pago 
e livre de registro – mesmo que gratuito. Com a convergência de conteúdo, 
os jornais migram suas versões em outros veículos – geralmente impres-
sos – para a internet, também em formato de hemeroteca. Essa relação foi 
observada atentamente, verificando de que forma esse elo ocorria, em que 
formato, se a busca era realizada de maneira separada da edição digital e se 
existia associação entre as publicações.

No segundo passo, na análise de características dinâmicas, os links 
foram os primeiros que ficaram em evidência. Palacios e Ribas (2011) pro-
põem avaliar as chamadas da primeira página e a relação com os materiais 
de arquivo. Posteriormente, se existem links no corpo do texto ou fora dele 
e qual a interligação entre as matérias relacionadas e o fato noticiado, qual 
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a hierarquia desses links, qual sua natureza (intratextual ou intertextual) e 
quais as fontes. Por fim, verificou-se a relação entre memória e persona-
lização, isto é, se o jornal permite salvar o histórico de buscas, mantendo 
os rastros dos usuários. Além desses pontos, foram identificados: gêneros 
jornalísticos (artigo ou crítica, crônica, editorial, entrevista, notícia, perfil, 
reportagem e hibridismo de gêneros) e formatos midiáticos (texto, imagem, 
áudio, vídeo, infográfico, animação e hipertexto).

A memória no jornalismo digital foi identificada ainda, a fim de 
criar possíveis cruzamentos, através de recursos, termos e conceitos, como: 
canibalização da memória: minimalização, substituição, deslocamento 
e transporte (Neiger; Meyers; Zandberg; 2011; Sá, 2011; Zelizer, 2011); 
dinâmicas do campo globital da memória: transmidialidade, velocidade, 
extensão, modalidade, valência e viscosidade (Reading, 2011); redes parti-
lhadas da memória (Ferraz, 2010); processo de seleção da memória coletiva 
e utilização deliberada do esquecimento em comemorações (Silva, 2002); 
dimensões da memória social: seleção, conceitualização e comemoração 
(Horta, 2008); incorporação da memória no jornalismo: necessidade, con-
vite e indulgência (Zelizer, 2008).

A canibalização se refere, num momento preliminar, ao esfacelamento 
dos materiais informativos já utilizados em outros meios, edições ou publi-
cações. A canibalização da memória compreende os modos como a mídia 
realiza coberturas, sobretudo de traumas nacionais, em um nível macro 
(internacional) por meio de contextos globais. Esse processo faz com que a 
memória se movimente por meio de um fluxo global de notícias, enquanto 
deveria prezar por sua localidade, variação interna e particularidade.

A canibalização da memória é formada por quatro estágios, que 
ocorrem simultânea ou separadamente: minimalização (minimalization), 
substituição (substitution), deslocamento (displacement) e transporte (trans-
portation). Na minimalização, as experiências locais são empurradas para 
o segundo plano no ambiente de informação global. A substituição acon-
tece quando experiências locais são encapsuladas por semelhantes globais, 
através da sua comparação ou utilização como adjetivos. O terceiro estágio, 
deslocamento, ocorre quando, ao longo do tempo, os mesmos elementos 
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(locais) são utilizados para representar outro evento. Por fim, no nível de 
transporte, signos são deslocados de sua representação e discussão originais 
para serem aplicados a outras realidades.

O campo globital da memória (globital memory field) é um processo que 
pode ser compreendido por seis dinâmicas: transmidialidade (transmediality), 
velocidade (velocity), extensão (extensity), modalidade (modality), valência 
(valency) e viscosidade (viscosity). Na transmidialidade, o conteúdo não se 
limita apenas a uma mídia ou suporte. A velocidade se detém no tempo em 
que o acontecimento levou para ser publicado. O alcance das publicações é 
considerado na extensão, enquanto as fontes da informação são identificadas 
na modalidade, especialmente a sua característica orgânica e a sua limita-
ção de reprodução. Os elos que o evento cria, seja para dentro de si ou para 
além dos seus próprios temas, são questões concernentes à valência. Por fim, 
a viscosidade verifica a liquidez ou solidez das informações, ou seja, se existiu 
modificação ao passar do tempo, se era verídica, na época da veiculação.

As redes partilhadas da memória se referem aos sentimentos compar-
tilhados sobre um acontecimento. Ainda assim, cabe entender que, em outros 
momentos, novos sentidos podem ser produzidos através de processos inter-
discursivos, estabelecendo associações com outros campos sociais, podendo 
modificar o sentimento original e primeiro. A memória também será ava-
liada a partir da seleção da memória coletiva e da utilização deliberada do 
esquecimento em comemorações. O primeiro possui uma relação com os 
enquadramentos com os quais o fenômeno é noticiado, podendo-se verifi-
car mudanças ao longo dos anos por meio das celebrações desses eventos 
passados. Essas modificações acometem, principalmente, as comemorações 
nacionais – embora também naquelas de âmbito local e internacional –, atra-
vés de um uso deliberado do esquecimento, operado e justificado pelo caráter 
seletivo da memória, algo próximo do que Ricoeur (2007) chama de manipu-
lação ou até, quando se trata de uma lei, comando/obrigação.

As três dimensões para a operacionalização da memória são: sele-
ção, conceitualização e comemoração. No processo de seleção, a memória é 
considerada uma formação dinâmica do passado, evoluindo de acordo com 
condicionamentos sociais e históricos. Por conseguinte, entram em pauta 
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os recursos cognitivos, os interesses sociais e as competências individuais. 
Em nível midiático, consideram-se o agendamento e a espiral do silên-
cio. A seleção é analisada por dois aspectos: relevância (primeira página) 
e atenção (regularidade). A conceitualização permite que a rememoração 
não dependa do contexto no qual a informação foi idealizada, podendo 
ser resgatada e disseminada posteriormente. Ela é estudada através do 
enquadramento temático, da abordagem (editoria), das ideias e da cono-
tação (positiva, negativa ou neutra). Por fim, a comemoração serve como 
preservação e fortalecimento dos elos sociais, tornando o grupo em questão 
mais coeso, além de fundamentar-se em uma prática cultural e coletiva de 
rememoração pública do passado. A ação ritual (costume) e a identificação 
são os parâmetros observados na comemoração.

A incorporação da memória no jornalismo acontece de três maneiras 
e servem para o jornalismo olhar para trás (to look backward): necessidade, 
convite e indulgência. No primeiro caso, a cobertura é estruturada já espe-
rando o acoplamento das informações memoriais. Esta incorporação pode 
ser percebida em obituário, revisitação de eventos, entre outros. O jorna-
lismo convida a memória quando usa o passado, mas mantém uma ligação 
com o acontecimento atual. Aqui, possibilita-se que o presente e o pas-
sado sejam discutidos simultaneamente, como em comparações de eventos 
passados e presentes e em investigações de acontecimentos aparentemente 
históricos. Por fim, o jornalismo cede à memória, quando o passado é tra-
zido como um adendo à matéria jornalística, ainda que essa relação não seja 
evidente. Um exemplo acontece quando, em notícias que envolvem morte, 
o jornalista apenas olha para o passado quando o público precisa de ajuda 
para lembrar ou entender o acidente.

O último capítulo traz um pouco da história dos jornais O Estado de S. 
Paulo, Folha de S. Paulo, The Guardian e The New York Times até a criação dos 
seus sites, seguido do lugar que a memória possui em sua estrutura e da arqui-
tetura da informação. O capítulo contém discussões dos conceitos dispostos 
neste livro, observando a memória nas publicações sobre os dez anos do 11/9 
nos sites desses quatro jornais. Após a avaliação, os achados são debatidos 
através dos exemplos e da associação dos dados e das suas variáveis.



3. DEZ ANOS DO 11/9: REDES DE MEMÓRIAS NO 
JORNALISMO DIGITAL

O ataque de 11/9 é um dos principais acontecimentos da história 
(midiática), inaugurando o terceiro milênio e modificando instâncias sociais 
e culturais – em uma perspectiva estadunidense e, até certo ponto, ocidental. 
A sociedade passou por processos de securitização, que levaram à premedia-
ção na mídia, além da criação de novas lógicas que enfatizaram a participação 
e a colaboração do público. As especificidades dos meios foram exploradas 
e aperfeiçoadas, remodelando e melhorando o que não fazia a mídia ante-
rior e mais tradicional, com o jornalismo tornando o público interessado 
em toda informação publicada. Esse acontecimento se alia à transformação 
da memória na internet, principalmente nessa nova ecologia das mídias e 
da memória. A cobertura jornalística do decenário do atentado, através das 
memórias, aparece como um momento propício para a averiguação das suas 
estratégias inovadoras, tendo em vista a magnitude do ocorrido.

Os sites jornalísticos de todo o mundo, de um modo ou de outro, 
ocuparam-se da efeméride dos dez anos do acontecimento. Este capítulo 
se debruça sobre a cobertura produzida por dois dos jornais mais lidos na 
língua inglesa, The New York Times e The Guardian, e dois dos principais 
jornais brasileiros – o Estadão e a Folha de S. Paulo –, que constituem o cor-
pus de análise neste livro. Eles salientaram a memória em suas publicações 
não apenas pelos motivos supracitados, mas ainda pelo fato de esses con-
teúdos fazerem parte de especiais produzidos por esses veículos, ou seja, um 
espaço destacado que se dedica especificamente à cobertura de um tema 
ou assunto. Essa relevância, geralmente, faz com que o jornal disponha o 
máximo de esforço para a realização de um trabalho de excelência.
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As memórias no jornalismo digital foram investigadas, primeira-
mente, por suas características estáticas e dinâmicas. As estáticas buscam 
analisar: arquivo ou acervo, sistema de busca, especiais e hemeroteca. As pro-
priedades dinâmicas focam nas chamadas da primeira página e na relação 
com os links, verificando se são intra ou intertextuais, se são incorporados 
ou não ao corpo do texto, se são imóveis ou móveis na página – isto é, se 
aparecem sempre no mesmo espaço – e de qual lugar da internet advêm: 
sites, blogs, fóruns, redes sociais, chats ou bate papos, entre outros. As 
questões concernentes aos gêneros jornalísticos (artigo ou crítica, crônica, 
editorial, entrevista, notícia, perfil, reportagem e hibridismo de gêneros) e 
aos formatos midiáticos (texto, imagem, áudio, vídeo, infográfico, animação 
e hipertexto) também foram investigadas.

O deslocamento e o transporte, na canibalização, focalizaram os 
conteúdos inéditos ou repetidos, enquanto a minimalização e a substitui-
ção, no enfoque global ou local das matérias. Na perspectiva do campo 
globital, avaliou-se sobre: transmidialidade – se o conteúdo se limita a um 
meio ou é transmidiático; velocidade – se o tempo entre o surgimento do 
fenômeno e sua publicação se deu em curto (até dois dias), médio (até 
um mês) ou longo período (mais de um mês); extensão – se o material é 
compreensível em qualquer sociedade ou se está circunscrito a informações 
conhecidas apenas por uma comunidade; modalidade – identificar a época 
da fonte (divididas em décadas: de 2010, de 2000, de 1990, antes de 1990 e 
múltiplas décadas) e o tipo de acesso (privado ou público); valência – se os 
links trazem aspectos do próprio fenômeno ou questões que o extrapolam; 
viscosidade – se o conteúdo foi atualizado ou não e se a informação foi 
ampliada ou contraditória.

Nas redes partilhadas, na seleção da memória coletiva e no uso 
do esquecimento, analisaram-se os aspectos novos e atuais trazidos nas 
matérias, além de quais questões foram salientadas. A operacionalização 
verificou: na seleção, qual é a relevância do conteúdo (se esteve na primeira 
página ou não, e em que posição e coluna) e que tipo de atenção recebeu 
(regularidade e repetição – similar ao deslocamento e ao transporte, no con-
ceito de canibalização da memória); na conceitualização, enquadramento 
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temático – semelhante às redes partilhadas da memória, com noções de 
versões e vieses –, abordagem (explicitar a editoria e a subseção) e conota-
ção (se o tom é positivo, negativo ou neutro); e na comemoração, ação ritual 
(se existem costumes sociais salientados) e identificação (se o material trata 
de modo específico a história de uma pessoa ou grupo social).

Para relevância, as páginas foram divididas em três partes (acima, 
central e abaixo) e, quando a publicação aparecia mais de uma vez na página 
principal, ela foi analisada e designada no seu local de maior destaque. Por 
fim, os processos de incorporação da memória no jornalismo foram classi-
ficados, isto é, se estes ocorrem por necessidade (obituário ou comemoração 
em si), por convite (explicação de algum fato ou ocorrência específica), por 
indulgência (sem associação óbvia, inserida somente pelo desejo do produ-
tor da informação) ou por seus possíveis cruzamentos.

A memória nas publicações não foi identificada apenas por ima-
gens, áudios, vídeos e infográficos ou pelos links para conteúdos antigos, 
mas através das reminiscências contidas e imbricadas na tessitura do 
próprio texto. Deve-se perceber que alguns conceitos são aplicados ao 
conteúdo publicado, não à memória armazenada nele, como: gênero e 
formato – identificados nas questões gerais; deslocamento e transporte 
e minimalização e substituição – contidas na canibalização da memó-
ria, porém, observada como canibalização do conteúdo; transmidialidade, 
velocidade e extensão – situadas nos aspectos do campo globital; por 
último, seleção, conceitualização e comemoração, na operacionalização da 
memória.

Para melhor serem compreendidos os processos comunicativos, é 
explicitado o lugar do enunciador, ou da instância de produção. Portanto, 
encontra-se neste livro uma breve trajetória dos jornais O Estado de S. 
Paulo, Folha de S. Paulo, The Guardian e The New York Times até o sur-
gimento dos seus endereços on-line, além da descrição do lugar que a 
memória tem na estrutura e na arquitetura da informação dos seus sites. 
Neste capítulo, os conceitos expostos no decorrer deste livro contribuem 
para a verificação da memória nos conteúdos sobre os dez anos do 11/9, 
nos sites dos jornais supracitados.
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Estadão

O site Estadão (s./d.) surgiu em março de 2000, através da con-
vergência de conteúdos da Agência Estado, do O Estado de S. Paulo e do 
Jornal da Tarde, veículos do Grupo Estado. Três anos após seu lançamento, 
o site do jornal em circulação mais antigo de São Paulo atingiu a marca de 
um milhão de visitantes mensais. O jornal impresso, denominado A Pro-
víncia de S. Paulo, deu início às suas publicações ainda durante o período 
do Brasil Império, em janeiro de 1875, com uma tiragem inicial de dois 
mil exemplares. A população de São Paulo era de aproximadamente 31 mil 
pessoas e contava com dois grandes veículos, já extintos: Correio Paulistano, 
criado em 1854, e Diário de São Paulo, fundado em 1865. Em 1890, mudou 
o nome para O Estado de S. Paulo. Em 1966, surgiu o Jornal da Tarde para 
evidenciar os problemas urbanos e, quatro anos depois, nasceu a Agência 
Estado.

Os arquivos do site estão uma página semelhante a qualquer editoria 
ou seção, denominada Acervo Estadão, com contas nas principais mídias 
sociais, como Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. O acesso para o 
“Acervo” fica no menu da página principal ou abaixo da logo do veículo. Em 
lado posto, está o sistema de busca, em que o leitor navega “por assunto” – 
blocos de tema definidos pelo site –, “por editoria” – as já definidas no topo 
do site – e “por tipo de conteúdo” – notícias, fotos, podcasts, vídeos, espe-
ciais, receitas, galerias e caderno de receitas.

A primeira página do acervo apresenta, em primeiro plano, maté-
rias antigas. Ao lado, um aplicativo compara o custo de ingressos e objetos 
antigamente e hoje, além de converter valores de moedas antigas para a 
atualidade. Por fim, há um local para as edições anteriores do O Estado de 
S. Paulo, desde quando se denominava A Província de São Paulo. Abaixo 
do cabeçalho da página, existem sistemas de busca específicos – em que 
se pode procurar “em todo o acervo”, “somente capa” ou “somente material 
censurado” – para o acervo do jornal e para uma edição específica. Encon-
tram-se ainda diversas possibilidades de navegação por tags sobre o 11/9, 
embora apenas uma se destine à efeméride do decenário do atentado.
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No topo da página principal da seção Acervo do Estadão há sete 
páginas: “Páginas da história”, “Páginas censuradas”, “Tópicos”, “Persona-
lidades”, “Notícias”, “História do grupo” e “Linha do tempo”. As “Páginas 
da história” apresentam os acontecimentos importantes por década, no 
Brasil e no mundo, de acordo com as publicações do jornal. No segundo, 
as matérias censuradas do O Estado de S. Paulo, entre 1972 e 1975. A seção 
“Tópicos” traz momentos da história brasileira e mundial que foram noti-
ciados pelo jornal, com conteúdo digitalizado e disponibilizado na íntegra. 
Em “Personalidades”, existe um vasto número de indivíduos célebres para 
a cultura brasileira, como políticos, jornalistas, esportistas, acadêmicos, 
entre outros.

Em “Notícias”, são encontradas produções atuais baseadas em arqui-
vos do jornal, principalmente, com fatos que aconteceram no dia da publi-
cação, mas em anos anteriores, com assuntos atuais que possuem relações 
com o passado ou com efemérides, sempre com links para o conteúdo ante-
riormente produzido. As discussões sobre a manifestação religiosa na cédula 
do Real, por exemplo, ensejaram uma matéria histórica (Entini, 2012), que 
traz até uma publicação de 1994 do jornal. Já o massacre em Newtown 
(Marin, 2012), nos EUA, oportunizou uma produção com acontecimentos 
semelhantes, desde 1966, no Texas, até o famoso caso Columbine, em 1999, 
passando pelo caso brasileiro de Realengo, em 2011, e por situações afins na 
Finlândia, no Japão e na Rússia. Em “História do grupo”, a página explica a 
origem, a consolidação e o desenvolvimento dos veículos do Grupo Estado. 
Por fim, a “Linha do tempo” disponibiliza a digitalização de todos os jornais 
do grupo, desde 1875.

A página no Estadão dedicada aos dez anos do 11/9 traz 84 publica-
ções – também referidas neste livro como conteúdos, matérias, materiais ou 
produções – distribuídas em três colunas, com uma matéria principal, no 
topo da página, que dilui essas colunas, por meio de uma imagem e de seu 
conteúdo. O jornal optou por colocar a matéria na íntegra, sem necessidade 
de clique ou link que guie para seu conteúdo principal em uma página 
interna. Do corpus, o Estadão foi o único a realizar tal escolha. Sem neces-
sidade de link para consumir todo o conteúdo, existe, ainda, o especial em 
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rádio segmentado em dez partes sobre o decenário do 11/9, produzido pela 
rádio Estadão ESPN.

Ainda na página principal, aparecem republicação de vídeos e repro-
dução de capas dos jornais, de um dia após os atentados. Os vídeos na 
TV Estadão, quando acessados, possuem avaliação, tags, notícias e vídeos 
relacionados; embora sejam multimídia – contêm texto, vídeo e link –, são 
produções propriamente em vídeo. Após todas as publicações no especial 
sobre o decenário do 11/9, o Estadão dispõe, ao final, todo o conteúdo sobre 
o atentado. Um acesso mais recente revela que alguns links não guiam mais 
para as matérias, ou seja, o conteúdo está indisponível. Isso ocorre porque 
algum código no endereço se modificou e não porque a publicação não 
existe mais, tendo em vista que todo o material pode ser encontrado através 
de busca do site.

Uma matéria apareceu três vezes (Coscelli, 2011a) na página do 
especial e outra em duas ocasiões (Estadão, 2011). Dos veículos analisa-
dos, este foi o único a colocar uma matéria de anos anteriores no especial. 
Sobre os gêneros jornalísticos, a reportagem foi predominante, aparecendo 
em 42,9% das publicações, com a notícia e o artigo ou crítica com apro-
ximadamente 20% cada. No tocante aos formatos, o caráter multimídia 
prevaleceu (63,1%), com as matérias que traziam apenas áudio com 11,9% 
de recorrência. Aquelas que disponibilizavam texto e hipermídia também 
se mostraram relevantes (14,3%).

Havia 19% das publicações sem links, e, quando apareciam, eram 
predominantemente intratextuais (65,5%), ou mesmo traziam links exter-
nos acompanhados dos internos (14,3%); apenas uma matéria trouxe 
somente link intertextual. Praticamente todos não estavam incorporados 
na narrativa, algo observado em apenas três matérias. Os links fora da nar-
rativa foram preponderantes, totalizando 40,5%, seguidos dos conteúdos 
com links que estavam, ao mesmo tempo, incorporados e fora da narra-
tiva (36,9%). Esse baixo número de links apenas incorporados reflete em 
sua natureza, na qual 20,2% são imóveis, 22,6% móveis e 38,1% apresen-
tam ambas as possibilidades. Houve casos em que a publicação trazia mais 
links do que texto (Coscelli, 2011b). Isso acontecia nas atualizações do blog 
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Radar Global, que prezava menos pelo texto do que por outros formatos. 
A memória, geralmente, tem como fonte site e blog (42,9%), ou apenas site 
(28,6%).

Para os preceitos da canibalização, representada pelo deslocamento e 
transporte e pela minimalização e substituição, a maioria das matérias traz 
somente conteúdo inédito (41,7%), enquanto uma minoria disponibiliza ape-
nas os repetidos (19%). Em 39,3% das publicações, existem as duas opções. 
Sobre a geolocalização dos conteúdos, 63,1% tinham um caráter global e 
36,9%, local. No tocante ao campo globital (transmidialidade, velocidade, 
extensão, modalidade, valência e viscosidade), aponta-se que: 81% dos con-
teúdos são transmidiáticos, 66,7% demoram um longo prazo até a publicação 
e 29,8% possuem um curto prazo; 71,4% têm enfoque mais amplo e de fácil 
compreensão e praticamente a metade (46,4%) mescla memórias de várias 
décadas, enquanto 35,7% são apenas da década atual. Todas as matérias com 
memória trazem links para conteúdos de acesso público; suas relações com 
o acontecimento são intrínsecas em 29,8%, extrínsecas em 17,9% e ambiva-
lentes na maior parte (39,3%). Por fim, apenas três publicações realizaram 
alguma atualização para ampliar o que foi colocado anteriormente, ou seja, 
96,4% não produziram nenhuma atualização.

O enquadramento temático nos especiais sobre os dez anos do 11/9 
em todos os jornais estudados aparece em sete tópicos: (1) Ataques e guer-
ras semelhantes; (2) Imperialismo e poder estadunidense; (3) Respeito aos 
islâmicos e aos muçulmanos; (4) Posicionamento dos EUA e Guerra ao 
Terror; (5) Segurança e novos atentados aos EUA; (6) Celebração do 11/9 
e homenagem às vítimas; (7) Lembrança e consequências do 11/9 e dos 
seus atores. No Estadão, o sétimo aspecto foi aquele em que as publicações 
mais se detiveram, 48,8%. Os outros pontos variaram de 6% a 10,7%. A 
disposição mostra que a maioria das publicações estava no centro e tra-
zia imagem (25%) ou só chamada (28,6%); e praticamente todas (92,9%) 
estavam inclusas na editoria Internacional/Mundo. O tom negativo em 
60,7% das postagens predominou, com equilíbrio entre neutras (21,4%) e 
positivas (17,9%). Quase todas traziam ação ritual (72,6%) ou de identi-
ficação (75%).
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A incorporação da memória no jornalismo ocorre por necessidade 
quando a cobertura é estruturada já esperando o acoplamento de 
informações passadas. O jornalismo convida à memória quando usa o 
passado, mas mantém sempre uma ligação com o fato e acontecimento atual 
e presente. A incorporação por indulgência acontece quando o passado é 
trazido como um adendo à matéria jornalística, ainda que essa relação 
não pareça óbvia, isto é, não se entenda facilmente o motivo do uso de 
conteúdos antigos. No especial, aconteceu mais por necessidade e convite 
(23,8%), revelando a intenção de recordar o decenário e trazer informações 
adicionais. O número de memória incorporada apenas por indulgência 
também foi alto (16,7%), demonstrando que questões para além dos 
ataques poderiam interessar seus leitores. Em 19% das publicações, não se 
encontra incorporação da memória.

O cruzamento entre enquadramento temático e incorporação da 
memória revela uma alta relação entre as publicações sobre Lembrança e 
consequências do 11/9 e dos seus atores com a incorporação por neces-
sidade e convite (17,9%), demonstrando uma preocupação com questões 
fundamentais sobre o atentado, tanto por meio da comemoração do seu 
decenário como por ampliações de assuntos inter-relacionados e intrínsecos 
ao acontecimento. Quando o viés da necessidade e do convite é salientado, 
os dados se tornam mais preponderantes, pois essas matérias correspondem 
a 23,8% dessa incorporação.

Esse enquadramento possui ainda relevância com a indulgência 
(8,3%) – que transparece, na verdade, a colocação dos links imóveis fora da 
narrativa, de modo automatizado, guiando para conteúdos que não se asso-
ciam intrinsecamente com questões do 11/9. É importante salientar que 
indulgência esteve em 16,7% das postagens, das quais metade possuía esse 
mesmo tema. Ainda assim, 11,9% das matérias dessa temática não trouxe-
ram nenhuma espécie de incorporação da memória – uma falha na produção 
do material que trata das consequências de um fenômeno e de seus atores, 
mas não coloca o público novamente no tempo em que ele ocorreu, nem ao 
menos com informações básicas. Ou seja, de um total de 19% de matérias 
sem incorporação, 11,8% são de apenas um enquadramento.
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A incorporação da memória e o gênero trazem relações intrigantes, 
por exemplo, quando se observa que, dos 42,9% das reportagens, 11,9% 
não traziam incorporação com a memória, demonstrando que, embora esse 
gênero disponibilize informações mais bem trabalhadas, isso não implica, 
necessariamente, em utilização da memória. O número é ainda mais alar-
mante quando se explicita que o total de matérias sem incorporação foi de 
19%. O mesmo número de notícias, por conseguinte, teve uma alta rela-
ção com a incorporação por necessidade e convite (10,7%), que se deve ao 
alto uso de links para comemorações dos dez anos do 11/9 e para ques-
tões intrínsecas ao acontecimento. Essas frequências são relevantes, ainda, 
quando analisadas pela ótica dos 23,8% que traziam a incorporação por 
necessidade e convite. Os outros gêneros possuíam uma correlação mais 
equilibrada com as incorporações.

A indulgência é observada em 16,7% das publicações, sendo 15,5% 
com formatos múltiplos. Já pela perspectiva dos 63,1% das matérias multi-
mídias, quem prevalece é a incorporação por necessidade e convite (22,6%) 
– revelando uma alta associação entre a multimídia e uma memória que 
busca relembrar e celebrar o acontecimento, ou mesmo ampliar as visões 
de seus aspectos específicos. O viés dessa incorporação demonstra, ainda, 
uma alta correlação com os produtos multimídia, tendo em vista que, dos 
seus 23,8% de recorrência, apenas uma aconteceu em formato que não era 
multimidiático. Para os 11,9% com convites e indulgências, a multimídia 
também é saliente, aparecendo em 8,3%, enquanto todos os 11,9% corres-
pondentes às matérias em áudio não trazem nenhuma incorporação. Dos 
19% dos conteúdos sem incorporação, as que possuem apenas áudio são 
predominantes. Essa alta correlação existe porque as matérias em áudio não 
continham links para uma página dentro do site, sendo consumidas apenas 
na página principal.

Dos temas que ganharam mais destaque no especial, Lembrança e 
consequências do 11/9 e dos seus atores possui, dos seus 48,8% dos con-
teúdos, 25% em posição de destaque, no centro da página, com vídeo, foto 
ou apenas em texto. Na correlação entre incorporação e natureza de links, 
dos 40,5% dos links fora da narrativa, quase metade (20,2%) é de natureza 
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apenas imóvel, e 13,1% possuem, ao mesmo tempo, um caráter imóvel e 
móvel. Quando o link está incorporado tanto na narrativa como fora dela, 
ou mesmo quando a natureza do link é móvel e imóvel, percebe-se uma 
correlação salutar entre esses dados, independentemente do ponto de vista 
avaliado. No total, são 25% das matérias com links móveis e imóveis e links 
incorporados e externos à narrativa.

Folha de S. Paulo

A versão on-line da Folha de S. Paulo (s./d.) começou como Folha 
Web, até 2000, para depois se tornar Folha Online e, em 2010, incorporar 
a denominação Folha.com. O site está associado ao portal UOL, tam-
bém do Grupo Folha. Com um grupo “sempre inovador”, o Folha.com 
informa, no momento do acesso, que é o “primeiro jornal em tempo real 
em língua portuguesa”. Em julho de 2011, passou a publicar os conteúdos 
da Folha Internacional em espanhol e inglês. Fundado em fevereiro de 
1921, o vespertino Folha de S. Paulo propunha a criação de um veículo 
com textos curtos, claros e minimamente opinativos, destinados às clas-
ses trabalhadoras, uma oposição ao “conservador e elitista” O Estado de S. 
Paulo. Apenas quatro anos depois do seu lançamento, criaram o matutino 
a Folha da Manhã, e, em 1949, o vespertino Folha da Tarde. Na década de 
1960, os jornais se fundiram na Folha de S. Paulo.

No topo do seu site, à direita, a Folha de S. Paulo mantém tradicio-
nalmente o sistema de busca. No menu ou no rodapé, aparece o endereço 
do Acervo Folha, onde se procura por qualquer conteúdo, desde 1921, nos 
jornais Folha de S. Paulo, Folha da Manhã e Folha da Noite. As edições da 
semana, porém, só são acessadas pelos assinantes. O usuário pode, ainda, 
fazer uma busca avançada, clicando no link abaixo da busca do acervo, 
através de termos, data e conteúdo. Abaixo, a consulta pode ser realizada 
pela edição específica, em que se seleciona primeiro o jornal. O sistema 
de busca na página principal traz a possibilidade de fazer a procura pelo 
período ou pelas seções: Tudo na Folha, Editorias, Edição impressa, 
Blogs, Agora, Datafolha, Livraria da Folha e Especiais.
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Em 2002, um ano após o ataque, o jornal dedicou uma página para 
a cobertura do 11/9, mas existem especiais sobre o atentando nos anos de 
2004, 2006 (cinco anos do ataque) e 2011 (decenário do acontecimento). 
As 47 matérias sobre o decenário do 11/9 nessa página da Folha de S. Paulo 
têm nove chamadas com imagem no topo, além de uma apenas textual. 
Na parte textual, há uma animação na qual aparecem ininterruptamente 
os nomes de todas as vítimas do 11/9; clicando em qualquer um, abre-se 
uma página com a lista completa dos mortos (Veja…, 2011). De modo 
semelhante ao Estadão, o site da Folha de S. Paulo também traz três colu-
nas e disponibiliza suas matérias em áudio apenas para acesso na página 
principal, sem links para uma matéria dentro do site.

O especial destina uma atenção às Galerias com imagens e aos 
Vídeos do jornal, em um espaço imediatamente acima das matérias ape-
nas com áudio; com a diferença de trazerem links para publicações dentro 
do site. Ao final dos conteúdos sobre os dez anos do 11/9, são disponibi-
lizadas demais produções do jornal sobre o atentado. Similar ao Estadão, 
uma matéria não possuía mais seu link válido, isto é, o conteúdo estava 
indisponível. A publicação existe, mas acessível só através da busca no site 
(Sob…, 2011). O veículo fez duas publicações aparecerem duas vezes na 
página principal do especial: um álbum com fotos do World Trade Center 
(World…, 2011) e outro com imagens do Pentágono e do voo 93 (Voo…, 
2011). Dos 47 materiais elaborados, os 34% com gêneros híbridos apa-
recem como preponderantes no especial, acompanhados pela reportagem 
(23,4%) e pela entrevista (17%). Mais da metade desses materiais era 
multimídia (59,6%), seguidos pelas publicações com texto e hipermídia 
(17%) e pelos outros formatos que não apresentaram grande relevância. 
O número alto da multimídia se deve ao uso de infográficos aliado aos 
outros formatos.

Com 23,4% sem links, o site trouxe a maioria das matérias com 
links intra e intertextuais (68,1%). O índice alto de link externo se deve 
ao amplo uso das redes sociais, porém, o leitor praticamente não é guiado 
para algum conteúdo que não possua relação com a empresa. A incor-
poração do link na Folha de S. Paulo trouxe índices mais altos do que no 
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Estadão, com mais da metade somente fora da narrativa (51,1%), com 
21,3% das publicações em ambas as situações. A natureza dos links apa-
rece de forma mais equilibrada: 36,2% imóvel e móvel, 23,4% apenas 
imóvel e 17% somente móvel. As fontes das memórias eram majoritaria-
mente de origens diversas (59,6%).

A canibalização, representada pelo deslocamento e transporte e pela 
minimalização e substituição, revela 51,1% das publicações com conteú-
dos inéditos e repetidos, 31,9% somente repetidos e 17% apenas inéditos, 
apresentando menor variedade e novidade em seu material. Por outro lado, 
houve um equilíbrio entre os enfoques global (51,1%) e local (48,9%). O 
campo globital (transmidialidade, velocidade, extensão, modalidade, valên-
cia e viscosidade) demonstra que os conteúdos são tanto transmidiáticos 
(55,3%) quanto de uma única mídia (44,7%). O intervalo da publicação 
é bem maior do que no Estadão, com o longo período presente em 66,7% 
das matérias, praticamente todas com enfoque mais amplo e de fácil 
compreensão (93,6%). Mais da metade das fontes advinha de múltiplas 
décadas (57,4%). Ainda assim, as fontes apenas da década passada aumen-
taram, em comparação ao do outro veículo de São Paulo, com 14,9%, e as 
da década atual apareceram em 19,1%. Todas as postagens que traziam 
memória possuíam acesso público a elas (76,6%). Das 39 matérias com 
algum tipo de valência, 63,8% eram com bivalência, ou seja, intrínseca 
e extrínseca ao fenômeno, demonstrando menor equilíbrio. Apenas uma 
matéria foi atualizada.

O enquadramento temático em mais da metade das publicações 
aproximava-se de Lembrança e consequências do 11/9 e dos seus ato-
res (55,3%), porém, outros enquadramentos também foram relevantes, 
como: Celebração do 11/9 e homenagem às vítimas (17%); Segurança e 
novos atentados aos EUA (8,5%); e Posicionamento dos EUA e Guerra 
ao Terror (8,5%). No tocante à disposição do material, 21,3% estavam no 
topo com foto, 31,9% apenas com uma chamada textual na parte supe-
rior e 25,5% na parte central da página com uma foto. As publicações 
eram da editoria Internacional/Mundo, sem nenhuma variação, diferente 
do Estadão. Com percentuais próximos, em 63,8% das publicações o tom 
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era negativo e em 21,3%, neutro. Praticamente, todas as matérias traziam 
alguma ação ritual embutida (85,1%) e uma identificação com um grupo 
ou personagem (83%). A incorporação da memória não ocorreu em ape-
nas 8,5% das publicações, enquanto 25,5% delas trouxeram incorporação 
por necessidade, convite e indulgência ao mesmo tempo, 21,3% por con-
vite e indulgência, 19,1% apenas por necessidade e 17% por necessidade 
e convite.

A correlação dos dados da Folha de S. Paulo demonstra que os 55,3% 
das publicações de Lembrança e consequências do 11/9 e dos seus atores 
estão distribuídas de modo equilibrado pelas incorporações por necessi-
dade, por convite e indulgência e pelas três formas. Todavia, quando o 
viés muda de ângulo, das 9 matérias de incorporação por necessidade, 8 
possuem correlação com a temática. Do mesmo modo que convite e indul-
gência têm 12,8% das publicações, do total de 21,3%, e os três modos 
de incorporação têm 14,9%, dos 25,5%. Esses cruzamentos demonstram 
preocupação do jornal em tratar especificamente da efeméride do atentado 
e das questões intrínsecas a ele, além de divulgar assuntos que interessem 
os leitores.

Dos 34% com gêneros híbridos, 17% possuem incorporação por 
necessidade. Essa relação é ainda mais forte quando se observa que apenas 
uma das 9 matérias desta incorporação não são dedicadas ao hibridismo 
de gêneros. Os 25,5% das publicações com as três formas de incorporação 
possuem alta relação com a reportagem, através de 14,9% dos materiais, 
sendo o inverso também verdadeiro. Há um óbvio aprofundamento nas 
reportagens, dando conta da comemoração dos dez anos do aconteci-
mento, da ampliação de suas questões específicas e da disponibilização de 
conteúdos para além do fenômeno.

A relação entre a incorporação da memória e o formato midiático 
revela que, das 59,6% matérias multimídias, 21,3% incorporavam por 
convite e indulgência e 19,1% pelas três formas. A correlação é mais 
evidente quando se percebe que todas as matérias por convite e indul-
gência são multimídias e apenas 3 das três modalidades de incorporação 
não abarcam vários formatos. Todas as 5 matérias que traziam apenas 
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imagem relacionam a memória por necessidade – demonstrando o caráter 
de lembrança do fenômeno stricto sensu. Os 17% que incorporavam por 
necessidade e convite eram metade multimidiáticos e os outros 8,5% por 
texto e hipermídia.

Dos 21,3% das matérias no topo, 14,9% são da temática Lem-
brança e consequências do 11/9 e dos seus atores. Esse enquadramento 
possui, ainda, 17% dos materiais como chamada na parte de cima do 
site. Outro tema que possui destaque no especial é Celebração do 11/9 
e homenagem às vítimas, que, dos seus 17% das publicações, 6,4% estão 
com foto no topo e mais 6,4% com chamada acima. Dos 19,1% dos mate-
riais incorporados por necessidade, 10,6% estão no topo com foto, 6,4% 
acima com chamada em texto. Os 17% por necessidade e convite estão 
praticamente todos (12,8%) na parte superior com chamada. Na associa-
ção entre incorporação e natureza de links, 23,4% das matérias com links 
fora da narrativa são só imóveis, enquanto 19,1% são imóveis e móveis. 
Semelhante ao que ocorre no Estadão, quando o link está incorporado 
tanto na narrativa como fora dela, existe uma alta correlação entre a natu-
reza do link móvel e imóvel (17%).

The Guardian

O site do The Guardian (History…, 2002) foi lançado em 1999, antes 
Guardian Unlimited, publicando conteúdos próprios e advindos do diário 
The Guardian e do dominical The Observer, ambos do Guardian Media 
Group. O site possui edições para Reino Unido, EUA, Austrália e interna-
cional. O sistema de busca foi simplificado para achar somente os termos 
nas matérias do jornal, a partir do Google, embora antes a procura acon-
tecesse até nos comentários dos leitores. Os filtros agora são apenas pelas 
publicações mais relevantes ou mais recentes, em detrimento da enorme 
variedade de antes: autor, data, editoria/seção, jornal (The Guardian, The 
Observer ou Guardian Weekly), tom (notícia, comentário, obituários, cartas, 
entrevistas, entre outros) e tipo (ou formato midiático: artigo, galeria, áudio, 
vídeo, podcast etc.).
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O site disponibiliza um link para o Arquivo Digital (Digital 
Archive) dos jornais The Guardian e The Observer, na íntegra apenas para 
assinantes. O acesso fica abaixo da logomarca e ao lado das editorias, visí-
vel ao se clicar para ver mais seções. Ainda nesta parte extra, existe uma 
seção chamada Today’s paper, levando ao conteúdo e às editorias do The 
Guardian, com os Obituários (Obituaries) – disponível também no menu 
e abaixo do menu das editorias na página principal –, além das seções The 
Observer e Guardian Weekly, para os conteúdos específicos desses veículos.

A página especial sobre os dez anos do 11/9 no The Guardian 
trouxe, a exemplos dos dois jornais já analisados, uma divisão em três 
colunas com 39 publicações; ainda assim, as especificidades estão no fato 
de que apenas no início da página a primeira coluna e a última se dedica-
ram especificamente aos conteúdos sobre o decenário dos ataques. Abaixo 
das quatro matérias com foto no topo do site, na coluna à esquerda, duas 
subseções são agregadoras de diversas publicações: Living with 9/11 e 
9/11 stories. Na parte central da página, à esquerda, há uma lista com as 
últimas publicações comentadas sobre o 11/9, não sobre o seu decenário. 
Na parte inferior esquerda, imediatamente abaixo, estão disponibiliza-
dos cinco links sobre assuntos relacionados ao 11/9: September 11 2001, 
United States, Global terrorism, Al-Qaida e Osama bin Laden. Em cada 
publicação do especial, há um About history, com informações de quando 
o artigo foi publicado e modificado, e se apareceu em outro meio. Além 
dos conteúdos na página principal, existem mais duas páginas para o total 
de publicações realizadas pelo site sobre o decenário do 11/9.

O especial fez duas matérias aparecerem duas vezes como chamada 
na página principal, de maneira similar ao site da Folha de S. Paulo: um 
infográfico interativo sobre as lembranças do acontecimento (September…, 
2011) e outro infográfico sobre a ascensão e a queda da Al-Qaeda (Burke; 
Allen, 2011). De modo semelhante ao Estadão, The Guardian trouxe um 
alto número de reportagens (59%), seguido de perfis e de gêneros híbridos, 
com 15,4% cada. Similar aos outros dois jornais, a junção dos formatos num 
conteúdo multimídia guiou as publicações no veículo britânico, em 61,5% 
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dos materiais, com os textos com imagem em segundo lugar (25,6%). 
Aqui, existe um exemplo de multimídia com o formato de áudio. Nos 
jornais brasileiros, o áudio apareceu somente em matérias que traziam 
apenas esse formato e na página principal do especial.

Os links internos e externos estão em 28,2% das publicações, mas 
não houve matéria apenas com link intertextual. Uma dessas produções 
(Beaumont-Thomas, 2011) guiou diversas vezes para o YouTube. Os links 
intratextuais sozinhos foram predominantes (71,8%). Não houve matéria 
apenas com incorporação de link na narrativa, mas 59% apresentaram 
incorporações fora e dentro da narrativa, e 41% só fora dela. Com núme-
ros distintos dos outros jornais, aparecem muitos links imóveis (43,6%), 
porém, mais ainda os casos em que havia links móveis e imóveis (56,4%). 
Os sites sozinhos se mostraram fonte principal da memória (66,7%), 
seguidos de publicações com fontes diversas (17,9%). Uma matéria 
(After…, 2011) que trouxe apenas links para sites como fonte memorial 
citou a Wikipédia.

A canibalização, representada pelo deslocamento e transporte e 
pela minimalização e substituição, está em 28,2% das publicações ape-
nas com conteúdo repetido e em 56,4% com material inédito e repetido, 
apresentando números próximos aos da Folha de S. Paulo. Ainda de modo 
semelhante, houve um equilíbrio entre os enfoques global (53,8%) e local 
(46,2%). Mais de dois terços do conteúdo era transmidiático (76,9%), 
semelhante ao Estadão. A maioria das publicações foi realizada com longo 
prazo (92,3%) e com fácil entendimento para muitas sociedades (82,1%). 
Apenas uma matéria trouxe fonte só da década atual e as outras (97,4%) 
eram de várias décadas. Todas possuíam acesso público, buscando tanto 
relações intrínsecas como extrínsecas ao fenômeno. Com números singu-
lares, o The Guardian atualizou 74,4% de seus conteúdos a fim de ampliar 
o que estava posto anteriormente.

No tocante ao enquadramento temático, a categoria Lembrança 
e consequências do 11/9 e dos seus atores foi novamente predominante 
(69,2%), acompanhadas de Respeito aos islâmicos e aos muçulmanos e 
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Segurança e novos atentados aos EUA, com 10,3% cada. Os outros pon-
tos atingem percentuais ínfimos, sendo o único jornal contendo material 
sobre o decenário do 11/9 não divulgado na primeira página (46,2%). 
Apenas uma publicação não está na editoria Internacional/Mundo, mas 
em Arte e Cultura, próximo ao ocorrido na Folha de S. Paulo. O tom 
negativo (69,2%) é predominante, com os demais equilibrados. Todas 
as publicações trazem alguma ação ritual e apenas três não possuem 
identificação.

O número alto de ação ritual e de identificação se deve aos especiais 
sobre como as pessoas estão Vivendo com o 11/9 (Living with 9/11) e as 
Histórias do 11/9 (9/11 stories). Um repórter específico, Sam Jones, escre-
veu diversas matérias que se baseavam na vida de somente um indivíduo, 
praticamente perfis, embora o perfil não seja narrado, normalmente, sob 
a ótica de um personagem, ao contrário, é uma publicação que se debruça 
sobre a história e/ou os aspectos psicológicos do perfilado. O primeiro 
especial citado, de fato, desenvolveu basicamente perfis. O The Guardian 
mostrou uma incorporação da memória peculiar. Quase todas as suas 
publicações (82,1%) trouxeram os três tipos de incorporação: necessi-
dade, convite e indulgência, enquanto necessidade e convite e convite e 
indulgência possuem somente 7,7% de recorrência. Praticamente todos 
os conteúdos trazem material sobre a efeméride do atentado, bem como 
assuntos associados ao principal da publicação, como Al-Qaeda, Obama, 
Bush, islamismo e muçulmano, além de possuírem outros conteúdos 
automáticos, como matérias da mesma editoria ou outras sugeridas.

O cruzamento dos dados começa com o enquadramento temático 
e a incorporação da memória revelando uma alta relação entre o tema 
Lembrança e consequências do 11/9 e dos seus atores, presente em 69,2% 
das publicações, com 56,4% incorporado pelas três formas, permitindo 
ao público acessar memórias sobre a efeméride, as questões intrínsecas a 
ela e os assuntos afins. A reportagem possui uma alta associação com os 
três modos de incorporação da memória, com 53,8% das matérias, pos-
sivelmente, por possibilitar um acréscimo de informação muito amplo, 



98

abrangendo o assunto do modo como o jornalista preferir. No tocante ao 
formato, a multimídia (62,5%) traz praticamente todos os seus conteú-
dos (48,7%) com a incorporação por necessidade, convite e indulgência. 
Todas as matérias com a junção de texto e imagem (25,6%) foram incor-
poradas pela tríade.

Apesar de 33,3% das matérias do enquadramento Lembrança e 
consequências do 11/9 e dos seus atores não se encontrarem na página 
principal, foi a temática com maior destaque, aparecendo em todas as 
partes do site, desde o topo com foto (7,7%) até o espaço superior com 
imagem, com mesma frequência. Isto é, das nove matérias que compu-
nham o topo e a parte superior, seis eram desse enquadramento. Embora 
a incorporação pelas três possibilidades possua mais de 3/4 de todas as 
publicações, a incorporação por necessidade e convite revela importância 
porque todos as suas matérias estão no topo da página com foto, parte de 
maior destaque no especial. Por fim, os números mais destacados estão 
relacionados à incorporação do link fora da narrativa, tendo em vista que 
todos os seus 41% dos conteúdos são somente imóveis. Quando o link está 
incorporado tanto na narrativa como fora dela, semelhante aos dois jornais 
anteriormente analisados, existe uma alta correlação entre a natureza do 
link móvel e imóvel (56,4%).

The New York Times

O The New York Times lançou seu site em 1996, não apenas repro-
duzindo os textos do impresso, mas buscando trabalhar de maneira 
competente os conteúdos on-line, tornando-se referência para sites noti-
ciosos do mundo inteiro ainda neste início (Nussbaum; 2009; Viana; 
Lima, 2011). Em setembro de 2005, o jornal lançou o TimesSelect, 
cobrando assinatura para colunas diárias, interrompido dois anos depois. 
O site disponibiliza versões em inglês, espanhol e mandarim do jornal 
matutino que começou em setembro de 1851, fundado por Henry Jarvis 
Raymond e George Jones.
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A possibilidade de aceder à edição impressa do The New York Times 
aparece no momento de acesso ao site, com a seção Today’s Paper, ao lado 
direito da logo. A página permite o acesso a toda a publicação do jornal, 
com a digitalização da capa da edição do dia selecionado no topo da página, 
além da seção Obituário (Obituaries), acessível também através do menu 
da página principal. O sistema de busca do veículo se localiza no topo à 
esquerda e permite pesquisas pelos termos existentes nas matérias, com 
ordem de relevância, de mais novas e de mais antigas, além de filtros pré-
-definidos: de tempo – desde 1851, ontem, semana passada, mês passado, 
ano passado e datas específicas, com escolha do período; de editoria – 
modifica-se pelas palavras procuradas, mas sempre restrita às seções do site; 
e de tipo – referente aos formatos midiáticos.

Diferentemente dos demais especiais avaliados, o The New York 
Times desenvolveu uma arquitetura diferenciada para a efeméride do 
decenário do 11/9, com 61 publicações. Ainda que possua as três colunas, 
a página é um produto novo, que não mantém o layout e a diagramação 
do site do jornal. Existe, de fato, um desenvolvimento específico para 
o decenário, inovando através da arquitetura da informação, com uma 
navegabilidade por meio de nove seções: A década (The decade); Aquele 
dia (That day); Guerra no exterior (War abroad); Guerra em casa (War at 
home); Recordação (Remembrance); Reconstrução (Rebuilding); Muçul-
manos agora (Muslims now); Estado de espírito do 11/9 (9/11 state of 
mind); Retratos redesenhados (Portraits redrawn).

Cada subeditoria agrega conteúdos em torno de uma temática, 
com o menu sempre visível no canto direito da tela. Essa possibilidade 
de navegação não permanece apenas na página principal, mas em prati-
camente todas as publicações. As matérias não podem ser “abertas” em 
outra página, não permitindo que o leitor acesse mais de um conteúdo por 
clique – isso ocorre porque o site é desenvolvido em HTML com links 
para JavaScript. Considerando a colaboração e a participação do público, 
o The New York Times dividiu os conteúdos em grandes temas, nos quais 
sempre há ao menos uma publicação somente com comentários e outra 
com dados e números sobre questões daquela seção específica.
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O hibridismo de gêneros, de modo similar à Folha de S. Paulo, é pre-
dominante, presente em 49,2% das publicações, a reportagem em 29,5% e 
o artigo ou crítica em 16,4%. Como nos jornais anteriores, a multimídia 
é o recurso que mais aparece (54,1%), seguido do texto sozinho (18%) e 
do texto acompanhado de hipermídia (14,8%). Como no The Guardian, 
não existe uma publicação apenas com link intertextual, com os sozinhos 
internos em 57,4% dos materiais e os intra e intertextuais em 39,3%. Os 
conteúdos com links internos e externos devem muito ao “index”, as maté-
rias baseadas em dados e números sobre questões de determinada seção. 
Ainda similar ao britânico, não aparecem links apenas na narrativa, mas 
fora dela em 47,5% e inseridos e fora da narrativa em 49,2%. Os números 
são os mesmos para natureza dos links, com 47,5% contendo apenas os 
imóveis e 49,2% mesclando os imóveis e móveis. As fontes da memória em 
quase todas as publicações são apenas os sites (83,6%).

Na canibalização, representada pelo deslocamento e transporte e 
pela minimalização e substituição, 72,1% das publicações possuem conteú-
dos inéditos e repetidos, enquanto em 24,6% existem apenas os repetidos, 
similar ao The Guardian. Como no jornal britânico e na Folha de S. Paulo, 
o global (49,2%) e o local (50,8%) são praticamente iguais. Por outro lado, 
diferentemente dos outros especiais, a transmidialidade é quase nula, apa-
recendo cinco vezes, enquanto 91,8% das publicações não são transmídia.

Como no The Guardian, os conteúdos são publicados, majoritaria-
mente, por meio de um longo período (86,9%). E, como nos outros veículos, 
predomina o enfoque da sociedade, tornando o conteúdo mais compreen-
sível (77%). As fontes datam quase todas de mais de uma década (72,1%), 
com poucas da década atual (26,2%). Os materiais são praticamente todos 
de livre acesso ao público (91,8%). Os conteúdos relacionados aparecem de 
modo apenas intrínseco ao fenômeno em 67,2% dos casos, e extrínseco e 
intrínseco em 32,8%. A atualização ocorreu em 21,3% publicações, sendo 
duas somente para contradizer algo que haviam colocado e 18% tanto para 
ampliar e confirmar como para contradizer.

Embora o enquadramento temático mostre o aspecto da Lembrança 
e consequências do 11/9 e dos seus atores como majoritário (41%), este 
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especial apresenta proporções mais equilibradas. Celebração do 11/9 e 
homenagem às vítimas apareceram, por exemplo, em 18% das matérias, 
Imperialismo e poder estadunidense em 13,1% e Segurança e novos aten-
tados aos EUA em 11,5%. A disposição do conteúdo, apesar de diversa, 
concentra-se em quatro posições: chamada no centro, com 24,6% publica-
ções; chamada acima e central com foto, com 16,4% cada; e inferior com 
foto, com 14,8%. A editoria Internacional/Mundo é, mais uma vez, a mais 
requisitada (78,7%), ainda que existam matérias em Arte e Cultura (9,8%), 
Economia (6,6%) e Nacional (4,9%). A conotação das publicações traz um 
equilíbrio, apesar de o tom negativo prevalecer (47,5%), seguido do neutro 
(36,1%).

A quantidade de matérias com ação ritual e incorporação é igual, 
com 83,6% cada. Há, inclusive, um infográfico (Conrad; Harbaugh; Rice, 
2011) com imagens e frases daqueles que construíram o memorial em 
homenagem às vítimas do 11/9. No The New York Times, a incorporação 
da memória traz os números mais distintos, em comparação com os outros 
jornais. A necessidade sozinha é a forma mais comum, em 29,5% das 
matérias; apenas o convite aparece em 23% e a associação entre convite e 
indulgência em 19,7%.

Na associação entre enquadramento temático e incorporação da 
memória, Lembrança e consequências do 11/9 e dos seus atores, com seus 
41%, esteve mais relacionada à incorporação por necessidade (19,7%). 
Esses dados revelam uma intenção de lembrar aspectos do acontecimento e 
das consequências do 11/9, enfatizando, sobretudo, sua efeméride. A incor-
poração por convite e indulgência (23%) esteve em todos os assuntos. Os 
11,5% das matérias por incorporação pelos três modos estão praticamente 
todas (9,8%) relacionadas com a temática Lembrança e consequências do 
11/9 e dos seus atores.

O cruzamento entre incorporação da memória e gênero revela que 
mais da metade das matérias por necessidade (18%) se relaciona ao hibri-
dismo de gêneros; o inverso também traz uma alta correlação. Esse fato 
ocorreu graças à participação e à colaboração dos leitores, dos quais o The 
New York Times se valeu para criar suas produções próprias e com caráter 
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distinto e específico. Um exemplo está no infográfico com o mapa do pla-
neta Terra que marca onde as pessoas estavam no dia do atentado, sendo 
interativo através dos filtros dos sentimentos de cada leitor. Quando a 
memória é incorporada por necessidade, convite e indulgência, a correla-
ção com hibridez de gênero engloba quase todos os produtos (8,2%). A 
incorporação por necessidade (29,5%) possui metade de seus conteúdos 
associados à multimídia (14,8%). As publicações com apenas texto (18%) 
têm 9,8% com a incorporação por necessidade. A predominante multi-
mídia (54,1%) está presente em todas as formas de incorporação, com 
convite e convite e indulgência com 13,1%.

Embora Lembrança e consequências do 11/9 e dos seus atores 
esteja em 41% dos conteúdos, sua disposição na página não lhe confere 
destaque exacerbado, com a foto no topo indo para uma matéria do 11/9 
e homenagens às vítimas. Diferentemente dos outros jornais, o que estava 
em destaque não foi a publicação da efeméride, tendo em vista que ficou 
majoritariamente no meio da página do especial. No tocante à incorpora-
ção da memória, das 19,7% das matérias de convite e indulgência, 9,8% 
estiveram na parte superior, apenas em texto ou acompanhadas por foto. 
Por fim, o cruzamento entre incorporação do link e sua natureza demonstra 
que todos os 47,5% com links apenas fora da narrativa eram imóveis. E, de 
modo similar ao Estadão, quando o link está incorporado tanto na narrativa 
como fora dela, ou mesmo quando a natureza do link é móvel e imóvel, 
existe uma correlação total entre esses dados, independentemente da ótica 
avaliada. Ao todo, 49,2% das matérias possuem links imóveis e móveis e 
incorporados e fora da narrativa.

As conclusões, apresentadas a seguir, trazem uma breve revisão dos 
conceitos propostos ao longo deste livro, discutindo, principalmente, os 
dados apresentados neste capítulo, a fim de relacionar os quatro sites jorna-
lísticos avaliados e demonstrar ainda mais as similaridades e as distinções 
das memórias nos especiais sobre a efeméride dos dez anos do 11/9. No 
final, aspectos analíticos são propostos para futuras investigações sobre a 
relação entre jornalismo (digital) e memória, sobretudo na prática coti-
diana, não necessitando que o conteúdo seja produzido como um especial.
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Conclusões

Os principais aspectos que guiaram este livro foram: a memória 
em uma nova ecologia, também midiática; o realce dado pelos jornais, 
com o desenvolvimento de especiais e páginas específicas, para os seus 
conteúdos sobre a efeméride dos dez anos do 11/9; e a comemoração do 
decenário do acontecimento que contribuiu para a modificação da prática 
do jornalismo tradicional e do incipiente jornalismo digital. Estas con-
clusões se limitam a uma síntese das questões mais relevantes, de maneira 
comparativa, entre os veículos do corpus.

A memória está presente na tessitura do produto no jornalismo 
digital não apenas através dos links, dos materiais republicados, das tags 
e do acervo do veículo, mas também por meio da própria estruturação 
da informação, que preza por uma disponibilização maior de background 
na internet. A arquitetura com hiperlinks permite que o conteúdo desse 
jornalismo contextualizado, como nomeado no início do século 21, fique 
acessível facilmente para o produtor e para o público. As características 
da digitalização e da convergência se unem, ainda, aos novos processos 
de arquivamento, de indexação e de organização do material jornalístico, 
possibilitando um acesso simplificado e uma capacidade crescente de arma-
zenamento a baixo custo. Essas novas propriedades trazidas pela internet ao 
cenário da comunicação global e digital (globital) apontam para a existên-
cia de uma nova ecologia das mídias e de uma nova ecologia da memória, 
(re)configurando-se nesse meio de modo a causar rupturas e potencializa-
ções em comparação ao seu aparecimento nas mídias precedentes. Nesse 
cenário, a memória se tornou um recurso produtivo na tessitura cotidiana 
da produção jornalística, com inovações e possibilidades emergentes.
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O corpus avaliado neste livro compreendeu as publicações sobre os 
dez anos do 11/9 nos sites dos principais jornais brasileiros e em língua 
inglesa: Estadão, Folha de S. Paulo, The Guardian e The New York Times. 
A efeméride é um momento propício para essa confluência não apenas 
por causa das novas lógicas estruturais da memória, mas também pela 
importância do acontecimento e pelo lugar especial do seu decenário nos 
jornais, como a criação dos especiais e de páginas próprias. The New York 
Times, por exemplo, desenvolveu um produto específico que superaria e 
deixaria de lado a identidade gráfica e o layout do seu site, ainda que esteja 
hospedado e possua links nele. Um trabalho árduo foi empregado para 
o melhor desenvolvimento possível dessa comemoração. Essa confluên-
cia de fatores favorece o surgimento de novas ferramentas e aparições 
da memória no produto jornalístico digital, afinal, o 11/9 é evidenciado 
como acontecimento (midiático) marcante para a trajetória da mídia, do 
jornalismo (digital) e mesmo da recente história ocidental.

No Estadão e no The Guardian, a reportagem foi predominante, 
atingindo, no jornal britânico, mais da metade da publicação. Ainda assim, 
foi também o The Guardian que produziu mais perfis, em termos percen-
tuais (15,4%) e quantitativos (6) – número relevante ao se perceber que 
não publicou tanto material quanto os outros jornais. A Folha de S. Paulo 
e o The New York Times tinham a maioria das publicações como de gênero 
híbrido. O brasileiro, contudo, possui gêneros jornalísticos mais variados; 
a entrevista foi observada com foco em relatos de especialistas, jornalistas 
e artistas, não das vítimas e dos seus familiares, algo mais perceptível no 
The New York Times, por uma questão de proximidade geográfica do fato. 
O jornal estadunidense tornou abundante a participação dos sobreviven-
tes e dos familiares das vítimas, sobretudo com a inserção de publicações 
baseadas nos conteúdos dos cidadãos.

O caráter de gênero híbrido e multimidiático em ambos os jornais 
foi saliente através do amplo uso de infográficos. As produções “index” 
do jornal estadunidense traziam números relevantes sobre todas as temá-
ticas levantadas no especial do decenário do 11/9. Embora a multimídia 
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seja o formato mais preponderante nos veículos, isso não deve escon-
der a ampla utilização dos infográficos para a apresentação de fatos e 
dados passados, com exceção do Estadão. O papel do áudio foi pontual 
nos casos brasileiros, que traziam o formato isolado, sem nenhum outro 
acompanhamento e não possibilitando o acesso aos conteúdos sonoros 
através de links, que guiariam para páginas e publicações dentro do site. 
Esse aspecto permitiria a utilização de outros formatos para ampliação 
do assunto abordado.

Nos jornais estrangeiros, todas as publicações com links possuíam 
ao menos um link interno (ou intratextual), embora não houvesse pro-
dução apenas com este tipo. Nos veículos brasileiros, algumas matérias 
guiavam o leitor apenas para fora do seu endereço, mesmo que em casos 
pontuais. O Estadão e a Folha de S. Paulo demonstram um número alto 
de publicação sem links, enquanto no The Guardian esse fator foi nulo 
e no The New York Times praticamente inexistente. A Folha de S. Paulo 
trouxe mais links externos (ou intertextuais) do que os outros veículos, em 
praticamente 2/3 das suas publicações. Esse número, porém, não repre-
senta uma intenção em prover ao seu público um conhecimento de outras 
realidades para além da construída pela própria empresa, tendo em vista 
que os links guiavam para as contas e perfis da Folha de S. Paulo em redes 
sociais, como Facebook e Twitter.

Todos os jornais apresentaram um alto número de links fora da 
narrativa, tendo ao mesmo tempo os links incorporados e não incorpo-
rados na narrativa um percentual próximo àqueles que apareciam apenas 
fora da narrativa. Essa mesma correlação é relevante no tocante à natu-
reza dos links (imóvel ou móvel). Nos jornais estrangeiros, os links são de 
natureza imóvel ou, ao mesmo tempo, móvel e imóvel. Apenas os jornais 
brasileiros trouxeram links apenas móveis. Os jornais possuíam uma rea-
lidade semelhante, ao se considerar a relação entre a incorporação e a 
natureza dos links. Quando o link está incorporado tanto na narrativa 
como fora dela e quando a natureza do link é móvel e imóvel, existe uma 
correlação praticamente total entre esses dados. A memória nas produ-
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ções se tornou corriqueira, confirmado pela sua incorporação. No caso dos 
links para esta finalidade, o problema é que, muitas vezes, ele é imóvel, 
automático e fora da narrativa.

A editoria predominante foi Internacional/Mundo. O The Guardian 
apresentou apenas uma publicação em Arte e Cultura, enquanto a Folha de 
S. Paulo trouxe todas as matérias na outra seção. O Estadão tinha produ-
ções em quatro outras seções, mas não chegaram nem a três exemplares 
cada – embora tenha sido o único jornal a possuir uma publicação em 
Saúde. A realidade no The New York Times foi a mais distinta, mesmo com 
aquela editoria predominante, com produções em seções como: Arte e 
Cultura, Economia e Nacional. Em todos os jornais, os números de ação 
ritual e identificação foram altos. Se nos jornais brasileiros as duas cate-
gorias trazem números com poucas diferenças entre si, no The New York 
Times, a quantidade de matéria com ação ritual e identificação é exata-
mente igual e apenas The Guardian possui todas as publicações com ação 
ritual e somente três sem identificação. O número alto dessas categorias 
no veículo britânico se deve aos especiais sobre as Histórias do 11/9 e 
como as pessoas estão vivendo com o 11/9.

Em todos os jornais, o enquadramento Lembrança e consequências 
do 11/9 e dos seus atores abarca praticamente metade das publicações, 
com algumas variações. No Estadão e no The New York Times, houve um 
equilíbrio entre as outras temáticas. No jornal estadunidense, dois temas 
se tornaram salientes, Celebração do 11/9 e homenagem às vítimas e 
Imperialismo e poder estadunidense, embora aquele enquadramento seja 
maior na Folha de S. Paulo e no The Guardian, chegando a 2/3 das publi-
cações, no veículo britânico. No brasileiro, dos outros assuntos, somente 
Celebração do 11/9 e homenagem às vítimas obteve números relevantes, 
em quase 1/5 do material. No The Guardian, por outro lado, Respeito 
aos islâmicos e aos muçulmanos e Segurança e novos atentados aos EUA 
representaram, somados, mais de 2/5 do conteúdo. A noção de premedia-
ção – posição dos meios de comunicação (estadunidenses e ocidentais) 
após o acontecimento do 11/9 – está relacionada ao enquadramento temá-
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tico da Segurança e novos atentados aos EUA. Desse modo, os especiais 
nos sites jornalísticos investigados deram atenção ao tema, tornando-o o 
segundo ou terceiro mais recorrente, com uma média de aparição de 10%.

Embora os jornais tenham destacado mais uma temática específica, 
no The New York Times, ela não possui relevância, no tocante à sua posição 
na página principal. No veículo estadunidense, a única foto no topo do 
especial é da temática do 11/9 e homenagens às vítimas. Enquanto isso, 
os outros três evidenciaram na página principal as publicações sobre 
Lembrança e consequências do 11/9 e dos seus atores. No Estadão, metade 
dos conteúdos sobre esse enquadramento fica no centro da página, com 
vídeo, foto ou apenas texto. No caso da Folha de S. Paulo, praticamente todas 
as matérias do topo são sobre este assunto, sendo, ainda, relevante através da 
chamada na parte de cima do site. Ainda assim, o tema Celebração do 11/9 
e homenagem às vítimas possui destaque no especial, com quase todas as 
suas publicações permanecendo no topo com imagem ou na parte superior 
com chamada. No The Guardian, o enquadramento predominante apareceu 
em todas as partes do site, desde o topo com foto até o espaço superior 
com imagem, isto é, das nove matérias que compunham o topo e a parte 
superior, seis eram do tema supracitado.

Os jornais brasileiros foram os únicos que não trouxeram, ainda 
que em pouquíssimas ocasiões, incorporação da memória. O Estadão com 
1/5 e Folha de S. Paulo com metade deste percentual. No Estadão, neces-
sidade e convite foi o modo de incorporação mais preponderante, seguido 
de apenas indulgência e de convite e indulgência. Na Folha de S. Paulo, 
pouco mais de 1/4 das publicações trazem as três formas de incorporação, 
acompanhado de perto de convite e indulgência e de necessidade e con-
vite. Isso demonstra uma predileção pela incorporação da memória por 
convite – mesmo que acompanhada por outro modo de incorporação; em 
outras palavras, a intenção era ampliar mais questões acerca do aconteci-
mento do que se dedicar propriamente à sua efeméride.

A memória nos jornais estrangeiros avaliados aparece de forma 
mais eficiente, com a incorporação da memória em todas as publicações. 
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O The Guardian realizou os três modos de incorporação simultaneamente 
em 4/5 do seu conteúdo. Esse modo demonstra o papel central dessas 
características nas publicações digitais do veículo. No The New York Times, 
embora a memória seja incorporada das três formas e de maneira equi-
librada, a necessidade está em aproximadamente 3/5 das publicações, 
sozinha ou em conjunto com as outras. O especial demonstra um inte-
resse de incorporação pela efeméride do acontecimento. As incorporações 
da memória no jornalismo por necessidade, convite e indulgência se mes-
clam e não aparecem tão estaticamente como pensa Zelizer (2008). A 
incorporação da memória é percebida em quase em todas as matérias, 
através de republicação de conteúdos antigos, links ou mesmo por meio 
da diluição na narrativa textual da matéria. O uso da memória se tor-
nou comum na produção jornalística digital, embora esteja ocorrendo de 
modo automático, algorítmico, pouco eficiente ou inovador; sua utiliza-
ção traz qualidade ao conteúdo noticioso, mas não modifica a rotina e o 
trabalho do jornalista profundamente, em função da automatização.
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