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Resumo 

O problema dessa pesquisa é a pertinência do debate do conceito de 
objetividade dentro da comunidade jornalística em tempos de 

hipermídia e convergência. Uma das hipóteses do trabalho é que 
antes de haver um esvaziamento teórico, houve uma 

complexificação. Um dos meios para cercar o assunto será a 
proposição de um game acadêmico para explorar a produção 

compartilhada de conhecimento e não apenas a dimensão interativa 
dos ambientes digitais. De acordo com o referencial teórico utilizado, 

a mediação do jornalismo não exclui a ideia de objetividade, mas 
orienta a sua definição. A hipermídia é uma expressão da linguagem 

comunicacional e permite o encontro entre estética e conceito, 
extrapola a dimensão tecnológica (Bairon, 2011). Ao tratar de 

convergência, Henry Jenkins (2006) considerou que cada vez mais as 
velhas e novas tecnologias irão interagir de formas cada vez mais 

complexas e que esse fenômeno tem consequências culturais. Ele 
muda, por exemplo, a postura dos usuários diante dos conteúdos 

midiáticos. No caso do jornalismo, nos interessa aqui a convergência 

de processos organizacionais em empresas de comunicação 
(Salaverría & Negredo, 2008), em especial a usada nos espaços de 

trabalhos, em que profissionais de diferentes mídias passam a 
trabalhar juntos, numa divisão espacial por tema (esportes, cultura, 

cotidiano, etc). A objetividade é um dos conceitos mais mencionados 
entre a comunidade de jornalistas e de pesquisadores de jornalismo; 
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ele mantém visibilidade apesar de passar por toda sorte de ataques. 
No livro "Online Journalism Ethics: traditions and transitions" (Cecilia 

Friend e Jane Singer, 2007), cinco intelectuais foram interpelados 

pelas autoras para opinarem sobre o referencial da objetividade em 
um mundo em que a internet influencia todo o cenário jornalístico. 

 Em termos de contexto teórico, há autores que consideram estarmos 
numa “era pós-objetiva”  ex. David Mindich,      , enquanto outros 

defendem a pertinência do conceito de objetividade porque seria um 
valor a encorajar o respeito pela visão pelo outro (ex. Stephen Ward, 

2007). Há quem considere o conceito preservado, porém, mais 
complexo devido ao advento de fenômenos globais como o 

multiculturalismo e a multimídia (ex: Mark Deuze, 2005). De forma 
genérica, parece haver uma falta de clareza sobre as suas definições, 

como assinala Gilles Gauthier (1993, 2004). A partir destas 
referências, esse trabalho explora as possibilidades de divulgação de 

debates centrais no campo científico do jornalismo a partir de um 
projeto de game acadêmico. É o início de uma investigação, realizada 

no âmbito da USP, a partir da disciplina de "Teorias da Produção 

Partilhada do Conhecimento: Comunidade e Universidade", 
ministrada por Sérgio Bairon. A finalidade é a  construção de um 

ambiente de imersão hipermídia em que o usuário, em primeira 
pessoa, vai “passear” livremente por um prédio no qual está instalada 

uma redação jornalística com salas de diversos tipos. O usuário 
poderá encontrar terminais de computadores mas também outras 

tecnologias, como máquinas de escrever Remington, telefones e 
máquinas telex, que “acionarão” depoimentos de jornalistas e 

acadêmicos de diferentes gerações sobre questões caras à 
objetividade e à prática jornalística. 

 
Palavras-chave: Objetividade, Jornalismo, Convergência, 

Hipermídia 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

O problema dessa pesquisa é a pertinência do debate do 

conceito de objetividade dentro da comunidade jornalística em 

tempos de hipermídia e convergência. Uma das hipóteses do trabalho 

é que antes de haver um esvaziamento teórico, houve uma 

complexificação. Um dos meios para cercar o assunto será a 
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proposição de um game acadêmico para explorar a produção 

compartilhada de conhecimento e não apenas a dimensão interativa 

dos ambientes digitais.  

De acordo com o referencial teórico utilizado, a mediação do 

jornalismo não exclui a ideia de objetividade, mas orienta a sua 

definição. A hipermídia é uma expressão da linguagem 

comunicacional e permite o encontro entre estética e conceito, 

extrapola a dimensão tecnológica (BAIRON, 2011). Ao tratar de 

convergência, Henry JENKINS (2006) considerou que cada vez mais 

as velhas e novas tecnologias irão interagir de formas cada vez mais 

complexas e que esse fenômeno tem consequências culturais. Ele 

muda, por exemplo, a postura dos usuários diante dos conteúdos 

midiáticos. No caso do jornalismo, nos interessa aqui a convergência 

de processos organizacionais em empresas de comunicação 

(SALAVERRÍA & NEGREDO, 2008), em especial a usada nos espaços 

de trabalhos, em que profissionais de diferentes mídias passam a 

trabalhar juntos, numa divisão espacial por tema (esportes, cultura, 

cotidiano etc).  

A objetividade é um dos conceitos mais mencionados entre a 

comunidade de jornalistas e de pesquisadores de jornalismo; ele 

mantém visibilidade apesar de passar por toda sorte de ataques. No 

livro "Online Journalism Ethics: traditions and transitions" (Cecilia 

FRIEND e Jane SINGE, 2007), cinco intelectuais foram interpelados 

pelas autoras para opinarem sobre o referencial da objetividade em 

um mundo em que a internet influencia todo o cenário jornalístico. 

 Em termos de contexto teórico, há autores que consideram estarmos 

numa “era pós-objetiva”  ex. David MINDICH,      , enquanto 

outros defendem a pertinência do conceito de objetividade porque 

seria um valor a encorajar o respeito pela visão pelo outro (ex. 
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Stephen WARD, 2007). Há quem considere o conceito preservado, 

porém, mais complexo devido ao advento de fenômenos globais 

como o multiculturalismo e a multimídia (ex: Mark DEUZE, 2005). De 

forma genérica, parece haver uma falta de clareza sobre as suas 

definições, como assinala Gilles GAUTHIER (1993, 2004).  

A partir destas referências, esse trabalho explora as 

possibilidades de divulgação de debates centrais no campo científico 

do jornalismo a partir de um projeto de game acadêmico. É o início 

de uma investigação, realizada no âmbito da USP, a partir da 

disciplina de "Teorias da Produção Partilhada do Conhecimento: 

Comunidade e Universidade", ministrada por Sérgio Bairon. A 

finalidade é a construção de um ambiente de imersão hipermídia em 

que o usuário, em primeira pessoa, vai “passear” livremente por um 

prédio no qual está instalada uma redação jornalística com salas de 

diversos tipos. O usuário poderá encontrar terminais de 

computadores mas também outras tecnologias, como máquinas de 

escrever Remington, telefones e máquinas telex, que “acionarão” 

depoimentos de jornalistas e acadêmicos de diferentes gerações 

sobre questões caras à objetividade e à prática jornalística. 

 

2. MODERNIDADE E JORNALISMO 

Antes de arriscar caminhos numa hipermídia em que o 

jornalismo e sua comunidade de profissionais e pesquisadores são 

tema, uma associação entre a imprensa e a modernidade. Segundo 

HARTLEY (1996), a mídia ocupa na Modernidade o papel que a igreja 

católica representa na Idade Média, o de grande instituição cultural – 

responsável por impor uma “semiosfera”. O poder da igreja passava 

para o Estado, no entanto, a sua legitimidade se assentava na 
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soberania das pessoas. As reformas modernizantes têm ligação com o 

jornalismo pela textualização por ele promovida, ao compor 

socialmente um cenário, em vez de ser apenas uma oposição aos 

poderes instituídos. Logo, ao usar recursos da semiosfera, forja 

conexões até então inexistentes, entre política, textos e leitorado 

popular (p. 83). 

Numa leitura histórica, o jornalismo compartilha preceitos do 

discurso da Modernidade. John Hartley (Popular reality, 1996) é um 

dos autores que aproxima a Idade da Razão ao periodismo. Sylvia 

MORETZSOHN, autora de Pensando contra os fatos (2007), qualifica o 

jornalismo como uma prática herdeira do Iluminismo, que tem, por 

definição, o objetivo de transformar nosso ver (das aparências) em 

um enxergar (provido do esclarecimento, do entendimento). Hartley 

aponta para uma ligação inseparável entre imprensa e Modernidade e 

critica currículos de universidades de jornalismo por deitarem 

atenções na qualificação profissional, enquanto negligenciam a 

formação histórica do jornalismo, suas condições de existência (p. 

35). 

Tanto a Revolução Francesa quanto a Modernidade na 

Inglaterra retiram sua trama de gazetas e revistas. Elementos 

essenciais para a radicalização da Revolução Francesa (e, depois, da 

Philosophie des lumières), promovem a unidade nacional, os 

propósitos políticos populares e permitem o alcance de um cotidiano 

escolhido pela razão e pela vontade coletiva (p. 77). Quanto ao 

império britânico, ele se mantém “unido” somente porque as massas 

leitoras projetam e conservam uma textualidade desse poder inglês e 

desse Enlightment. O império britânico, para Hartley, construiu-se 

pela “imaginação, fantasia, informação, classificação, conhecimento, 

textos e símbolos”  tradução livre, p. 4  . Existência essa que, de 
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outra forma, seria impossível. O autor sintetiza com vigor sua tese 

combinatória: “no final das contas, fica difícil decidir se o jornalismo é 

um produto da modernidade ou se a modernidade é um produto do 

jornalismo”  tradução livre, p. 34 . Ele associa essas duas esferas no 

plano político, econômico, social e geográfico. 

Se a Modernidade ocupa essa posição na Europa Ocidental, na 

América Latina MARTÍN-BARBERO (Os exercícios do ver, 2001) a 

qualifica como tardia, acompanhada de um profundo mal-estar (p. 

3  .  sa termos como “des-ordenamento cultural”, “des-centramento 

da modernidade” e “secularização e desencanto” para se referir  s 

híbridas temporalidades dessa parte do mundo, em que tradição e 

modernidade estão em páreo. Na fabricação do presente latino, a 

televisão tem um protagonismo, dia-a-dia ela representa o moderno, 

com fácil acesso às grandes maiorias. Esse hibridismo temporal na 

cultura latino-americana dialoga com a leitura de John Hartley sobre 

a televisão (Los usos de la televisión, 2000), onde trabalha com a 

ideia de transmodernidade. A convivência de diversas lógicas e 

temporalidades nos meios de comunicação de massa dá a eles a 

propriedade de serem “transmodernos” – de poderem integrar o pré-

moderno, o moderno e o pós-moderno. O jornalismo pode atuar 

como promotor de textualidades dadas tanto ao poder quanto ao 

prazer. 

Em se tratando de textualidades e modernidade, Peter 

SLOTERDIJK (2000) interpreta o ápice do humanismo como uma era 

de leitura de clássicos e de imposição de valores nacionais. Literatura 

e armas. A estratégia seria tirar o homem de seu estado bruto – 

desbestializar, domesticar. No interior da Modernidade haveria a 

crença de que as boas leituras domesticavam. Sociedades formadas 

como ficç es de públicos leitores e “se transformado, pelos mesmos 
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escritos, em uma associação concordante de amigos”      , p.    .  

A falência desse modelo de formação viria em consequência da 

disparidade entre as atuais e as anteriores estruturas econômicas e 

políticas. Naquela época burguesa clássica ainda era possível se 

organizar uma determinada ilusão de unidade, não havia uma 

organização tão complexa como atualmente, logo, uma sociedade 

literária era capaz de dar suporte a esse território cultural que se 

ampliava para o campo geográfico, política e militarmente. O ensaio 

de Sloterdijk, Regras para o parque humano, apresenta-se como uma 

resposta à carta de Heiddeger. 

Uma vez o jornalismo tendo uma participação determinando 

para o estabelecimento da modernidade, cabe acentuar o estudo de 

como ele se comporta na sociedade da informação. Período que não 

há a força dos valores nacionais e da leitura de clássicos, presentes 

no Humanismo, conforme lembra Sloterdijk, nem e a aquela 

semiosfera indicada por Hartley, marcada por uma textualidade 

tramada por gazetas e revistas. Martín-Barbero ao comentar a 

transmodernidade, deixa entrever uma convergência entre valores do 

senso comum e da ciência. O jornalismo apresenta facetas por ser 

desde prática social, campo científico e uma forma de cultura. 

Ao procurar formalizar um campo científico para o jornalismo 

(Zeitungswissenschaft), Otto Groth usa explicitamente a terminologia 

ciência da cultura (Kulturmacht) para classificá-lo. Explica a palavra 

cultura no sentido abrangente, como um conjunto de criações 

humanas em constante crescimento e mutação. O jornalismo seria 

“uma ciência de obras culturais, uma ‘ciência da cultura’”      , 

p.187). Em consequência, deveria “não só investigar suas próprias 

leis, mas também conhecer as dos outros sistemas culturais e das 
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transformações sociais, e, por fim, da sociedade de cultura elevada 

em seu conjunto”  p.   3 .  

 

3. COMUNIDADE PROFISSIONAL DE JORNALISTAS E A 

OBJETIVIDADE 

Nelson Traquina        utiliza o termo “tribo jornalística” para 

falar dessa comunidade que tem seus singulares valores, conceitos, 

ethos e práticas e o autor a qualifica como uma comunidade 

interpretativa transnacional. Dessa forma, o modo como o conceito 

de objetividade foi apropriado pelos jornalistas serve de um 

interessante meio para perscrutar a comunidade profissional, tanto 

em termos transnacionais (que autores como DONSBACH & KLETT 

chamam de “estoques universais” , como nas diferentes culturas 

profissionais.  

Um breve histórico da objetividade no jornalismo demonstra o 

caráter do jornalismo em fazer ganchos cognitivos para um 

engajamento público, no qual cada profissional emprega 

procedimentos e valores a fim de ir ao encontro de faticidade 

supostamente exterior a si para poder firmar acordos intersubjetivos. 

Jornalismo não é solipsismo. Isto é, não pode se fechar por completo 

no interior de um mundo mental, em impressões e sentimentos. 

Dentro da diversidade de gêneros, esse empenho é mais ou menos 

requerido.  

O caráter comunicativo prevê um grau de exterioridade aos 

relatos, logo, em vez de uma objetividade indefensável porque 

definida segundo uma justificação plena das crenças em foco, 

procura-se reconhecer aquilo que o conceito consegue responder e 

dar a conhecer. Em vez de defini-lo de modo aberto demais, melhor 
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haver uma delimitação de seu escopo e afeita às características de 

mediação. A objetividade em jornalismo tem a ver com a procura 

pela verdade, seja como valor ético da profissão, seja como impulso 

epistemológico. 

Contudo, muitos dos choques teóricos a respeito do tema 

podem se explicar em parte pelo que Stephen WARD aponta como o 

confronto entre a “tradição da objetividade na teoria, inspirada por 

uma atitude perfeccionista, e a tradição da objetividade na prática, 

motivada por uma visão não-perfeccionista” (tradução livre, grifo 

nosso, 2005, p. 47). Do cenário de debates da Grécia Antiga à 

história, os sofistas, graças a Platão, viraram sinônimo de 

malabaristas das palavras, interessados em entreter grupos de alunos 

e ouvintes sem se preocupar com a distinção entre o que é falso e 

verdadeiro. Talvez houvesse neles algo de muito contemporâneo, 

caso fossem analisados a partir da conciliação entre experiência 

concreta e diversidade cultural em sua retórica e procedimentos 

imperfeitos, pondera Ward. 

A fim de analisar diferentes comunidades profissionais, 

Wolfgang Donsbach & Bettina Klett promoveram o trabalho 

Subjective objectivity: How journalists in four countries define a key 

term of their profession (1993). Os autores organizam cinco 

categorias teóricas para avaliar a percepção do termo objetividade a 

partir de jornalistas dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha, da 

Alemanha e da Itália.  

Entre os pontos da investigação, avaliou-se quão importante 

seria para um jornalista ser tão objetivo quanto possível e, ainda, 

como cada um avalia a objetividade de suas próprias organizações 

noticiosas. No levantamento comparativo, primeiro se indicaram 

critérios para um “bom relato noticioso” e havia opç es para os 
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jornalistas escolherem as alternativas. Depois, perguntou-se qual 

deles seria o mais próximo segundo seu entendimento de 

objetividade. Para a primeira categoria são listadas cinco possíveis 

qualidades das notícias, cada qual baseada em diferentes filosofias 

para análise de notícias. A tradução dos termos foi feita para essa 

pesquisa, expostas nas cinco orientações seguintes: 

 

a) Ausência de subjetividade: um bom relato noticioso não 

permite que as crenças políticas próprias do jornalista afetem a 

apresentação do assunto. 

b) Representação honesta: um bom relato noticioso expressa 

honestamente a posição de cada lado de uma disputa política. 

c) Ceticismo honesto: um bom relato noticioso requer um 

questionamento equilibrado da posição de cada lado de uma disputa 

política. 

d) Orientação para os fatos duros: um bom relato noticioso vai 

além de declarações de lados em conflito, ela se dirige aos fatos 

duros de uma disputa política. 

e) Orientação para o juízo de valor: um bom relato noticioso 

torna claro qual lado de uma disputa política tem a melhor posição. 

 

Das pesquisas brasileiras sobre o termos objetividade, Líriam 

Sponholz realizou uma de âmbito teórico e empírico. Ao comparar os 

resultados com suas hipóteses, concluiu: (1) haver uma relativa 

correspondência na questão “para os jornalistas brasileiros, 

objetividade é uma questão de texto”      a não haver 
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correspondência com o ponto “jornalistas brasileiros associam 

objetividade, sobretudo, com faticidade e relev ncia”  e  3  haver a 

refutação de que “no Brasil, não se considera objetividade sinônimo 

de neutralidade”. Ponto mais citado, embora rejeitado. Segundo 

Sponholz, a objetividade se torna um sinônimo de texto 

compreensível entre profissionais brasileiros. Como resultado 

colateral, desenvolve-se uma visão elitista por parte dos repórteres. 

Ao passo que um texto acessível vende mais jornais, também é “uma 

ponte sobre o abismo entre os diferentes graus de (in)formação que 

existem na sociedade brasileira”  p.   , embora não se descarte ser 

uma noção acerca da responsabilidade social da imprensa.  

Todo é homem é ao mesmo tempo um ente particular-

individual e um ente humano-genérico, segundo Agnes Heller (p. 68). 

Ou seja, ele é uma singularidade e, simultaneamente, uma parte 

orgânica da humanidade, da história humana. Ao pensar numa 

comunidade profissional e a relação dela com o cotidiano, um dos 

eixos para essa consideração pode ser via o conceito de papel social, 

para o qual há quatro comportamentos fundamentais: identificação; 

distanciamento aceitando as regras do jogo dominante; 

distanciamento recusando intimamente as regras do jogo dominante 

(incógnito oposicionista); e recusa do papel (HELLER, p. 129). Como 

maneira de promover um histórico da individualidade, a sugestão da 

historiadora é a de analisar os indivíduos representativos que 

expressam a possibilidade máxima produzida pela época (id., p. 100). 

Estudar no doutorado as variações do conceito de objetividade 

traz subsídios para discussões sobre a verdade e o conhecimento em 

jornalismo. Como observa ZHAO Yuezhi (1989), o conceito não 

apenas traz à imprensa vantagens econômicas, mas também confere 

uma superioridade moral essencial à sua legitimidade política. A 
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autora defende então um conceito “fluido, din mico e multifacetado”, 

redefinido pela imprensa (ao fazer emergir formas de consciência 

jornalística e prática) e pela sociedade (ativamente e através de 

diferentes forças). Talvez a construção do jornalismo como campo 

dependa de um conceito multifacetado da objetividade e uma 

pesquisa empírica corrobora em sua qualificação. 

Como proposta de coleta de dados, toma-se o conceito a 

objetividade como meio de discutir métodos de trabalho e percepções 

filosóficas de jornalistas. A técnica empregada planejada é a 

entrevista semi-estruturada junto a jornalistas prestigiados, os quais 

foram repórteres anteriormente ao advento da internet (anos 1990) e 

seus colegas de gerações subsequentes. Autores que tenham tanto 

uma carreira na imprensa como uma obra em livro. Os prêmios de 

jornalismo podem ser um dos indicadores da excelência de seu 

trabalho, mas não o único. O universo da pesquisa deve incluir 

jornalistas que publicaram livros sobre o assunto métodos 

jornalísticos e quem pesquisa o jornalismo academicamente. 

A inclusão de outras modalidades junto a repórteres 

investigativos, como os do campo do jornalismo literário, dependerá 

do acompanhamento das orientações da pesquisa ao longo do 

período do doutorado. Seria conveniente para questionar a verdade 

no jornalismo literário em suas fronteiras entre ficção e não-ficção. A 

inclusão da variedade “antes da internet” versus “depois da 

incorporação da web nas redaç es” permite evidenciar detalhes desta 

era “pós-objetiva”, para a qual há hipóteses como a de que o 

entretenimento tomou o lugar da informação nos conteúdos 

midiáticos.  

Além de um tratamento do tema ao modo da pesquisa 

científico, é preciso considerar a emergência de elementos 
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imprevistos a fim de permitirem a compreensão do fenômeno por 

completo.  

 

4. JORNALISMO DIGITAL EM TEMPOS DE CONVERGÊNCIA 

As transformações no jornalismo ocasionadas pela evolução 

tecnológica foram retratadas em pesquisas desenvolvidas em 

diversos países, como, por exemplo, pioneiramente por Morgaine 

(1972) e Smith (1980), que descrevem as diferentes revoluções ou 

grandes transições vividas pela comunicação; e Fidler (1997, p.65), 

que define esse processo com o conceito de “midiamorfose”: “a 

transformação dos meios de comunicação, geralmente ocasionada 

pelo complexo entrecruzamento de necessidades percebidas, 

pressões políticas e competitivas e inovaç es sociais e tecnológicas” 

(FIDLER, 1997). No aspecto técnico, a principal dessas 

transformações ocorreu quando os computadores pessoais 

começaram a ser utilizados nas atividades em empresas jornalísticas 

em substituição à máquina de escrever (SMITH, 1980) e, depois, 

quando aconteceu a inserção dos computadores no cotidiano dos 

jornalistas (BALDESSAR, 2003).  

Com o advento da internet na década de 1990, estas mudanças 

passam a ser mais complexas, especialmente provocados pela 

liberação do polo emissor que a internet possibilitou. Como diz André 

Lemos      , p.   , ―agora, todos podem  com recursos mínimos  

produzir e circular informação sem pedir autorização ou o aval a 

quem quer que seja (barões das indústrias culturais, intelligentsia, 

governos...) (LEMOS, 2009, p. 8). Os que proclamam o fim do 

jornalismo para a próxima semana se perguntam: se agora qualquer 

um pode publicar o que (aparentemente) quiser, informar sobre o 



Livro de Atas do III COBCIBER 

 

 ISBN: 978-989-98199-0-0 340 

 

que está passando em seu quintal (e nos quintais mais próximos) 

sem intermediários, então para que pode ainda servir o jornalismo? 

Desenvolvido como instituição social ainda no século XVII, o 

jornalismo moderno, que é aquele que hoje (ainda) identificamos 

diariamente em todo o planeta, parece negar-se a desaparecer de 

modo tão fácil e rápido quanto sustentado por pesquisadores como 

Martinez Albertos (1997), Levy (1999) ou Hartley (2000, 2008), entre 

muitos outros. Neste trabalho, parte-se do pressuposto que o 

jornalismo, como prática institucionalizada definida desde a primeira 

tese na área (PEUCER, 1691) e fundamentada conceitualmente por 

Otto Groth86, na primeira metade do século XX, vai para além das 

tecnologias digitais; em vez de desaparecer devido as potencialidades 

oferecidas pelas novas ferramentas e meios desenvolvidos, o 

jornalismo se transforma, como demonstrado em vários estudos 

(FIDLER, 1997; MACHADO, 2000; PAVLIK, 2001; QUINN, 2002; 

GUNTER, 2003). Se vai se transformar a ponto de não parecer em 

nada ao que hoje se identifica como jornalismo é uma questão ainda 

em aberto.  

Dentre as muitas transformações estruturais e pelas quais o 

jornalismo está passando, nos interessa aqui a questão da 

convergência nas redações, especialmente aquelas ocasionadas pelo 

advento da tecnologia digital e da internet. O pesquisador sueco 

Henrik Örnebring, da Universidade de Oxford, comparou uma série de 

estudos acadêmicos (ÖRNEBRING, 2010) e concluiu que jornalistas 
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 A obra de Groth a que se refere aqui é aquela apresentada em espanhol por FAUS BELAU (1966) e em 

português por BERGER & MAROCCO (2006). Outra reflexão sobre o tema, mais organizada, encontra-

se em Die unerkannte culturmacht. Gruddlegung der zeitungswiessenschft (O desconhecido poder da 

cultura: fundamentação da ciência jornalística), estudo em seis volumes que começou a ser publicada em 

1960 e que ocupou o pesquisador alemão até sua morte, cinco anos depois. Infelizmente, esta obra não se 

encontra traduzida para nenhuma outra língua que não o alemão, o que dificulta o estudo em escala 

mundial da teoria jornalística de Groth.  
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tendem a crer que muitas as transformações que ocorrem nas rotinas 

do jornalismo contemporâneo são essencialmente guiadas pela 

tecnologia.  

Nem sempre isso foi assim, entretanto. Um exemplo citado por 

ele é um termo aplicado recentemente para falar sobre jornalistas 

multimídia que fazem tudo ao mesmo tempo (escrevem, filmam, 

gravam, editam), mas que já era usado, segundo ele, no século XIX. 

Örnebring afirma que, na época, era dito que os jornais eram geridos 

por ‘bandas de um homem só’” por conta de que todo o processo de 

produção, do planejamento à contratação das prensas, escolha do 

material, papeis, tintas, mas inclusive a própria captação e edição das 

notícias e redação dos editoriais passava diretamente pelo dono do 

jornal – normalmente um único jornalista, e a única pessoa que 

trabalhava no veículo. 

O desenvolvimento das empresas jornalísticas no final do século 

XIX e no século XX gerou especializações e hierarquias bastante 

definidas. O repórter, envolvido diretamente na captação das 

notícias, acabou sendo uma das mais baixas categorias de 

contratação, com os menores salários da redação – abaixo de sub-

editores, editores, perdendo apenas, talvez, para os copidesques 

(hoje praticamente extintos). Conforme diz Örnebring (2010):  

 

A divisão gradual de concepção e execução do trabalho jornalístico representa uma 

desconexão gradual da tecnologia de impressão do trabalho de captação e edição 

de notícias – os repórteres não precisavam (e nem tinham) nenhum conhecimento 

sobre as habilidades de publicação (ÖRNEBRING, 2010). 

 

Essa separação entre produção de conteúdo e sua publicação 

durou cerca de     anos, segundo Örnebring. “Antes disso, captação 

de notícias e produção eram organizadas fora do prédio que as 

imprimia”, diz. Talvez aí esteja a primeira convergência dos 
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processos jornalísticos contemporâneos, que resulta, hoje, em 

diversas outras, ocasionadas pelo advento da tecnologia digital, como 

resumem os pesquisadores espanhóis Javier Díaz Noci e Ramón 

Salaverría: 

 

La incorporación de la tecnologia digital está modificando los procesos tradicionales 

de investigación, elaboración y difusión de los mensajes periodísticos y, de hecho, 

hasta la propia barrera entre periodista y publico, entre emisor y receptor, se 

difumina. La tecnología digital, en fin, há llegado para transfigurar aspectos 

esenciales de la profesión periodística (NOCI & SALAVERRÍA, 2003) 

 

As transformações que ocorrem na função do jornalista – “a 

convergência profissional” – não é um fenômeno apenas desta 

década, como apontam Salaverría e Negredo (2008) ao dizer que, 

hoje, a acumulação de tarefas do jornalista vem ocorrendo a pelo 

menos meio século, desde quando os repórteres se converteram em 

redatores de mesa. Os pesquisadores dizem que o debate atual sobre 

a necessidade de um jornalista ser ou não ser multimídia é apenas a 

reedição de um debate antigo. Agora, dizem, há dois tipos de 

“polivalência” em discussão: a funcional e a midiática. A primeira 

seria quando um jornalista assume funções que não eram dele, como 

um repórter que apenas escrevia passa a produzir fotos, ou um 

fotógrafo que passa a filmar, especialmente quando são enviados por 

seus veículos a cobrir alguma informação em locais remotos. O alto 

custo destas operações faz com que as empresas exijam de seus 

jornalistas um retorno que justifique o investimento, na forma de 

uma diversidade maior de formatos informativos. E o fato das 

câmeras e gravadores digitais estarem cada vez menores tornam 

ainda mais simples esse processo. Continuam os pesquisadores 

dizendo que 
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Esse tipo de polivalência começa a se extender dentro das redações, na raiz dos 

processos de integração que muitas delas estão vivendo. Essa acumulação de 

trabalhos não é nova, como vimos, e os jornalistas deverão se adaptar a elas. No 

entanto, também é preciso que as redações levem em conta que poucos jornalistas 

são destros em todas as disciplinas e que o melhor redator pode ser um péssimo 

fotógrafo, assim como um bom locutor pode não saber escrever criativamente. Em 

qualquer caso, tudo aponta para que a polivalência funcional seguirá aumentando 

nos próximos anos, sobretudo entre enviados especiais e repórteres fora da 

redação. (SALAVERRÍA e NEGREDO, 2008. p 48) 

 

O segundo tipo de polivalência, a midiática, seria quando um 

repórter produz a mesma informação para diversas mídias de um 

mesmo grupo. É o caso, por exemplo, de correspondentes 

estrangeiros que, quando trabalham para um mesmo grupo de mídia, 

prestam seus serviços a vários meios dentro desta empresa e geram 

um conteúdo jornalístico que é retransmitido em diferentes 

linguagens dentro dos meios desta empresa. 

Em um texto anterior (2003), Ramón Salaverría dizia que a 

figura do jornalista multimídia permitia pelo menos duas 

interpretações: o jornalista multitarefa e o jornalista multiplataforma. 

 

En el primer caso, el de los periodistas multitarea, los profesionales, generalmente 

jóvenes, se ven obligados a asumir múltiples labores de redacción, fotografía, 

edición, etc., que antes eran realizadas por distintas personas. La preocupante 

multiplicación de este modelo en las empresas de comunicación –posible gracias a 

la revolución tecnológica digital que ha simplificado el manejo de los equipos y 

programas informáticos necesarios para desempeñar esas labores– esconde más un 

afán de ahorro de costes por parte de las empresas que de mejora de la calidad 

informativa. 

 

En el caso de los periodistas multiplataforma, se corresponden con un modelo 

también en alza, en el que periodistas de cierto prestigio elaboran y difunden sus 

informaciones a través de múltiples canales y, cada vez más, tienden a ajustar sus 

productos informativos a las características de cada medio. Por ejemplo, es ya 

habitual que un periodista tras asistir a un acontecimiento (supongamos deportivo) 

envíe un avance informativo de urgencia para la edición digital, elabore a 

continuación una crónica extensa para el periódico impreso, participe después en 

una tertulia radiofónica sobre ese tema y converse, por fin, con los lectores a través 

de un foro de Internet. En este ejemplo, el trabajo periodístico es uno, pero los 

canales de difusión, múltiples.(SALAVERRÍA, 2003)  
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5. SÍNTESE DA PROPOSTA DE UM GAME ACADÊMICO  

Dentro de um contexto de discussão de produção partilhada do 

conhecimento e de jornalismo digital, propor um game baseado no 

conceito de “objetividade mediada”87 passa por aceitar os desafios de 

uso da hipermídia como espaço de renovação da formalização e 

divulgação do pensamento científico. O game pode promover uma 

“hipercenografia do provável” e um acompanhamento 

fenomenológico, segundo as definições de PIAULT (2002), 

desenvolver um exercício constante passível de recomeço interessado 

na compreensão na maneira própria do Outro. Permite criar algo ao 

estilo da realização de Jean Rouch e Edgar Morin em Chronique d'un 

été (Crônica de um verão, 1961), no qual deixaram espaço para 

construção de uma obra aberta quando trabalhavam a dimensão 

estética à medida que produziam conhecimento. O game acadêmico 

facilita um diálogo interdisciplinar e coloca em prática as promessas 

sociais da Universidade perante as mais diversas comunidades que 

gravitam em seu entorno. 

Retomando a discussão da introdução, a finalidade desse 

trabalho é considerar a construção de um ambiente de imersão 

hipermídia em que o usuário, em primeira pessoa, “passeie” 

livremente por um prédio no qual está instalada uma redação 

jornalística com salas de diversos tipos. O usuário pode então 

encontrar terminais de computadores, mas também outras 

tecnologias, como máquinas de escrever Remington, telefones e 

máquinas telex, que “acionam” depoimentos de jornalistas e 

acadêmicos de diferentes gerações sobre questões caras à 

objetividade, mediação e prática jornalística. Convém enfatizar que 

esse trabalho considera o estudo relativo à pertinência do conceito de 
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 Conceito em desenvolvimento em pesquisa de doutorado de um dos autores desse artigo. 
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objetividade dentro da comunidade jornalística em tempos de 

hipermídia e convergência, cuja hipótese inicial é a de que antes de 

haver um esvaziamento teórico, houve uma complexificação. Quanto 

ao ambiente, ele está em fase de pesquisas teóricas, da qual este 

artigo é fruto, e se estuda a montagem de uma versão beta, que 

seria testada e aprimorada a fim de que seja possível um lançamento 

do game acadêmico. Ao passo que se discute a produção de 

conhecimento, emprega-se uma ferramenta contemporânea para 

divulgação dos saberes produzidos dentro da universidade evitando 

que eles se mantenham apenas uma matéria de iniciados. 
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