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Resumo    As redes de media social e os periféricos de informação móvel, como os smartphones e os tablets, desempenham um papel cada vez mais relevante na forma como os cidadãos recebem e consomem conteúdos informativos. Desprendidas de qualquer espaço físico ou temporal, as notícias chegam a qualquer lugar, a qualquer hora e em qualquer formato. Contribuindo para esta realidade está também o desenvolvimento da Internet móvel, que nos permite em qualquer lugar aceder à rede a velocidades verdadeiramente rápidas.   Neste contexto, torna-se importante compreender de que forma é que a convergência no campo dos media está a alterar, por um lado, a forma como os conteúdos informativos são produzidos nas redações e, por outro, a sua própria distribuição. Analisando o eixo vertical do processo de convergência, que nos remete para o trabalho dos jornalistas, pretendemos analisar o comportamento destes agentes, no interior das redações, face aos novos avanços tecnológicos. Ao olharmos para o eixo horizontal, mais próximo das estratégias de distribuição multimédia, atentaremos ao perfil dos conteúdos e à forma como estes se ajustam a uma nova realidade. Um outro elemento que merecerá a nossa atenção está relacionado com a capacidade que as audiências têm de assumir um papel mais ativo no processo informativo. Aqui, iremos debruçar-nos sobre a forma como a participação dos cidadãos pode influenciar o ambiente mediático e o modo como a sua atividade é levada em conta por parte dos jornalistas, numa altura em que estes procuram reafirmar o seu papel na sociedade.   Este trabalho resulta do projeto de doutoramento “Informação 4G: Os desafios que as tecnologias móveis colocam no campo do jornalismo”, que mereceu financiamento por parte da Fundação Portuguesa para a Ciência e Tecnologia. Vive também da inspiração obtida através da participação do projeto de investigação Informação Televisiva e Cidadania: Os desafios da esfera pública digital.      Palavras chave: Convergência mediática; Redes de media social; Smartphones; Jornalismo; Informação    
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Abstract  Social media networks and mobile information platforms, such as smartphones and tablets, play an increasingly important role in how citizens access to information and news. Stripped of any physical or temporal space, the news arrives anywhere, anytime and in any format. Contributing to this reality is the development of mobile Internet, which allows us to have access to the network anywhere at truly fast speeds. In this context, it is important to understand how convergence in changing the media environment. On the one hand, the way information content is produced in newsrooms and, on the other hand, its own distribution. By analyzing the vertical axis of the process of convergence, relate with the work of journalists, we intend to understand the behavior of these agents, within the newsrooms, in the face of new technological advances.  As we look at the horizontal axis, closer to the strategies of multimedia distribution, we will consider the profile of the contents and the way they adjust to a new reality. Another element that deserves our attention is related to the capacity of audiences to take a more active role in the information process. Here, we will look at how citizens 'participation can influence the media environment and how journalists' activity is taken into account as they seek to reassert their role in society. This work results from the PhD project “4G Information: The challenges that mobile technologies pose in the field of journalism”, which received funding from the Portuguese Foundation for Science and Technology. It also lives on the inspiration received through the participation of the research project “Television Information and Citizenship: The challenges of the digital public sphere”.       Keywords: Media convergence; Social media networks; Smartphones; Journalism; Information   
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 3 
Introdução  O projeto de doutoramento que aqui nos propomos a desenvolver é, antes de tudo, resultado dos desafios inerentes ao projeto de investigação “Informação televisiva e cidadania: Os desafios da esfera pública digital”. Com orientação da Professora Felisbela Lopes, realizado no Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho, analisou, durante cerca de quatro anos, o perfil dos convidados chamados a debater os mais importantes assuntos do dia, nos plateaux informativos da televisão portuguesa, entre os canais generalistas da televisão e os especialmente dedicados aos conteúdos informativos. Ao mesmo tempo, fomos prestando uma atenção particular ao modo como as novas tecnologias de informação, de forma muito particular as redes de media social, contribuíam para aproximar os responsáveis editoriais da televisão portuguesa das audiências. Entre as principais conclusões deste projeto, podemos destacar as seguintes: Os convidados chamados a estúdio para analisar os aspetos mais importantes do dia a dia informativo faziam parte de uma elite que se apresentava como quase predefinida. São na maioria homens, jornalistas e provenientes da Grande Lisboa. Consideramos que se trata de um perfil que não representa a realidade de Portugal, sendo uma forma de enviesar o pensamento de quem está do outro lado do ecrã. Paralelamente, fomos compreendendo que as novas tecnologias de informação estavam a ser completamente ignoradas, perdendo-se uma oportunidade de tornar os plateaux mais democráticos e representativos daquilo que é a realidade sociológica de um país como Portugal. Se, no início do período de observação identificámos um conjunto de programas que apostava nas redes de media social para chamar os espectadores a estúdio, com o passar dos meses, alguns desses programas foram desaparecendo e perdendo-se os espaços de inclusão. Apenas os programas relacionados com o debate futebolístico mantiveram essas opções, fruto do seu perfil controverso, que normalmente provoca a discórdia e a troca de argumentos mais agressivos, que podem ser facilmente capitalizados em audiências. Ao mesmo tempo que a indústria televisiva portuguesa deixava de lado o potencial que as novas tecnologias poderiam trazer para um consumo mais ativo dos conteúdos informativos, éramos confrontados com números que nos apresentavam uma realidade completamente distinta. Fechado este projeto de investigação, decidimos avançar para uma nova fase na nossa investigação. Aproveitando as oportunidades de financiamento da Fundação Portuguesa para a 
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Ciência e Tecnologia, apresentamos a concurso o projeto “Informação 4G: Os desafios que as tecnologias de informação móvel colocam no campo do jornalismo”1. Apesar dos constantes cortes que os sucessivos governos promoveram na área da investigação, o nosso projeto fez parte de uma lista de menos de vinte candidaturas que foram selecionadas. O Reuters Institute for the Study of Journalism (RISJ), um dos principais centros de investigação na área do jornalismo, com representação mundial, ia apresentado dados que nos apontavam para uma forte influência das novas tecnologias de informação na altura de receber informação. Os dispositivos de informação móvel, como os smartphones e os tablets, em conjunto com as várias redes de media social, assumiam um papel cada vez mais importante para o acesso aos produtos informativos. A televisão, a rádio e a imprensa acentuavam a sua queda com o crescimento e o desenvolvimento de novas plataformas usadas para a distribuição de conteúdos multimediáticos. No estudo produzido pela RISJ, no início de 2017, que apresenta pela primeira vez dados de Portugal, compreendemos a influência das novas ferramentas no modo como as audiências consomem informação. Entre toda a amostra, mais de metade (51%), afirmou utilizar as redes de media social todas as semanas como uma fonte de informação, sendo que 12% usam as redes como a fonte principal, com o Facebook a ser a plataforma mais vezes mencionada. Esta é mesmo a grande novidade que o grupo de investigadores aponta desde 2012, precisamente o ano em que este projeto de doutoramento arrancou. Só nos Estados Unidos da América, o número de pessoas que usa ferramentas como o Facebook, o Twitter, o Instagram ou o Snapchat para consultar produtos informativos cresceu 46%, quase duplicando neste curto espaço de anos. Neste ponto, Portugal surge com um dos casos mais curiosos, já que está entre os países europeus onde mais se utilizam as redes de media social para ver informação. Mais de metade da amostra selecionada em Portugal (66%) afirmou utilizar estas redes para consultar informação. Na Alemanha (31%) e no Reino Unido (35%), por exemplo, estes números são mais reduzidos, sendo que a Grécia (74%) é um dos países que mais utiliza as redes de media social para o consumo de notícias.                                                         1 Ao longo do trabalho de doutoramento fomos compreendendo que era necessária uma alteração ao título apresentado. Fruto da análise bibliográfica, do trabalho de observação e das entrevistas, chegamos ao título: As multiplataformas informativas: os desafios que as redes de media social e os periféricos móveis colocam no campo do jornalismo  



 5 
Entrando mais a fundo nas razões que nos levam a encarar o papel destas redes no atual ambiente informativo, não podemos deixar de falar na forma como o conteúdo nativo e produzido para estas plataformas não para de crescer. No início de 2016, o Facebook explicou, no seu blogue oficial, que o algoritmo iria dar preferência às notícias de última hora, aos vídeos relacionados e a outros conteúdos visuais, como as fotografias. Desde 2015, que os Instant Articles são uma realidade e a prova viva da importância que o Facebook tem para os responsáveis editoriais. Este tipo de desenvolvimento tecnológico, permite, por exemplo, que os utilizadores cheguem a uma notícia sem ter que passar pelo site do meio que a produziu. Estes desenvolvimentos são, de certo modo, a justificação para o crescimento das redes como fonte principal no acesso aos produtos informativos. Nos países da União Europeia que integram a amostra, 10% dos inquiridos assumem a preferência destas plataformas em relação a qualquer outro tipo de veículo informativo. Números em tudo semelhantes aos dos EUA (14%) e aos apresentados no continente australiano (18%).  Mas não é só na análise às redes de media social e à forma como estas podem influenciar o trabalho dos jornalistas que nos centraremos ao longo das próximas páginas. O fenómeno dos dispositivos de informação móvel vai ser profundamente analisado. Refira-se que relatório do RISJ aponta para um papel mais importante destas plataformas nos próximos anos. Desde 2013, que os smartphones têm crescido como ferramenta para o acesso a conteúdos jornalísticos. Entre a totalidade da amostra do estudo, mais de metade (53%) afirma que usa estes dispositivos para consultar notícias ultrapassando, na maioria dos casos, outros dispositivos digitais mais consagrados, como os computadores. Utilizando o exemplo do Reino Unido, por ser um dos países mais evoluídos a este nível, o smartphone deixou o computador para trás e assume-se como um dos canais mais importantes em algumas empresas de informação. Na BBC, cerca de 70% do tráfego resulta das plataformas móveis. Os grupos mais jovens são aqueles que preferem os smartphones. Mas isto não significa que as camadas mais velhas da amostra não utilizem os dispositivos digitais. O computador e o tablet são ferramentas utilizadas por grande parte desta parte da amostra representativa dos grupos etários mais avançados.  O crescimento da importância das redes de media social e dos próprios periféricos de informação móvel ajuda a transformar a forma como as pessoas se relacionam com as notícias. Em primeiro lugar, devemos destacar o fenómeno associado às aplicações especialmente desenhadas para os periféricos móveis e a forma como, por exemplo, os alertas de última hora 
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são encarados. Desenhadas para serem utilizadas em mobilidade são dos elementos mais disruptivos na atual conjuntura informativa e obrigam a encarar a forma como a informação circula de um modo diferente. Este mesmo aspeto merecerá uma atenção particular na componente empírica do nosso projeto de doutoramento. Se conjugarmos estas novas possibilidades com a capacidade que as redes têm para fazer chegar a informação a mais pessoas, compreendemos que as redações não podem ficar indiferentes a estes fenómenos. Juntamente com todos estes dados aqui apontados, há um grande interesse pessoal pela matéria em estudo que nos motivou a acompanhar de forma exaustiva e pormenorizada o que foi desenvolvido nesta área ao longo dos quatro anos que durou a execução do nosso projeto de doutoramento. Foi precisamente por querermos ir mais longe que desde início estabelecemos pontes com as redações, que nos ajudaram a desenvolver a nossa tarefa de observação participante. Além disso, um dos aspetos determinantes para o bom desempenho das nossas propostas foi o período de estadia na Universidade do Texas, em Austin. Aproveitando as facilidades proporcionadas por aquela instituição de ensino superior americana, conseguimos enriquecer, de forma significativa, a nossa vertente teórica, com artigos recentes e com o convívio e a partilha de ideias nos vários encontros de investigadores em que tivemos a oportunidade de participar.  Centraremos, desde início, a nossa atenção naquilo que é feito nas redações e na forma como os jornalistas e os responsáveis editoriais encaram e trabalham nesta nova realidade informativa.  Assim, o nosso projeto de doutoramento divide-se em partes distintas, que pretendem ter um significado conjunto no seu final. Na primeira parte, decidimos enveredar por uma componente mais sociológica, de forma a abordar o modo como o ser humano foi incorporando os elementos tecnológicos na sua rotina, ao longo dos vários séculos. Das pinturas tribais, passando pelas tatuagens, até aos dias de hoje, em que a tecnologia vive e existe no nosso próprio corpo. Assim, apresentámos várias propostas que procuram compreender a influência dos elementos tecnológicos na vida das pessoas. É com toda a naturalidade que terminamos o primeiro capítulo desta parte inicial confrontando teorias próximas ao determinismo tecnológico às do construtivismo social. Opondo estas duas formas de encarar a relação entre o Homem e a tecnologia, conseguimos desenvolver uma base de pensamento que nos foi bastante útil ao longo de todo o processo de investigação. 
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Ainda nesta primeira parte, abrimos um capítulo que nos permitiu colocar sob discussão a forma como a sociedade em rede e a sociedade dos ecrãs se relacionam neste novo ambiente mediático. Se os primeiros anos após a massificação da Internet levaram vários investigadores a debruçarem-se sobre a sociedade em rede, hoje a sociedade dos ecrãs é um ponto cada vez mais discutido nos centros de investigação da área. A televisão foi o primeiro ecrã com que o Ser Humano privou de forma mais próxima. Grande parte dos principais momentos vividos em família foram passados em frente ao ecrã de uma televisão. Porém, com o desenvolvimento dos periféricos de informação móvel, comportando ecrãs tecnologicamente evoluídos, a televisão foi perdendo espaço e as pessoas começaram a olhar para o ecrã em qualquer parte, a qualquer hora, sem um ponto fixo de encontro. Toda esta panóplia de oportunidades ganhou forma graças ao desenvolvimento da rede de Internet móvel. A chegada da Internet 4G e as possibilidades futuras são resultado de desenvolvimentos tecnológicos que acompanhamos neste ponto do nosso trabalho. Também aqui foram lançadas pistas para um fenómeno que acreditamos que irá exercer uma influência primordial na forma como o Ser Humano se vai relacionar com a tecnologia, durante os próximos anos: a Internet das coisas.  A segunda parte do nosso estudo arranca com a discussão em torno das análises relacionada com a temática da esfera pública. Analisando a proposta habermasiana da esfera pública, procuramos compreender como se organizam as visões alternativas. Um dos aspetos que tem merecido a atenção dos académicos nos últimos anos é a digitalização da esfera pública. A Internet e a quantidade de informação que existe nas várias plataformas digitais trazem novas possibilidades de discussão e merecem um olhar cuidado.  É precisamente este o mote do segundo capítulo. A discussão sobre as promessas de participação, que nascem da forma positivista com que a tecnologia é encarada, começou ainda no projeto de investigação que originou este trabalho de doutoramento. As redes de media social, no seguimento daquilo que já acontecia nas páginas de Internet mais tradicionais, trazem a possibilidade dos seus autores assumirem um papel mais ativo na realidade informativa. A possibilidade de comentar as notícias e de contribuir com conteúdos, que podem ser utilizados pelos jornalistas no desempenho das suas tarefas, são o ponto de partida para visões extremamente positivas em relação àquilo que é a participação. Assim, acreditamos que o debate entre aquilo que é a participação, a integração e o poder, nos ajudarão a compreender de forma equilibrada alguns dos aspetos do nosso trabalho. Este debate enquadra-se no posicionamento 
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que procuramos ter desde o inicio desta reflexão. Reconhecendo a importância que os mais recentes avanços tecnológicos têm, devemos encará-los sempre com cautela, de modo a ter uma visão equilibrada sobre o que realmente está a acontecer na atual conjuntura informativa. É na terceira parte do trabalho que prestamos uma atenção particular ao jornalismo e ao modo como este campo é influenciado pelas inovações tecnológicas que estão a acontecer. Começamos, desde logo, por refletir sobre a forma como as redes de media social estão a levantar um novo conjunto de necessidades nas redações jornalísticas. O efeito CNN, muito próximo da realidade dos mass media, começa a dar lugar ao efeito Twitter, resultado de um ambiente mais digital, onde as plataformas de media social são cada vez mais importantes e determinantes. O modo como o ambient jornalism é influenciado pela tecnologia é base para aquilo que é entendido como sendo o fenómeno do ambiente journalism, um dos conceitos que motivou uma maior atenção da nossa parte ao longo do processo teórico.  Com novas ferramentas disponíveis e públicos que têm exigências diferentes, é normal que as próprias funções desempenhadas pelos jornalistas, neste novo contexto, sejam diferentes. É precisamente sobre o papel que os jornalistas devem desempenhar que vamos centrar grande parte da nossa atenção, durante um dos mais extensos capítulos da terceira parte deste projeto. Numa altura em que há mais conteúdos a circular do que nunca, sem grandes filtros que distingam aquilo que é merecedor de atenção, acreditamos que esta é a altura ideal para os jornalistas reafirmarem o seu papel junto da sociedade. Funções como a verificação, a curadoria e a contextualização são elementos chave e serão discutidos ao mesmo tempo que desconstruímos conceitos como o de gatewatching. As estratégias usadas para aproveitar de forma eficaz aquilo que os cidadãos podem oferecer aos jornalistas, para melhorar o seu trabalho, também estarão em discussão.  É no último ponto do primeiro capítulo, da terceira parte do nosso trabalho de doutoramento, que nos debruçaremos sobre um dos aspetos que tem merecido mais atenção por parte de investigadores de diferentes situações geográficas. Se por um lado os dispositivos de informação móvel são cada vez mais usados pelas pessoas para receber conteúdos informativos, podem também ter um papel importante para o desenvolvimento do trabalho dos próprios jornalistas. Assim se compreende o crescimento do número de investigações relacionadas com os Mojo, ou os jornalistas móveis. Trata-se de um apontamento que se enquadra na temática dos 
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estudos da convergência, um ponto fulcral do nosso trabalho, e que será posteriormente destacado. A duração de um trabalho de doutoramento deixa-nos sensíveis em relação a possíveis alterações no plano político, que podem ter consequências para o campo dos media. Sendo Portugal um dos países europeus com fortes tradições no que diz respeito aos serviços de informação pública, decidimos estudar quais são os caminhos que os operadores de serviço público de media estão a trilhar. Aqui, procuraremos compreender de que forma operadores de outras amplitudes estão a reagir aos constantes avanções tecnológicos que atingem grande parte da realidade geográfica ocidental. Começamos por refletir naquilo que verdadeiramente significa o conceito de Serviço Público de Media. Tencionamos compreender que oportunidades estão a ser dadas para que os cidadãos assumam um papel mais ativo na sua relação com os media, fruto do desenvolvimento proporcionado por novas tecnologias, como são as redes de media social ou os próprios periféricos de informação móvel.  No terceiro capítulo desta parte do trabalho que os propomos a desenvolver, decidimos analisar um dos conceitos que tem merecido maior atenção por parte de diversos investigadores ao longo dos últimos anos: o fenómeno da convergência. Aqui, decidimos seguir um duplo caminho, refletindo, por um lado, na forma como os conteúdos chegam às pessoas, e, por outro lado, nas estratégias que as redações utilizam para melhor aproveitar as avançadas condições promovidas pelas novas tecnologias de informação. Esta necessidade de abordar o conceito da convergência de forma dupla nasce da grande quantidade de explicações que existe para o próprio conceito de convergência. Há como que uma confusão natural adjacente à discussão relacionada com este fenómeno, que nos motivou a desmontá-lo, para, assim, evitar qualquer tipo de má interpretação, que nos pudesse causar algum tipo de incongruência em fases mais avançadas do estudo.  No eixo vertical, o ponto central da nossa atenção centrou-se naquilo que é feito ao nível das redações e na forma como os jornalistas estão orientados para trabalhar num novo contexto, altamente influenciado pelo modo como as tecnologias evoluíram. Trabalhar para múltiplas plataformas a um ritmo totalmente diferente daquele existente na realidade dos mass media é um desafio inerente a qualquer jornalista. Todas estas mutações acontecem no interior de uma grave crise financeira, que culminou com ondas de despedimentos em redações, condicionando, assim, o próprio rejuvenescimento destes espaços e a aprendizagem de quem chega de novo.  
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Numa segunda parte, que podemos chamar de eixo horizontal, centramos a nossa atenção em questões próximas da nova realidade multimédia e a forma como os conteúdos de diferente tipo e natureza circulam hoje nas mais variadas plataformas. Se até há muito pouco tempo as fronteiras que separavam aquilo que era o jornalismo impresso do radiofónico e do webjornalismo eram firmes e inquebráveis, a nova realidade obriga-nos a equacionar esta separação com um novo ponto de vista. Atualmente, é possível receber objetos de diferente natureza em diversos tipos de plataformas, em qualquer lugar e a qualquer altura. São possibilidades que ganham toda uma reforçada relevância quando são equacionadas e relacionadas com aquilo que são os periféricos de informação móvel. Um só dispositivo consegue, atualmente, e desde que ligado a uma rede de Internet, receber e enviar informação, de diferente tipologia, a qualquer altura.  Mas não é só o trabalho dos jornalistas que aqui está em causa. A própria organização das redações e a forma como cada meio se integra no grupo de informação no qual se insere merecerão um acompanhamento pormenorizado da nossa parte. Existindo, um pouco por todo o mundo, empresas de informação com jornais, rádios e televisões, é interessante compreender como é que o trabalho em diferentes áreas acontece, numa altura em que as audiências estão interessadas em receber conteúdos com perfis diferentes.  São os novos consumos informativos que motivam a nossa atenção no último capítulo da terceira parte do processo de investigação que nos propomos a desenvolver. A instantaneidade e a ubiquidade com que as notícias circulam através das mais variadas plataformas de informação são um dos elementos disruptivos da nova realidade informativa. A isto, podemos juntar a mobilidade e a forma fragmentada com que hoje cada um de nós recebe as notícias, e que são exatamente promovidas por avanços tecnológicos que advêm daquilo que são os periféricos de informação móvel e as redes de media social. Também, neste ponto, vamos analisar, de uma forma bastante cuidada, aspetos relacionados com a personalização da informação e a possibilidade que as pessoas têm de escolher e filtrar os conteúdos informativos. Novamente, procuraremos compreender as possibilidades que daqui advêm para o reforço do papel do jornalista na sociedade atual. A última parte começa com a discussão metodológica. Explicamos como organizamos todo o processo empírico que culminou num aprofundado estudo de caso, na observação 
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participante, em três redações jornalísticas em Portugal – Jornal de Notícias, Rádio Renascença e Mais Futebol -  e em entrevistas semiestruturadas a responsáveis editoriais destes três meios.  Numa primeira parte, explicamos e defendemos o que nos levou a escolher uma estratégia triangular para sustentar uma visão mais prática de todo o trabalho que desenvolvemos ao longo de toda a nossa caminhada ao nível da teoria.  Uma das principais dificuldades que sentimos ao longo de todo o processo de investigação centrou-se na forma como a tecnologia evolui, quase de semana para semana. Assim, escolhemos para estudo de caso um acontecimento global, em que as empresas de informação normalmente centram as suas atenções: O Campeonato do Mundo de Futebol, de 2014, que aconteceu no Brasil. Este acontecimento mediático teve lugar a meio do nosso processo de doutoramento. Para o estudo, escolhemos um total de 13 meios informativos, que representam sete países, de diferentes realidades geográficas.  Neste ponto, decidimos estudar tudo aquilo que foi feito por estes meios durante o evento desportivo nas mais variadas plataformas de informação: desde as páginas de media social (Facebook e Twitter), passando pelas páginas Web, culminando naquilo que foi produzido com vista aos periféricos de informação móvel. Não ficamos apenas pelo trabalho das redações e procuramos compreender igualmente as oportunidades que foram abertas para consumos mais ativos por parte das audiências. Através desta extensiva análise, que se prolongou durante vários meses, consegue-se compreender melhor tudo aquilo que está a ser feito pelos jornalistas, num ambiente marcada pelas constantes alterações do ponto de vista tecnológico. O nosso estudo de caso é acompanhado por mais duas estratégias metodológicas de inquestionável importância: a observação participante e as entrevistas semiestruturadas. Estas duas tarefas serviram para nos aproximarmos do dia a dia dos jornalistas e daquilo que por eles é feito na atual conjuntura. Deste modo, estivemos uma semana em cada uma das três redações selecionadas. Escolhemos o Jornal de Notícias, a Rádio Renascença e o Mais Futebol por se tratarem de meios com natureza distinta, mas que, ao longo dos últimos anos, têm apresentado diversos trabalhos ao nível do digital. Integrados no ambiente de redação, conseguimos compreender melhor as tarefas desempenhadas pelos jornalistas, a atenção dedicada aos vários elementos tecnológicos, dos quais podemos destacar as redes e media social e os periféricos de informação móvel. 
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Completamos o nosso estudo empírico com entrevistas semiestruturadas. Escolhemos um total de seis jornalistas, dois de cada um dos órgãos de comunicação social que nos receberam para a tarefa de observação participante. Confrontando os seus discursos, com aquilo que foi observado e com os resultados obtidos através do estudo de caso, julgamos ter uma visão equilibrada da realidade. Toda este processo de investigação resulta numa pergunta de partida que orientará todo o nosso processo de investigação: De que forma é que a convergência altera a produção de conteúdos noticiosos nas redações portuguesas e contribui para um papel mais ativo dos cidadãos?     
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1- A profanação do corpo como fatalismo da existência humana  O nosso trabalho pretende analisar a forma com as novas tecnologias de informação são apreendidas no interior das redações. Centraremos a nossa atenção nos processos jornalísticos, é certo, mas sem descorar a componente sociológica, onde as empresas de informação se inserem, influenciam e são influenciadas.  Deste modo, dedicaremos uma atenção particular a esta componente durante a primeira parte do nosso trabalho, começando por abordar as questões relacionadas com o combate eterno entre Homem e máquina.   1.1- O desafio à obra do Criador  O ser Humano, tendo como base uma perspetiva judaico-cristã, é a mais bela obra do criador. Depois da luz e das trevas, os céus e o firmamento, a terra e a água, as estrelas, os seres vivos do mar, do céu e da terra, Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança2. Deus é o ser perfeito, a entidade suprema que acompanha o ideal de plenitude na mitologia ocidental. O Homem, ao ser uma obra fidedigna à imagem celestial do criador, incorpora em si um conjunto de capacidades. A par da obra do criador, sempre existiu uma força demoníaca, que fascinou o Homem, colocando em causa o seu caráter divino e uno, seduzindo-o para os abismos da tentação (Martins, 2011a: 71). Tomando, por exemplo, a passagem do Antigo Testamento, em que são proibidas as imagens de Deus 3, Moisés Martins (2011a: 29) reitera que o demónio, que contém o poder e a força da separação, sempre esteve presente. Esta força diabólica – o dia-bolê – que conduz para uma imagem separada é um fatalismo incondicional à existência do Homem, remetendo o ser humano para um mundo separado, oposto à existência una - o sun-bolé. (Martins, 2011b).                                                         2 “Depois Deus disse: Façamos o ser humano à nossa imagem, à nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus criou o ser humano à sua imagem, criou-o à imagem de Deus” (Génesis 1, 26-27). 3 “Não farás para ti imagem esculpida nem representação alguma do que está em cima, nos céus, do que está em baixo, na terra, e do que está debaixo da terra, nas águas” (Êxodo 20,4). 
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A tentação aqui evocada através do culto das imagens não pode ser analisada apenas tendo em conta o exterior do corpo humano. Nas sociedades primitivas, a existência de pinturas que representavam as caçadas e as lutas com outras tribos eram acompanhadas pelas pinturas corporais. O corpo do Homem incorporou a imagem, profanando e violando, assim, a obra de Deus, através de tatuagens e pinturas tribais. Estas inscrições corporais, presentes na contemporaneidade, como é o caso dos body piercings ou das tatuagens, sendo metálicas ou cromáticas, realizam-se e perpetuam-se de modo a deixar traços sobre o corpo, investindo-o de um caráter mutante e multi-significante: “O resultado é um espaço aparentemente renovável, ilusoriamente plástico e enganosamente transfigurável" (Oliveira, 2010: 49). Uma outra forma de abordar a violação do corpo humano está presente no imaginário grotesco. Ora, um dos aspetos principais que existe no contexto da realidade grotesca é o perpétuo movimento, longe de qualquer equilíbrio, eternidade ou mesmo perfeição (Gonçalves, 2009). Estas preposições encontram-se implícitas nos exemplos artísticos utilizados por este autor,4 que nos transportam para um universo profano onde as figuras representadas operam como verdadeiras e fantásticas alegorias do mundo, da vida e da morte. Neste ambiente, os indivíduos não se alinham, são irredutíveis, exuberantes e imprevisíveis, não se vergando, assim, para nenhum chefe de orquestra, ou seja, nenhum Deus (idem, 2009). “A mudança, a metamorfose e o inacabamento impõem-se como realidades capitais. Predominam, por conseguinte, os corpos incompletos, mutilados, disformes, em trânsito e em recomposição” (idem, 2009: 24).   Se no exemplo enunciado por Martins (2011a), em que o risco se encerrava nos perigos de uma sociedade politeísta, fruto do culto das imagens como alegoria do Deus, que deixava de ser único e passava a ser múltiplo, na reflexão elaborada por Gonçalves (2009) quase que é possível assimilar a existência de uma sociedade em situação difícil e periclitante. O desenvolvimento tecnológico, promovido pela emergência e massificação da Internet, exige que se desenvolva uma nova reflexão em torno dos desafios que o ser humano enfrenta. Se há pouco foram mencionados aspetos relacionados com as tatuagens, o Homem é cada vez mais confrontado com a incorporação de elementos eletrónicos. Os smartphones e tablets conquistam um maior espaço, não só como ferramentas de trabalho, mas como elementos preponderantes                                                         4 Para um enquadramento do imaginário grotesco, Albertino Gonçalves (2009) utilizou como referência as pinturas Dança da Noiva ao Ar Livre (1566), de Pieter Bruegel (http://www2.uol.com.br/historiaviva/noticias/as_origens_historicas_do_dia_dos_namorados_2.html) , e O Jardim da Delícia, Pormenor do volante direito, de Hieronymus Bosch (1500) (http://www.girafamania.com.br/artistas/personalidade_bosch1.htm).  
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no nosso dia-a-dia. Para praticar exercício físico, temos à nossa disposição um vasto conjunto de aplicações que nos permitem monitorizar cada passo. Na área da saúde, estão disponíveis em todas as lojas de apps, softwares especialmente desenhados para controlarmos aquilo que comemos, o número de calorias consumidas e até os níveis de açúcar para quem sofre de problemas como a diabetes. A profanação do corpo humano pelas novas máquinas, que motiva a nossa reflexão nos pontos seguintes, promete ir mais longe com o desenvolvimento dos wearables. Os novos dispositivos que literalmente se colam ao corpo humano prometem esbater a barreira entre o humano e o tecnológico.  1.2- O binómio Homem e máquina   A nova ameaça que promete violentar o corpo humano está relacionada com a expansão das ferramentas tecnológicas, mais propriamente os dispositivos de informação móveis e a forma como os wearables conquistam novos admiradores.5  A convivência entre os elementos naturais do corpo humano e as ferramentas tecnológicas faz parte das inquietações que motivaram os estudos de Kerckhove (1997). Apoiando-se na teoria desenvolvida por Luis Racionero, o autor explica que no futuro a tendência será para uma ligação direta entre os caminhos eletrónicos e as redes biológicas neurais por meio da engenharia biónica, sendo patente a clara remoção das interfaces (Kerckhove, 1997: 83).  A poluição dromosférica funciona como o ponto de partida para a análise que Virilio faz do impacto das tecnologias no corpo do humano (Virilio, 1995: 47). A intromissão dos mais diversos meios de transporte e de comunicação instantânea causa no meio físico uma inquietante desqualificação da sua profundidade de campo. Tudo isto resulta na degradação da relação dos Homens com o seu meio ambiente. Deste modo, a poluição da extensão, ou seja, de dromos, é um fenómeno que deve ser colocado ao lado da poluição atmosférica, hídrica, entre outras. Depois das autoestradas, das vias férreas e das linhas aéreas terem colonizado e organizado o corpo                                                         5 De acordo com um relatório apresentado pela ITU no final de 2011, era estimado que a penetração dos telemóveis, em termos mundiais, atingisse os 86,7%, um número superior aos 34,7% da Internet e aos 16,6% dos telefones fixos. Em 2015, de acordo com dados da Statista, foram vendidos cerca de mil milhões e meio de smartphones em todo o mundo A juntar ao tremendo sucesso que os telemóveis conseguiram atingir, há que contabilizar o mercado dos tablets. Apesar de ser um mercado cheio de altos e baixos, durante os seis primeiros meses de 2016 venderam-se 38 700 milhões de tablets.  
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territorial, hoje é o corpo animal que está perto do abismo, possível de ser colonizado pelas micromáquinas. A alma deste predador é insaciável, com uma vontade que jamais se satisfaz. Quase como uma maldição que pesa sobre este tipo de vida, ao mesmo tempo que se configura como a grandeza que singulariza o destino humano. “São precisamente os indivíduos superiores, os que mais perto estão desta grandeza, aqueles que menos conhecem a calma, a felicidade e o repouso” (Spengler, 1980: 93). Através desta análise, faz ainda sentido dizer que graças ao desenvolvimento tecnológico que atualmente existe, deixamos de ter um corpo próprio, que começa a desaparecer, dando lugar a um corpo espectral, ao mesmo tempo que o próprio mundo dá lugar a um mundo virtual.  A problemática da convivência de, por um lado, um corpo técnico e, por outro, um corpo humano, é levantada por Moisés Martins (2011a), na teorização que faz em relação à pele da cultura. Consequentemente, o autor vaticina que “a técnica deixou de prolongar o nosso braço; pelo contrário, ela faz parte do nosso braço” (Martins, 2011a: 166). Para além disso, o que acontece é que a técnica tem patente o prenúncio de encetar a produção do Homem por inteiro: “Tendo deixado de ser feita à nossa imagem e semelhança, somos nós próprios que somos feitos à imagem e semelhança da técnica”. Esta tese é também defendida por Kerckhove (1995), que pressagia que os media eletrónicos são extensões do nosso sistema nervoso. Tal pensamento está presente na distinção que o autor faz do Homem de massa e do Homem de velocidade (Kerckhove, 1995: 186). Na primeira ordem de ideias, encontramos o Homem de massa, associado à ideia dos mass media, onde o mais importante era o consumo passivo. O Homem de massa foi homogeneizado e bastante despersonalizado. O Homem de massa e da televisão encontrava-se encerrado num mundo feito para ele, pelas indústrias da consciência, rodeado por redes de difusão mediática. Por outro lado, é possível reconhecer o homem ou a mulher dos computadores”. Trata-se de uma perspetiva em que o ser humano, fruto da emergência de novas tecnologias de informação, está em todo o lado, no centro das coisas, chamando para si um papel mais ativo. A nova situação é bastante paradoxal: como tudo acelera à sua volta, o Homem da velocidade não se pode dar ao luxo de desacelerar. É nesta perspetiva de influência que a técnica exerce no ser humano que se dá uma completa imersão da técnica na história e nos corpos (...) A bios e a techné fundem-se” (Martins, 2005: 160). Assim, fica demonstrado que o corpo do Homem, criado por Deus, à sua imagem e semelhança, é assim profanado pela emergência da indústria.  
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Este argumento encontra um conjunto de semelhanças com a abordagem que McLuhan (1964) faz ao Princípio da auto-amputação. O autor começa então por nos explicar que psicologicamente é o sistema nervoso que, nosso corpo, desempenha um papel central e de especial importância. Tudo o que afronte o bom funcionamento do sistema nervoso deve, portanto, ser contido, localizado ou até eliminado. Assim, a função do corpo humano, como um grupo de órgãos protegido e sustentado para o funcionamento do sistema nervoso, é atuar como um tampão contra as variações bruscas de estímulos do seu ambiente físico e social. Com a chegada e o rápido desenvolvimento de elementos tecnológicos, o ser humano estendeu, ou definiu fora de si mesmo, uma espécie de modelo vivo fora do próprio sistema nervoso central. Trata-se, assim, de um ato desesperado e suicida de auto-amputação, na medida em que o sistema nervoso deixa de estar dependente dos seus órgãos físicos para se proteger contra pedras e flechas de outros organismos ultrajantes.  Somos quase como atraídos, numa lógica semelhante à explorada por Walter Benjamim, a quem Mário Perniola (2004: 46) atribui o mérito da conexão entre o sex-appeal do inorgânico e o mundo da moda, representado nos vestidos das mulheres que ele observava. Trata-se, desta forma, da representação da ideia de que o nosso corpo mais não é do que a simples continuação e extensão das roupas que vestimos. Poderemos, então, questionar até que ponto é que a sucessiva mecanização dos vários órgãos físicos tornou demasiado violenta, ou sobrestimada, a experiência social para a resistência do sistema nervoso central.  É precisamente neste ponto que as novas tecnologias de informação ganham uma importância acrescida. Hoje, tal como no universo da moda, deixam de ser apenas uma prolongação do nosso braço, como acontece com os smartphones, e estão colados ao nosso corpo, controlando, e avaliando, o comportamento dos nossos órgãos internos. Como no filme a Guerra dos Mundos, em que o Planeta Terra é invadido por máquinas alienígenas que surgem do interior da Terra, o nosso corpo é constantemente invadido por elementos lá colocados por nós próprios. Foi exatamente este o mote utilizado por Steve Jobs na apresentação do primeiro iPhone, em 20076: “Agora vamos começar uma interface com o utilizador de forma revolucionária. É o resultado de muitos anos de trabalho e desenvolvimento e é, com certeza, uma nova forma de interação entre hardware e software”.                                                          6 Consultado em: https://www.youtube.com/watch?v=9hUIxyE2Ns8 
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Mais do que uma nova forma de relacionar a ligação entre hardware e software, interessa-nos questionar o que acontece entre o corpo humano e os elementos tecnológicos.  1.3- As multiplataformas como arquétipos da perfeição tecnológica   Desde o início dos tempos, o Homem quis afirmar-se como um criador. Começou, então, por colonizar o seu ambiente. Desenvolveu infraestruturas físicas, como as casas e as estradas, com o objetivo claro de melhorar a sua condição de vida. Tecnologicamente, transformou o planeta num complexo comunicacional, que nos permite receber informação proveniente do outro lado do mundo em breves instantes. Mas é no interior das casas, como ponto de partida para o corpo, que se processam algumas das alterações mais importantes para esta parte do nosso trabalho.   “O evoluir da apropriação social das tecnologias de comunicação e informação apresenta-nos um mundo social cada vez mais povoado de múltiplos ecrãs nos quais a mediação ocorre sustentada num processo de interação em rede. Indivíduos e organizações concorrem para a institucionalização dos ecrãs como suporte de todas as formas comunicativas mediadas (Cardoso e Quintanilha, 2013: 15)”.  Este argumento é facilmente justificado se atentarmos à evolução do número de ecrãs e, por conseguinte, de máquinas presentes na nossa casa. A televisão tornou-se, com o advento dos mass media, no ecrã principal do nosso espaço comunicativo. No entanto, com o crescimento da Internet e da lógica dos sistemas de mediação multiusos, o ecrã do televisor vê o seu espaço partilhado com outros ecrãs. Do smartphone ao tablet, passando pelos leitores de mp3 e o rádio, o elemento físico comum à mediação parece ser o ecrã. E o desejo do Homem por mais tecnologia é devolvido pelas máquinas que, atuando de forma recíproca, estimulam este sentimento, fornecendo novos elementos tecnológicos, criando uma insatisfação contínua (McLuhan, 1964). Não satisfeito pelas mutações provocadas no seu ambiente externo e no próprio lar, a vontade criadora do Homem é mais clara, patenteada na forma como as máquinas estão próximas e presentes no corpo do Homem.  Esta simbiose entre o Homem e a máquina leva a questionar em qual dos corpos é que, afinal, o ser humano procura evoluir. A evolução das tecnologias demonstra a forma como o 
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Homem procura desenvolver as máquinas que o rodeiam. Ao analisarmos a evolução do telemóvel, uma das ferramentas mais vezes utilizadas pelo ser humano no seu dia-a-dia, compreendemos que sofreu uma mutação extraordinária. Em primeiro lugar, é necessário compreender a existência de um vínculo entre os utilizadores e este dispositivo, o que origina uma relação de proximidade única e diferenciadora. De facto, este carácter quase divino que o telemóvel conseguiu é exemplificado pela utilização do pronome possessivo sempre que o utilizador se refere a ele. “Viste o meu telemóvel?” é muito diferente de perguntar, por exemplo, “onde está o jornal?” (Canavilhas, 2012a: 12) . A relação que aqui se cria é de tal modo personalizada que o dispositivo se transforma numa espécie de endereço particular, originando assim um canal de comunicação pessoal entre o seu proprietário e o mundo. O desenvolvimento dos smartphones, que deixaram para trás os telefones (Canavilhas & Santana, 2011), reforçou o caráter ubíquo das ferramentas de comunicação móveis: “Este dispositivo transformou-se numa espécie de sexto sentido que ao olfato, audição, visão, tato e paladar, junta uma sensação de segurança resultante de o dispositivo colocar a nossa geografia de amizades à distância de uma chamada telefónica” (Canavilhas, 2012a: 4). A adoção feita do telefone, quase como uma parte do corpo humano, decorre das necessidades e esperanças do homem moderno que, para fugir aos limites do seu corpo físico, adotou este elemento como complemento da sua existência: “É um dispositivo de comunicação eletrónica que exerce um efeito de adaptação do nosso estilo de vida, introduzindo novas orientações em direção a um companheirismo e telesociabilidade orientados pelo telemóvel (Kopomaa, 2000: 121)”. O modo como o telefone começou a fazer parte do dia a dia de cada um de nós pode ser exemplificado com aquilo a que Neves (2011: 123) chama de perda de memória. O autor explica que a memória humana está a cair em desuso. Esse risco é enfatizado pelas potencialidades que o telemóvel nos traz. Hoje não há a necessidade de nos lembrarmos de um número de telefone, uma vez que os telemóveis possuem memória própria. Para fazermos contas, temos sempre a possibilidade de recorrer à calculadora que está presente neste tipo de dispositivos. Esta visão trágica das consequências que o uso do telemóvel pode acarretar advém da forma desatenta de coabitar com este tipo de ferramentas, mas também pelo excesso de possibilidades que estes dispositivos nos concedem. 
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Esta relação entranhada atinge o auge com a emergência do iPhone que, desde o seu primeiro lançamento, em 2007, tem batido recordes de vendas. Ao decompormos o nome deste smartphone, encontramos por um lado o “i”, que nos remete para o Eu. Ou seja, o telefone – representado aqui pelo ‘phone’- junta-se ao Eu. Neste exemplo, fica patente a busca do Homem em tornar-se algo complementar, em procurar fugir aos limites impostos pelo criador. O telefone da Apple pode ser encarado, assim, como uma tentativa de o Homem procurar desenvolver as suas capacidades através de uma tecnologia. Para além disso, não deixa de ser importante mencionar que na palavra iPhone, o “eu” surge em letra minúscula, enquanto o “Phone” é aqui referenciado com letra maiúscula. O indivíduo de hoje multiplica-se nas suas entranhas, serve interesses vários sem rumo, sem propósito.  O Homem assume a vontade de roubar à Natureza o papel e o privilégio de criar. Enquanto criador tem ultrapassado os limites da Natureza, já que cada uma das suas criações se apresenta hostil, agarrando-se a novos mundos, longe do seu, para se assumir como uma coisa que não pode ser:  “Assim se compõe a sua História Universal, narrativa de uma cisão fatal, que progressivamente se vai acentuando, entre o Homem e o Universo, narrativa da ação de um rebelde que, liberto dos elos maternais, chega a levantar a mão contra a própria Mãe (Spengler, 1980)”.  No dia em que este smartphone foi colocado à venda, vários blogues, um pouco por todo o Mundo, colocaram referências online sobre a sua suposta divindade (Campbell & Pastina, 2010). Um blogue brasileiro fez o upload de uma imagem ortodoxa, adulterada7, em que do colo da Virgem Maria foi retirado o Menino Jesus e colocado um iPhone, que parece igualmente amado pela sua Mãe. Também na Ásia foi possível encontrar referências ao caráter divino desta nova tecnologia de informação móvel8. Neste caso, num quadro em que estaria representado o Sagrado Coração de Jesus, em vez do coração surge novamente um iPhone.  A obra que resulta da inspiração de Steve Jobs foi amplamente acompanhada pelos órgãos de comunicação social, que também aproveitaram do imaginário do “Jesus Phone” para descrever todo o fervor com que o smartphone foi recebido (Campbell & La Pastina, 2010: 1192).                                                         7Consultado em:  http://rafaelpay.typepad.com/rafa/2007/06/jesus-phone.html 8Consultado em:  http://www.techible.com/2007/06/news/apple/what-will-happen-on-iphoneday 
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No entanto, estes aparelhos podem ser encarados como o último grande confronto do Homem em relação ao seu criador. No reino dos periféricos móveis, ou seja, nos ecrãs, apenas podemos ser politeístas (Martins, 2011b). Uma posição muito próxima daquela que motivou a idolatria própria dos povos antigos e narrada inúmeras vezes, durante as passagens do Antigo Testamento, como uma afronta ao projeto do Criador.  1.4- Do determinismo tecnológico ao construtivismo social  No meio deste emaranhado de pensamentos relativos ao modo como a técnica e a carne se mesclam levantam-se questões importantes:Como é que foi possível chegar aqui? A tecnologia, aqui representada pela técnica, atingiu este estatuto de forma isolada? Esta problemática pode ser enunciada à luz dos estudos da convergência mediática, tal como nos é demonstrado por Hamilton e Heflin (2011: 1052). Os dois autores invocam a noção de determinismo tecnológico por oposição à do construtivismo social. Na primeira ordem de ideias, a tecnologia emerge de forma isolada e tem o poder, quase sobre-humano, de alterar a configuração social ou o setor onde emergiu. Neste sentido, fica clara a ausência de uma contingência histórica ou até de qualquer agência humana. Contrariamente, na ordem do construtivismo social, é enaltecido o papel da sociedade, e o fenómeno da tecnologia é analisado como um prodígio subordinado às expressões passivas de uma determinada ordem social.  Por um lado, no quadro do determinismo tecnológico, “a técnica escapa à construção humana, é uma máquina ativa não controlável pela ação dos Homens, correspondendo o incremento técnico a uma ameaça de violência e de dominação exercida sobre os mesmos: a intencionalidade humana e o contexto sociopolítico nada podem contra a força autónoma da técnica”. Por outro lado, na ordem do construtivismo social, “a técnica é uma construção humana, uma máquina passiva ao serviço da ação dos Homens, não tendo caraterísticas próprias: são a intencionalidade humana e o contexto sociopolítico que controlam a técnica, pondo-a ao serviço da felicidade e da liberdade ou da violência e da dominação” (Correia, 2013: 186).    1.4.1- A técnica que comanda a vida  
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No primeiro nível, compreendemos a existência de um determinado paradoxo relacionado com o facto de as novas tecnologias, criadas e desenvolvidas pelos Homens para controlar as variáveis externas à sua existência, se tornarem abrangentes. É um dilema que aumenta e ganha especial relevância com o fascínio da tecnologia, cada vez mais presente no dia-a-dia e no próprio corpo. A ideia assenta no pressuposto de que a tecnologia afeta a sociedade numa relação one-way: A tecnologia é um elemento imposto às pessoas que, de uma forma passiva, experimentam os seus efeitos, sem qualquer poder de decisão (Bell, 2007: 8).  Seguindo o caminho imposto pelo pensamento do determinismo tecnológico, é impossível não abordar a perspetiva de Marshall Mcluhan (1964). Suportado pela ideia de que fomos adotando novos utensílios para ultrapassarmos as nossas dificuldades, o teórico explica que os livros foram capazes de criar um modo muito particular de organizar os nossos costumes e crenças em relação ao mundo. Como uma tecnologia de comunicação, o livro ajudou a criar uma cultura que se baseava no processo tecnológico da imprensa: linear, fragmentada e sequencial. Porém, com o advento das tecnologias eletrónicas, o Sistema Nervoso Central começou a sofrer fortes influências provenientes destes aparelhos, capazes de se tornarem verdadeiras extensões dos nossos sentidos. Deste modo, torna-se visível que o Homem se assume como um elemento exposto às constantes modificações promovidas pelas suas próprias invenções.  O que verdadeiramente interessa deixa tanto de ser aquilo que a rádio ou a televisão dizem, mas as transformações que podem provocar na sociedade. As máquinas têm o poder de alterar fundamentalmente as relações pessoais ou impessoais, sem que o verdadeiro uso importe. Só por si foram capazes, por exemplo, de reestruturar o trabalho humano, reforçando a ideia de que a mensagem de qualquer meio ou tecnologia é a mudança de escala, ritmo ou padrão que introduz na vida humana. Assim se chega à famosa expressão: O meio é a mensagem (Mcluhan, 1964). Nesta ordem, surge também o nome de Neil Postman como um dos principais académicos relacionados com as questões do determinismo tecnológico. Parte desse reconhecimento está claramente relacionado com a explicação que faz daquilo a que chama de Síndrome de Frankenstein. Apesar de todas as ferramentas tecnológicas criadas pelo Homem visarem um limitado e específico propósito, assim que estão prontas descobrimos que possuem as suas próprias ideias. Mesmo que cada máquina resulte de uma ideia, ou de um conjunto de ideias, ultrapassa muitas vezes o projeto original que levou à sua construção. Assim, torna-se inevitável 
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perceber que as novas tecnologias causam alterações nas estruturas, nas ideias e até na própria forma de pensar.  “A máquina pode providenciar um novo conceito de tempo, como aconteceu com o relógio mecânico. Ou de espaço e escala, como o telescópio. Ou de conhecimento, como o alfabeto. Ou até mesmo novas possibilidades para melhorar a biologia humana, como os óculos (Postman, 1994: 23).”  Postman (1984) utiliza a passagem da mensagem escrita para a mensagem eletrónica como uma metáfora para compreendermos o impacto que a tecnologia tem não só no sujeito individual, mas também na cultura. Numa sociedade mediada pela palavra escrita somos obrigados a prestar atenção à forma das letras numa página, digerindo todo esse complexo lexical, de modo coerente e preciso, para construirmos uma palavra no nosso cérebro. A Idade da Exposição, marcada assim pelo desenvolvimento da imprensa, é ressalvada quase como um expoente máximo da humanidade, criando-se oportunidades para uma capacidade sofisticada de desenvolver um pensamento conceptual, dedutivo e sequencial; valorizando-se a razão e a ordem em detrimento da contradição; desenvolvendo capacidades relacionadas com distanciamento e a objetividade, suportados pela tolerância à resposta retardada. Este é exatamente o período que antecede a época do Show Business, marcada pelo desenvolvimento dos meios eletrónicos, promovidos pela criação do telégrafo e concretizados pela massificação da televisão. Passou-se a dar mais importância à velocidade, à quantidade, novidade, abdicando da relevância e da coerência. As notícias chegam de várias partes do mundo, de forma isolada, desprovidas de contexto. Naquilo a que chamou de peek-a-boo world, Postman (1984: 77) demonstra que qualquer meio de comunicação tem a capacidade de enfatizar determinadas ideias, formas de pensamento ou perspetivas. No fundo, as ideias que são facilmente expressas através de um meio dominante são capazes de se tornarem dominantes na própria cultura. Assim se compreende a valorização da Idade da Exposição, assente na imprensa, em relação à Idade do Show Business, personificada pela televisão.  No entanto, e traçando um paralelismo com a célebre expressão de Mcluhan, o meio é a mensagem, na sua obra, Postman (1984: 84) explica que o meio está para a tecnologia como a mente está para o cérebro: “Por outras palavras, a tecnologia é apenas uma máquina. O meio é o ambiente social e intelectual que a máquina é capaz de criar”. Sem ir tão longe como Marshall 
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Mcluhan, o autor defende que o meio é capaz de exercer uma forte influência na mensagem que transmite. Num outro trabalho, Postman (1992) aborda a mesma questão, refletindo sobre a passagem da Tecnocracia à Tecnópole. No primeiro sistema, podemos encontrar uma sociedade que, embora leve a sério o poder das máquinas, é suportada pelas suas tradições, regras morais e a oposição entre aquilo que é o velho e o novo. Nas tecnocracias, a grande preocupação do Homem é a invenção da máquina. A ideia de que a vida das pessoas é alterada pela tecnologia é equacionada como parte do processo evolutivo e a possibilidade do ser humano ser tratado como se fosse uma máquina é encarada como uma condição do desenvolvimento tecnológico. Mas nunca é aceite como parte da filosofia de uma cultura. Por outro lado, a Tecnólope é parte identitária de uma sociedade em que os símbolos, mitos e outros valores não quantificáveis rendem-se ao poder opressivo imposto por um mundo tecnológico. Utilizando o exemplo dos trabalhadores americanos, a quem as máquinas desresponsabilizam de qualquer obrigação mental, explica que o sistema seria capaz de pensar por eles. É um ponto crucial na medida em que conduz à ideia de que a técnica de qualquer tipo pode pensar por nós, o que representa o princípio fundamental da Técnopole (1992: 52).   Num mesmo nível de pensamento, podemos introduzir o contributo de José Bragança de Miranda (1998), para quem, numa lógica associada ao determinismo tecnológico, o dispositivo técnico tende a demarcar a constituição da experiência da totalidade. Para o autor, a técnica, que saíra do estreito domínio do trabalho para penetrar na esfera da cultura, está agora a invadir as tecnologias instaladas historicamente por essa relação milenar com a natureza. Como resultado, é possível constatar uma crescente integração das tecnologias num dispositivo imaterial que determina a constituição da experiência na sua globalidade: “A técnica como gesto total que substitui a revolução como gesto último (1998: 181)”. Estamos, assim, mais imersos numa espécie de malha tecnológica “que recobre totalmente a experiência, que a duplica e substitui (Miranda, 2002: 265)”.  Deste modo, os nossos dias são marcados pela forma como o procedimento tecnológico está a sobredeterminar a própria constituição da experiência. A capacidade constituinte, até então entregue aos atos humanos, mediados por regulamentos, códigos e instrumentos de todo o tipo, está a ser assumida por procedimentos automáticos dependentes, de forma quase exclusiva, da técnica. 
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Num mesmo nível, podemos aqui enunciar a proposta de Kittler (2002), que começa por nos dizer que a marcha triunfal, à escala mundial, da tecnologia computacional foi responsável pela promoção da oposição entre ligado e desligado, um e zero, aberto e fechado a autênticos princípios fundamentais. Neste universo, repleto de fichas que se assemelham e encaixam infinitamente, tudo o que corre ou lá está ajusta-se à sua grelha monótona. A nossa interrogação aplica-se a sinais ou algarismos. “Como o interruptor, conforme a sua inscrição já dava a entender, apenas podia admitir os dois estados de ligado e desligado, não restava à mão do autómato mais nada a fazer, se não voltar a passar do ligado para o desligado (Kittler, 2002: 282)”. Ao iniciarmos um determinado programa, através da linha de comandos ou por meio de um clique de rato, podemos contar que tudo volte a estar como era antes de dar a ordem. A lógica binária, que compete com a arábica, não conhece qualquer transitoriedade ou irreversibilidade.  Aproximando a discussão a aspetos mais concretos do nosso dia-a-dia, no seu livro The World is Flat (2007: 201) Thomas Friedman faz uma análise a três distintas fases do fenómeno da globalização, que o aproximam do determinismo tecnológico. O jornalista e autor norte-americano utiliza o exemplo da compra de bilhetes para viajar de avião para nos explicar a forma como a tecnologia alterou esta atividade:  

• Globalização 1.0: Neste estado, a compra de uma passagem aérea era feita com o auxílio dos funcionários das companhias. Eram estas pessoas que nos vendiam, pessoalmente, os bilhetes; 
• Globalização 2.0: Esta fase marca a substituição dos agentes pelas máquinas de bilhetes eletrónicos; 
• Globalização 3.0: Na fase mais avançada é o próprio cliente quem substitui o agente. Através da Internet, no seu próprio lar, faz o download da passagem.  Foi graças à massificação dos computadores, combinada com a largura de banda para a comunicação online, a capacidade de memória, e os softwares disponíveis no mercado que as companhias de aviação criaram sistemas que permitem que os seus clientes imprimam os bilhetes em casa. A tecnologia ao serviço da indústria e a forma como pode aumentar os rendimentos das empresas são a base que leva o autor a assumir-se como um determinista tecnológico. 
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Paralelamente, podemos encontrar contributos relacionados com o determinismo tecnológico em elementos tão atuais como, por exemplo, a música. É precisamente neste nível que a equipa de investigadores liderada por Alex Ruthman (2014: 133-134) apresenta três pontos que sublinham a validade do determinismo tecnológico:  

• Familiaridade: O pensamento determinista esteve sempre presente ao longo do tempo. Se recuarmos ao início do século XX, a principal preocupação era a de que a máquina de música provocaria o fim da educação musical, levando à queda na venda de instrumentos. Mais tarde, durante a década de 1960, questionava-se a forma como a tecnologia de gravação iria influenciar, para o bem ou para o mal, a performance musical. Atualmente, são os sistemas de streaming, como o Napster ou o Spotify, que estão a mudar por completo o mercado musical. 
• Individualismo: O ponto de vista individualista no interior da sociedade leva-nos a aceitar que pouco fizemos para o desenvolvimento da Internet ou o design no iPod. Porém, acreditamos piamente que somos membros de uma sociedade que contribuiu fortemente para a modelação destas tecnologias. É precisamente quando nos colocamos no interior de um determinado movimento social que nos olhamos como parte integrante das forças de mudança. O paradigma individualista, mais comum na sociedade ocidental, torna-nos mais vulneráveis aos argumentos deterministas. 
• Altruísmo: O determinismo ajuda-nos a procurar por causas. À primeira vista, conseguimos compreender facilmente que tanto o iPod como a tecnologia MP3 alteraram a indústria musical. Da mesma forma, é difícil rejeitar a noção de que a Internet e os softwares digitais estão a alterar a música, os músicos e o comportamento das audiências. São estes argumentos que levantam a necessidade de explorar a tecnologia como parte da mudança. 
• Mercado: A própria indústria tecnológica é responsável pela promoção da ideia de determinismo tecnológico. A Apple não vende apenas um iPod. Promove a própria ideologia do determinismo tecnológico, concretizada na ideia de que grande parte do desenvolvimento da vida moderna tem origem na mente criativa de Jonathan Ive e 
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Phil Schiller9. São também as preocupações relacionadas com a propriedade legal e intelectual, altamente promovidas pela indústria tecnológica, que nos fazem esquecer a degradação ambiental e os desperdícios obscenos que acompanham os avanços tecnológicos.   São exatamente estes quatro níveis que aproximam os autores da proposta de Kittler (2002: 285), que nos diz:  “Todos os acontecimentos musicais, por muito variáveis que sejam, já não são codificados ou armazenados como zero ou um, mas a uma velocidade de tal modo alta que o resultado acústico, quando, por fim, torna a chegar a ouvidos humanos, é tão completamente seguro como não adulterado (...) os dois algarismos zero e um, Nada e Deus, na verdade, bastam. Em todo o caso, os nossos olhos e ouvidos iludidos, que são quem consume essas criações, parecem satisfeitos com isso”.  Também no campo do jornalismo conseguimos compreender a forma como a tecnologia influenciou diretamente a própria indústria. Num trabalho publicado em 2016, Ramón Salaverría procurou compreender a forma como o jornalismo na Internet evoluiu ao longo dos anos no panorama ibero-americano. O investigador chegou à conclusão de que os países onde as tecnologias digitais se desenvolveram de forma mais lenta são os que acolheram mais tardiamente o jornalismo na rede. A evolução tecnológica foi condição prévia para a implementação e crescimento dos meios nas redes digitais. Ao longo deste ponto, fomos apresentando um conjunto de elementos próximos do determinismo tecnológico. Dedicaremos, agora, uma atenção particular a argumentos que nos aproximem mais da ordem do construtivismo social.   1.4.2- Colocando novamente o Homem no centro do Universo  O determinismo tecnológico foi sempre alvo de considerações críticas com base nas teses suportadas na ideia do construtivismo social, que, por seu turno, procuram realçar o caráter de construção social do universo tecnológico. Como parte da sociologia da ciência e tecnologia,                                                         9 Ive é um dos principais designers da Apple, enquanto que Schiller se tornou mundialmente reconhecido pelas apresentações dos produtos da empresa de Cupertino, na Califórnia. 
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procura explicar que a forma dos artefactos tecnológicos resulta de um processo social como, por exemplo, a influência de grupos sociais relevantes. A forma de um determinado artefacto é ultimamente estabilizada apenas quando os grupos sociais relevantes chegam a um acordo. Assim, como veremos, o construtivismo social explora a forma como os vários grupos influenciam o desenvolvimento e o resultado final dos artefactos tecnológicos (Bell, 2007: 39) Um dos primeiros autores que podemos elencar nesta parte do nosso trabalho é o britânico Raymond Williams (1974). Para o investigador, parte das críticas ao determinismo tecnológico centra-se no facto desta corrente encarar as invenções tecnológicas como elementos de uma esfera independente, que, por si só, são capazes de gerar novas sociedades e novas condições humanas.  Os desenvolvimentos que levaram à criação e à massificação da televisão são utilizados como elemento demonstrativo para esta discussão. Williams (1974: 14-15) explica que a invenção da televisão não se fica a dever a um único evento. Resulta, antes, de um conjunto de invenções que despoletaram a criação de elementos como o telégrafo, a fotografia ou a rádio. A tecnologia é encarada, deste modo, não como a obra de inventores isolados a viver num vacum social, mas como um conjunto de forças e processos sociais, onde a intenção desempenha um importante papel. O mesmo ponto de vista é apresentado por David Bell (2007) quando refere que um dos pontos fracos do determinismo tecnológico prende-se com o facto de conceber os avanços tecnológicos de uma forma linear, indiferente da conjuntura social onde se inserem. Os novos usos das tecnologias e dos conteúdos são, na maioria dos casos, não programados e inesperados. Assim, a tecnologia não pode ser apenas adotada. É, antes, encarada como um elemento adaptado.  Trata-se de uma visão que se enquadra naquilo que Mackay e Gillespie (1992: 686) explicam como sendo a base do construtivismo social:    “Os factos científicos são encarados como fenómenos sociais; para os construtivistas sociais, os artefactos tecnológicos são socialmente construídos. A tecnologia emerge de um processo de escolha e de negociação entre grupos sociais relevantes e outros conceitos chave que incluem a closure e a flexibilidade interpretativa”.   Utilizando também o exemplo dos aparelhos eletrónicos de casa, os autores afirmam que este influxo não pode ser encarado como algo inevitável. O desenvolvimento das tecnologias domésticas deve ser encarado como um importante sinal do processo de individualização e de 
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privatização, reflexos de outras mudanças sociais que estão a acontecer. Chamando ao debate o trabalho desenvolvido por Williams (1974), referem que a televisão poderia ter-se desenvolvido, numa variedade de formas, poderia ter sido produzida de modo diferente, com distintos conteúdos e numa outra relação daquela que existe entre produtor e consumidor (Mackay & Gillespie, 1992: 689). Encontramos também no trabalho de Bolter e Grusin (2000: 76-77) uma aproximação a Williams e à crítica imposta ao determinismo tecnológico. Para estes autores, encarar esta corrente de pensamento como uma verdade absoluta nada mais é do que aceitar passivamente os excessos tecnológicos, promovidos pelo capitalismo de forma especial nas duas últimas décadas. Se nos anos 60 a expressão aldeia global era recebida como parte do movimento flower power, próximo da comunidade hippie e dos protestos que marcaram a realidade norte-americana, hoje os gigantes da comunicação e da tecnologia utilizam a frase sistematicamente nas suas ações de propaganda. A ideia de que as novas tecnologias eletrónicas serão capazes de determinar a nossa organização social favorece de forma bastante especial os produtores dessas mesmas tecnologias. Numa posição oposta ao determinismo tecnológico, encontramos a seguinte proposta:      “(...) propomos que se trate as forças sociais e as formas tecnológicas como dois aspetos do mesmo fenómeno: explorar as próprias tecnologias digitais como elementos híbridos do técnico, material, social e económico. Assim, a realidade virtual não pode ser encarada apenas como um headed-mounted display, um hardware computacional ou um software; é também o somatório do entretenimento e dos treinos com que o hardware e o software são confrontados, assim como o capital institucional e empresarial dedicado a estes usos (Bolter & Grusin, 2000: 77).  A realidade virtual é, deste modo, encarada com um elemento promulgador de uma estética do ponto de vista subjetivo que a nossa cultura tem vindo a associar com os novos media.  É no âmbito das teorias relacionadas com o construtivismo social que José Pinheiro Neves (2006: 60-61) apresenta duas distintas correntes:  

• Construtivismo social forte: Defende o interesse na convergência entre a sociologia do conhecimento científico e a sociologia da tecnologia. Neste contexto, o processo de desenvolvimento da tecnologia resulta da articulação entre variação e seleção. Os estudos desta corrente também procuram analisar as controvérsias científicas ou tecnológicas para determinar a variabilidade na interpretação dos dados ou das tecnologias. 
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Seguidamente, estudam-se os mecanismos pelos quais a referida variabilidade se reduz e a razão pela qual se impõem determinados dados ou interpretações. Este processo termina quando se relacionam estes mecanismos de fechamento com o contexto social;  

• Construtivismo social fraco: Interessa-se, acima de tudo, pelos efeitos práticos, envolvendo, desta forma, uma investigação numa lógica pragmática. Inspirados, por um lado, pela escola americana culturalista, em vez de se preocuparem apenas com os grupos ou interesses sociais relevantes, preferem estudar os aspetos valorativos da tecnologia e os seus efeitos práticos.    Maria João Simões (2006: 83) procura ir mais longe ao explicar que a reflexão sobre a mudança social e tecnológica não se deve limitar aos fatores sociais presentes no processo de criação e desenvolvimento das tecnologias. “Poucos questionarão que a tecnologia realmente impele a população a atuar de um determinado modo, mas a compreensão das razões pelas quais a população escolhe usar ou não uma tecnologia ou como a usa tende a ser esmagada no ímpeto generalizador”. É exatamente no mesmo sentido que Gerard Goggin (2012: 36) explica que os vários artefactos tecnológicos não nos chegam completamente formados: “Como rizomas em vez de sementes, as tecnologias brotam, encontram alimento e apoio, e disparam em direções inesperadas”.   Deste modo, não podemos simplesmente assumir que a população usa uma tecnologia porque está disponível, pelas vantagens que comporta ou porque se é induzido pela propaganda. Nem tão pouco que seja necessariamente utilizada para aquilo que foi projetada.  Encontramos em áreas como a educação importantes reflexões relacionadas com o processo de construtivismo social na formação. Woo e Reeves (2007: 18-19) defendem que os construtivistas sociais encaram o sujeito individual e a sociedade social como elementos interconectados. Neste contexto, os alunos atingem um determinado nível de conhecimento através da participação em práticas sociais inseridas no seu ambiente de aprendizagem, como os projetos colaborativos, trabalhos de grupo ou práticas sociais da comunidade local onde se inserem. Assim, a aprendizagem pode ser encarada como um produto social gerado pelos processos de conversa, discussão e negociação.  
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Os autores vão mais longe, explicando que o processo de aprendizagem, do ponto de vista do construtivismo social, se desenvolve com base em três conceitos:  

• Desenvolvimento: É o momento em que os conceitos espontâneos do aprendiz cumprem a ordem lógica pensada e criada pelo perito.  
• Intersubjetividade: É o entendimento mútuo que se atinge entre pessoas através da comunicação efetiva.  
• Aculturação: É o processo pelo qual a cultura atualmente estabelecida permite que um individuo aprenda as normas e os valores sociais do contexto em que vive.  A web tem também aqui um papel preponderante, na medida em que a sua natureza interativa permite que os aprendizes explorem uma grande variedade de recursos e estabeleçam conexões com outros domínios do conhecimento importantes (Woo & Reeves, 2007: 20) Assumindo uma posição bastante semelhante à dos dois autores anteriormente mencionados, podemos juntar o contributo de Powel e Kalina (2009: 243), para quem o construtivismo social, no âmbito da educação, se baseia “na interação social na sala de aula juntamente com o processo de pensamento crítico pessoal”. Compreendemos, deste modo, que, de acordo com o método de construtivismo social, os alunos começam por atuar de acordo com aquilo que sabem fazer por si próprios. Mais tarde, com a assistência proporcionada pelo professor, aprendem o novo conceito com base naquilo que estavam a fazer individualmente. Fundamentalmente, este processo ocorre quando um aluno tenta desenvolver uma determinada tarefa que tem algum sentido para si, mas que apenas consegue ser completa na perfeição com o auxílio do professor. Em ambas as posições conseguimos encontrar um conjunto de paralelismos com os trabalhos que apresentámos relacionando o determinismo tecnológico e o construtivismo social. Da mesma forma que a tecnologia, de acordo com esta corrente de pensamento, não surge do   zero, como uma força isolada, o processo de aprendizagem também não. Tanto a tecnologia como a aprendizagem apresentam-se como elementos que se desenvolvem graças à relação com os vários elementos que constituem o ambiente onde estão inseridos. 
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 Tabela 1- Oposição entre o construtivismo social e o determinismo tecnológico (fonte própria) 
 1.4.3- Quando as fronteiras se esbatem e as realidades se tocam  Apesar das duas propostas assentarem em posições antagónicas, julgamos ser mais correto assumir uma postura que, não sendo inócua, não pretende delimitar uma fronteira tão claramente vincada entre aquilo que é o determinismo tecnológico e o construtivismo social. Neste sentido, podemos utilizar o exercício desenvolvido por Madalena Oliveira, que compara a semiótica social, que vinca a dimensão construtora da língua, e a análise funcional, em que a língua tem um caráter representacional, para analisar a relação entre a sociedade e a tecnologia: “Ora, compreender a tecnologia de um ponto de vista estritamente instrumental não é senão um logro, porque é compreendê-la como um sistema de representações que ela não é” (Oliveira, 2010: 42). Apoiando-se na tese de Bourdieu – semiótica social -, afastando-se assim de linguistas como Saussure – semiótica estrutural -, a investigadora aclara que só na estreita relação entre as 
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realidades humanas e circunstancial é possível às diferentes tecnologias operarem no processo de significação (idem, 2010: 43).   Depois de Copérnico ter retirado o Homem do centro do universo, de Darwin devolver o ser humano à sua condição animal, e de Freud provocar o desfasamento da ilusão de racionalidade, surge a quarta descontinuidade, que consiste no abandono da oposição que imperava entre o Homem e a máquina (Warrick, 1977 in Rosa, 2011). Neste artigo apresentado por Warrick é levantada uma distinção entre a ficção científica extrapolativa e uma outra especulativa. No primeiro plano é possível identificar as visões pessimistas - ou mesmo distópicas – em que a rivalidade entre os Homens e as máquinas é manifesta. Por outro lado, e à luz da ficção especulativa, arrisca-se uma previsão em que a rivalidade e o conflito entre o Homem e máquina dão lugar à colaboração, ou em alguns casos, à simbiose entre Homem e máquina (Rosa, 2011: 102). Um dos principais contributos relacionados com a mescla entre o corpo carnal e o tecnológico está implícito no “Cyborg Manifesto”, de Haraway (1991). A representação do Cyborg na mitologia ocidental surge, precisamente, onde a fronteira entre o Homem e o animal é trespassada. As máquinas pré-cibernéticas não tinham a capacidade de se moverem e desenhar de forma automática. Não tinham sequer a possibilidade de atingir nem de lutar pelos sonhos do Homem. Antagonicamente, nos finais do século XX, na mitologia dos nossos dias, as máquinas começaram a tornar ambígua a diferença entre natural e artificial, entre o corpo e a máquina. No fundo, o que a autora procura explicar é que o Cyborg, sendo um híbrido de máquina e organismo, representa a ruptura e a confusão entre essas duas fronteiras. A imersão da técnica na história dos corpos, ou seja, da fusão da bios com a techné, tem o seu auge na crise da contemporaneidade: “Com a crise da palavra como logos humano, bem patente na sua manifesta incapacidade para controlar a técnica, é a própria figura do Homem que entra em crise” (Martins, 2005: 160).  Uma outra proposta para analisar a forma como o corpo humano e máquina se relacionam e dançam em conjunto, como se do imaginário grotesco estivéssemos a falar (Gonçalves, 2002), assenta na emergência da figura pós-humano (Fidalgo & Moura, 2004). Este novo elemento provém da penetração da vida e do corpo pela técnica, que tem como consequência a obsolescência do dualismo humano - não humano.   
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“(...) o utente é transformado num cibernauta que navega na realidade virtual, ele aprende a perceber o próprio corpo real como uma coisa senciente, não essencialmente diversa das paisagens quase sencientes das arquiteturas eletrónicas (Perniola, 2004: 91)”.  Assim, deixa de ser clara a dicotomia entre o Homem e os periféricos eletrónicos, encarados inúmeras vezes como inumanos ou inimigos da existência humana. O Eu humano deixa de ser totalmente dissociado do Eu tecnológico, tornando sensível a fronteira entre o corpo orgânico e a composição tecnológica mais presente, abrindo-se um espaço para o desenvolvimento deste conjunto. 1.5-  Para reflexão: Por uma proposta que combina o potencial tecnológico e o capital humano  Através dos elementos expostos, compreendemos que existe um confronto ideológico entre uma perspetiva próxima do determinismo tecnológico e uma outra que se aproxima mais daquilo que é o construtivismo social. A nossa posição ao longo desta análise foi afirmando-se num terreno misto. Compreendemos, por um lado, o modo como a tecnologia, principalmente desde o desenvolvimento e massificação da Internet, tem alterado as nossas rotinas e forma de viver. Por outro lado, acreditamos que os utilizadores dos mais variados artefactos assumem um papel muito importante tanto ao nível da utilização, como da própria conceção.   Assim, não devemos encarar esta realidade, e as mudanças por ela provocadas, como algo ameaçador. Se assim o fizermos, correremos o risco de perder um comboio que, quer queiramos quer não, está em andamento. Este receio de confrontar as oportunidades que as novas tecnologias nos trazem pode condicionar os planos da indústria dos media para as próximas décadas. Este é precisamente um dos aspetos que iremos analisar num outro momento ao longo do nosso trabalho. Além disso, julgamos ser importante destacar o trabalho desenvolvido por Thomas Friedman (2007), quando nos fala da Globalização 3.0 e do papel que o cidadão comum passa a ter através da utilização da Internet. Trata-se de uma proposta que vai ao encontro daquilo que pode ser entendido como a base da Internet das coisas, suporte de alguns dos principais negócios tecnológicos da atualidade, como o airbnb ou o uber. São projetos que têm como âncora elementos tecnológicos, mas altamente dependentes das pessoas. 
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 Podemos ainda acrescentar a este ponto a forma como o Facebook pretende recriar os serviços de conversação do Messenger. Através da criação de bots, a empresa de Mark Zuckerberg pretende que os utilizadores sempre que pretendam contatar uma determinada empresa tenham uma resposta o mais pessoal e personalizada possível. O que aqui pretendemos demonstrar é que ao centrarmos a nossa atenção unicamente na forma como a tecnologia invade o nosso corpo e condiciona a nossa rotina, esquecemos a influência que nós próprios perpetuamos nesses elementos.  Recusando a ideia de que não passamos de barcos à deriva na corrente tecnológica, somos sensíveis ao impacto que estas descobertas têm na nossa vida. Cientes, ao mesmo tempo, que depois de desafiarmos a obra do Criador, avançamos para o confronto com a obra por nós criada.  Durante a nossa observação empírica, iremos prestar atenção à forma como as redações utilizam os vários dispositivos tecnológicos que têm ao seu dispor. Pretendemos, igualmente, compreender o modo como estes elementos estão a alterar as rotinas de trabalho dos jornalistas e a sua influência nos conteúdos que são distribuídos nas várias plataformas analisadas.    
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2- Da sociedade em rede à sociedade móvel dos ecrãs  A forma como a massificação da Internet alterou as nossas rotinas e estilo de vida é inquestionável. Desde o e-commerce até ao modo como o trabalho se alterou. Hoje podemos medir os batimentos cardíacos enquanto corremos e enviar essa informação para uma nuvem digital. Nas escolas, há muito que a Internet se tornou um verdadeiro aliado dos professores e dos alunos. No que se refere ao jornalismo, grande parte dos consumos informativos é feito através dos dispositivos tecnológicos, como os smartphones ou os tablets. Rodeados de pequenos ecrãs, é impensável considerar um mundo desligado da rede.  Neste ponto, vamos discutir um outro elemento intrusivo e fortemente relacionado com os mais recentes desenvolvimentos de ordem tecnológica. O advento dos ecrãs é um dos aspetos mais disruptivos da atualidade e promete dar continuidade às promessas levantadas pela sociedade em rede. Deste modo, procuraremos compreender de que forma é que os ecrãs, parte integrante e identificadora dos periféricos com que hoje vivemos, estão a alterar o nosso panorama mediático.  2.1- A multiplicação de ecrãs   A televisão foi durante anos o ecrã central da nossa vida em casa. Encarada como um elemento constitutivo do ambiente mais íntimo, Silverstone (1994: 24) apresentava-a como um meio doméstico, para ser assistido em casa, ignorado em casa, discutido em casa. Além disso, envolvia um grande nível de intimidade, uma vez que era percecionada como um elemento para ser consumido de forma privada com os membros da família ou os amigos mais próximos. Neste contexto, a televisão é concebida como a instância central donde emerge uma espécie de segurança ontológica com grande importância em termos individuais e coletivos. Apesar de ser um elemento imóvel, consumido especialmente na esfera privada, o autor (1990) encara o pequeno ecrã como sendo o ponto em que as culturas públicas e privadas se encontram.Não fazendo apenas da televisão um elo de ordem social, transforma-a, também, numa instância capaz de fornecer pontos de referência sem os quais os indivíduos teriam dificuldade em ordenar o seu quotidiano (Lopes, 2005).  
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Mais tarde, num artigo publicado em 2002, utilizando como exemplo os atentados do 11 de setembro de 2001, Silverstone explica que a mediatização deste acontecimento suspendeu a ordem do quotidiano, alterando por completo a rotina das redações. É precisamente esta problemática que Eduardo Cintra Torres (2006) aborda quando refere que a tragédia televisiva consiste no conjunto de transmissões pela televisão generalista de um evento com âmbito nacional ou internacional, capaz de provocar a rutura na ordem social ou política. São eventos capazes de interromper o normal fluxo televisivo, gerando uma importante atenção pública, prolongando-se por um período de vários dias.   Se a televisão foi durante muito tempo o ecrã de excelência na forma como recebíamos as imagens em nossa casa, o desenvolvimento da Internet e a massificação dos computadores, quebraram esta relação de monogamia. Os computadores são, de certa forma, os mediadores daquilo que Manuel Castells (1999) apelidou como a sociedade em rede. Estas redes são responsáveis pela constituição da nova formologia social das nossas sociedades. As influências destas redes alteraram até a própria forma como passamos a receber informação. A partir do momento em que a tecnologia digital tornou possível a compactação de todos os tipos de mensagens, incluindo os sons e as imagens, constitui-se uma rede capaz de comunicar todos os símbolos sem a necessidade de se utilizar os centros de controlo. Ao mesmo tempo, estas ferramentas digitais, alicerçadas na World Wide Web permitem aos utilizadores assumir um papel mais importante na forma como escolhem aquilo que recebem. Com a televisão, estávamos dependentes daquilo que os operadores nos disponibilizavam. Nesta rede temos acesso a uma maior oferta com uma forte componente multimédia. Assim, sempre que utilizamos estes ecrãs digitais abrimos a porta a todo o tipo de expressões culturais, da pior à melhor, da mais elitista à mais popular. Chegam-nos todas juntas num universo digital que liga, numa espécie de supertexto histórico gigantesco, as manifestações passadas, presentes e futuras da mente comunicativa. No entanto, foi o desenvolvimento das novas tecnologias móveis, em particular os smartphones, que veio desafiar verdadeiramente a nossa relação com os ecrãs. Se a chegada da Internet e a massificação dos computadores quebrou a exclusividade da televisão, a Internet móvel e os novos periféricos causaram uma verdadeira hecatombe na relação com os ecrãs. Não só passamos a estar rodeados de mais ecrãs no nosso lar, como passamos a levar os ecrãs para fora de casa.  
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 Vivemos, hoje, completamente rodeados de ecrãs. Existe uma sensação de omnipresença destes elementos que, aos poucos, modificam a forma como nos apercebemos do nosso próprio mundo (Murolo, 2011). Influenciam tanto o espaço privado, como o público. Este elemento, que Nélson Zagalo explicou como sendo a fronteira entre o dispositivo e o indivíduo que recebe o conteúdo transmitido, mais do que reforçar fronteiras, acaba por as destruir: “A transparência como uma necessidade geradora de envolvência, potência e imersão, cria emoção e efetua a ilusão (Zagalo, 2010: 51).” Trata-se de uma posição que se aproxima claramente daquela de Moisés de Lemos Martins (2011b: 73), quando nos fala do autotelismo da imagem, que, ao longo do tempo, se separou da palavra. De acordo com o académico, os ecrãs assumem-se como dispositivos de imagens separadas que se rebelam contra o representacionismo e o fundamentalismo do logos, contra o logocentrismo, contra aquilo que é a teoria da mimesis e da correspondência. Vivemos num estado de ecranocracia, rodeados por ecrãs que ditam a própria forma de estarmos no mundo (Lipovestky e Serroy, 2010: 251). É precisamente a quebra da ligação com o espaço o aspeto chave da nova ecologia, marcada pela mediação através dos ecrãs, em mobilidade. Se o consumo televisivo era encarado como o momento em que as pessoas se juntavam, no ambiente do lar, o desenvolvimento dos periféricos móveis veio quebrar essa barreira. Estes novos ecrãs permitem que cada pessoa receba os seus programas favoritos em qualquer parte, ao mesmo tempo que desenvolvem outro tipo de tarefas.  Podemos, ainda, referir o carácter pessoal que estas novas tecnologias comportam. A melhor forma de compreendermos esta posição pode ser encontrada na comparação com o modo como nos relacionávamos com os telefones fixos (Farman, 2012). Quando, até há muito pouco tempo, ligávamos para o telefone fixo de alguém, estávamos a fazer uma conexão para a casa dessa pessoa. Hoje ligamos diretamente para essa pessoa. A este exemplo, podemos ainda juntar aspetos relacionados com as apps que permitem que cada pessoa escolha aquilo que pretende ver, ler ou ouvir, no momento que mais lhe convém. Tal como associávamos os telefonemas à casa de alguém e hoje associamos diretamente a uma pessoa, também passamos a deixar de associar os nossos consumos a um determinado local, ou até canal, passando a escolher o que queremos receber, quando e em que moldes. A 
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temporalidade no interior dos ecrãs tem uma lógica bastante própria que se expande a novos espaços sociais. Deste modo, conseguimos mais facilmente compreender a posição de Norberto Murolo (2011) quando nos apresenta o ecrã como um elemento que é, simultaneamente, novidade e reminiscência. É novidade na medida em que nos deslumbra pelo leque de oportunidades tecnológicas que nos confere. É reminiscência porque, e apesar de toda a panóplia tecnológica imersa nos próprios aparelhos, parece que já sabemos tudo sobre eles.   A chegada do iPad ao mercado constitui-se como um dos pontos-chave na afirmação dos ecrãs na nossa sociedade. David Carr (2010) caraterizou da seguinte forma esse momento: “Não havia um êxtase tão grande em relação a uma tábua desde que Moisés desceu da montanha”. De facto, este novo elemento rapidamente se destacou como algo próximo do divino, fruto de todo o potencial tecnológico que comportava. Parte deste fascínio resulta da abordagem comercial desenvolvida pelos profissionais de marketing que trabalham para empresas como a Apple ou a Samsung. São mensagens que procuram explorar os valores do invisível que transformam os smartphones, assim como outros aparelhos semelhantes, quase como símbolos de poder (Farman, 2015).   Num estudo sobre a representação dos mais jovens nas mensagens comerciais dos media em Singapura, Sun Sun Lim (2010: 44) explica-nos o seguinte:   “Estas mensagens interpelam os indivíduos com um discurso ideológico sugerindo que, através da utilização dos smartphones, os utilizadores serão capazes de alcançar a individualidade, a liberdade de escolha e o estilo de vida anteriormente idealizado nas primeiras formas do estado coletivista socialista”.   Este fascínio não está apenas presente nos consumidores, naquelas pessoas que fazem filas de quilómetros, durante longas horas, para adquirirem o último aparelho colocado no mercado. Muitos designers, empresas corporativas e prestadores de serviços direcionam as suas tarefas e estratégias comerciais para este novo mercado (Goggin & Hjorth, 2009). Uma realidade que, como veremos nos próximos capítulos, é extensível ao mercado dos media e à própria atividade dos jornalistas. As apps dos media, assim como as notícias móveis na generalidade, representam formas ainda em evolução. Mais do que oferecer apenas novas experiências de leitura, os dispositivos móveis apresentam-se como elementos vitalmente importantes para o desenvolvimento dos modelos de negócio das empresas de media (Goggin, 2012: 61). 
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Não se trata, porém, de um fascínio recente. Gustavo Cardoso e Tiago Quintanilha (2013), na introdução ao livro A Sociedade dos ecrãs, falam-nos de um movimento que se carateriza pela tentativa de institucionalizar os ecrãs como suporte de todas as formas comunicativas mediadas. Desde o telemóvel, passando pela televisão, o computador, o tablet, o leitor de mp3 e o rádio, o elemento físico presente em todos estes elementos é o ecrã. O evoluir da apropriação social das tecnologias de comunicação e informação apresenta-nos um mundo social povoado de múltiplos ecrãs nos quais a mediação ocorre sustentada num processo de interação em rede. De facto, o ecossistema móvel evoluiu desde uma estrutura articulada em rede – em que os operadores de telecomunicações ocupavam uma posição privilegiada – assumindo-se como uma estrutura centrada na plataforma, em que os developers influenciam de maneira decisiva as relações entre os atores de determinado ecossistema (Aguado, et al., 2014). Um ecossistema marcado pela plataformização caraterizada pela incerteza não só sobre as fronteiras das interfaces, mas também pela própria natureza das plataformas móveis (Ballon, 2009: 20).  Com estes novos ecrãs, marcados fortemente pelo seu perfil móvel, crescem as oportunidades dos alertas, da Internet e da comunicação multimédia, entre outros fatores. Assim, e sem qualquer tipo de surpresa, alguns outlets mainstream oferecem um conjunto de notícias desenhadas para estes aparelhos. Os ecrãs são, deste modo, um ponto estratégico de questões relacionadas com a inovação, alterações e reinvenções dos media mais antigos, sem, no entanto, esquecer os novos modelos associados aos mobile books, a televisão móvel, a Internet móvel e os mobile games (Goggin & Hjorth, 2009). A verdade é que as tecnologias móveis se integram nas atividades quotidianas dos indivíduos, um pouco por todo o mundo. A emergência de um conjunto de neologismos é um dos elementos demonstrativos desta mesma realidade. O comércio móvel (em inglês m-commerce), a aprendizagem móvel (m-learning), governo ou administração pública móvel (m-government) ou o blogue móvel (moblog) são apenas algumas demonstrações desta realidade. A equipa de investigadores liderada por Manuel Castells (2009: 98) vai mais longe e concretiza este ponto através do exemplo das listas telefónicas. Frequentemente armazenadas unicamente no telefone, tornam inútil a tarefa de memorizar contatos telefónicos, uma vez que estão sempre disponíveis no aparelho telefónico. Assim, no caso de acontecer uma falha na funcionalidade da lista de contactos, ou se se perder o aparelho que a comporta, o seu proprietário ficará incapacitado, ou até isolado, das suas redes. Este exemplo pode ser igualmente estendido a outros casos mais 
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amplos. Através do Google, presente nas aplicações para o IOS ou Android, conseguimos ter acesso a um universo praticamente ilimitado de informação, sem que para isso seja necessário um grande esforço mental. A solução do jogo do STOP, em que os jogadores são obrigados a um esforço mental para encontrarem países, cidades, nomes adequados à letra em questão, está hoje à distância de um toque no ecrã de um qualquer smartphone ou tablet.  É precisamente neste contexto que os autores referem que as tecnologias móveis, enquanto elementos da nossa rotina diária, são entendidas como instrumentos essenciais para a vida contemporânea. Quando falham, os seus utilizadores tendem a sentir-se perdidos devido a esta relação de dependência que desenvolvem com a tecnologia (Castells, et al., 2009). Nicola Green (2009) utiliza o filme Memento10 como uma metáfora explicativa do modo como as tecnologias móveis conquistam terrenos tanto no nosso corpo, como nas próprias rotinas. Neste filme, a personagem principal, depois de um acidente em que perde a memória, procura reconstruir a sua própria história através de listas, notas em papéis coladas em espelhos, ou tatuagens no seu próprio corpo. Contrariamente, as tecnologias móveis contemporâneas incluem diferentes tipos de próteses pessoais e personalizadas. Os smartphones e os tablets, em comunhão com a rede de ligações através da Internet, funcionam como meios para a construção daquilo que podemos compreender como auto-arquivos.    “ (...) o propósito prático e simbólico das listas de endereço dos telemóveis, a tarefa de enviar e guardar mensagens de texto (como keep-sakes), ou até a atividade de enviar fotos digitais através de câmaras digitais (de diferentes tipos) entre grupos de familiares e amigos, que depois são também elas guardadas e partilhadas entre computadores portáteis de todo o tipo” (Green, 2009: 273).  O discurso comercial, por um lado, e as potencialidades tecnológicas, por outro, são a simbiose que contribui para o fascínio em torno dos ecrãs. A plataformização é parte integrante da nossa sociedade. E, se devemos questionar a forma como estes aparelhos se assumem como parte adjacente ao nosso corpo, podemos também indagar sobre a forma como utilizamos o nosso corpo nesta nova relação. Se até há muito pouco tempo utilizávamos o lápis para escrever, hoje                                                         10 O filme, de 2000, escrito e dirigido por Christopher Nolan, relata a história de Leonard Shelby que sofre de amnésia anterógrada. Neste filme ficamos a conhecer o sistema utilizado pela personagem principal para construir mentalmente todos os momentos que antecederam a crise que originou o seu problema.   
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conseguimos formar palavras e redigir longos textos sem o lápis. Os ecrãs são, deste modo, ferramentas que permitem potencializar e redescobrir novos usos para os nossos sentidos.   2.2- O ecrã móvel enquanto elemento apropriador  É também na forma como as plataformas móveis se relacionam com outros elementos que pretendemos orientar o nosso processo de investigação. Neste ponto, exploraremos a forma como o telemóvel, ao longo das duas últimas décadas, se começou a relacionar com outros aparelhos. Mais do que falar daquilo que de novo os ecrãs móveis trazem, temos como intenção compreender o modo como convivem com ecrãs já consagrados, como a televisão.   Destacando a forma como os vários aparelhos recetores se estavam a adaptar ao papel de ecrã do cine-vídeo, ao ecrã do monitor dos jogos e às plataformas de DVD, Manuel Pinto (2005a: 262) explica que a grande transformação aconteceria com os telemóveis. Para o professor da Universidade do Minho, os telefones celulares representam para “as telecomunicações o que o transístor representou, na segunda metade do século passado, para a rádio, só que com uma polivalência e multifuncionalidade que não param de crescer, tendendo a abarcar as próprias emissões de televisão.” Podemos começar esta reflexão atendendo à relação existente entre os utilizadores e os ecrãs, que, de acordo com Melro e Silva (2013: 174), se concretiza nos ecrãs tácteis. Os computadores, as televisões e os smartphones estão preparados para reagir ao nosso toque. Um toque que pode ser feito em mobilidade, ao mesmo tempo que desempenhamos as nossas tarefas quotidianas (Goggin, 2006).  Se ainda podemos falar da ausência parcial dos ecrãs nos jornais e nos livros, o mesmo não pode ser aceite quando encaramos elementos como a rádio e a televisão. Estes elementos, próprios da comunicação de massas, sofrem aquilo que pode ser entendido como a apropriação social do ecrã que se define como um elemento mediador da mediação comunicativa.   “Relógios e telefones hoje são ecrãs. Os walkmans e os discmans são reprodutores de MP3, MP4 e MP5, protagonizados por ecrãs. As câmaras fotográficas converteram-se em mais um recurso pessoal, em que o rolo foi substituído pela memória e o erro pela possibilidade de ver o disparo do flash num ecrã e corrigi-lo, onde os custos de revelar foram substituídos pela gratuidade aparente do download (Murolo, 2011: 2)”. 
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  Com o crescimento da Internet e da lógica dos sistemas de mediação multiusos, o ecrã do televisor passou a partilhar o seu espaço com outros ecrãs, onde, por vezes, a narrativa televisiva também está presente (Cardoso & Quintanilha, 2013). A evolução que o telemóvel sofreu ao longo dos últimos anos demonstra perfeitamente a forma como este tipo de aparelhos conquistou novos terrenos. Se inicialmente foram desenhados e pensados como aparelhos de comunicação profissional mais direcionados para um mercado de elite, os dispositivos de comunicação móvel são produtos de consumo de massas, incorporados nas práticas comunicativas de centenas de milhões de pessoas, um pouco por todo o mundo. Gerard Goggin (2012: 33) explica-nos que, antes dos smartphones como hoje os conhecemos, os sms foram o primeiro indício de um verdadeiro medium: “disseminavam informação, facilitavam expressões, permitiam que os utilizadores participassem em atividades políticas e sociais, reivindicavam a filiação em comunidades imaginadas, tornando-se uma tecnologia significante na definição e constituição de culturas”. Mais tarde, com a apropriação de câmaras fotográficas, apareceram as MMS. Foi, no entanto, a Internet, nomeadamente as redes móveis, que tornou possível a entrada em cena dos chamados telefones inteligentes, periféricos móveis muito próximos dos computadores, que através de um ecrã mais pequeno nos permitem realizar as mais variadas tarefas.   Até mesmo nos países em desenvolvimento, onde é encarado como a ferramenta ideal para diminuir o fosso de conectividade:  “Evoluiu de um substituto móvel, para a comunicação de voz, para um sistema de comunicação multimodal, multimédia e portátil que está a absorver gradualmente a maioria das funções do telefone fixo, até ao ponto em que, atualmente, já existirem no mundo mais telemóveis do que telefones fixos e o fosso entre as duas tecnologias continua a aumentar” (Castells, et al, 2009: 317)”.   De facto, estes aparelhos funcionam, em muitos casos, como o único elemento ligado à rede nos países em desenvolvimento. Mais baratos do que os computadores, e sem exigirem o mesmo nível de infraestruturas ou de literacia, são o elemento utilizado para aceder à Internet em determinadas zonas do globo (Goggin, 2012: 34). 



 45
O modelo das apps, próprio dos periféricos móveis, está presente numa série de diferentes aparelhos. Devido ao seu êxito, o modelo das app stores foi exportado para outros elementos como o televisor, o computador, as consolas de jogos e as câmaras fotográficas.  O armazenamento e a sincronização da informação nas nuvens converteram-se numa opção estratégica essencial para os atores digitais. Este tipo de serviços permite, assim, expandir a estrutura das plataformas móveis a um ambiente digital mais amplo, agregando diferentes serviços e atividades (Aguado et al, 2015). Mais do que meramente substituir os aparelhos que já existiam, a tecnologia dos ecrãs móveis tem desempenhado um papel renovador desses elementos. Atribuindo novos papéis aos aparelhos desenhados para a comunicação de massas, integram-nos na realidade digital, numa comunicação que se desenvolve e concretiza na rede. Os telemóveis estão a ser integrados na televisão- com o televoto em programas como o Big Brother ou Ídolos, mas também para o download de imagens e vídeo, assim como para os sistemas de radiodifusão digital. A Internet sem fios tem um vasto conjunto de implicações. Os periféricos móveis tornaram-se dispositivos híbridos capazes de se articularem com outras tecnologias como as câmaras digitais, os assistentes portáteis digitais ou as tecnologias de localização (Goggin, 2006). São, assim, elementos mais próximos de atingir a invisibilidade. Tal como nenhum de nós valoriza a eletricidade ou o ar que respiramos, por serem elementos já adquiridos, os ecrãs – representados no nosso trabalho pelos smartphones e tablets - caminham para esse nível. Só nos momentos em que estão ausentes é que reconhecemos todo o seu valor.   2.3- O eu no teu ecrã  Neste ponto pretendemos explicar a forma como os ecrãs ganham um maior significado em relação a outros ecrãs, despertando possíveis relações entre os utilizadores. É este sistema que nos leva a equacionar a ideia de ser no ecrã do outro. Apesar de perdida a relação territorial da TV, responsável pela criação de diversos momentos em família, os novos ecrãs são responsáveis pelo desenvolvimento de uma nova ordem de relações pessoais.  De facto, os media móveis são o elemento visível da forma como a indústria mediática procura utilizar as várias plataformas para o desenvolvimento de novas cadeias de valor (Goggin, 
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2012). De uma maneira geral, os media utilizam as redes de media social, como o Facebook ou o Twitter, para cativarem os seguidores a procurarem os conteúdos nas plataformas já consagradas, como é o caso da imprensa ou até os próprios sites.  A televisão é hoje um dispositivo interativo e ligado à Internet e o computador pode ser usado para as mais diversas tarefas de ordem tecnológica. Assim, a multiplicidade de ecrãs, enquanto elemento unificador, acaba por ser o lado visível de um processo de convergência que está em curso (Melro & Silva, 2013: 173). Podemos alocar esta proposta à ideia de reciprocidade que nos é apresentada por Jason Farman (2012: 59). O investigador da Universidade de Maryland, nos EUA, utiliza o exemplo das redes de media social para nos explicar esta questão. Quando o Facebook abriu as portas a todos os utilizadores, deixando de ser uma rede exclusiva de certas universidades, o MySpace sofreu uma forte quebra. Isto acontece porque as pessoas, no universo digital, tendem a estar onde as outras estão. Trata-se de um comportamento próprio do princípio da reciprocidade: “Quando a reciprocidade falha (tanto por parte de outros elementos, mas também do próprio interface), desenvolve-se uma intermediação de embodied space e, até ao momento em que as relações de reciprocidade são restabelecidas, a produção de espaço digital e social diminui”.  É com base nesta relação que Pedro Andrade chama a atenção para a emergência de um novo tipo de imagem (2011). Para o investigador, a imagem reticular é um elemento próprio das redes digitais. Um elemento que não se desvela apenas como uma imagem colocada na rede, mas igualmente enquanto imagem em rede. Esta imagem, que com toda a naturalidade ganha um novo conjunto de possibilidades com o desenvolvimento dos periféricos móveis, não se encontra necessariamente localizada num só sítio do ciberespaço atuais, mas antes “aparece disseminada ou dissimulada por vários nós da Internet (Andrade, 2011: 80)”. Estes nós podem ser entendidos como os vários utilizadores que, estabelecendo ligações entre si, contribuem para a concretização da imagem reticular.   “Quando a Rede desliga o Ser, o Ser, individual ou coletivo, constrói seu significado sem a referência instrumental global: o processo de desconexão torna- se recíproco após a recusa, pelos excluídos, da lógica unilateral de dominação estrutural e exclusão social (Castells, 1999: 46).” Nestas espécies de ecossistemas eletrónicos, providenciados pelas redes digitais, desenvolve-se uma espécie de hibridação: o homo sapiens funde-se com o homo numericus, ou 
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seja, funde-se com lógicas sócio-técnicas, uma vez que o Outro tem de permanecer sempre no nosso destino (Martins, 2011: 84).  O início do ano de 2006 ficou marcado pela irreverente capa da revista norte-americana Time. Este título destaca todos os anos uma personalidade que marcou a nossa sociedade. Nesse ano, utilizando uma espécie de espelho na capa, a personalidade destacada foi cada um dos utilizadores das novas plataformas de media social. Na capa pode ver-se o ecrã do site YouTube. Esta plataforma ganhou um papel importante no panorama mediático por permitir que cada um dos utilizadores publicasse os seus próprios vídeos, para uma audiência potencialmente global. Ou seja, mais do que ficarmos unicamente dependentes do conteúdo que terceiros coloquem no nosso ecrã, o YouTube permitiu que cada um fizesse chegar os seus conteúdos aos ecrãs dos outros. Para além do YouTube, devemos atentar também à forma como o Facebook e o Twitter nos convidam a contribuir para estes ecrãs. A mensagem de boas vindas11 destas duas plataformas é um incentivo ao nosso contributo no ecrã das outras pessoas. É com base neste novo contexto que, num momento mais adiantado do nosso trabalho, discutiremos a relação entre produtor e recetor, entre participação e integração.  Se antes da massificação da Internet, os espaços para os vídeos caseiros estavam limitados a programas de apanhados, nas televisões, próprios da comunicação de massas, o desenvolvimento das novas plataformas de informação alterou esse fenómeno. Com periféricos móveis dotados de hardwares e softwares com grande capacidade, acesso a repositórios audiovisuais globais, passamos a ter liberdade para invadir outros ecrãs, o que nos permite contar um pouco da nossa vida nessas telas. Passamos não só de filhos de deus a consumidores, como nos disse Postman (1994), mas assumimos já o papel de criadores. Deixando de ser meros recetores das imagens que nos chegavam através dos media de massa, passamos a existir no ecrã das outras pessoas.                                                           11 No Facebook, na caixa onde podemos escrever o nosso texto, somos convidados a responder à seguinte pergunta: “Em que estás a pensar?”. Por seu lado, no Twitter a mensagem de introdução é: “O que está acontecendo?”.  
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2.4- De Bell ao 3G  A Internet constitui um dos principais avanços tecnológicos da era moderna. A Internet móvel é apenas a confirmação da forma como este elemento influencia as nossas práticas diárias. Seja aos níveis do trabalho ou pessoal, hoje podemos estar em contacto com todo o mundo, independentemente do local. Antes de avançarmos para o processo evolutivo iniciado na primeira geração e que culmina com a afirmação do 4G, iremos desenvolver uma pequena resenha histórica dos principais avanços que nos fizeram chegar até aqui. Um dos pontos mais marcantes na evolução da rede telefónica dá-se em 1876, quando o britânico Alexander Graham Bell registou a patente do telefone (Bruce, 1990)12. Foi a partir daqui que, em 1880, acompanhado pelo seu assistente Charles Sumner Tainter, Bell partiu para a invenção do primeiro aparelho telefónico sem fios: o photophone, que permitiu a transmissão de som e conversa humana numa barra de luz (Gray, 2006).   Ainda na década de 80 do século XIX, o físico alemão Heinrich Hertz assume-se como o principal responsável por fornecer a primeira evidencia da propagação de ondas eletromagnéticas (Sengupta & Sarkar, 2003: 14) Inspirado pelo trabalho desenvolvido por Maxwwell, o cientista germânico lançou as bases para a transmissão de informação através das ondas de rádio, graças a um conjunto de experiências bem desenvolvidas que provaram a existência de radiação eletromagnética com um comportamento semelhante ao da luz (Huurdeman, 2003: 12).  Nesta série de nomes e invenções que marcaram a parte final do século XIX, devemos acrescentar o nome de Guglielmo Marconi que, para além de ser o responsável pela primeira transmissão radiofónica, em 1896, contribuiu para aquilo que foi a primeira transmissão de sinais de rádio através do oceano atlântico em 1901 (Corazza, 1998).                                                            12 Este marco foi desde sempre acompanhado por grande contestação. Não foi possível chegar a um consenso total relativamente ao verdadeiro inventor do telefone. Apesar da patente estar registada no nome de Bell, o Congresso dos Estados Unidos reconheceu o italiano António Meucci como o verdadeiro Pai desta tecnologia. 
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 Figura 1- Processo evolutivo que deu origem à invenção do telefone (Fonte própria)  O final do século XIX é, acima de tudo, marcado pelo experimentalismo associado à comunicação através das ondas de rádio. Não devemos, no entanto, esquecer da importância deste período. Como veremos mais à frente, os passos que aqui são apresentados foram a base para a comunicação móvel que marca os nossos dias.  O século XX, no que toca às comunicações móveis, fica marcado pelo desenvolvimento das primeiras redes celulares que contribuíram para a massificação dos telemóveis verificada nos anos 90 do século passado.  No dia 21 de outubro de 1915, fez-se a primeira transmissão de voz através do Oceano Atlântico. No topo da Torre Eiffel, uma antena recebeu as ondas de rádio que foram demoduladas para áudio por dois engenheiros da American Telephone and Telegraph Company (atual AT&T). Do outro lado do oceano, estava B.B Webb, um engenheiro da estação de rádio de Arlington. Mais de 40 anos depois, após o final da II Guerra Mundial, em 1946, a AT&T, juntamente com uma operadora regional, desenvolveu as primeiras operações em MTS (Mobile Telephone Service). Um ano mais tarde, D.H Ring e W.R Young, dos laboratórios Bell, articularam um verdadeiro sistema de rádio para telefones móveis no memorando interno da empresa (Farley, 2005; Lim, 2004: 7).  Foi no início dos 1970 que o conceito de rede celular se afirmou como uma realidade. De facto, em 1971, a Finlândia havia tentando o seu ARP Network, o primeiro sistema público para a utilização do telefone móvel, hoje descrito como a geração zero do telefone celular. Em 1979, a empresa japonesa NTT introduz a primeira rede telefónica automatizada. Em 1982, a Advanced 
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Mobile Phone Service Inc. (AMPS), subsidiária da AT&T, recebeu autorização governamental para estabelecer sistemas de operações móveis (Sethi, 2013: 101).  Figura 2 - Desenvolvimentos tecnológicos no arranque da comunicação sem fios (Fonte própria)  As últimas duas décadas do século XXI marcam o início da massificação das comunicações móveis, através do desenvolvimento das próprias redes e dos periféricos com maior desenvolvidos. Um dos pontos essenciais para os sistemas de comunicação móvel tal como conhecemos hoje foi a criação do Groupe Spécial Mobile (GSM), em 1982. Em junho de 1982, a Holanda apresentou um trabalho na Conference des Administrations Européennes des Postes et Telecommunications (CEPT). Aqui chamavam a atenção para o facto de que sem um esforço comum, a banda de 900MHz seria usada para sistemas nacionais incompatíveis, tornando impossível a concepção de um sistema comum e alargado a vários países europeus. A verdade é que o objetivo foi mais além da simples harmonização de um sistema nacional, pensando-se, antes, na criação de um sistema que trouxesse garantias futuras a longo-termo (Hillebrand, 2013). Assim, o GSM iniciou os seus trabalhos em dezembro de 1982 com dois objetivos claros:  

• Lançamento das metas estratégicas para que um novo sistema avançado estivesse disponível no início de 1990, capaz de compartilhar a frequência 900 MHZ com sistemas analógicos provisórios. As estações móveis devem ser capazes de operar em todos os países europeus. Os serviços telefónicos devem ser encarados como o principal serviço, mas os serviços sem voz atrativos devem ser permitidos;   
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• Desenvolvimento de estudos relacionados com os requisitos de ordem técnica, mercado, tarifária e regulatória. Elaboração dos parâmetros do sistema e dos conceitos básicos para o licenciamento, homologação e livre circulação de estações móveis.    Finalmente, em 1991 a rede GSM começou a operar em países como o Reino Unido, a França, a Alemanha e a Itália. Trata-se de um sistema que se diferencia de todos os outros pelo facto dos canais e o sinal de voz serem digitais, sendo encarado como o sistema do telefone celular da 2ª geração (2G) (Redl, et al., 1995). Em Portugal, no ano de 1991, a TMN, atual MEO, foi o primeiro operador português a entrar no mercado das telecomunicações móveis, com a atribuição da licença para operar em GSM, seguindo-se a Vodafone, na altura Telecel.  Figura 3- Início das telecomunicações móveis na Europa (Fonte própria) Como foi possível verificar, a introdução do protocolo GSM, e a consequente adoção de sistemas de comunicações móveis 2G, assumiu um importante papel na massificação das comunicações móveis.  A digitalização do sinal tornou as mensagens menos pesadas, viabilizando a sua utilização por um número mais elevado de pessoas. A voz, o principal conteúdo utilizado neste tipo de sistemas, foi comprimida, exigindo, deste modo, pacotes mais pequenos para ser transmitida. Se até então cada canal apenas podia ser utilizado por uma pessoa, foi possível a utilização do mesmo canal por mais do que uma pessoa. Pela primeira vez, foi concebível a comunicação na frequência 200 Khz, com oito utilizadores simultâneos no mesmo canal. No entanto, era ainda necessária uma elevada quantidade de espectro. Os grandes problemas associados à tecnologia 2G estão relacionados com a capacidade de transmissão de dados. Apesar de se ter conseguido avanços importantes ao nível do espectro, o sistema apenas permitia a transmissão de pequenos pacotes de voz. Quando se registou um elevando aumento da demanda, a tecnologia 2G não foi capaz de responder às exigências. Com 
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os avanços tecnológicos verificados ao nível da indústria dos periféricos móveis e dos computadores, aumentou a necessidade de ferramentas que permitissem a transmissão de dados em mobilidade. A utilização da Internet de banda larga em casa fez com os utilizadores quisessem o mesmo tipo de experiência fora de portas.  É, deste modo, que surge a tecnologia 3G que torna possível a partilha de dados como a imagem, vídeo e o som. Os operadores de comunicação passaram a ter a possibilidade de oferecer um mais vasto conjunto de serviços, ao mesmo tempo que se atingia uma maior capacidade da rede devido à eficiência da utilização do espectro existente. Este processo foi possível graças à forma como se passou a comunicar através de um determinado brandwidth, num sistema de comunicação digital específico. Para além do aumento da velocidade quanto à transmissão de dados, passou a ser possível transmitir vídeo e imagem de uma forma mais eficaz, sem grandes quebras para o utilizador.  2.5-  Os desafios da personalização e da Internet das coisas  Nas últimas décadas, as tecnologias de Internet móvel compreenderam a passagem do 0G até ao 4G. O conceito de celular foi introduzido com o 1G que tornou a tecnologia mobile de wireless possível. A tecnologia digital ultrapassou a analógica com a introdução do sistema 2G que melhorou significativamente a qualidade da comunicação wireless. A transferência de conteúdos data, em adição à comunicação por voz, foi o principal focos do sistema 3G. O utilizador da Internet deseja ter os mesmos serviços e a mesma qualidade, independentemente do meio que esteja a utilizar. Isto leva à necessidade de desenvolvimento dos serviços utilizados para a conexão através das ferramentas móveis, aproximando-se dos serviços utilizados nas plataformas fixas (Labella, 2010). Os telemóveis inteligentes conseguiram concretizar o ideal de utilizarmos verdadeiros computadores em qualquer lugar. Hoje, fora de casa, podemos assistir a programas televisivos, gravar vídeos HD e enviar emails através dos periféricos móveis, como os smartphones e os tablets. O aumento do consumo de dados através de periféricos móveis está diretamente relacionado com o desenvolvimento dos periféricos móveis. A própria digitalização dos sistemas 
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de televisão levantou um novo conjunto de possibilidades, associando a oferta televisiva à mobilidade. A transmissão dos produtos televisivos faz-se, cada vez menos, de forma linear. A isto podemos juntar as redes de media social que tornam esta atividade num processo social, com a partilha e a personalização dos conteúdos a acontecer de uma forma comum. Estes avanços, tal como os anteriormente mencionados, foram acompanhados pelo desenvolvimento das redes de Internet móvel. Para que tal seja possível, é necessário desenvolver serviços tecnológicos capazes de responder assertivamente a estas necessidades. Por exemplo, para assistirmos a um vídeo no YouTube precisamos quase de 100 vezes mais largura de banda quando comparado com o que é necessário para fazer uma chamada telefónica.  E é assim que chegamos ao sistema de Internet móvel 4G, especialmente desenhado para permitir a transmissão de conteúdos com grande resolução. Suportado pelo protocolo LTE, baseia-se na transmissão de dados através do padrão IP, o principal protocolo da Internet. Através deste sistema, o tráfego de voz passa a ser suportado através da tecnologia VoIP, facilitando as integrações com os sistemas multimédia.  Em primeiro lugar, graças a este sistema terminal integrado, os utilizadores podem ter acesso a uma ampla gama de aplicações fornecidas por múltiplas redes de wireless. Em segundo lugar, o sistema 4G assume-se como o primeiro serviço de Internet móvel que vai além da mera prestação de serviços de telecomunicações, podendo ser utilizado para a transmissão de dados e de componentes multimédia. Além disso, trata-se de uma rede que, desde início, foi concebida para ser utilizada por periféricos altamente desenvolvidas. De forma a responder a estes requisitos, os operadores devem prestar serviços pessoais e personalizados. Umas das caraterísticas que distingue o 4G dos seus antecessores reside na facilidade para integrar diferentes serviços. Juntando as potencialidades dos novos periféricos à desta rede podemos utilizar, no mesmo aparelho, de forma simultânea, um GPS, uma câmara fotográfica e a aplicação de uma qualquer rede de media social. Assim, podemos fazer um post no Facebook com uma fotografia e com a geolocalização ativada (Hui & Yeung, 2003: 54). É interessante compreender como é feita a evolução nos terminais. Por um lado, vemos um esforço na redução do tamanho dos computadores fixos, enquanto que os periféricos móveis, como os telemóveis, começam a aumentar o seu tamanho. Desta forma, faz sentido pensar que aos habituais serviços das plataformas móveis, como as chamadas telefónicas e o envio de mensagens de texto, se deve juntar serviços como a Internet e a TV. 



 54
 Um dos termos utilizados para descrever o 4G é o MAGIC: Mobile multimédia, Anytime anywhere, Global mobility support, Integrated wireless solution, and Costumized personal service (Bhuvan, 2006: 185).  De acordo com a equipa de investigadores liderada por Simone Frattasi (2006), a Internet 4G, mais do que qualquer outra rede, pretende combinar o user friendliness e o user personalization, colocando o utilizador no centro dos serviços. Através da convergência de várias plataformas, aos diferentes níveis da rede, os utilizadores podem consultar as aplicações, os serviços de email e transmitir conteúdos, com alta resolução e a grande velocidade, independentemente do local onde estão.  Sendo o LTE um protocolo que se desenvolve a nível global, pretende-se facilitar o acesso à rede 4G em termos globais, contornando os problemas verificados em sistemas móveis anteriores. As vantagens do LTE para os serviços que já existem são o aumento significativo da velocidade de acesso. A introdução do sistema LTE promete resultar num aumento da velocidade dos serviços, transformando por completo a experiência do utilizador no contexto da Internet móvel. Massivas quantidades de ficheiros de vídeo prometem chegar à Internet móvel que deve assegurar desenvolvimentos da sua performance. A facilidade de interconexão com redes de acesso heterogéneas, a compatibilização com os terminais já existentes. A prestação de serviços será feita unicamente por pacotes, incluindo a voz. Esta possibilidades são conseguidas devido às melhorias ao nível do uso do espectro (Labella, 2010) Mas não podemos olhar para a tecnologia 4G como sendo perfeita. Entre os avanços tecnológicos já apontados, encontramos também algumas referências aos limites que este tipo de sistema pode comportar. A verdade é que o desenvolvimento e a implementação plena da banda larga móvel têm sido interrompidos pelas condições económicas adversas e pelo facto dos componentes tecnológicos nem sempre acompanharam as necessidades dos utilizadores.  O elevado custo de implementação e de manutenção associados a este sistema é comummente referido como um dos principais entraves à plena implementação deste tipo de sistema. Além disso, para a que o protocolo LTE se desenvolva completamente, devemos esperar pelo progresso dos sistemas anteriores. Podemos ainda mencionar que devido aos custos e ao esforço necessário para que este sistema seja verdadeiramente implementado, em zonas com baixa densidade populacional poderá nunca estar disponível.  
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 Conseguimos encontrar um padrão comum ao longo da evolução da Internet móvel. É inegável o papel que o desenvolvimento tecnológico teve na mturação dos sistemas de Internet móvel e na forma como estes sistemas seguiram os avanços registados ao nível dos periféricos móveis. Se o 2G foi importante para chamadas de voz mais eficazes e para a consolidação dos serviços de SMS, o 3G foi importante para a transferência de conteúdos multimédia. O 4G permite equacionar novas oportunidades para a transmissão de dados. Ao mesmo tempo vimos uma evolução constante dos telemóveis. Deixaram de ter teclados e passaram a ser touch. Eram enormes, diminuíram o tamanho e voltaram a ser grandes. Hoje são inteligentes e vão muito mais além das chamadas ou da escrita de uma mensagem.   De facto, a primeira e segundas gerações de comunicação móvel foram dominadas pelo sinal analógico, pela digitalização do sinal áudio e pelas mensagens de texto. A terceira geração foi desenhada para escalar o número de utilizadores na rede para a comunicação de voz e as mensagens texto, mas acabou por surpreender toda a gente com um tsunami de imagens e conteúdos de vídeo (Fettweis & Alamouti, 2014).   Porém, quando pensamos no futuro das telecomunicações móveis não nos podemos centrar apenas nos periféricos móveis, como os smartphones ou os tablets. A Internet das coisas é uma realidade mais próxima e aquilo que se entende por Internet 5G pode muito bem girar em torno dessa relação. A próxima onda da era da computação estará totalmente distante do tradicional desktop. Na Internet das Coisas os objetos que nos rodeiam estarão, de uma forma ou outra, na rede. Ligados a outras pessoas e a outros smart objects (Gubbi et al., 2013). O conceito básico da Internet das Coisas assenta na ideia de uma presença passiva de uma variedade de coisas ou objetos que, através de esquemas de endereço únicos, são capazes de interagir uns com os outros e cooperar com os seus vizinhos para chegar a objetos comuns (Atzori, et al., 2010) A verdade é que depois do desenvolvimento da World Wide Web e do acesso móvel universal, a Internet das coisas representa a revolução tecnológica potencialmente mais disruptiva da nossa vida. As expectativas apontam para que em 2020 existam entre 50 e 100 mil milhões de dispositivos ligados na rede (Feki et al., 2013: 24).  A indústria automóvel tem apostado no desenvolvimento de carros sem piloto humano. Para que esta hipótese seja possível é essencial o desenvolvimento de tecnologias móveis que permitam a condução em segurança e uma efetivação de todo o potencial inerente à tecnologia GPS. Num período temporal mais próximo do nosso, podemos enunciar o fenómeno dos werables. 
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Desenhados para diferentes fins, que podem ir desde a medicina até ao fitness, mais pessoas utilizam estes acessórios, que são também sociais. Quando corremos, estamos a partilhar as nossas informações pessoais com a nossa rede de contactos. Queremos também saber as informações dessas pessoas. Para que isto seja possível, independentemente do local onde estivermos, é necessário que se desenvolvam sistemas de Internet móvel fortemente desenvolvidos. É neste ambiente que surgem os vários relatos relacionados com a Internet 5G. Toni Janevski, por exemplo, explica que os terminais 5G (2009) terão softwares definidos e esquemas de modulação, assim como novos sistemas de controlo de erros que podem ser descarregados da Internet. São terminais com acesso a diferentes tecnologias sem fio simultaneamente capazes de combinar diferentes fluxos de distintas tecnologias. Por sua vez, Gerhard Fettweis e Siavash Alamouti (2014) acreditam que grande parte dos avanços que possam surgir com a Internet 5G estarão irremediavelmente ligados ao contexto e à personalização da forma como comunicamos e nos relacionamos (Demestichas, et al. 2013). Não existe, porém, um consenso em relação à forma como a tecnologia móvel 5G poderá funcionar. Esta falta de acordo é identificada por Sapana Singh e Pratap Singh (2012) que apontam para duas perspetivas diferentes na forma como podemos encarar o futuro das tecnologias de Internet móvel:  

• Evolutiva: este ponto de vista as tecnologias mais avançadas, como as antenas inteligentes e a modulação flexível, são a chave para otimizar a rede adhoc sem fios;  
• Revolucionária: Esta perspetiva sustenta a ideia de uma tecnologia inteligente capaz de ligar o mundo inteiro sem qualquer tipo de limites.    O resultado pode ser um salto sem precedentes naquilo que é a rede de comunicação sem fios. É previsível que se verifique uma passagem para sistemas de comunicação personalizados. Vários investigadores acreditam que as oportunidades futuras para a comunicação móvel são maiores do que aquilo que alguma vez alguém conseguiu prever. Com todas as 
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mudanças e desafios que constantemente nos são apresentados, a rede de comunicação celular 5G vai contribuir para uma nova mudança de paradigma com impacto no nosso futuro e nas nossas sociedades.  2.6- Para reflexão: Do isolamento móvel à necessidade de ser junto do outro  A forma como a indústria tecnológica evoluiu ao longo das duas últimas décadas, fortemente marcada pelo desenvolvimento e massificação da Internet, provocou aquilo que podemos chamar de plataformização.  Durante a apresentação do primeiro iPhone, Steve Jobs prometeu lançar um produto verdadeiramente revolucionário que iria mudar por completo a relação que até então tínhamos com os telefones. Uma década após a apresentação do produto mais famoso da Apple, estamos rodeados de ecrãs, que nos permitem transportar conteúdos mediáticos para todo o lado, prontos a serem consumidos em qualquer altura. Quebradas as barreiras físicas da casa, local privilegiado como o consumo de televisão, a nossa relação com os media é pautada por uma certa bipolaridade. É, por um lado, mais individual: os novos ecrãs permitem-nos escolher o que queremos ver, estão equipados com entradas de auscultadores individuais e são o principal desafio ao convívio que se fazia sentir no momento de assistir televisão. Por outro lado, esta relação está fortemente dependente daquilo que acontece nas redes de media social, promotoras do princípio da reciprocidade, que nos fazem compreender o sucesso de plataformas como o Facebook ou o Instagram.  A tudo isto podemos juntar os avanços que se fazem sentir ao nível das tecnologias de Internet móvel, muito próxima daquilo que é a Internet das Coisas, que reforça o nosso papel de criadores. Depois de nos ligarmos à rede com outros utilizadores, queremos estender estas relações aos aparelhos que nos rodeiam. Desafiada a nossa própria existência e destino, chega a altura de colocarmos em causa o perfil dos elementos externos ao nosso ser.  O papel das audiências nesta nova ecologia mediática marcada pelos múltiplos ecrãs é um dos aspetos que merecerá a nossa atenção durante a componente empírica neste estudo. Se existe, por um lado, uma vontade clara em assumir uma postura mais ativa, o nosso propósito passará por compreender quais as reais oportunidades para que tal se concretize efetivamente.  
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1- Da esfera pública habermasiana aos novos desígnios tecnológicos    A forma como a indústria mediática influencia a esfera pública é um dos pontos centrais de qualquer trabalho na área das ciências sociais. Neste nosso trabalho, procuraremos fazer uma breve resenha dos estudos desenvolvidos a este nível, aplicando uma reflexão particular sobre as novas tecnologias de informação. A Internet quebrou barreiras temporais e físicas que, com naturalidade, obrigam a repensar esta matéria tão pertinente.  1.1- A esfera pública habermasiana  No livro Mudança Estrutural da Esfera Pública13 (1989), Jürgen Habermas dirige o nosso pensamento para vários acontecimentos que ocorreram entre os séculos XVII e XX, de uma forma especial, no interior da sociedade britânica, francesa e alemã e que foram a base do trabalho deste filósofo. Primeiro, o autor explica-nos que, graças a uma série de fatores sociais, e por um período de tempo relativamente curto, foi possível a um considerável número de homens de estratos sociais médios, qua privados, reunirem-se para discutir assuntos importantes e de interesse comum. Estes encontros, que se desenrolavam em coffee houses, ou salões de chá, contribuíram para que o acesso a círculos sociais relevantes fosse mais fácil para amplos estratos da sociedade média (Habermas, 1989: 33).  De acordo com Nick Crossley e John Michael Roberts (2004), estas novas arenas de discussão, ou espaços públicos, foram responsáveis pela criação e pelo forte desenvolvimento de zonas de mediação entre o Estado e os sectores privados da sociedade. Este projeto de esfera pública desenvolvido pelo filósofo alemão aponta para uma categoria analítica com base numa aparente dinâmica capaz de conectar uma variedade de atores, fatores e contextos sociais, num complexo teórico coeso (Dahlgren, 1995). Os salões e cafés, que inicialmente se constituíam como importantes centros de crítica literária, projetaram-se como importantes locais de discussão                                                         13 A edição original desta obra data de 1962 e foi publicada com o título original: Strukturwandel der Öffentlichkeit. Só no final dos 80, em 1989, pela mão de Thomas Burger e Frederick Lawrence é que o livro se afirmou verdadeiramente como um dos elementos estruturantes nos estudos relacionados com a democracia moderna e com a comunicação de massas. É também possível encontrar edições do livro traduzidas para português. No entanto, optámos pela versão traduzida para inglês que nos acompanhará ao longo da investigação. 
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povoados por aristocratas e intelectuais burgueses. Apesar de o filósofo alemão reconhecer no seu trabalho os vários entraves que sempre foram colocados aos cidadãos que aí pretendiam entrar, estes espaços foram importantes nesse contexto societal e histórico (Habermas, 1989: 34-35). Os indivíduos particulares que aí se encontravam descobriram o ambiente necessário para que fosse consagrável a emancipação da opinião da sua condição económica e para que o argumento se afirmasse em relação à hierarquia social.  Este contato e partilha de ideias e opiniões são igualmente reconhecidos por Hannah Arendt (2007: 31), quando explica que nenhuma vida humana, nem mesmo a do eremita, é possível sem um mundo que, de forma direta ou indireta, testemunhe a presença de outros seres humanos. Para a autora, todas as atividades são condicionadas pelo facto de os Homens viverem juntos, sendo que a ação é a única que não pode sequer ser imaginada fora da sociedade. “O ser humano que trabalhasse num mundo habitado somente por ele mesmo não deixaria de ser um fabricador, mas não seria um homo faber”. Só a ação é que se assume como uma tarefa exclusiva do Homem, sendo que para se efetivar depende inteiramente da constante presença de outros. Outro dos elementos-chave na afirmação da esfera pública foi a crescente diferenciação da sociedade, particularmente a separação da autoridade política da esfera do dia-a-dia e da vida doméstica. É através destes elementos que a esfera pública burguesa de Habermas traz um relevante contributo para os estudos das ciências sociais, uma vez que estabelece novas relações entre o público e o privado. Isto foi possível, em parte, através da centralização do poder político no Estado Social, um processo que tornou o poder mais remoto; pela separação do Estado e da Igreja; e pela diferenciação das normas públicas (como a lei) e da crença privada após esta separação. A verdadeira especificidade da esfera pública habermasiana é que esta surge como um elemento mediador entre a esfera pública estatal e a esfera pública privada - aqui representada pela economia e pela vida privada (Dahlgren & Sparks, 1991).  A separação da esfera pública da esfera privada é um factor de conflito que está presente em vários autores. Hannah Arendt (2007: 37) é taxativa na abordagem que desenvolve em torno do conceito de “Polis” e “Família”. A filósofa, com trabalho desenvolvido na área política, é clara quando, em relação à linha que separa a esfera pública da esfera privada, explica que “é inteiramente difusa, porque vemos o corpo de povos e comunidades políticas como uma família cujos negócios diários devem ser atendidos por uma administração doméstica, nacional e gigantesca”. Esta mesma distinção torna-se ainda mais complicada de ser feita, quando a autora 
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reconhece que aquilo a que habitualmente se chama de sociedade é sobretudo um conjunto de famílias economicamente organizadas de forma a constituírem o fac-símile de uma única família sobre-humana. Sendo que a sua forma política de organização é denominada por nação. No mundo moderno, as duas esferas recaem uma sobre a outra, assemelhando-se a ondas no perene fluir do processo da vida.  Num primeiro nível, Habermas constituía a casa e o trabalho como pertencentes ao corpo privado, uma vez que a propriedade e os meios de produção estavam, na altura, comummente na posse de uma pessoa – normalmente masculina – reconhecida na sociedade. Por outro lado, a separação da casa do trabalho – com especial ênfase da esfera pública em desenvolvimento - contribuiu para a crescente privatização da casa e do espaço familiar (Crossley & Roberts, 2004). É através do uso da razão que os indivíduos – reunidos em público – criam as possibilidades de uma discussão aberta que não sofre qualquer tipo de coerção. Neste sentido, compreendemos que a atividade económica burguesa, como campo privado, eleva a reprodução da vida, para além da esfera do simples poder doméstico: “Fazendo da vida algo de interesse público e requerendo a existência de uma “zona crítica” pela conformação de um público pensante originário de uma esfera pública literária” (Pereira, 2003: 60).  No fundo, e suportados pelas proposições de Hannah Arendt (2007: 39), podemos compreender que o que distinguia a esfera familiar era que nela os Homens viviam juntos pelo facto de serem a isso compelidos pelas suas necessidades e carências. Por outro lado, a polis diferenciava-se da família pelo facto de conhecer iguais, ao passo que a família era o centro das mais diversas desigualdades. O chefe de família, seu dominante, só era considerado livre na medida em que possuía a faculdade de deixar o lar e ingressar na esfera política, onde todos eram iguais: “ser livre significava ser isento da desigualdade presente no ato de comandar, e mover-se numa esfera onde não existiam governo nem governados” (Arendt, 2007: 42). Por seu lado, se olharmos para a tese defendida por Habermas, compreendemos a importância que existe na separação da vida social do Estado para a afirmação da esfera pública burguesa: “O social pode ser constituído como uma própria esfera na medida em que, por um lado a reprodução da vida tomou formas particulares, enquanto, por outro lado, a esfera privada como um todo foi assumindo uma importante relevância política” (Habermas, 1989: 127). Também na obra Direito e Democracia, ainda antes de escrever Mudança Estrutural da Esfera Pública, Habermas (1997: 92) deixa claro que “a esfera pública não pode ser entendida como 
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uma instituição, nem como uma organização, pois ela não constitui uma estrutura normativa capaz de diferenciar competências e papéis, nem regula o modo de pertença a uma organização”. É nesta mesma obra que o filósofo se refere ao conceito de sociedade civil que apenas faz sentido existir fora da economia. Por esta altura explicava que a esfera pública podia ser descrita como uma rede adequada para a comunicação de conteúdos, tomadas de posição e opiniões. Nela os fluxos comunicacionais são filtrados e sintetizados, a ponto de se condensarem em opiniões públicas enfaixadas em temas específicos. Antes de enveredarmos pelo próximo ponto que consideramos ser importante na definição da esfera pública habermasiana, é necessário explicar o papel e a forma como se relacionam os dois elementos já apontados: a esfera pública e a sociedade civil. É através desta mesma relação que abriremos a porta aos meios de massa como elementos configuradores da esfera pública constituída por Habermas.  As noções relacionadas com a esfera pública, ou com o espaço público, que contribuem para a temática da interação podem ser recuperadas na Grécia antiga (Dahlgren, 1995). De acordo com Marc Ferry (1995), a formação do espaço público helénico sustentava-se com base numa estética de figuração da apresentação do sujeito, onde cada um tem como ambição a superação, com o objetivo de obter a glória através das belas palavras pronunciadas na praça pública. Por sua vez, o mesmo autor explica-nos que para os modernos a formação de um espaço político obedece, em primeiríssimo lugar, ao motivo moral da emancipação. É através deste objetivo que compreendemos que a simbiose entre o desenvolvimento das novas arenas de discussão e a garantia de um espaço privado são um elemento preponderante na esfera pública de Habermas. Neste sentido, é importante compreender que a auto-cultivação da sociedade burguesa se realizou através do consumo de trabalho artístico e literário. Este consumo, fruto do crescimento da esfera privada, era feito no interior da casa. Trata-se, assim, de um fenómeno que contribuiu fortemente para a privatização da subjetividade. No entanto, mesmo sendo construída em domínios individuais, estava já orientada para uma determinada audiência (Habermas, 1989: 49).  É neste contexto que o espaço público de Habermas nos lança um conjunto de pistas para o que deve ser a criação de uma relação entre o poder político e a sociedade civil através de uma prática comunicacional para a qual eram exigidas a participação e a integração de todos os sujeitos na qualidade de cidadãos. Ao mesmo tempo, a arte e a literatura, que eram consumidas no interior do lar, afirmavam-se como temas importantes para as discussões públicas e debates. 
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As famosas coffee houses e os grandes salões, que foram crescendo de uma forma substancial ao logo do século XVIII, assumiram-se como os locais centrais onde as discussões tinham lugar.  Estes espaços de debate literário constituíram efetivamente as infraestruturas que arquitetaram a construção dos públicos políticos. Tal foi concebível a partir do momento em que os tópicos de debate deixaram de estar meramente centrados na arte e na literatura e passaram a abarcar temas estruturantes da sociedade, tais como a economia e a política (Crossley & Roberts, 2004: 3). Logo, torna-se compreensível que a passagem da esfera pública literária para a esfera pública política corresponde à passagem da esfera da família para a esfera do mercado. Ao contrário da antiguidade grega, em que os domínios privados e o público funcionavam por oposição, no mundo moderno são perspetivados em termos de articulação (Lopes, 2008).  É nesta ordem social, e voltando ao trabalho que Habermas (1997: 99) desenvolveu em torno do conceito de sociedade civil, que encontramos a seguinte declaração: “A sociedade civil compõe-se de movimentos, organizações e associações, os quais captam os ecos dos problemas sociais que ressoam nas esferas privadas, condensam-nos e os transmitem, a seguir, para a esfera pública política”. Desta forma, torna-se concebível que um núcleo da sociedade civil seja capaz de formar uma espécie de associação que institucionalize os discursos que apresentem soluções para distintos problemas, passando estes a terem um interesse geral no interior das esferas públicas.  Peter Dahlgren e Colin Sparks (1994) dedicaram a introdução do livro Communication and Citizenship: Journalism and the Public Sphere in the New Media Age à interpretação da esfera pública habermasiana. Os dois autores chegam a uma conclusão que se aproxima do trabalho por nós desenvolvido até este mesmo momento. Graças aos acontecimentos aqui descritos é possível identificar a ofuscação entre aquilo que é público e privado nos assuntos de ordem política e económica. Dá-se, igualmente, a racionalização e diminuição da esfera íntima privada – a família – e a passagem gradual de um público centrado no debate político cultural para um público de massas. Um dos fatores essenciais, e que vai centrar o próximo momento da nossa análise, é o desenvolvimento dos media e as suas consequências para a esfera pública. É na análise que faz ao papel da Televisão que Dahlgren (1995) explica que a esfera pública se desenvolve sempre que os cidadãos, ao exercer o seu direito de associação com os semelhantes, funcionam na perspetiva de um corpo comum para a discussão de assuntos diários. 
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Tendo em conta que a escala da sociedade moderna não permite que um grupo grande de cidadãos esteja copresente fisicamente, os meios de massa ganham um importante relevo.  Um dos elementos preponderantes para o desenvolvimento da esfera pública foi, precisamente, o crescimento dos meios de comunicação de massas.  Neste âmbito, concordamos com a posição de Dahlgren e Sparks (1991), quando referem que a esfera pública se assume como um conceito que no contexto da sociedade atual aponta para questões de como, e de que forma, os mass media, especialmente com perfil jornalístico, podem ajudar os cidadãos a apreender o mundo, debater sobre isso e a chegar a decisões informadas sobre que tipo de ações devem ser adotadas.  Uma das referências que julgamos ser importante para compreender a forma como Habermas encara o papel dos media na esfera pública pode ser encontrada na obra Direito e Democracia. Habermas (1997: 107) diz que em sociedades mais complexas a esfera pública forma uma estrutura intermédia, “que faz a mediação entre o sistema político, de um lado, e os sectores privados do mundo da vida e sistemas de ação especializados em termos de funções, de outro lado”. Neste sentido, a esfera pública pode ser diferenciada por níveis, de acordo com a densidade da comunicação, da complexidade organizacional e do alcance. É, desta forma, que o filósofo alemão sugere três tipos de esfera pública: 

• Esfera pública episódica (bares, cafés, encontros na rua); 
• Esfera pública da presença organizada (encontros de pais, público que frequenta o teatro, concertos de rock, reuniões de partidos ou concertos de igreja); 
• Esfera pública abstrata (formada por leitores, ouvintes e espetadores singulares e espalhados globalmente).   
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Neste momento, podemos estabelecer uma comparação com o estudo de Gerhards e Neidhardt (1993 in Gerhards & Schäfer, 2010: 144), que distingue três diferentes fora dentro do espaço público: 
• Encontros: consiste na comunicação diária cara-a-cara que se desenvolve entre os cidadãos; 
• Eventos públicos: refere-se aos encontros oficiais, por exemplo, nas câmaras municipais ou até os protestos e as manifestações organizadas; 
• Meios de massa: dizem respeito aos mecanismos compostos por jornalistas profissionais e por atores do campo da comunicação, que têm como objetivo a estruturação e o domínio deste mesmo campo.  Os grandes salões e as casas de café foram elementos importantíssimos para a emergência de uma esfera pública burguesa, mas o contributo que resulta do desenvolvimento das tecnologias de impressão e do alargamento dos diferentes periódicos é igualmente relevante. Permitem que os participantes em debates públicos alcancem uma base de informação que lhes concedem outros argumentos para essas mesmas discussões. Os protótipos desses periódicos, de acordo com Habermas (1989: 16), foram amplamente promovidos pela expansão do próprio comércio. O crescimento do comércio em grandes distâncias fez com que a necessidade de informação aumentasse. Com a expansão do comércio, estrategicamente reforçado, houve a necessidade de uma maior circulação de informação sobre os eventos que decorriam à distância. De facto, e atendendo às palavras de Gerhards e Schäfer (2010), os mass media assumem um importante papel, na medida em que atingem largas audiências e organizam partes substanciais da formação de opinião e auto-observação societal. Com o passar do tempo, as publicações impressas incorporaram um conjunto vasto de artigos de opinião e debate. Juntamente com os panfletos de várias ordens, tornaram-se o meio pelo qual os indivíduos podiam expressar os seus pontos de vista e desenvolver os seus argumentos (Crossley & Roberts, 2004). Se no início estes elementos eram fortemente controlados pela censura, conseguiram aliviar esta carga e tornaram-se elementos importantes para o debate público e aberto. Os meios de massa foram uma resposta desenvolvida à necessidade de extrapolar as discussões que se realizavam nos salões e noutros locais fechados. Os media trazem consigo a possibilidade destas discussões, e da própria esfera 
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pública, se concretizar em locais subjetivos.    Também Felisbela Lopes (2008) concorda com a importância que o desenvolvimento dos mass media tem à luz da esfera pública de Habermas. A autora refere que tal se deve à passagem de um público que discutia ideias, para uma audiência que passa a consumir produtos. No ideal da esfera pública burguesa conseguimos encontrar uma série de traços identitários, reforçados pela penetração dos meios de massa: a ilimitação da comunicação, a forma pública de debate, a racionalidade daquilo que é o objetivo da discussão. Até ao momento temos destacado os elementos que contribuíram para o desenvolvimento da esfera pública habermasiana, juntamente com visões de diferentes autores que analisaram este tema com distintas perspetivas. No próximo momento ponto, iremos analisar os elementos que contribuíram para o descrédito da esfera pública burguesa.  1.2- Do sonho à realidade: o papel dos media na fragilização da esfera pública burguesa    A história não é estática e a esfera pública idealizada por Habermas foi condicionada, ao longo do tempo, por diversas contingências, que contribuíram para a sua diluição. É exatamente este o propósito do nosso ponto, que servirá para analisar os motivos que levaram ao declínio a esfera pública habermasiana. Iremos analisar com especial atenção a responsabilidade que os media tiveram nessa tendência. Entre as falhas que levaram à não concretização do projeto idealizado pelo filósofo alemão, podemos enumerar as apontadas por Crossley e Roberts (2004).  Em primeiro lugar, é importante compreender que a forte delineação entre aquilo que é o Estado e a sociedade não foi cumprida. O Estado, que foi assumindo o perfil de Estado providência, aumentou o seu papel intervencionista na vida das pessoas, acabando por adotar os seus interesses privados e pessoais - e da própria vida - como um todo. Por outro lado, determinados grupos de interesse passaram a ocupar papéis importantes no interior do próprio Estado. O espaço criado para o desenvolvimento do princípio da esfera pública foi-se comprometendo pela crescente intervenção estatal que assumia funções que estavam delegadas à esfera privada. Da mesma 



 69
forma, os sectores privados da sociedade adquiriram poderes políticos que ultrapassavam o âmbito próprio da esfera privada por meio da realização de interesses subjetivos. “Na nova situação, promovida pelo desenvolvimento da economia capitalista, os grupos de interesse alinhavam-se para lutar por uma parcela sempre maior de poder político (Pereira, 2003: 65)”. Tal como é explicado na Teoria da ação comunicativa, a relação entre os indivíduos e o Estado passou a ser baseada num comportamento de consumidor de serviços, em vez de cidadão.  A segunda mudança que os autores sublinham prende-se com o facto de muitas das atividades da esfera pública que decorriam na sociedade, entre indivíduos privados, passaram a desenrolar-se no interior da política, entre profissionais. A argumentação, que tinha um objetivo educativo e formativo, passou a ser usada para a competição entre partidos políticos. Estes grupos perpetuam-se através de técnicas de persuasão que visam a fidelização da sociedade. A sua missão, porém, deveria ser a de formação, contribuindo, assim, para uma sociedade mais rica e construtiva (Habermas, 1997: 113).  O terceiro elemento que contribuiu para o declínio da esfera pública de Habermas foi a mudança de sentido da opinião pública. Esta passou a sofrer as consequências dos esforços desenvolvidos pelos cientistas sociais profissionais. A opinião pública resume-se, cada vez mais, ao resultado alcançado em inquéritos, e outras ferramentas semelhantes, que podem ser usados por políticos para os seus próprios interesses.  Finalmente, os autores explicam que os mercados mediáticos têm o poder de contribuir para a construção de diferentes dinâmicas e tendências dentro do espaço público. A partir do momento em que os meios de massa começaram a estabelecer-se na economia de mercado deixaram de vender bens e passaram a transacionar produtos. Os autores destacam o papel da indústria publicitária que consagra várias lógicas de interesse. Desta forma, compreendemos a posição de ambos quando explicam que a esfera pública, como domínio de auto-cultivação, tendia a “subir de nível”. Com os meios modernos, e face aos objetivos comerciais, inclina-se para a “descida de nível” (Crossley & Roberts, 2004: 6).    Sobre o papel que os meios de massa têm na descredibilização da esfera pública, podemos juntar o contributo de Gerhards e Schäfer (2011: 144), quando aludem ao papel bipartido que os media possuem. Por um lado, têm um impacto importante na sociedade, na medida em que, ao atingirem largas audiências, organizam partes substanciais da formação de opinião e auto-observação societal. Por outro lado, sabemos que o acesso a este tipo de fórum, 
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que é global, é restrito e restritivo a determinadas elites que possuem interesses particulares. Os meios de comunicação de massas tendem a operar de uma forma centrífuga, do centro para fora, esquecendo as várias ações sociais que se desenrolam à sua volta (Habermas, 1997: 114).  Desta forma, os media são compreendidos como fora altamente regulados que privilegiam sistematicamente instituições e atores políticos, excluindo pequenas instituições e a própria sociedade civil, eliminado qualquer possibilidade de debate público. No fundo, a privatização do mercado, a conglomeração, a transnacionalização e a desregulamentação amplificaram a lógica mercantil das operações mediáticas. A esfera pública mais moderna aproxima-nos, de certo modo, da representatividade da idade média, em que as elites atuavam para as massas, utilizando também os fóruns para comunicarem entre si (Dahlgren & Sparks, 1991: 10). Quanto mais o público for unido através dos meios de comunicação de massa, ao ponto de incluir todos os membros de uma sociedade nacional ou até todos os contemporâneos, “tanto mais nítida será a diferenciação entre os papéis dos atores que se apresentam nas arenas e dos espetadores que se encontram na galeria (Habermas, 1997: 108)”.  Esta sociedade de massas tem um efeito perverso e normativo. Apesar de não apelar à intervenção de todos os elementos da sociedade, “atingiu, finalmente, após séculos de desenvolvimento, o ponto em que abrange e controla, igualmente e com igual força, todos os membros de determinada comunidade” (Arendt, 2007: 5). Prevalece, deste modo, a opinião do grupo dominante que, de acordo com Adorno (2009: 256), nem sempre é a melhor ou a mais enriquecedora:   “(...) em agremiações, apesar da boa vontade subjetiva dos membros, a mediocridade impõe-se, traz à tona a preponderância do universal com uma evidência cuja vergonha não é compensada por nenhum apelo ao espírito do mundo. A opinião do grupo é dominante; por meio da adaptação à maioria do grupo ou aos seus membros mais influentes, com frequência graças à opinião normativa mais abrangente que vigora para além do grupo, por vezes graças àquilo que é aprovado pelos membros da agremiação”.   
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Com os diferentes argumentos apresentados, julgamos ser exequível compreender os distintos elementos que contribuíram para a desagregação da esfera pública habermasiana. Compreendemos, desta forma, o papel particular que a indústria dos media teve neste processo, quer pelo acesso que concedeu a determinados grupos sociais, quer pela forma como contribuiu para a obscuridade de outros elementos da sociedade.  Depois de desenvolvida a análise a dois momentos da esfera pública habermasiana - o seu desenvolvimento e a consequente queda - iremos concentrar a nossa atenção nas críticas em torno das teses de Habermas. Uma das propostas mais interessantes desenvolvidas a este nível é a de Peter Dahlgren e Colin Sparks (1991: 5), que nos explicam que existem três pontos essenciais que demonstram a ambiguidade da sua análise: 

• A ideia da esfera pública burguesa, com os seus salões e os panfletos literários, é assumida como um modelo, uma visão, ao mesmo tempo que a sua manifestação histórica se encontra em falta e precisa de ser transcendente. Assim, pode-se apontar que a sua proposta é adocicada tanto por um romanticismo extremo e nostálgico, como por um pessimismo perverso. 
• A proposta desenvolvida por Habermas comporta zonas de silêncio que são importantes no desenvolvimento de qualquer sociedade. As esferas públicas alternativas, plebeias ou informais, não são contempladas na visão do teórico alemão. Quer no período liberal, quer no mais avançado estágio do capitalismo existiram outras fora que moldaram a consciência política dos cidadãos; 
• Na obra de Habermas parece existir um entendimento implícito na forma como as pessoas desenvolvem as suas conversas e constroem as suas posições políticas. As referências à complexidade e as contradições da produção de sentido, assim como aos contextos sociais concretos estão ausentes.   
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Conseguimos encontrar no trabalho de Crossley & Roberts (2004: 10-11) elementos que apontam para uma análise tendenciosa por parte de Jürgen Habermas: 
• O investigador social é acusado de idealizar o discurso racional. Ignora que as instituições onde esse discurso se concretizava foram fundadas e desenvolvidas com base em elementos sectários, que alimentavam práticas de exclusão e de repressão. A comunicação racional não pode ser encarada como um produto final e há que ter em conta as estratégias que permitem atingir tal discurso.   
• A visão de Habermas é poluída por três elementos particulares. O primeiro refere-se ao facto de o autor encarar as práticas mediáticas como portadoras de uma identidade manipuladora. Em segundo lugar, as conceções de comunicação e sociedade de massas são inúteis na tentativa de compreender de que forma é que as pessoas e os grupos sociais utilizam os media para os seus interesses pessoais. A terceira, e talvez a mais controversa, refere-se ao facto de o filósofo alemão encarar a entrada do mercado no campo dos media como algo negativo. Porém, esta mesma entrada pode colocar fim ao forte grau de intromissão do Estado nos media, abrindo as portas à participação das indústrias criativas.  
• A terceira crítica que é apontada explica-nos que Habermas, ao promover a esfera pública burguesa idealmente constituída por Homens e pessoas com altos níveis de literacia, deixa cair qualquer possibilidade para a emergência de esferas públicas alternativas. Não só se trata de uma posição empiricamente falsa, como impede, ao mesmo tempo, que seja desenvolvida uma abordagem teórica precisa, uma vez que rejeita determinados grupos sociais. A forma como os media são encarados é uma das principais lacunas apontadas ao modo como é construída a proposta de esfera pública burguesa. Por exemplo, é redutora a proposta de Habermas quando explica que a lógica de mercado neutraliza a comunicação livre. O teórico alemão recusou, quase sempre, a possibilidade de criação de novas arenas discursivas. É neste mesmo sentido que Dahlgren e Sparks (1991: 10) chegam à conclusão que, com o facto de ser unicamente enfatizada a compacidade monolítica do setor dos media, juntamente com as lógicas 
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de poder estatal e do capital, poder-se-á perder de vista outros elementos que condicionem o funcionamento da esfera pública. E, quem sabe, a possam levar para outros caminhos mais favoráveis.  1.3- As dicotomias de uma esfera pública digital  O desenvolvimento da Internet como um espaço possível de fazer cumprir o ideal de esfera pública é aquilo de que nos ocuparemos neste ponto. Vamos guiar o nosso pensamento através do confronto entre as ideias que consideram a Internet como o espaço ideal para a concretização da esfera pública e as visões menos positivas em relação a esta possibilidade. Esta dicotomia é destacada por Zizi Papacharissi (2004: 260). A autora grega explica-nos as diferenças entre as duas formas de relacionar a Internet com o ideal de esfera pública. Por um lado, encontramos os defensores da Internet que acreditam que o universo online é capaz de aumentar a participação política. Por outro, temos aqueles que defendem que os espaços de discussão online pouco trazem de inovador para a democracia.   De acordo com o primeiro ponto de vista, o alegado declínio da esfera pública, ou da sociedade civil, vai ser interrompido pelos efeitos democratizadores da Internet e das suas tecnologias. Num mundo em que a comunicação é muito mais fácil e acessível, é plausível colocar na mesma arena de discussão elementos com diferentes perfis pessoais e áreas geográficas. Todavia, é também preciso atentar às visões mais céticas que aludem não só ao facto de as tecnologias digitais não estarem disponíveis para todas as pessoas, mas também que o discurso que aí tem origem está longe de ser a garantia necessária para o reviver da esfera pública.   Este contraste de ideias é igualmente evidenciado por James Bohman (2004: 131). Diz-nos o autor que ambas as visões funcionam erradamente devido aos seus problemas de ordem conceptual. Os mais otimistas tomam como garantido que as novas formas de comunicação, alicerçadas nas várias tecnologias de informação online, serão capazes de constituírem novos fóruns de discussão per ser. As visões pessimistas, por estarem assentes na rigidez das estruturas que representam, particularmente na tese do Estado que tudo governa e tudo controla, rejeitam qualquer tipo de inovação. Apesar de todo o potencial em que a Internet está imersa, ainda não é 
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possível chegar a um consenso face ao papel que esta poderá ter para a democracia e para a constituição de uma verdadeira esfera pública.  É neste mesmo sentido que vamos procurar explorar estas duas visões. Em primeiro lugar, abordaremos as posições mais favoráveis, que serão confrontadas com as visões mais cépticas.  Antes de avançarmos para as teses mais favoráveis em relação a uma esfera pública assente nas promessas das tecnologias digitais, vamos analisar as oportunidades criadas para que a Internet se assuma como uma mais valia na discussão política. Assim, julgamos importante introduzir os contributos de Gil Baptista Ferreira (2012). No livro Novos Media e Vida Cívica: Estudos sobre deliberação, Internet e jornalismo, o investigador explica que o facto das várias elites, nomeadamente as políticas, não terem a capacidade, ou mesmo a pretensão, de escutar as necessidades dos cidadãos faz com que estes procurem novas formas de serem ouvidos e de ter um papel ativo na sociedade. Deste modo, a democracia num ambiente digital surge com o intuito de alargar a possibilidade de diferentes pessoas participarem de forma mais ativa no processo político, que está muitas vezes restrito às elites. Podemos ainda acrescentar as possibilidades que as ferramentas digitais comportam para a aproximação das camadas mais jovens da sociedade com a vida política.  Estas são algumas possibilidades que justificam as visões mais otimistas que apontam para a possibilidade de a Internet assumir um importante papel na configuração de uma nova esfera pública. Por exemplo, Bohman (2004: 134) argumenta que a comunicação desenvolvida através das ferramentas eletrónicas é capaz de constituir um espaço completamente aberto, sem qualquer tipo de barreiras. As ferramentas acessíveis através do universo online, particularmente os periféricos móveis, comportam potencialidades ao nível da velocidade com que a informação pode circular, aos lugares onde pode chegar, mas também da forma como se viaja. Com uma comunicação desenvolvida de “muitos para muitos”, os custos de interação diminuem, aumentando a extensão da sua audiência.   O carácter horizontal que caracteriza as ferramentas digitais, permitindo estabelecer relações de conversação com várias pessoas, faz com que o debate público seja uma realidade. Trata-se, de acordo com a equipa de investigadores liderada por Carlos Ruiz (2011: 2), de uma nova possibilidade, quase como uma mutação, de concretização da esfera pública burguesa:   
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“Se os cafés burgueses eram o cenário das discussões democráticas no século dezanove, e os jornais desempenharam um papel importante da mediação da opinião pública durante o século vinte, chegou a hora de compreender se os jornais online oferecem uma nova encarnação da esfera pública, tornando-se os cafés digitais da Esfera Pública 2.0. ”  Os autores (2011) apontam ainda três áreas particulares em que estas oportunidades se desenvolvem. Ao nível comunitário, promove-se o valor da partilha como um elemento coletivo; Na perspetiva individual, valoriza-se a expressão dos interesses individuais e particulares dos cidadãos; Do ponto de vista deliberativo utiliza-se o argumento de que a Internet funciona como uma extensão da esfera pública; do ponto de vista deliberativo, a Internet e as suas ferramentas funcionam como uma extensão da esfera pública, onde os discursos crítico e racional se devem realizar. Podemos encontrar no trabalho de Papacharissi (2004: 268) outros exemplos que demonstram que a Internet tem o potencial de reavivar os fora de discussão, elementos fundamentais da democracia. Um dos primeiros argumentos utilizados refere-se à possibilidade que os cidadãos têm de aí encontrarem discussões que não têm lugar noutros espaços.  A rede funciona como um complemento e uma alternativa para os indivíduos que pretendem expressar uma outra visão da realidade, procurando, ao mesmo tempo, ter uma influência nos temas políticos que são mais comuns. Apesar de ser comum encontrar discussões com base em argumentos extremistas e agressivos, isso não significa que essas discussões sejam desprendidas de qualquer sentido. Assumem-se, contrariamente, como um exercício robusto de discurso livre, seguido com atenção pelas várias partes envolvidas. Desta forma, apresentam-se como oportunidades para a participação livre num fórum político onde se torna possível encontrar uma série de opiniões divergentes. Estas discussões desreguladas e contraditórias, experimentadas constantemente no ciberespaço, são a base daquilo que é entendido e percepcionado como sendo as coffee houses virtuais (Papacharissi: 2004).  Uma das ferramentas que na Internet tem promovido o debate, funcionando como uma arena de discussão, é o Facebook. Originalmente recebido como uma microesfera, pelo facto de os primeiros utilizadores serem apenas os alunos de Harvard, rapidamente se transformou numa macroestrutura da sociedade, capaz de alterar e moldar os comportamentos dos cidadãos. Nesta rede social, que ao longo dos anos viu nascer outras semelhantes como o Twitter, é possível encontrar, por exemplo, certas personalidades com responsabilidade na sociedade. Umas mais permeáveis do que outras, permitem, em alguns casos, a aproximação com os cidadãos, criando 
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condições para um debate rico e democrático (Valtysson, 2012a: 77). Curiosamente, os primeiros anos marcados pela grande expansão dos media sociais caracterizaram-se por uma série de acontecimentos de ordem política que tiveram na rede um dos mais relevantes ambientes de articulação e de mobilização política, desde a mera difusão de informação até à própria coordenação do debate e da ação política.  A Primavera Árabe e a forma como Barack Obama organizou as duas campanhas na corrida à Casa Branca são casos exemplares. Tanto o Twitter como o Facebook tiveram aqui um importante papel, na medida em que “uns números significativos de ações resultaram em respostas efetivas por parte dos diversos poderes políticos, essas ações acabaram por se tornar paradigmáticas enquanto fundamentação da eficácia política das novas tecnologias de comunicação” (Ferreira, 2012: 41). Neste sentido, compreendemos que a esfera pública virtual é encarada por vários especialistas como promotora de uma transferência da esfera pública tradicional para um novo ambiente que a tende a enriquecer, fruto das capacidades que esta plataforma electrónica comporta (Goldberg, 2010: 741). Também Gil Baptista Ferreira (2012: 42) alude às perspetivas mais entusiastas que não demonstram qualquer reserva em considerar que os dispositivos de comunicação online comportam as condições necessárias para responder aos requisitos básicos da teoria normativa habermasiana da esfera pública democrática: “São meios universais, anti-hierárquicos, que oferecem comunicação não coerciva, liberdade de expressão, agenda sem restrições e comunicação fora das tradicionais instituições políticas”.  Deste modo, conseguimos ter uma visão sobre as perspetivas mais positivas em relação à possibilidade do desenvolvimento de uma esfera pública assente nos pressupostos que têm por base as potencialidades das várias ferramentas digitais. Debrucemo-nos agora sobre a perspetiva mais cética. Uma das questões que nos faz encarar as promessas levantadas pelas tecnologias de informação com alguma cautela é o dividendo digital. Aqui não enumeramos apenas a falta de acesso de toda a população a esta ferramenta. Um dos aspectos que julgamos ser igualmente de relevante análise prende-se com a incapacidade de alguns cidadãos em cumprir, por falta de formação, as promessas levantadas pelos dispositivos tecnológicos. Esta nossa posição é sustentada no trabalho de James Bohman (2004: 136), que chama a atenção para a necessidade de abordar as questões do dividendo digital em dois sentidos. Em primeiro lugar, lembra que não devemos ficar embevecidos pelas maravilhas tecnológicas do mundo ocidental. Há zonas do globo 
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em que o acesso à rede é controlado por forças governamentais e outros locais em que os cidadãos não têm possibilidades económicas de adquirir ferramentas tecnológicas. No entanto, mesmo nas zonas onde o acesso à Internet é garantido e democrático, nada garante que as discussões que aí têm lugar sejam ricas em conteúdo. Tal como acontecia com os cafés burgueses, nem todas as pessoas conseguem entrar nesse espaço de forma igualitária e o facto de existir acesso a esses espaços não faz com que a sua presença seja verdadeiramente efetiva (Papacharissi, 2004: 280). Conseguimos encontrar várias propostas que vão ao encontro destas duas variáveis relativamente ao fenómeno do dividendo digital e da sua influência na construção de uma esfera pública de natureza digital.   A definição de acesso à Internet pode ser dividida em termos sociais e em termos tecnológicos (Ferreira, 2012). A partir do momento em que a tecnologia está disseminada em determinada sociedade, a questão não passa por compreender quem pode aceder à Internet, mas aquilo que as pessoas podem, e são autorizadas, a desenvolver na rede. É nesta conjugação que o autor apresenta o conceito de desigualdade digital.   Desta forma, levanta-se a necessidade de distinguir entre os vários níveis de acesso e as variáveis de utilização dos meios no âmbito de uma comunidade, numa perspectiva de tal modo ampla que permita a apreensão das lógicas de exclusão desencadeadas pelas novas tecnologias, situadas em contextos de interação específicos – enquanto parte de esferas públicas concretas (Ferreira, 2012: 48). Julgamos ser importante juntar a este debate a consideração que Gerg Goldberg (2010: 743) faz em relação às possibilidades de interação que se desenvolvem no seio da Internet. Para este investigador, a interatividade não implica um enriquecimento automático por parte dos cidadãos. Nem todas as vozes são ouvidas e há muitas vezes o risco de a entrada dos cidadãos nestas arenas de discussão funcionar como uma forma das forças que detêm o poder perpetuarem as suas ações sobre os cidadãos. É exatamente esta realidade que iremos analisar mais à frente quando fizermos a nossa reflexão em relação aos conceitos de participação e de integração. Uma das características que marca a visão positiva da Internet está relacionada com a forma como a sua utilização é feita longe de qualquer pressão comercial. A verdade é que muitos dos sites que hoje consultamos estão nas mãos de enormes empresas. Mesmo as plataformas criadas com uma identidade rebelde, muitas vezes desenvolvidas em garagens de jovens que 
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desistiram da faculdade, estão hoje na posse de corporações com interesses em várias áreas da economia mundial (Bohman, 2004). Estas empresas têm como objetivo o lucro, tendo a necessidade de capitalizar todo o investimento que desenvolvem na rede (Papacharissi, 2008). Todos os momentos de participação envolvem um processo de transferência de dados, que podem ser capitalizados pelas corporações que exercem as suas influências na Internet. Quanto mais tempo um utilizador estiver a navegar pelos serviços da Google, maior será a receita da empresa norte-americana (Goldberg, 2010). Conseguimos, assim, compreender aquilo que Valtysson (2012b: 80) refere quando compara os problemas da Internet com os problemas identificados por Habermas em relação à forma como as empresas e o Estado tratam as pessoas. No seu trabalho original, Habermas chega à conclusão que as empresas privadas e o Estado não tratam as pessoas como cidadãos, mas como consumidores, e que a racionalidade instrumental do dinheiro e do poder coloniza a deliberação crítico-racional.   O desenvolvimento de debates abertos a pessoas que não podiam exercer a sua opinião noutro tipo de fora, como os meios de comunicação social, é uma das promessas que a Internet traz para quem defende que o espaço de opinião pública é minado por determinadas elites. Apesar de podermos encarar esta possibilidade com um certo otimismo, devemos atentar à forma como as elites podem perpetuar o seu poder neste tipo de espaços. Esta mesma realidade é elencada por Zizi Papacharissi (2008) que explica que não é por existir um maior acesso aos conteúdos informativos, com mais canais de informação abertos, que haverá maior participação e integração dos cidadãos. Paralelamente, nada garante que as elites consagradas noutros espaços mediáticos não transitem esse poder para os espaços digitais (Valtysson, 2010). Utilizando o exemplo do Facebook e do Twitter, conseguimos compreender que as pessoas mais seguidas nestas duas redes são figuras públicas que alcançaram a sua notoriedade em outros espaços. Mais uma vez, o espaço digital, visto em muitas ocasiões como o ambiente ideal para a concretização do espaço público idealizado por Habermas, comporta elementos que o colocam ao serviço das lógicas instrumentais de poder que se perpetuam em outros locais (Valtysson, 2012b).  Todos os elementos que aqui apresentamos permitem-nos confrontar a promessa de que os meios digitais iriam cumprir os desejos de uma democracia direta com mais cautela. Por um lado, são espaços que podem ser dominados por elites e a maior abertura e quantidade de informação não garantem, de todo, uma maior integração por parte dos cidadãos. Por outro lado, as instâncias governativas prestam pouca atenção a este fenómeno, reduzindo as hipóteses para 
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que os cidadãos tenham uma influência mais ativa no processo de decisão (Papacharissi, 2004: 269).  Deste modo, conseguimos compreender as possibilidades que a Internet traz para a afirmação de um novo terreno que permita cumprir o ideal da esfera pública burguesa. Sem querermos perder a lucidez que encontramos nas visões mais positivistas, decidimos contrabalançar com posições mais cautelosas. Apesar de a Internet permitir novos fora de discussão, onde novos atores podem efetivar a sua cidadania, nada impede que este espaço seja ocupado pelas vozes que se perpetuam em meios mais tradicionais. Como foi possível comprovar nas referências elencadas, a rede é facilmente penetrável por indivíduos que aí pretendam perpetuar o poder que possuem noutros espaços.    1.4- Para reflexão: Uma esfera pública social que acontece em movimento  O desenvolvimento das novas tecnologias de informação, com especial relevo para os media sociais, abriu novas arenas de discussão, acessíveis a qualquer pessoa. Além disso, se combinarmos estas plataformas com os periféricos de informação móvel, compreendemos que os cafés e os salões de chá, apresentados por Habermas, têm, hoje, um perfil desprovido de qualquer elemento físico e temporal. Podem acontecer em qualquer lugar e a qualquer hora. Os utilizadores de periféricos de informação móvel podem, desde que ligados à Internet, entrar em qualquer tipo de fórum, sem precisarem de estar num determinado espaço.  A conversação online acontece cada vez mais em movimento, e nos intervalos entre as tarefas mais importantes e rotineiras. Podemos debater sobre as próximas eleições no metro ou enquanto esperamos para sermos atendidos num qualquer restaurante. Além disso, temos um conjunto de destinatários quase ilimitado. Usando o exemplo do Facebook, por se tratar da rede de media social com mais utilizadores em Portugal, uma mensagem pode chegar ao feed de milhares de pessoas em poucos segundos.  Tendo em conta todos estes fatores, é com naturalidade que surgem visões mais positivas da Internet como fator promotor do desenvolvimento das esferas públicas contemporâneas. 
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Porém, devemos atentar a elementos que contribuem para o condicionamento desta ideia. Em primeiro lugar, não podemos esquecer o risco de cingirmos a nossa visão àquilo que acontece na parte ocidental do nosso planeta. Se a Internet é para nós um bem totalmente adquirido, o mesmo não acontece em outras partes do mundo. Países há onde é totalmente condicionada pelas forças de poder.  Quando nos apresentam a ideia de um espaço verdadeiramente horizontal, que se opõe à ideia top-down dos meios de massa, devemos ser cautelosos na sua aceitação. A verdade é que com o crescimento da influência de redes como o Facebook ou o Twitter na realidade mediática atual, as forças de poder moveram-se para esses espaços. Basta fazer uma análise às figuras que mais seguidores têm no Facebook para comprovarmos esta mesma ideia. Jogadores de futebol, atores de cinema e músicos dominam em todas as redes sociais. São pessoas, que tendo dominando nas suas áreas de atuação, transferiram para a Internet o seu capital de influência. Ao longo do nosso estudo de caso, vamos tentar compreender de que forma é que os meios analisados utilizaram o contributo dos cidadãos nas redes de media social. Tentaremos compreender se estes fóruns são repercutidos e valorizados pelos meios mais tradicionais.    



 81
2- A eterna promessa de participação  Neste nosso trabalho já tivemos a oportunidade de abordar a importância que as novas tecnologias de informação assumem no imaginário de quem projeta uma esfera pública sustentada nas ferramentas digitais. Tendo em conta que a nossa tese se debruça sobre as tecnologias de informação móveis, julgamos importante compreender o posicionamento de diferentes investigadores face aos desenvolvimentos tecnológicos e à forma como estes podem influenciar os cidadãos ao nível da participação.    2.1- A tecnologia como miragem integradora  A Internet, assim como todas as ferramentas que lhe são adjacentes, é muitas vezes encarada como o elemento que faltava para que os cidadãos comecem a assumir uma postura mais ativa no seu dia-a-dia, voltando a interessar-se pelas questões políticas e sociais que os rodeiam. Antes de partirmos para a abordagem à forma como as diferentes tecnologias de informação são encaradas, vamos procurar compreender a razão para que tal exigência seja constantemente levantada. Daniel Lee Kleinman e a sua equipa (2009: 222), na abordagem que fazem ao envolvimento dos cidadãos norte-americanos em matérias de interesse cívico, identificam uma mudança de paradigma que se reflete na forma como estes cidadãos se encontram cada vez menos face-a-face, para desenvolver ligações sociais. A falta de conexão faz com que o entendimento dos vários setores da sociedade seja menor, levantando uma série de constrangimentos na hora de se desenvolver um sentido de missão comum.  Também Luís Miguel Loureiro (2011: 449) fala de um dos problemas da contemporânea crise da democracia: “A cidadania, sublimada no voto em eleições, reduz o cidadão ao eleitor”. Continuando suportados nas palavras do investigador, compreendemos que o cidadão “é verdadeiramente eufemizado como sujeito político através do triunfo da substituição representacional, pela qual é individualmente responsabilizado sem ter, de facto, qualquer responsabilidade ou intervenção futura na condução dos verdadeiros processos de tomada de decisão”. 
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Esta questão é igualmente abordada por Peter Dahlgren (2007) na introdução à obra que organiza, Young Citizens and New Media: Learning for Democratic Participation, destacando três importantes fatores que fazem com que a população, especialmente a mais jovem, se afaste da vida política:  

• A crescente distância social entre os cidadãos e os seus representantes e o maior poder do setor corporativo; 
• A conglomeração da indústria mediática, em comunhão com a desregulação neoliberal, faz com que aumente a pressão para maiores lucros em reduzidos espaços de tempo, deixando cair uma série de valores que fazem parte da identidade dos media; 
• A entrada do jornalismo em terrenos como o infotainment e o sensacionalismo.  De acordo com o autor, se juntarmos a descrença dos cidadãos nas forças políticas com a incapacidade dos media em informar as populações, conseguimos compreender, por exemplo, a razão de existirem elevadas taxas de abstenção nas eleições. Isto é perigoso para o bom funcionamento das sociedades, mas também para a sobrevivência do jornalismo. Desenvolvendo-se numa cultura popular ubíqua, e em contextos onde o entretenimento impera, os conteúdos informativos tradicionais são menos consultados. Não é claro compreender se a oferta mediática que existe é capaz de fornecer conteúdos que permitam aos cidadãos estarem informados sobre os assuntos mais importantes.   É neste contexto que Sonia Livingstone (2010: 104) refere que os novos media, devido ao ser perfil mais aberto, encerram uma série de oportunidades para o panorama mediático. Já os meios de massa são muitas vezes encarados como os principais responsáveis pela queda de envolvimento dos cidadãos em matérias de ordem cívica. Tal facto fica a dever-se a uma cultura mediática centrada no consumo e no entretenimento, contribuindo para que os espaços dedicados ao enriquecimento cultural e cívico sejam reduzidos. Valores como a responsabilidade, a autenticidade e a confiança são questionados pelos cidadãos, abrindo-se, assim, espaços para o crescimento de novos canais de informação que cumpram estas necessidades e exigências.  Suportados no trabalho desenvolvido pelos três investigadores mencionados, conseguimos compreender que as promessas sobre as novas tecnologias de informação, onde 
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podemos incluir os periféricos móveis, são muitas vezes encaradas como uma oportunidade de completar os espaços deixados em aberto por parte dos tradicionais meios de massa.   É através das ferramentas digitais que encontramos a possibilidade de libertação da palavra (Lévy, 2003), refletida numa nova Ágora, que se assume como uma comunidade política de indivíduos autónomos, comprometidos individualmente, ligados na e pela rede (Lopes, et al., 2012: 89). É recorrente encontrar discursos sobre as novas tecnologias de informação e de comunicação, que não cessam de prometer a acessibilidade generalizada à informação, num circuito global, que comporta e convoca uma nova democracia, promotora de uma ciberdemocracia. Henry Jenkins (2006; 2014) é um dos nomes incontornáveis quando falamos das promessas de participação ancoradas no desenvolvimento das várias tecnologias de informação. Depois de ter publicado em 2006 o livro Convergence Culture: Where old and New Media collide, em 2014 lançou o trabalho Rethinking Convergence/Culture, aproveitando para contestar algumas das críticas que lhe foram feitas na obra anterior. Nas primeiras páginas do trabalho mais recente, o investigador norte-americano explica que sempre que uma nova plataforma de comunicação se torna disponível é recorrente encontrar discursos otimistas em relação à postura mais ativa dos cidadãos. Por exemplo, quando os sistemas de rádio começaram a ser amplamente utilizados, as suas possibilidades de transmissão e receção foram encaradas como elementos importantes para o desenvolvimento de uma sociedade mais democrática. Conseguimos compreender que a Internet e os dispositivos que lhe estão adjacentes funcionam como renovadores da esperança de uma postura mais ativa, assente nos ideais da participação.  Os media sociais são constantemente abordadas nos estudos desenvolvidos a este nível. Por exemplo, Kperogi (2011: 319) apresenta-nos o efeito YouTube que consiste na partilha de vídeos, normalmente criados por cidadãos comuns, de forma global e gratuita, através de plataformas como o YouTube, o Vimeo, entre outras. Uma das principais diferenças entre os novos media e os meios de massa está assente nos sistemas de influência. Williams e Carpini (2004: 1213) apresentam essa mesma ideia, explicando que os meios de massa, assentes na lógica do gatekeeper, privilegiavam um único eixo de influência, desenvolvido através da interação entre as elites, particularmente as políticas, e os jornalistas. Este relacionamento era inquebrável e imune à influência de uma qualquer força estranha. No entanto, os dois autores explicam que os novos media vieram romper com esse sistema, de três formas diferentes: 
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• Primeiro, a expansão dos meios de comunicação politicamente relevantes e a indefinição de géneros levaram a uma luta dentro dos próprios media na definição do papel autoritário de gatekeeper; 
• Em segundo lugar, a expansão dos órgãos de comunicação social e o obliterante ciclo das notícias criaram oportunidades para que atores políticos alternativos assumissem uma maior influência na definição da agenda política; 
• Finalmente, a mudança no ambiente mediático contribuiu para a criação de novas oportunidades para que os cidadãos penetrem nesta realidade, compreendendo melhor os meandros do universo político. Trata-se, portanto, de um ambiente marcado pela criação e desenvolvimento de uma multiplicidade de portas através das quais a informação passa para os públicos. Há mais conteúdos, disponíveis nos mais distintos canais. É um ambiente que privilegia a difusão rápida e personalizada.   Dan Gillmor (2004: 14), em We The Media, chamava já a atenção para três aspetos importantes que estavam em mutação na vida pública, com uma ênfase especial no sector da comunicação: 
• As pessoas externas podem entrar mais facilmente nos territórios dominados pelos órgãos de comunicação social com mais poder; 
• A informação circulante no interior desses grupos começa a extravasar com maior facilidade os limites impostos por essas mesmas organizações; 
• Os conteúdos que fogem ao controlo das organizações tradicionais ganham uma vida própria, mesmo quando se trata de informação não verdadeira.  A personalização dos conteúdos é um dos traços distintivos da forma como os cidadãos podem aceder à informação através dos media digitais. No entanto, Christian Rosen (2005), em Age of Egocasting, recupera uma declaração de Umberto Eco que falava assim do controlo remoto: “Trata-se de um dispositivo que permite às pessoas transformar algo que era suposto ser dogmático – para fazer rir e para fazer chorar – numa colagem livre. O comando da televisão pode tornar a televisão num verdadeiro Picasso”. Avançando no tempo até aos dias de hoje, constatamos que as oportunidades que os 
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cidadãos possuem para a personalização dos conteúdos informativos que recebem são maiores e mais poderosas. Um dos conceitos suportado neste terreno é o de gatewatcher. À primeira ação de gatekeeping dos jornalistas, segue-se uma segunda protagonizada pelos utilizadores. No entanto, e de acordo com João Canavilhas (2010: 5), esta segunda fase difere da primeira na medida em que já não se trata de selecionar ou resumir a informação, mas antes de indicar pistas de leitura. As mais recentes tecnologias móveis contribuem ainda de uma forma mais feroz para a relevância da partilha de conteúdos entre cidadãos comuns. Mais do que alguma vez, podemos partilhar praticamente todos os tipos de informação, independentemente da sua natureza ou do local onde estamos. Os media sociais são apenas um dos vários veículos que permitem que cada pessoa coloque à disposição de milhões de utilizadores vários registos, de ordem informativa ou de outro tipo de natureza.  Não se trata, porém, de uma realidade exclusiva dos últimos anos, uma vez que Gilmor (2004: 54), referindo-se de uma forma particular às possibilidades levantadas pelos blogues, explicava que os cidadãos estavam já a receber conteúdos produzidos pelos seus pares: ou seja, por cidadãos comuns que têm como objetivo principal partilhar esses conteúdos, contribuindo para um debate criado e desenvolvido fora das arenas tradicionais e longe das estruturas normativas que pautam o jornalismo. Trata-se, desta forma, de um ambiente mediático que permite ouvir muitas vozes heterogéneas. Este é apenas um dos exemplos que o autor utiliza para demonstrar a forma como os cidadãos ultrapassam as barreiras de um sistema de comunicação que é dominado por determinados atores. Estes atores, que podem ser individuais ou importantes corporações, assumem um papel decisivo no sistema de comunicação. Tudo isto se torna compreensível se atentarmos ao facto de que os jornalistas, por exemplo, apenas são chamados para assuntos que interessam a esses atores, que pretendem, assim, perpetuar um sistema de comunicação de dentro para fora. Gilmor fala-nos do caso particular da população iraquiana que utilizou a blogosfera para relatar a sua experiência pessoal, principalmente durante a ocupação das forças da NATO, num ecossistema em que nada privilegiava a atividade dos cidadãos.  Iremos ao longo do nosso trabalho dedicar uma atenção particular às noções de gatekeeping / gatewatching aplicadas aos meios de comunicação digitais. Para a discussão que queremos desenvolver, importa, sobretudo, saber que há um maior número de cidadãos a consultar a informação através de plataformas web, não só porque os meios estão nesses espaços, mas porque confia verdadeiramente naquilo que aí é partilhado. Esta realidade vai ao encontro de um 
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dos pressupostos para a formação de uma comunidade, marcando a diferença entre os meios mainstream e os novos media. O investigador João Canavilhas, através do trabalho desenvolvido por Shirky (cit in Canavilhas, 2010: 6), refere que as audiências são caraterizadas pela relação unidirecional entre os emissores e os receptores, numa lógica de um para muitos, e pela inexistência de relações entre os diversos recetores. Trata-se de um modelo característico dos media tradicionais. Contrariamente, nas comunidades observa-se uma comunicação com sentido bidirecional, de muitos para muitos, existindo espaço para o desenvolvimento de relações próximas entre os seus membros. No caso dos media sociais e em todos os meios interativos, onde as pessoas podem partilhar diversos conteúdos, experimentamos um modelo mais próximo do de comunidade.  É neste contexto que conseguimos encontrar algumas pistas que nos indicam a promessa do empowered user. Num trabalho desenvolvido em torno das possibilidades de participação dos telespetadores portugueses nas emissões informativas do Euro’12, encontramos a seguinte referência sobre o empowered user:  “ O novo sujeito empowered que supletivamente surge em seu auxílio já não é, pois, esse espectador passivo e separado, mas aquele outro sujeito flexível, imersível e mobilizável que, emergindo da efectualidade quotidiana, âncora nas capacidades e valências aí adquiridas (e inevitavelmente promovidas pelas tecnologias), a sua autonomização e, consequentemente, a sua capacidade de intervenção individual num mundo comum” (Lopes et al., 2013: 38) .  Este novo utilizador é o ator principal da luta pelo domínio da Ágora pública, que, de acordo com Manuel Castells (2004: 197), é o desafio político mais importante que a Internet apresenta aos seus utilizadores. Para além das oportunidades que encerra para a partilha de conteúdos e para a conversação entre utilizadores, abre igualmente as portas à criação de material informativo que muitas vezes não é integrado nos media tradicionais. Conseguimos encontrar ao longo da literatura analisada uma série de exemplos da forma como os media sociais, em muitos casos associados aos periféricos de informação móvel, permitem a circulação de conteúdos desenvolvidos por cidadãos comuns. As tragédias ou as manifestações são o cenário onde estas possibilidades ganham ainda um maior relevo. É isto que 
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Ethan Zuckrman (2012: 281) explica quando aborda a noção de attention activism14. Trata-se de um conceito que ganha maior importância quando constatamos a forma como os cidadãos se envolvem em matérias de relevo para toda a sociedade. Mais uma vez, vemos o quão importante é a análise destas possibilidades quando aplicadas a um objetivo comum. Tal como é referido por Jenkins (2014: 184), a nossa preocupação não deve recair na forma individual como cada pessoa se envolve em determinada matéria, mas sim no resultado de um envolvimento comum e partilhado por várias pessoas.  Um destes casos é apresentado por Anna Reading (2011) no trabalho sobre os ataques bombistas na cidade de Londres, em 2005. A autora começa por explicar que as imagens que chegaram às redações através dos telemóveis das pessoas que viveram de perto este ataque terrorista são um exemplo de fontes alternativas. Os testemunhos móveis providenciam a memória comunicativa pessoal e co-presente, da parte dos sobreviventes e testemunhas. Estas imagens capturadas por cidadãos comuns foram amplamente difundidas pelos meios mainstream que as utilizaram, nunca as tendo conseguido se não fosse a vontade dos cidadãos para as capturar e tornar públicas. Mas, os conteúdos não circularam apenas através dos veículos tradicionais e é aqui que a Internet e a atividade pessoal dos cidadãos ganham maior relevo. As imagens capturadas pelos sobreviventes rapidamente deixaram de ser exclusivas das redes tradicionais, como a imprensa e a TV, e passaram a ser partilhadas através de emails e de outros dispositivos que estão intrinsecamente relacionados com o universo digital da web. A forma rápida e instantânea com que a informação ecoou não apenas nos meios tradicionais, mas também nas ferramentas que a Internet disponibiliza, é a prova de que estamos a viver no interior de uma nova ecologia mediática. A juntar a este fenómeno, podemos ainda falar do facto das principais imagens associadas a este acontecimento serem da responsabilidade de cidadãos, que nos levam a equacionar a possibilidade levantada pela investigadora ao aferir que a nossa experiência pessoal deve ser mediatizada (Reading, 2011: 306). Mais uma vez, podemos destacar a importância da noção de comunidade.  De forma a compreender melhor a mediatização da experiência pessoal de cada pessoa, a docente de comunicação faz uma comparação entre os atentados em Londres, em 2005, e a                                                         14 Consultado em: http://connectedlearning. tv/ethan-zuckerman-attention-activism-and-advocacy-digital-age.  
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tragédia de 11 de setembro, de 2001, nos Estados Unidos da América. Se em 2001 os telemóveis fossem tão desenvolvidos como são hoje, em vez de termos tido apenas acesso às chamadas que as pessoas que se encontravam nas torres realizaram para os seus familiares, teríamos tido acesso a imagens e aos emails trocados nesse dia trágico. Os dispositivos móveis consagram a possibilidade de diminuir o tempo entre o acontecimento e o instante em que passa a ser mediatizado. O temporal e o espacial estão unidos. O emissor executa a sua mensagem quase ao mesmo tempo em que o receptor a recebe. Neste tipo de modelos, os objetos estão posicionados como num presente simétrico de um processo intersubjetivo (Holmes, 2005: 124). Acontece, com maior frequência, que esses acontecimentos ainda estão a decorrer quando passam a ser do conhecimento público. Este tipo de dispositivos faz com seja mais fácil e rápido distribuir informação por diversas partes do planeta. Podemos ainda acrescentar as virtudes do processo de digitalização que tornam possível consultar sempre que queremos os diferentes conteúdos (Reading, 2011). Também Gilmor (2004: 49) indaga sobre o 11 de setembro de 2001, questionando sobre o que poderia ter acontecido com as nossas memórias e as imagens que a compõem, se as vítimas desses atentados estivessem munidas de smartphones nos minutos fatídicos.  Um outro exemplo, em relação ao potencial que os media sociais têm na forma como os cidadãos se envolvem em matérias de interesse social, é apresentado por uma equipa de investigadores liderada por Kjerstin Thorson (2013). Neste trabalho, os vários autores procuraram compreender de que forma é que YouTube e o Twitter contribuíram para a circulação de conteúdos e para a organização do movimento occupy. Um dos primeiros aspetos destacados pelos autores refere-se ao potencial que as ferramentas digitais têm para mostrar aquilo que os media tradicionais não conseguem fazer passar. Por exemplo, os vídeos capturados pelos manifestantes que mais tarde chegaram à opinião pública permitiram fazer com que se conhecesse a brutalidade da ação de algumas forças policiais durante os principais eventos organizados pelos ocupas.  Em We the Media, Gilmor (2004) aponta mais que um exemplo da forma como por vias alternativas se conseguiu influenciar a agenda mediática. O caso utilizado prende-se com as imagens que o exército norte-americano deixou escapar dos maus tratos aplicados aos prisioneiros iraquianos que chocaram a opinião pública. Neste livro, o autor relata a importância que os canais alternativos tiveram para que estes elementos se tornassem públicos. Williams e Carpini (2004) vão claramente ao encontro desta nova realidade, quando nos explicam que, até há muito pouco 



 89
tempo, os meios de massa eram capazes de controlar tudo aquilo que saía para o público. Hoje, os cidadãos têm a possibilidade de disponibilizar a informação para todos. Há ainda a oportunidade de aceder à informação proveniente de importantes fontes, que para serem ouvidas não precisam da mediação dos jornalistas, uma vez que, através dos media sociais, o conseguem. Neste novo ambiente, é muito mais complicado controlar a forma como os fluxos se desenvolvem. O papel dos jornalistas e o dos estrategas de comunicação torna-se muito mais árduo e a comunicação unidirecional, de dentro para fora, mais difícil de se perpetuar. A equipa de Thorson (2013) vai mais longe ao explicar que o material recolhido pelos cidadãos constitui um importante contributo para o desenvolvimento e para a o alargamento do conceito de vigilância. Este conceito, funcionando quase como um panóptico inverso, permite que se mantenha uma atenção especial nas pessoas que estão no poder, deixando claro o objetivo de diminuir o fosso existente na relação que as elites de poder têm com os cidadãos comuns. O movimento occupy ganhou especial protagonismo quando desenvolveu as suas ações em Wall Street, mas rapidamente se alargou a todo o planeta, conseguindo réplicas noutros países, muito graças à possibilidade que as redes socais possuem. Estas ferramentas assumem-se como uma das principais diferenças entre as manifestações atuais e aquelas que aconteciam antes da Internet se estabelecer como a rede poderosa que hoje é. Os custos para a captação de material e armazenamento de conteúdos alternativos aos produzidos pelos media tradicionais são menores e a rede permite que a informação circule de um modo mais rápido e alargado. Tudo isto contribui para o desenvolvimento de uma paisagem de protestos contemporâneos, sem precedentes, com uma ampla capacidade de chamar a atenção de vários cidadãos, que se envolvem e colaboram no terreno ou online em questões “cross-national, cross-issue, and cross-ideological” (Thorson, et al., 2013: 4). Todos os autores vão ao encontro daquilo que Jenkins (2014: 284) refere ao explicar que a preocupação não no envolvimento individual de cada cidadão, mas no resultado de um envolvimento comum e partilhado por vários indivíduos.  Os elementos deste novo ambiente mediático concedem ao público novas oportunidades de coletivamente se tornarem mais ativos e mais perto dos eixos de poder naquilo que Fiske (1996: 7) metaforicamente apelida de rios de discurso:   “Às vezes, o fluxo é relativamente calmo; outras vezes, as correntes, que perturbam até as 
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profundezas das superfícies mais calmas, irrompem em turbulência. Rochas e promontórios podem transformar as suas correntes em remoinhos e contra-correntes; podem mudar a sua direção ou inverter o seu fluxo. As correntes que fluíam em conjunto podem ser separadas, e ligadas uma à outra, produzir conflitos através da calmia. São correntes profundas e poderosas...e estes tópicos discursivos giram um no outro - cada um é turvado com o lodo dos outros e nenhum pode continuar a fluir na pureza imaculada ou no isolamento. Os eventos mediáticos são lugares de grande visibilidade e de turbulência máxima”.   Nestes rios, onde os fluxos escapam às margens, as forças que estavam historicamente separadas influenciam-se mutuamente de uma forma imprevisível. Os campos de batalha que estavam separados por barreiras de betão estão próximos. As barreiras quebram, acompanhando o poder imposto pelos fluxos. Desta forma, conseguimos compreender os vários discursos que, de uma ou outra forma, contribuem para as teses que vaticinam que, mais cedo ou mais tarde, os cidadãos terão acesso a uma participação ativa nos vários processos do seu dia-a-dia. Através das referências que aqui apresentamos torna-se fácil cair na tentação de enveredar pela retórica da inevitabilidade que, neste caso particular, nos poderia levar a assumir que toda a tecnologia contribui para uma maior e melhor democracia. Neste sentido, vamos procurar analisar este discurso positivista, confrontando-o com visões mais cautelosas sobre a relação entre a tecnologia e o processo de participação.    
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2.2- A perversão das promessas tecnológicas  Depois de termos centrado a nossa atenção nos discursos mais integradores da tecnologia quanto à respetiva contribuição para uma maior atividade dos cidadãos em matérias cívicas, vamos contrapor algumas visões mais cautelosas sobre o assunto. Neste sentido, salientaremos algumas reflexões que nos levam a equacionar qual o verdadeiro propósito da indústria mediática quando abre as portas aos cidadãos.   No trabalho “A TV portuguesa à procura de cumprir uma promessa de participação” é lançada esta pertinente questão: “Não estaremos, contudo, a falar também, muito mais, de um futuro desejado pela libido tecnologizante mercadológico do que, propriamente, de uma concretização empírica social?” (Lopes, at al., 2012:89).  Se nos circunscrevermos ao panorama audiovisual português dos primeiros anos do século XXI, verificamos que os canais de TV abrem os seus programas em franjas de menor audiência. Ao serem emitidos a meio da manhã ou a meio da tarde, longe do prime time, impossibilitam as camadas da população mais ativas de tomarem parte desse debate (Lopes, et al., 2013). Esta realidade permite questionar qual o verdadeiro intuito dos vários operadores em Portugal quando emitem os fóruns do telespetador  Num trabalho que desenvolveu sobre a forma como a CNN incorpora na sua estratégia o contributo dos cidadãos, Farooq Kperogi (2010) chama a atenção para uma situação um tanto ou quanto perversa. Apesar da CNN, à semelhança de outras gigantes operadoras que trabalham no campo dos media, possuir uma rede de colaboradores presentes um pouco por todo o planeta, reconhece-se que essa rede nunca poderá ser omnipresente. Através das aplicações que a gigante norte-americana tem para smartphones, qualquer pessoa pode tirar uma fotografia, captar som e imagem e escrever um texto que poderá enviar para a redação da CNN. Depois dos conteúdos serem analisado, podem, ou não, ser colocados online. Se, por um lado, é aberta uma janela de oportunidades para que os cidadãos assumam um papel mais ativo no processo informativo, a CNN pode contar com uma rede de colaboradores mais alargada, sem qualquer tipo de custo acrescido. Através deste exemplo particular, identifica-se um aspeto interessante: A cooptação hegemónica por parte dos grandes grupos de media do trabalho desenvolvido pelos cidadãos, que, de certa forma, poderiam ser uma fonte de concorrência. O trabalho criativo desenvolvido pelos cidadãos comuns acaba, quase sempre, por ser usado sem que os seus autores sejam 
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identificados, ou recebam qualquer contributo pelo trabalho que desenvolvem. Por mais correspondentes que qualquer meio possua, nada poderá fazer frente a uma legião de cidadãos portadores de smartphones e com vontade de assumir um papel ativo na realidade informativa (Kperogi, 2010: 326).  Também Jenkins fala da perversão presente ao nível da participação, fazendo uma comparação entre aquilo que pensava em 2006, aquando da publicação de Cultura da Convergência, e a forma como encara esta realidade passada uma década. Neste sentido, o professor da Universidade da Califórnia do Sul explica que está muito mais consciente da força que determinadas empresas exercem com o objetivo de “controlar e mercantilizar o desejo popular de participação” (Jenkins, 2014: 272).  Os exemplos acima referidos permitem compreender que a abertura da Internet e as suas potencialidades podem esbarrar em determinadas barreiras, aniquilando qualquer efeito democratizador. Um dos pressupostos apontados para o sucesso das ferramentas digitais é o da  possibilidade de abrir a esfera pública a novos atores, contribuindo, deste modo, para uma esfera pública menos dependente das elites. No entanto, na web, e no caso particular dos media sociais, as elites continuam a ser mais ouvidas e consultadas. Todas as possibilidades atribuídas às ferramentas digitais eram assumidas como uma provocação às elites que se encontravam no poder e à sua relação com os diversos produtos mediáticos. Contudo, e para frustração de muitos positivistas face às possibilidades da Internet, estas elites alargaram a sua rede de poder na nova realidade (Williams & Carpini, 2004: 1214). Com base nestes argumentos, podemos enunciar os pontos apontados por Peter Dahlgren (2007) sobre a Internet e o seu papel no desenvolvimento de uma democracia mais equilibrada:  

• As grandes potencialidades que resultam do desenvolvimento da Internet não provocaram grandes alterações nas estruturas democráticas. As forças políticas que dominavam o poder noutras esferas estão a transferir esse poder para as novas esferas, reforçando a relação top-down; 
• As novas formas de organização política, com um perfil mais horizontal, são antagónicas aos modelos democráticos mais tradicionais. Esta inadaptação é responsável pelo conflito que se cria entre o modelo político mais tradicional, 
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próximo dos mass media, e o mais atual, muito influenciado pela comunicação digital.   Trata-se, antes de tudo, de uma questão sociológica que, apesar de todo o potencial tecnológico que as mais recentes tecnologias de informação encerram, nos faz encarar com cautela os discursos relativos à postura participativa dos cidadãos. Atrás, distinguimos comunidade de audiência. Cientes das potencialidades que os novos media comportam, e da vontade que os cidadãos têm de emergir da passividade, os media criaram contas nos vários media sociais e assumem, igualmente, uma maior presença nas várias plataformas móveis. Esta aposta consiste numa estratégia que contribui para a fidelização das suas audiências, antes sequer de poderem assumir uma postura mais ativa no processo informativo (Canavilhas, 2010). É relativamente a esta vontade de participação que Lev Manovich (2001) reflete, quando questiona a origem da crescente vontade de participação da sociedade atual. Para o autor isso pode estar relacionado com a demanda da sociedade de massas moderna pela estandardização. Os objetos, onde podemos incluir os mediáticos, precisam de ser unificados e os meios pelos quais são unificados precisam, igualmente, de serem estandardizados. A opinião é constantemente colocada em prática, tornando-se um alvo fácil para processos de manipulação. O que era um objeto privado e individual é transformado em público e pode ser regulado. O que era único é transformado num produto para as massas e o que estava escondido na mente de uma pessoa pode ser colocado em público e disponível para milhões de cidadãos.  É possível compreender esta resolução teórica desenvolvida pelo autor, ao analisar, por exemplo, o fenómeno das selfies. A palavra foi utilizada pela primeira vez em 2002, num post de um fórum australiano na Internet em que o interveniente descrevia o seu auto-retrato, antes de concluir: “Lamento que não esteja focada. É um ‘selfie’”. O termo começou a ser bastante notado em 2013, em especial a partir de agosto desse mesmo ano, quando um ‘selfie papal’ deu a volta ao mundo na Internet, com o Papa Francisco a posar junto a um grupo de adolescentes numa fotografia tirada por um deles 15 . O fenómeno atingiu um patamar ainda maior graças ao desenvolvimento dos periféricos de informação móvel que comportam poderosas câmaras, encorajando a captura de cada instante do nosso dia-a-dia. Tal ficou provado na cerimónia de                                                         15 Consultado em: https://www.publico.pt/2013/08/31/sociedade/noticia/papa-francisco-olhou-para-um-smartphone-sorriu-e-a-fotografia-tornouse-viral-1604536 
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entrega dos Óscares, em 2014, quando Ellen DeGeneres juntou vários atores famosos e tirou uma selfie com seu smarphone. A fotografia foi depois partilhada um pouco por todo o mundo, merecendo réplicas por parte de cidadãos comuns. Este fenómeno é levado ao extremo, por exemplo, quando encontramos relatos de jovens que correm verdadeiros riscos de vida em busca da selfie perfeita de forma a obter o maior número possível de gostos ou de comentários nos media sociais que constituem uma importante parte da sua rotina. No fundo, isto mais não é do que a manifestação de um sintoma típico da sociedade ocidental, que prefere a ansiedade à certeza da verdade. Vive o desejo da instantaneidade e do perpétuo contato, associados à fixação pelo meio em si (Holmes, 2005: 124).  Toda esta tecnologia pode fazer com que nos tornemos sujeitos repetitivos, deixando de lado tudo aquilo que, de certa forma, nos deveria tornar únicos. Podemos, ainda, questionar qual o verdadeiro valor que este tipo de comportamentos tem para o enriquecimento dos cidadãos. O que muitas vezes encontramos nas várias plataformas da Internet é um novo terreno para a autorrealização individual, capaz de promover os 15 minutos de fama, naquilo que Christine Rosen (2005: 52) apelida de Egocasting:   “Ao dar-nos a ilusão do controlo perfeito, estas tecnologias arriscam acabar com as possibilidades de sermos surpreendidos. Elas não promovem a cultivação do gosto, mas a entorpecente repetição de fetiches. E contribuem para aquilo que pode ser chamado de “Egocasting”, a busca completamente personalizada e completamente estreita do próprio gosto pessoal”.   Escravizados pelos nossos pequenos mundos tecnologicamente construídos, é mais difícil encontrar oportunidades que nos permitam apreciar a individualidade genuína de cada indivíduo. O facto de nós escolhermos aquilo que queremos ler, o que queremos ver e ouvir não é, per se, uma situação perigosa. Aliás, iremos desenvolver mais à frente estas possibilidades, relacionando-as com as potencialidades promovidas pelos dispositivos de informação móvel. Porém, a relutância em reconhecer os potenciais excessos destas oportunidades– a fetichização, a grande impaciência cultural e o triunfo da escolha pessoal sobre todos os padrões críticos – pode, de facto, ter limitações. Um dos conceitos que frequentemente encontramos ao longo da análise que desenvolvemos em torno das propostas para uma atitude mais ativa dos cidadãos é a interatividade. Trata-se de um conceito que merece uma maior atenção quando aplicado às novas 
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tecnologias de informação, associadas à Internet. É, igualmente, uma ideia que tem merecido a atenção de vários investigadores que a procuram desconstruir, evitando toda a neblina positivista que, às vezes, turva a visão de quem desenvolve trabalho na área dos novos media.  Um dos trabalhos mais influentes que encontramos sobre este tópico é o The Language of New Media, escrito por Lev Manovich, em 2001, quando os discursos favoráveis às potencialidades da Internet, e das tecnologias de informação que lhe estão associadas, floreavam em qualquer esquina. Neste ambiente, o professor da The City University of New York fala um pouco daquilo que considera ser o mito da interatividade. Para Manovich (2001), o conceito de interatividade, quando usado em comunicação processada através de computadores, é uma tautologia. Sempre que um objeto é representado num sistema computacional é interativo. Deste modo, escrever que este tipo de sistema é interativo é, desde logo, inexpressivo. O autor refere, por exemplo, que a arte, desde a mais antiga até à mais contemporânea, assume um perfil bastante interativo. Por exemplo, as elipses nas narrações literárias e os espaços em branco numa tela de pintura. Todos estes elementos obrigam a um exercício por parte de quem recebe a mensagem, criando uma interação entre a mensagem dos artistas e o imaginário do receptor. Os novos media levam cada uma das técnicas desenvolvidas pela arte mais longe, exigindo novas capacidades físicas e cognitivas aos seus utilizadores. No fundo, os elementos artísticos são responsáveis pela preparação das nossas mentes para a realidade dos media eletrónicos, que vão desenvolvendo a sua atividade através de sistemas computorizados. O investigador não nos fala apenas dos riscos em utilizar o termo interatividade nos processos de ligação entre os cidadãos e os sistemas eletrónicos. Voltando um pouco ao exercício que desenvolvemos há pouco, Manovich (2001) lança um alerta relativo aos perigos da participação, evocando os riscos que existem de nos tornarmos repetitivos e, de certa forma, normativos. As sistemáticas evocações para colocarmos a nossa vida online fazem com que o termo upload seja quase como sentido obrigatório no nosso dia-a-dia. Viver deixou de ser suficiente e é tão ou mais importante partilhar o que vivemos, deixando de lado tudo aquilo que nos deveria tornar únicos. Ainda a este nível, o autor refere, usando o exemplo dos hiperlinks, que estamos a diminuir a nossa capacidade de ação e de opção pessoal. Se antigamente tínhamos a possibilidade de imaginar o que vem a seguir a cada uma das linhas que lemos no jornal, hoje somos convidados a seguir uma teia de ligações imaginadas por alguém e que, a partir do momento em que 
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aceitamos tal convite, passam a ser parte da nossa experiência mais pessoal. Os meios de comunicação mais tradicionais, como o cinema, pediam que nos identificássemos com a imagem corporal de uma determinada pessoa. O que acontece atualmente é que os meios mais modernos nos pedem que nos identifiquemos com a imagem mental de um determinado indivíduo. Esta preocupação é igualmente levantada por David Holmes (2005: 151) que, sobre os riscos da comunicação online, diz que o facto de os avatares falarem entre si, por intermédio da construção de outros, faz com que se perca a essência da comunicação humana. Incidindo sobre a televisão, a equipa coordenada por Felisbela Lopes (2012: 89) sublinha o seguinte:  “Apesar de, à superfície, se assumir a aparência de uma evolução no sentido integrador do recetor-utilizador, o dispositivo digital, analogicamente configurado, que elabora socialmente o ecrã televisivo contemporâneo, mantém um conjunto de características sociotécnicas que só excecionalmente o poderão definir como ‘interativo’. Será relativamente incontroversa a noção de que, apesar de toda a panóplia de novas potencialidades tecnológicas, o zapping síncrono e a possibilidade de dessincronização decorrente da gravação de programas permanecem como modos preferenciais de intervenção do receptor sobre os conteúdos programáticos de som e de imagem que lhe chegam” .    Desta forma, ficamos a compreender a necessidade de mantermos uma certa cautela na forma como nos apropriamos da noção de interatividade, até porque, como nos explicava Jenkins (2006b), em Fans, Bloggers and Gamers, em vez de falarmos em tecnologias interativas, devemos prestar atenção à interação que se desenvolve entre os consumidores de produtos mediáticos, os consumidores e o textos mediáticos e os consumidores e os produtores dos media. Tendo por base esta realidade, o investigador refere que a nova cultura de interação se desenvolve em três linhas diferentes:  

• As novas ferramentas e tecnologias permitem que os consumidores arquivem, anotem, apropriem e recirculem o conteúdo mediático; 
• Um vasto conjunto de subculturas com base no ‘faça-você-mesmo’ promove um tipo de discurso que marca o modo como os consumidores têm implantado essas tecnologias; 
• As tendências económicas que favorecem um tipo de integração horizontal dos conglomerados mediáticos incentivam o fluxo de imagens, ideias e de narrativas 
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através de múltiplos canais mediáticos e exigem comportamentos mais ativos dos cidadãos.  Nesta proposta de Jenkins, vemos, por um lado, reforçada a interação a partir do momento que envolve a relação entre indivíduos. Por outro, há que ter em conta que a tecnologia, apesar de todas as suas potencialidades, tem elementos perversos a partir do momento em que os cidadãos são configurados como audiências, deixando de lado a noção de comunidade. Não há nenhuma tecnologia que, só por si, seja capaz de criar valor democrático. Neste sentido, uma questão é recorrentemente esquecida: As implicações que uma postura mais ativa por parte dos cidadãos poderá ter nas suas próprias vidas. Estes têm as suas obrigações laborais e nem sempre há espaço para assumir uma atitude ativa e comprometida (Kleinman, et al., 2011: 224). Também seria um comportamento errado esquecermo-nos das forças externas que limitam a efetivação das potencialidades que brotam dos novos media. Podemos compreender a importância das contenções neste tipo de discurso através do trabalho de Nico Carpentier (2009: 410). O crescimento da Internet é responsável pelo desenvolvimento de um novo paradigma, em que a promessa de um aumento estrutural do nível de participação das audiências está bem patente. Apesar deste sonho se ter concretizado, pelo menos em parte, e muito por causa da web 2.0, a evolução acarreta um conjunto de problemas substanciais, dos quais destacamos três, que nos interessam de uma forma particular:  
• As oportunidades de participação dos cidadãos no universo mediático não são exclusivas dos novos media. A neblina provocada pelas constantes promessas atribuídas aos novos media acaba por nos turbar a visão, provocando o esquecimento das possibilidades que os meios mais antigos comportavam;   
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• A relevância atribuída aos modelos mais positivistas, que raramente se concretizam nos mais variados aspetos da vida social. Isto acontece, no âmbito dos novos media em que se presta uma atenção especial à temática dos media interativos; 
• A tendência de isolar o conceito de participação, esquecendo as suas condições de possibilidade, valorização e importância. Este mesmo aspeto merecerá um acompanhamento mais particular mais à frente.  De facto, não é por possuir ferramentas tecnológicas amplamente desenvolvidas que os cidadãos passarão a ter um papel mais ativo no processo informativo. Fundamentalmente, o que muitas vezes temos é a narrativa do empowered user, que tem a ideia de que pode participar, que pode ter um papel bastante ativo no processo informativo. No entanto, esse papel é meramente ilusório, uma vez que não é por possuir ferramentas tecnológicas que poderá ter um perfil diferente do que tem hoje no processo informativo (Lopes, et al., 2013).  Ainda a este nível, podemos analisar a proposta de Farooq Kperogi (2010: 320) que refere que aquilo que os cidadãos têm para dizer é muitas vezes ignorado pelas entidades produtoras. O autor utiliza o conceito de narrativa hegemónica para explicar o processo através do qual determinado grupo impõe a sua posição dominante, persuadindo os restantes cidadãos a aceitar esse domínio como natural. Assim, torna-se complicado para um cidadão normal entrar no circuito das notícias mais lidas das cadeias informativas. Utilizando o caso da CNN, o autor explica que o site da estação americana costuma dar relevo às notícias mais lidas. Tendo em conta que os contributos dos cidadãos podem não ser utilizados, nunca terão a oportunidade de serem destacadas.   Em Portugal, os programas informativos que apelam à integração dos telespetadores através dos media sociais usam apenas uma ilusão de participação. Na maioria dos casos, os cidadãos não recebem qualquer resposta face àquilo que dizem. Independentemente da importância daquilo que têm para dizer, as suas intervenções não passam de monólogos digitais, sem grande relevância. Sem querer entrar em terrenos especulativos, temos, porém, a noção de sistemas de filtragem das mensagens que impedem que algumas sejam publicadas. Isso acontece igualmente nas mais recentes tecnologias de informação móvel, onde as oportunidades de integração dos cidadãos nem sempre são acompanhadas por respostas por parte das equipas de 
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produção (Neto, 2014). Sem ninguém que ouça os cidadãos, a participação acaba por ser uma miragem. O que se desenvolve são “Citizens-in-Waiting” (Livingston, 2010). Os cidadãos esperam ser ouvidos e a partir do momento em que veem negada essa possibilidade ficam desencorajados em relação às supostas possibilidades de participação por parte dos media. Desta forma, ficamos com a ideia de que as pessoas são muitas vezes integradas não para discutirem e conversarem sobre importantes assuntos, mas antes para somar audiências. Este tipo de espaços funciona, muitas vezes, como um depositário de diferentes opiniões que garantem audiências e atribuem visibilidade aos programas.  No sistema de broadcast, o utilizador é inegavelmente constituído como um sujeito passivo no que toca às possibilidades que existem em termos de criação de mensagens. Por seu lado, numa visão mais horizontal, apoiada no desenvolvimento dos novos media, o utilizador assume um papel muito mais ativo. No entanto, esta posição comporta uma determinada perversão, na medida em que o utilizador assume uma maior dependência e está muito mais envolvido pelo meio. Deixa de ser encarado como um nómada autónomo, com uma experiência do real, e passa a ser um nómada, fugaz e contingente (Holmes, 2005: 143). Não existe uma solução tecnológica simples que permita a resolução dos dilemas da democracia e as tecnologias que hoje temos disponíveis não garantem que sejam utilizadas com o propósito de enriquecer a sociedade civil. No entanto, será bastante imprudente afirmar que as tecnologias de informação não poderão ter esse papel e cumprir essa missão.  2.3- O conflito omnipresente entre poder e participação  Depois de termos desconstruído o fundamentalismo com que muitas vezes são encaradas as promessas tecnológicas na forma como potenciam as possibilidades dos cidadãos para assumirem uma atitude mais ativa no processo informativo, olhamos com mais atenção para o conceito de participação.  A questão da participação não é exclusiva do universo dos media, uma vez que conseguimos encontrar reflexões em relação a outros campos da sociedade, que aqui usaremos para melhor compreender esta situação. No trabalho publicado com o título Distinguishing Participation and Inclusion, Kathryn Quick e Martha Feldman (2011: 274) explicam que a 
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integração e a participação devem ser encaradas como duas dimensões distintas no que se refere ao “public engagement”. Em relação ao conceito de inclusão, as duas autoras explicam que está principalmente relacionada com as ligações, de diferentes pontos de vista, que são estabelecidas entre grupos ou indivíduos e, também, as relações que se desenvolvem a partir de problemas comuns. Por outro lado, e analisando particularmente o conceito de participação, vemos que este é muito mais orientado para o desenvolvimento de tomadas de decisão. Está relacionado com práticas que contribuem para a organização de processos altamente participativos e que abrangem um elevado número de pessoas, tornado este processo amplamente acessível e capaz de representar a generalidade do público. Melhorando as práticas participativas, enriquecemos os contributos recebidos. Reforçando as práticas inclusivas, somos capazes de construir uma capacidade comunitária capaz de implementar decisões que visam a resolução de problemas relacionados. Para esta equipa de investigação, a participação compreende a forma como as pessoas podem partilhar as suas ideias. São espaços abertos que permitem aos cidadãos desenvolver um processo verdadeiramente ativo. Por seu lado, a inclusão diz respeito às relações que os indivíduos vão estabelecendo entre si e entre os principais assuntos que os rodeiam e que lhes são comuns.  Torna-se possível compreender melhor esta posição se atentarmos ao trabalho da equipa liderada por Daniel Lee Kleinman (2009: 224). Os autores procuram analisar o processo de participação com base naquilo que acontece nas associações de voluntariado. A participação neste tipo de associações permite o desenvolvimento das capacidades sociais dos indivíduos, promovendo determinadas ações responsáveis pela criação de bases para a construção de comunidades e a cultivação de virtudes democráticas. A comunhão destes princípios contribuirá para a defesa de interesses coletivos através da participação das atividades desenvolvidas pelo grupo.  Nestas duas propostas conseguimos identificar, com alguma naturalidade, uma importante referência ao sentido de comunidade, expresso tanto na ideia de integração como de participação. Há, igualmente, um aspeto que nos ajuda a distanciar um conceito de outro e que está relacionado com a necessidade da ação e de poder, predicados necessários para a efetivação da participação. Conseguimos encontrar na reflexão de Tony Harcup (2011), sobre a temática do jornalismo alternativo e da cidadania, uma abordagem em relação a este assunto. O autor refere 
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que a cidadania deve ser assumida como um processo em construção e não um dado garantido. É algo que se pode conquistar com o tempo, através de práticas diárias que cada cidadão vai desenvolvendo. Estas práticas, onde podemos incluir a relação dos cidadãos com os media, não devem ter como objetivo dar a voz a determinados cidadãos, excluindo, desde logo, outros. Passa, antes, por permitir que determinados cidadãos, que normalmente não conseguem entrar nas esferas de poder instaladas, assumam um papel mais ativo na construção da sua cidadania.  Tendo por base esta proposta, o antigo jornalista e agora professor na Universidade de Sheffield, no Reino Unido, rejeita o conceito de media alternativo e apresenta argumentos para defender a tese de media dos cidadãos (2011: 19). Em primeiro lugar, a noção de “citizens media” implica que os cidadãos, através da formação e do desenvolvimento de um corpo coletivo, intervenham ativamente de modo a alterar o ambiente mediático estabelecido. Deste modo, têm a possibilidade de contestar os códigos sociais existentes, legitimando as identidades e as relações sociais institucionalizadas. Finalmente, as práticas comunicativas exercidas capacitam a comunidade envolvente, ao ponto de ser possível efetivar as transformações propostas. O conceito de participação deriva de várias áreas das ciências sociais e por essa mesma razão é alvo de grandes confusões no que toca à sua aplicação. É nos estudos da comunicação e dos media, onde a questão do engagement político e social merece maior atenção, que se nota uma maior falta de nitidez e de firmeza. Por outro lado, a sua ubiquidade faz com que seja assumido como um conceito totalmente garantido, sendo aplicado, em determinados casos, de uma forma desproporcional e errada.  Peter Dhalgren (2014), por exemplo, explica-nos que há duas formas distintas de olhar para o conceito de interatividade. Por um lado, é possível identificar todas as formas que agregam o envolvimento cívico. Um outro tipo de visão aponta para a participação apenas nos casos em que existe uma efetiva tomada de decisão. O investigador diz-nos ainda que não faz qualquer sentido aplicar o conceito de participação a aspetos relacionados com o acesso ou a interatividade, uma vez que ambos evitam as relações de poder, que são fundamentais quando pretendemos abordar o conceito de participação. O autor prolonga a sua ideia, através da seguinte afirmação: “Em última instância, a participação está relacionada com a partilha de poder e se isto estiver estruturalmente ausente ou sistematicamente enfraquecido, então, tudo aquilo que seja entendido como participação deve ser encarado com maior cepticismo, ou marcado como fraudulento. Esta posição pode ser entendida como 
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sendo demasiado criteriosa, mas, fundamentalmente, isto é a democracia.” (2014: 64).  As cautelas aqui levantadas por Dhalgren são igualmente partilhadas por Livingston (2009) que nos leva a questionar: “Será que a participação na Internet é verdadeiramente efetiva? Será que com esses contributos alguma coisa acontece?”  Na obra Media and Participation, da autoria de Nico Carpentier, é possível encontrar uma série de questões que permite navegar na temática da participação com um sentido crítico, de forma a evitar excessos no momento de aplicar este conceito a qualquer elemento da nossa realidade. Neste sentido, Carpentier (2011: 68) chama a nossa atenção para duas formas distintas de encarar o processo de participação. Na dimensão minimalista da participação mediática, os profissionais dos media possuem um grande controlo sobre o processo e os seus resultados, restringindo a participação à ideia de acesso e de interação, levando a questionar se o conceito de participação ainda é apropriado. A participação mantém-se unidirecional, articulada como um contributo para a esfera pública, mas servindo constantemente os interesses e as necessidades dos próprios meios mainstream. Esta lógica de media-centred leva a uma homogeneização da audiência e à desconexão das suas atividades de participação noutro tipo de territórios, perdendo, desta forma, a sua identidade política. Na dimensão maximalista, o controlo profissional e a participação popular tornam-se mais equilibrados e há um maior número de tentativas que visam maximizar a participação. Neste âmbito, abrimos espaço para a compreensão da diversidade e da heterogeneidade da audiência, assim como para a natureza da participação mediática.  Numa outra obra publicada em 2009, o autor fazia já a distinção entre outros dois elementos, que nos ajudam a encarar os modelos analisados. Para Carpentier (2009: 409), o termo participação está intrinsecamente relacionado com uma luta entre aquilo que são duas ideologias políticas diferentes. No modelo minimalista, a democracia é confinada ao processo de representação, onde a participação é limitada às elites selecionadas através de eleições e ao sistema político, onde são elas a organizar os próprios processos de decisão. Numa outra perspetiva, no modelo maximalista, a democracia é vista como uma combinação (mais ou menos) equilibrada de representação e participação, onde a política se articula como uma dimensão do social. Desta forma, pode desempenhar um papel na esfera da tomada de decisão política, mas 
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também em outras esferas sociais (tais como a economia, a cultura e os media, para citar apenas algumas). Antes de enveredarmos pelas referências que o autor faz em relação à necessidade da participação estar intrinsecamente relacionada com o poder, é importante compreender a distinção desenvolvida em torno daquilo que é a participação nos media e a participação através dos media. Por participação através dos media, podemos considerar as oportunidades levantadas para uma participação mediada no debate público, assim como para a self-representation na variedade de espaços públicos que constituem a sociedade. Por outro lado, quando abordamos o conceito de participação nos media, conseguimos englobar a participação na produção de conteúdos mediáticos e no processo de decisão das organizações mediáticas. Esta forma de participação permite um papel mais ativo por parte dos cidadãos numa das várias microesferas mais relevantes para a vida diária, colocando em prática o seu direito a comunicar (Carpentier, 2011: 68). Apesar de para o propósito deste ponto do nosso trabalho interessar particularmente as características relacionadas com a segunda via, não nos podemos esquecer dos alertas que levantámos anteriormente, quando concordámos com o facto da palavra ativa estar reservada a elites, transitando esse mesmo poder para o terreno mediático. Tal como foi abordado anteriormente, esse poder perpetua-se ao mesmo tempo que navega dos meios de massa para as novas tecnologias de informação, associadas ao desenvolvimento da Internet. De forma a evitar confusões na hora de aplicar o conceito de participação, o autor utiliza a proposta de Pateman (1970, in Carpentier, 2011: 69), que se refere à influência ou à igualdade de relação de poderes nos processos de tomada de decisão. Isto implica que a participação deixe de ser equiparada ao mero acesso ou à interação. O acesso e a interação são importantes para o processo de participação nos media – são, de facto, as condições para essas possibilidades – mas são muito diferentes daquilo que é a participação, por causa da pouca ênfase que é dada às dinâmicas de poder e aos processos de decisão.   “Como foi repetidamente argumentado, esta diferença entre a participação, por um lado, e o acesso e a interação, por outro, está localizada no interior do papel principal que é atribuído ao poder, e à igualdade nas relações de poder nos processos de tomada de decisão” (Carpentier, 2011: 131).   
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Para além disso, a distinção entre a participação relacionada com os conteúdos e a participação estrutural pode ser usada na identificação de diferentes esferas de tomada de decisão: 

• Em primeiro lugar, há processos de decisão relacionados com a produção de conteúdo, que deve envolver outras pessoas e sistemas eletrónicos e que pode acontecer no interior das organizações informativas.  
• Em segundo lugar, existe a participação na gestão e nas normas das organizações mediáticas. Esta realidade já envolve decisões de ordem estrutural, nomeadamente no papel a atribuir às novas tecnologias de informação.  A estes argumentos, podemos acrescentar um número de atributos relevantes, propostos por Peter Dahlgren (2007: 9), para a aprendizagem com vista à participação democrática: 
• É amplamente não-linear e não-hierárquica (contrariamente aos modos mais tradicionais e formais de instrução); 
• Tem lugar em diversos ambientes sociais que estão relacionados, ou preparam, para uma qualquer forma de participação, com um vasto conjunto de recursos; 
• É em grande parte impulsionado pelas motivações pessoais do sujeito, que, por sua vez, são altamente contextuais.  Através do caminho até aqui percorrido, conseguimos compreender melhor as conclusões do projeto de investigação “Jornalismo Televisivo e Cidadania: Os desafios da esfera pública digital”, condensadas do livro “O real (ainda) mora aqui?” (Lopes, et al., 2013). Neste trabalho, sempre que a pesquisa procurou questionar as promessas de participação, isto é, “as promessas que, pela evolução dos dispositivos técnicos, afirmariam a renovada possibilidade do cidadão, o máximo que encontrámos foi, invariavelmente, a noção de uma falsa integração”.  No lugar do cidadão e dos sinais de uma participação autónoma, livre e democratizante, o ecrã, nada mais não fez do que devolver o consumidor, como um sujeito sujeitado, mero respondente à audiência estatística. A este consumidor apenas lhe foi consentido o papel de um sujeito sujeitado, mero respondente à audiência estatística, cada vez mais integrado pela forma centrípeta do dispositivo.  
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Desta forma, concordamos que é muito mais assertivo utilizar o termo de integração do que participação:  “Na verdade, uma e outra estão longe de significar o mesmo. Enquanto a primeira nos remete à noção centrípeta do dispositivo do ecrã, um ecrã que integra, que chama a si, a segunda está contida na promessa do ecrã convergente. Não deixa de ser, por isso, sintomático que continuemos a verificar, estudo após estudo, que existirá, no máximo, e nem sempre, uma integração do telespectador que não constitui, contudo, qualquer novidade de monta no desenvolvimento do ecrã televisivo” (Lopes, et al., 2013: 62).  O que aqui estamos a discutir é a possibilidade de apenas existir integração, sendo impossível descrever um ecrã que converge para um novo centro, o seu espetador, mas um ecrã que continua a funcionar de uma forma autorreferencial, cujo controlo continua a ser imposto pela instância produtora. Tal como apresentado nas referências anteriores, ficamos a conhecer a importância do poder nas questões relacionadas com a participação. Sem que esse poder seja real, corremos o risco de sobre-estimar as reais capacidades concedidas pela possibilidade de integração. Muitas vezes somos convidados a seguir os raios de luz que nos são apresentados sempre que surgem novos dispositivos tecnológicos no nosso horizonte. Ao longo da nossa investigação pretendemos abordar as oportunidades que as novas tecnologias de informação móveis trazem para um consumo mais ativo por parte dos cidadãos. Acreditamos que as potencialidades tecnológicas destes dispositivos se podem configurar como verdadeiras janelas de oportunidade para uma participação ativa no processo informativo. Porém, manteremos as cautelas necessárias para não cairmos na desproporcional utilização do termo participação.   
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2.4- Para reflexão: A eterna promessa da participação refém dos processos de integração  As redes de media sociais foram encaradas como o terreno ideal para a concretização de todo o tipo de premissas relacionadas com a participação. Seriam o espaço onde as pessoas poderiam ter uma voz verdadeiramente ativa. Uma espécie de Santo Graal da democracia. Que outro tipo de plataforma é capaz de atribuir a cada um de nós uma audiência permanente? Associado a esta promessa estão os periféricos móveis. Estas ferramentas dão-nos a possibilidade de colocar na rede qualquer tipo de conteúdo mediático, quase ao mesmo momento em que ele acontece.  Deste modo, torna-se facilmente compreensível que grande parte dos discursos associados às novas tecnologias de informação estejam repletos de visões positivas. Porém, ao longo do nosso percurso de investigação tivemos a oportunidade de encontrar outro tipo de reflexões que nos permitem ter um enquadramento mais equitativo a este nível. Não nos podemos esquecer que grande parte destas plataformas estão na mão de empresas. E, regra geral, todas as empresas têm como principal finalidade obter lucro. Há, ainda, as empresas que estão presentes na bolsa e, como tal, têm obrigações perante os seus acionistas. Não são espaços idílicos para a participação livre de qualquer compromisso comercial. Bem pelo contrário: cada gosto, comentário ou partilha que aí fazemos tem um valor para os responsáveis por esses sites. Estamos a introduzir dados pessoais, opiniões e preferências. Dados que nos transformam em mercadoria. Quando indagamos sobre o caso particular dos meios de comunicação, compreendemos que estes têm usado as redes de media social como um novo veículo para entregar os conteúdos às suas audiências. Aquilo que habitualmente consideramos ser engagement mais não é do que um conjunto de novas métricas para medir o comportamento das audiências. Além disso, devemos questionar o que é que as empresas de media verdadeiramente ganham ao estarem presentes em plataformas totalmente centrípetas como o Facebook.  Na componente empírica deste nosso trabalho iremos analisar estas mesmas questões. Junto dos jornalistas e no seu espaço de trabalho, vamos procurar compreender que estratégias são desenvolvidas para que os seus seguidores tenham uma palavra verdadeiramente ativa. No 
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estudo de caso, o nosso objetivo passará por analisar o espaço que é dado a quem está do outro lado.    
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1- Novas perspetivas para o papel do jornalista  Num ambiente informativo marcado pelas constantes alterações promovidas pelas tecnologias digitais, somos confrontados com a necessidade de repensar o papel do jornalista neste contexto. Depois da abordagem feita ao modo como as redações são apreendidas numa realidade pautada pelos fenómenos de convergência, vamos procurar compreender como o jornalista se enquadra neste novo ambiente informativo. O progresso da Internet promoveu o desenvolvimento de um conjunto de ferramentas que têm contribuído para a mutação da paisagem mediática com consequências para quem produz e consume informação. As redes sociais de media e as novas tecnologias de informação móvel são exemplos desses elementos transformadores. A combinação das técnicas de newsgathering e storytelling em diferentes formatos de media, a integração das tecnologias de redes digitais, juntamente com a reformulação da relação produtor-consumidor, apresentam-se como um dos maiores desafios para o jornalismo no século XXI (Deuze, 2004). Além disso, de acordo com McQuail (2013: 172), o papel do jornalista é atualmente confrontado com um conjunto de varáveis das quais se podem destacar: a abertura do acesso para todos das redes informativas; a possibilidade extensiva de distribuição e produção de conteúdo informativo; o potencial interativo que diferencia a atual relação entre criador e receptor daquela que existia nos ambientes tradicionais do broadcast, caraterizada por um perfil unidirecional; o perfil multimediático que permite a mistura de diferentes conteúdos, numa lógica de convergência. A juntar a estes elementos, temos as novas tecnologias de informação móvel que permitem a qualquer utilizador receber e enviar informação de um qualquer lugar (Bivens, 2008; Goggin, 2009; Westlund, 2013) . Apesar destas alterações não serem exclusivas dos media online, estes são responsáveis pela criação de um ambiente em que qualquer pessoa pode escolher distribuir as suas opiniões e informação a um público mais vasto, com um custo reduzido. Neste cenário, os portões deixaram de ser totalmente controlados pelos jornalistas, ou outros agentes.    
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1.1- O continuum multimédia e os desafios da comunicação em cadeia  O processo de evolução contínua das novas infraestruturas comunicativas, desde o telégrafo, passando pelo telefone até à Internet, tem promovido, de invenção em invenção, novas possibilidades e problemas para os jornalistas, com implicações especiais na forma como estes se relacionam com as suas audiências (Bro & Wallberg, 2014).  Num relatório publicado pela Reuters Institute for the Study of Journalism, Philipp Rottwilm (2014: 14) explica que a realidade cada vez mais digital, global, multicultural e interconectada em que vivemos alterou tremendamente o papel do jornalista. O especialista em estudos de jornalismo vai mais longe neste pressuposto, afirmando que “consequentemente, a ideologia jornalística pode ter que se reinventar”. Trata-se de uma ideia que não é de todo isolada, aliás, como podemos compreender no trabalho de Van Dalen (2012: 649), quando nos explica que os desenvolvimentos tecnológicos sempre foram responsáveis por provocar inquietações no trabalho jornalístico. Os serviços noticiosos, um pouco por todo o mundo, empregam hoje múltiplas plataformas para chegarem e envolverem os seus públicos. As audiências estão a ser reconfiguradas e é frequentemente questionado o tipo de informação que o público precisa em diferentes lugares, em distintos momentos e os métodos através dos quais essa informação é transportada (Picard, 2014: 505). O desenvolvimento complexo e contínuo da tecnologia nas duas últimas décadas promoveu o trabalho de outros investigadores que procuram compreender as implicações no campo informativo:  “Os media de hoje são realmente complexos, difíceis de dominar e uma vez que nós ganhamos algum tipo de conhecimento, vem uma nova versão, um novo dispositivo ou sistema que requer um custoso processo de desqualificação e requalificação, que a maioria de nós não tem nem tempo nem inclinação para se envolver (Deuze, 2014: 18)”.  Todas estas mudanças demonstram que o processo produtivo de notícias está num período de transformação, que, tal como em muitos dos processos anteriores, foi equacionado 
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num ambiente tumultuoso. Apesar da cautela que devemos manter relativamente aos discursos extremadamente positivos, ou negativos, sobre as potencialidades tecnológicas, não nos é possível ficar indiferentes às possibilidades levantadas pelas ferramentas digitais. Nos últimos anos, o desenvolvimento tecnológico chegou rapidamente às redações, conseguindo influenciar os jornalistas nas diferentes fases do processo produtivo de informação.  Numa altura em que um dos principais focos de discussão no universo jornalístico está relacionado com a forma como a indústria informativa deve reinventar-se de forma a sobreviver economicamente, a nossa atenção estará centrada nas mudanças verificadas ao nível das estruturas produtivas. Tal decisão pode ser suportada no desafio levantado por Robert Picard (2014: 503), quando argumenta que “os desafios fundamentais que a produção de notícias enfrenta hoje não são de ordem económica, mas refletem-se nas mudanças de meio e nas estruturas de produção”.   São estas mesmas alterações que pretendemos explorar no nosso trabalho. Mudanças que se têm verificado tanto ao nível como as notícias são produzidas, mas também no modo como são distribuídas e na relação que o jornalismo estabelece hoje com as audiências.  Tendo em conta que o tema principal de todo o nosso trabalho está intimamente relacionado com o desenvolvimento das tecnológicas móveis e as multiplataformas de informação, vamos prestar uma atenção especial a estes dois elementos, tendo sempre presente o papel das audiências no interior de todo este processo.  Aliás, seria impossível pensar nos processos de mutação que o campo do jornalismo experimenta sem termos em conta o papel que as audiências desempenham a esse nível. Um dos elementos que tem merecido maior atenção é a forma como os públicos hoje conseguem aceder aos diferentes conteúdos informativos em distintas plataformas, independentemente do local em que estão: “Estes públicos não existem em um único espaço qualquer da media nem em uma única plataforma qualquer da media. Transcendem espalham-se por todos estes espaços, entrelaçando-se entre si” (Bruns, 2011: 137). De acordo com este autor, trata-se de um fenómeno que desde logo acarreta uma importante consequência. As organizações noticiosas podem até continuar a reter a agenda mediática das suas próprias publicações, mas é difícil que consigam cada vez mais controlar a forma como o debate público se desenrola neste ambiente multifacetado.  Desta forma, torna-se complexo o papel que os jornalistas têm no momento de controlar os vários processos em que as notícias são difundidas ou até mesmo o estabelecimento de debates. 
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Também no trabalho desenvolvido por Camargo e Corrêa (2013) conseguimos encontrar uma referência a este aspeto, quando nos explicam, usando o exemplo do jornalismo móvel, que é notório o maior cuidado para a transposição de conteúdos de acordo com a plataforma usada. Há um crescente embricamento entre multiplataformas, acompanhado pelo cruzamento que se verifica entre os meios e os variados dispositivos digitais e a integração de processos e produtos. A combinação destes vários aspetos faz parte daquilo que é o continuum multimédia.  Uma das principais caraterísticas da web assenta no facto de não ser apenas digital, mas também uma rede, que favorece a comunicação em cadeia entre os elementos que a constituem. Neste sentido, podemos compreender que a forma como os jornalistas e os seus públicos comunicam nem sempre respeita esta caraterística. Se os jornalistas continuarem a controlar unilateralmente o processo informativo, deixando os cidadãos como meros elementos receptores, sem qualquer outro papel, o perfil de rede deixa de ser respeitado. Numa rede, todos os comunicadores e toda a comunicação está conectada. O espaço mediático e o controlo sobre o que lá existe são partilhados. Isto traduz-se numa mudança, conceptual e prática, dramática para os jornalistas, que enfrentam um rápido declínio no seu poder para supervisionar as informações (Bruns, 2005; Deuze, 2005). As notícias que seguiam um processo completamente hierárquico, onde os jornalistas detinham o poder de forma exclusiva, são hoje influenciadas pelos cidadãos e melhor dotados de ferramentas digitais. Estas mesmas alterações procuram aproximar o jornalista a algumas principais características que pautam o perfil daquilo que é a Internet:  “(...) a Internet já não é um ambiente capaz de tolerar os tipos de fronteiras que se tornaram rotineiras nos meios mais antigos. Trata-se, mais uma vez, de um espaço caraterizado pelas interconexões – incluindo entre jornalistas e audiências, que se devem ajustar mutuamente dentre do espaço que partilham (Singer, 2010: 279)”.    Um dos elementos que mais tem contribuído para o desenvolvimento do debate em torno do papel dos jornalistas nesta nova conjuntura é, sem dúvida, as redes sociais de media. Entre as várias plataformas, o Twitter é a ferramenta que mais tem merecido a atenção por parte de vários académicos e a que vai merecer um acompanhamento da nossa parte. 1.1.1- Do efeito CNN ao efeito Twitter  
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Os media sociais assumiram um papel de destaque na forma como hoje pautamos a nossa vida na Internet. O Facebook e o Twitter são as redes mais utilizadas um pouco por todo o mundo. Desde que foram lançadas, não param de aumentar o número de utilizadores.  De acordo com o trabalho desenvolvido por Boyd e Elisson (2007: 211), os media sociais funcionam como elementos web que permitem aos cidadãos (1) construir um perfil, que pode ser público ou semipúblico, dentro de um sistema delimitado, (2) articular uma lista de outros utilizadores com quem se pode compartilhar uma conexão, e (3) visualizar e navegar através da sua lista de conexões ou das listas criadas por outras pessoas no interior desses sistemas. Estas mesmas possibilidades vão ao encontro da ideia de Mark Deuze, que nos explica que o uso dos media pelas pessoas move-se na direção das tecnologias sociais e de tempo real:  “A adoção global de medias sociais online é parte de uma tendência maior na dança entre media e vida quotidiana em direção à predominância de artefactos sempre ligados e conectados e atividades que se tornam os alicerces para o arranjo da sociabilidade humana (Deuze, 2013: 115)”.   Este processo é, acima de tudo, marcado pelo modo como os membros da rede, assim como a própria rede, se influenciam mutuamente. Este conceito de uma rede que é dinâmico, comporta igualmente a ideia de que pode mudar ao longo do tempo. Deste modo, compreendemos que se trata de uma estrutura flexível, em que os laços são continuamente quebrados por meio de alterações sociais (Greer & Douglas, 2011: 201). De facto, uma das principais diferenças entre os media sociais e os mais tradicionais meios de massa está relacionada com a própria natureza destes dois sistemas de comunicação. Encarando os media sociais como sistemas de consciencialização, compreendemos que o objetivo neste tipo de ambiente não pode ser o mesmo que pautava os anteriores. Nesta realidade, a integralidade das ideias deixa de ser o objetivo final, como acontecia sempre que determinado individuo procurava exaustivamente um assunto ou acontecimento na imprensa ou na rádio. Em vez de sobrecarregar o utilizador com um fluxo interminável de posts, assumindo o perfil always-on, este sistema de consciência assíncrono informa, mas não sobrecarrega. Trata-se de um procedimento próximo do ideal tecnológico capaz de ficar embutido e invisível na vida das pessoas (Hermida, 2010: 303). Esta presença constante e quase impercetível é ainda mais reforçada pela emergência e crescente utilização das tecnologias de informação móvel que, devido à sua natureza 
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portável, permitem aos utilizadores estarem sempre ligados à rede, recebendo e transmitindo informação desde qualquer lugar.  No entanto, e apesar do maior número de utilizadores estar do lado do Facebook, é relativamente ao Twitter16 que conseguimos encontrar mais trabalhos relacionados com o campo jornalístico. Estudar o fenómeno do Twitter pode ser um processo interessante na medida em que nos ajuda a compreender a emergência e o desenvolvimento de novas convenções jornalísticas e compreender o impacto que as redes de microblogging podem alcançar (Vis, 2013).  Ao longo da literatura analisada, fomos confrontados com várias propostas que pretendem clarificar o perfil do Twitter e as possibilidades que esta ferramenta abre, tanto para quem produz como para quem recebe conteúdos informativos. A equipa de investigadores coordenada por Arkaitz Zubiaga (2013), do departamento de Ciências Computacionais da Universidade da Cidade de Nova Iorque, explica que este microblog pode ser considerado como um sistema de media ambiente em que os utilizadores recebem informação das instituições mediáticas, assim como de outros utilizadores.  O perfil desta ferramenta vai ao encontro daquela que é uma das principais tendências no jornalismo: estar em qualquer lado, a qualquer hora. Inicialmente desenhado e construído como um sistema de mensagens para telemóveis, desenvolveu-se até ao ponto de ser hoje um dos elementos mais importantes nas redes digitais informativas. A limitação imposta em relação ao número de carateres, 140 por mensagem, está intimamente relacionada com a compatibilidade que se pretendeu criar, desde início, com os periféricos de informação móvel, elementos que atingiram um capital de importância significativo na difusão de mensagens instantâneas (Van Dijck, 2013). Tal papel fica a dever-se, entre outros, à forma como facilita a criação e a curadoria de conteúdos informativos (Herminda, 2013: 295). Esta ferramenta de mensagens instantâneas compartilhadas entre os seguidores tem projetado um sistema que favorece a distribuição viral. Características que foram provadas durante a queda do avião no rio Hudson, que reforçou o perfil do Twitter como elemento capaz de disseminar informação de última hora, produzida por jornalistas, mas também por cidadãos (Lasorsa, et al., 2011: 20). Trata-se de uma tecnologia de media social concebida para a disseminação online e instantânea de pequenos fragmentos de dados provenientes de fontes oficiais e não oficiais. Faz                                                         16 De acordo com o portal Statista, o Facebook é a rede de media social mais usada no mundo com 1 712 mil milhões de utilizadores ativos, no final de 2016. O Twitter apresentava 313 milhões. 
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parte da família dos microblogs, que permitem a comunicação instantânea, a partilha e a discussão de eventos como uma expressão da inteligência coletiva (Hermida, 2010). A mesma ideia é partilhada pela equipa de Zubiaga (2013). Este grupo de cientistas norte-americanos explica que o Twitter, um serviço em que os utilizadores podem postar pequenas mensagens de texto, conhecidas como tweets, está a tornar-se o media social par excellence para notícias e eventos recentes. A brevidade dos tweets e a crescente utilização de dispositivos móveis estão a tornar cada vez mais simples a partilha de informação de qualquer lugar e a qualquer hora, fazendo com que, em muitos casos, o Twitter antecipe os media tradicionais na divulgação de breaking news. Além disso, não nos podemos esquecer de salientar o perfil multimédia desta plataforma, que, além dos textos, permite a partilha de vídeo e imagem.  Entre as várias redes sociais de media existentes, o Twitter assumiu um importante papel no desenvolvimento de manifestações políticas um pouco por todo o mundo. Isto foi possível graças às suas características próprias: a possibilidade de estar sempre online, o pouco peso do scripting, a abertura da sua infraestrutura, assim como o perfil portável e móvel. Foi capaz de, num curto espaço de tempo, se desenvolver, tornando-se numa importante rede digital para notícias em tempo real. Bruns e Burgess (2012) referem que o Twitter é o mais proeminente exemplo de uma tecnologia de media social, capaz de combinar a convergência das redes sociais de media e a partilha de produção de conteúdos. Para os autores, o Twitter é tanto um site de rede social e uma corrente de information ambiente. Conseguimos aferir esta mesma evolução se atentarmos ao trabalho de Alfredo Hermida (2013), que nos dá alguns pontos que ajudam a compreender a evolução desta rede social como veículo informativo.   Um dos primeiros exemplos é a transformação na mensagem de boas-vindas do Twitter aos seus seguidores. Em novembro de 2009, era possível ler: “O que estás a fazer?”. Já em 2012, encontrávamos a seguinte descrição: “uma rede informativa em tempo real capaz de o conectar às últimas histórias, ideias, opiniões e notícias relacionadas com o que acha interessante”. Esta mudança subtil, mas cheia de sentido, indica uma mutação estratégica que pretende enfatizar as notícias e a informação em relação a um tipo de conversação com um perfil mais pessoal (van Dijck, 2013: 232). Por outras palavras, o Twitter assume-se como uma ferramenta informativa do que uma plataforma de media social. As pessoas seguem outros não apenas pelo relacionamento social, mas também pela informação, já que o ato de seguir expressa a vontade de receber todos 
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os tweets dessa pessoa. Para que isso aconteça não é necessário ser seguido de volta por essa pessoa, tal como no Facebook (Kwak, et al., 2010). Para além disso, o código binário do Twitter privilegia a comunicação social, que é muitas vezes event-based e event-driven, tal como os assuntos que habitualmente fazem parte das notícias. Esta ferramenta não apenas facilita como encoraja o aqui e agora, tal como é explicado pela empresa quando justifica os assuntos que são destacados. O algoritmo identifica tópicos que são imediatamente populares, em vez daqueles que o foram durante um determinado período de tempo. Nesta lógica conseguimos identificar uma diferença para com a realidade dos blogues, onde, e independentemente da sua qualidade, se conhece um determinado posicionamento ideológico. Ao acedermos a um blogue, à partida já sabemos a posição do blogger sobre certo objeto da realidade. No entanto, neste ambiente, e no caso particular do Twitter, é possível encontrar um conjunto diversificado de fontes, sem que haja uma clara identificação com um assunto em particular.  Podemos ainda referir a semelhança que processos como o retweet têm com os meios de radiofusão. Este tipo de sistema ajuda a explicar questões como a viralidade de determinados conteúdos e a forma como a opinião é formada em plataformas como o Twitter. Os retweets podem funcionar como uma forma de apoio, aumentando muitas vezes a visibilidade de determinado conteúdo. Além disso, a sintax do retweet pode incluir a reprodução total do tweet original, ou a sua edição, acrescentando comentários complementares (Meraz & Papacharissi, 2013). Esta possibilidade de reciclagem do conteúdo original, próprio da linguagem do open-access e do open-source, reforça o perfil colaborativo da plataforma.  Uma das razões que faz com que o Twitter seja um elemento tido em conta no contexto informativo fica a dever-se à aproximação que esta plataforma fez das redações, como prova o documento oficial Twitter for Newsrooms web guide, publicado em 201117. Esta aproximação tem sido igualmente acompanhada pelas próprias redações, tal como indicado pela BBC com o exemplo dado pelo Social News Strategy:  “Ao entregar as notícias de última hora de uma forma rápida e com exatidão através do Twitter, encorajando o debate e o discurso no Facebook e providenciando uma análise em profundidade no Google+, a equipa da BBC Social News serve uma audiência composta por milhões de utilizadores” .                                                         17 Consultado em: http://www.adweek.com/fishbowlny/twitter-announces-twitter-for-newsrooms-a-best-practices-guide-for-journalists/245944 
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 Os desenvolvimentos desta plataforma garantiram-lhe um papel de relevo, por exemplo, nas revoltas que tiveram lugar no Egito (Meraz & Papacharissi, 2013: 2):  

• O Twitter está rapidamente a desenvolver-se numa plataforma para news storytelling, que permite a colaboração na hora da escrita, assim como na filtragem e na curadoria da informação; 
• Colaborativamente são produzidos news feed por cidadãos que desenvolvem atos independentes ou coordenados de jornalismo, representando uma importante alternativa à economia informativa dominante; 
• Em situações em que o acesso aos media mainstream está bloqueado, restrito, ou tem défices de confiança, os microblogs, tal como os blogues mais antigos, funcionam como fontes de informação alternativas.  A limitação de carateres por tweet faz com o Twitter seja uma ferramenta com um perfil relacionado com a ação, com os eventos que estão a acontecer ao mesmo tempo que são difundidos. Ao contrário do Facebook, que, sem um limite de carateres por post, permite um maior grau de elaboração, a natureza do Twitter está mais relacionada com o imediatismo. Daí ser possível usar o Twitter mais nas ruas durante os protestos e as manifestações; e o Facebook ser mais usado em casa, num ambiente propicio à reflexão e a textos mais elaborados. A evolução do Twitter é acompanhada pelo modo como hoje conseguimos receber informações relacionadas com os principais eventos que acontecem um pouco por todo o planeta. Se, por exemplo, a Primeira Guerra do Golfo foi marcada pelo desenvolvimento das redes de broadcast, na invasão das forças aliadas em 2003 foi possível receber conteúdos informativos emitidos através de canais alternativos. Os blogues assumiram-se como importantes elementos capazes de fazer chegar aos cidadãos informações que de outra forma não poderiam ter.  Um marco importante para o desenvolvimento das redes sociais de media, particularmente o Twitter, foi o sismo que em 2010 assolou o Haiti. Com as TV e as rádios fora de serviço, os smartphones e a Internet eram as únicas plataformas capazes de responder à necessidade de reportar o que estava a acontecer na ilha. Graças a estes dois elementos, em comunhão com os microposts do Twitter, as fotografias no Flickr e os vídeos amadores no 
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YouTube, foi possível fazer circular conteúdos informativos em primeira mão e em tempo real, mesmo sem a presença de jornalistas no terreno.  Na verdade, o desenvolvimento de plataformas como os blogues ou os microblogs, juntamente com outras plataformas da rede, já não garante ao jornalista nem o tempo para que a informação seja processada, nem o privilégio de serem os primeiros a informar sobre determinado assunto (Papacharissi, 2014: 10). Esta ideia é igualmente partilhada por Picard (2014: 505) quando refere que os “cidadãos se tornaram os principais fornecedores de informações de última hora – utilizando os media sociais para providenciar informação em tempo-real sobre eventos – e tiraram o monopólio das notícias das mãos dos habituais produtores”. Para além disso, enquanto o artigo jornalístico convencional visa ser um resumo completamente formado de um evento ou de uma questão, o resultado daquilo que é publicado nestes websites informativos alternativos abre mais a discussão. Este processo acontece na medida em que há a agregação de informações adicionais, a avaliação das afirmações e uma maior contextualização. Conseguimos compreender melhor esta realidade através da comparação com as cartas dos leitores de um jornal. Neste modelo verifica-se a existência de uma remoção espacial e temporal da matéria original, e muitas vezes fornecem pouca coisa além do endosso e da discordância básica. Porém, com este novo conjunto de elementos, observamos que as respostas para uma matéria nestes sites formam uma parte integral da cobertura noticiosa (Bruns, 2011).  No fundo, é exatamente isto a que se refere Nicola Bruno, quando fala do efeito Twitter (2011: 8):  “O efeito Twitter não se refere apenas às alterações que se verificam na forma como as pessoas comunicam durante eventos críticos, mas também ao modo como a cobertura é feita pelas grandes organizações informativas. O efeito CNN requeria ter um correspondente próprio no solo para reportar imagens ao vivo, mas o efeito Twitter possibilita a cobertura ao vivo sem qualquer repórter no terreno, através da recolha de informação gerada pelo utilizador e disponível online”.  Estes são apenas alguns dos exemplos que reforçam o papel do Twitter como um elemento a ter em conta quando procuramos analisar a evolução do jornalismo no ambiente digital. Os tumultos que se registaram no Reino Unido em 2011 foram analisados com base nas incidências que se registaram no Twitter, por Farida Vis (2013). A Primavera Árabe é igualmente um dos acontecimentos mais vezes analisado quando procuramos compreender o papel que o 
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Twitter pode desempenhar na esfera pública digital. Foi este o mote do trabalho desenvolvido por Meraz e Papacharissi (2013). Numa realidade bem mais próxima da nossa, podemos encontrar a reflexão que Lilian França (2014) fez do movimento Occupy Brasil que se desenrolou no Brasil, em 2013.  Analisando estes exemplos, constatamos que o Twitter se desenvolveu como um sistema em que as notícias são reportadas, disseminadas e partilhadas online de uma forma curta, rápida e com um elevado grau de frequência (Hermida, 2010: 301). Da mesma forma que o efeito CNN foi crucial para centrar a atenção política em crises globais, o efeito Twitter assume o seu relevo na oferta de uma cobertura mais profunda de desastres naturais e ‘guerras esquecidas’. Além disso, providencia a visibilidade a vozes sob ameaça, de protestos políticos em países pouco democráticos e a propagação das notícias durante catástrofes e pandemias. Mais importante ainda, promove a ideia de um jornalismo mais orientado para o processo de news-making e mais aberto à diversidade de fontes, comparativamente aos meios de massa mais tradicionais. As antigas funções de testemunho, responsabilização e líder de opinião já não são exclusivas dos jornalistas. Estas tarefas estão a ser sistematicamente transportadas e realizadas no terreno dos media sociais e praticadas por testemunhos públicos e ativistas (Picard, 2014). É, desta forma, uma oportunidade para tornar o terreno jornalístico mais democrático:  “Durantes períodos marcados por conflitos, a capacidade de transmitir, ouvir, e editar notícias boca-a-boca neste tipo de plataformas oferece uma maneira poderosa para os indivíduos articularem a sua voz e preocupações que são tipicamente marginalizadas” (Papacharissi, 2014: 7).  Tudo isto nos ajuda a compreender o papel ativo que as empresas jornalísticas mais capazes desempenham nas novas redes digitais. O mesmo pode ser transportado para os jornalistas e para a forma de atuar a este nível. Apesar de toda a aprendizagem desenvolvida ao longo do tempo, as redes sociais de media são elementos que comportam novos desafios para os jornalistas. Desafios esses promovidos igualmente pelo desenvolvimento dos periféricos de informação móvel. Trata-se de um processo de mutação mútua. Não só os jornalistas se adaptam às potencialidades que emergem através dos novos dispositivos, também estas tecnologias se aproximam daquilo que são as necessidades do jornalismo.  
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“(...) tal como os jornalistas estão a moldar a aplicação do Twitter, também o Twitter está a alterar a natureza do jornalismo. Os jornalistas procuram adaptar um novo espaço comunicativo para se ajustar às convenções prescritas, enquanto eles próprios são moldados pelas caraterísticas sócio técnicas” (Hermida, 2013: 301).   O nosso ponto de partida é semelhante à proposta de Axel Bruns (2011: 122) que explica que há dois aspetos que, operando conjuntamente, têm contribuído para mudanças no papel dos jornalistas: a multiplicação dos canais para a divulgação das notícias, especialmente desde o desenvolvimento da World Wide Web com os media populares, e o desenvolvimento dos modelos colaborativos para a participação dos usuários e para a criação de conteúdo, que atualmente são frequentemente resumidos sob o rótulo de web 2.0.   Deste modo, podemos compreender que as práticas jornalísticas estão em mudança, com a passagem de um sistema relativamente fechado de criação de notícias, para um sistema mais aberto, em que as notícias podem emergir através da observação pública, de dados e de fluxos de informação e comentários que seriam impossíveis de alcançar em momentos anteriores. Este novo ecossistema é capaz de acomodar um conjunto mais amplo e vasto de notícias provenientes de diversos prestadores de conteúdos informativos que empregam técnicas utilizadas em meios como a imprensa, o broadcast, o online, os blogues, e os media sociais. Neste ambiente o fluxo informativo move-se com uma grande fluidez entre eles (Picard, 2014).  As redes de media social assumem-se, desta forma, como um dos elementos mais importante quando abordamos o jornalismo no âmbito da informação digital. São igualmente um fator de extrema importância na forma como o novo ambiente jornalístico se constitui.    
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1.1.2- O ambient journalism no modus produsage  Um dos elementos que encontramos referido a este nível é o de ambient journalism, que surge inúmeras vezes relacionado com os media sociais, como o Facebook e o Twitter. Alfred Hermida (2010: 301) descreve este processo como sendo um sistema de consciencialização que comporta diversas formas de recolher, comunicar, partilhar e disponibilizar notícias e informação, servindo um vasto conjunto de propósitos.   Mais uma vez, é notória a presença do Twitter, quando o investigador utiliza a ferramenta para demonstrar a forma como o processo de desenrola: “Com o Twitter, esta abordagem permitiria aos utilizadores estarem conscientes do ambiente information na periferia, mas também a trazer novos indícios a partir a periferia”. Ou seja, "enquanto as redes de notícias 24 horas ainda têm que correr para levar as suas equipas aos cenários de um evento noticioso, as redes quase globais das principais plataformas de media social têm os correspondentes (em potencial) quase sempre no lugar” (Bruns, 2011: 133). Em ambas as propostas, é possível destacar o papel que os cidadãos desempenham em função das potencialidades que se levantam com as redes de informação globais. A verdade é que os meios de comunicação, graças ao desenvolvimento das redes sociais de media e ao seu alavancamento por parte dos periféricos de informação móvel, têm veículos de informação em praticamente todos os lugares do mundo. Deste modo, estas redes narrativas conferidas através das plataformas digitais, potencialmente influenciadas por parte das audiências, podem ser compreendidas como ambient journalism. Assumem-se como sistemas de comunicação amplos, assíncronos, leves e sempre ligados, capazes de criar novos tipos de interação em torno das notícias, e que permitem aos cidadãos manter um código mental de notícias e eventos em torno deles (Hermida, 2010).  No trabalho desenvolvido por Hermida, o ambient journalism pode ser encarado como um modelo de sistemas de informação de novas plataformas e de redes, ao mesmo tempo que se assume como um argumento normativo. A sua base assenta na forma como estas plataformas têm a capacidade de capacitar os para-journalists a estarem envolvidos no jornalismo e no comentário em tempo real (Bruns, 2010).  Como resultado, estas plataformas pluralizam as narrativas e podem apresentar vozes não facilmente audíveis através das arquiteturas mais convencionais da radiofusão e do jornalismo 
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(Papacharissi, 2014: 3). O Twitter, como um elemento de jornalismo ambiente, providencia um mix de notícias, informação, conteúdos e comentários normalmente conectados à realidade atual, mas sem que exista uma ordem estabelecida. Este tipo de estrutura expande o número de potenciais agentes envolvidos na produção de elementos jornalísticos, com as notícias a serem o caso mais notável (Vis, 2013: 29). Além disso, esta ferramenta em particular é marcada por cinco categorias diferentes de informação em tempo real: notícias, pré-noticias, rumores, formação da media social e de redes temáticas e pesquisa, usando ferramentas de data mining. É precisamente neste contexto que os jornalistas assumem o papel de navegador e de “way-finder” para novos conteúdos informativos (Leinweber, 2009 in Bruns, 2010).  O papel que as audiências assumem nesta realidade, muitas vezes reforçado pelas redes sociais de media, está igualmente presente quando a equipa de investigadores liderada por Dominic Lasorsa (2012: 20) explica que o próprio conceito de jornalismo se está a tornar ambiente, graças à sua omnipresença, muitas vezes fragmentada, e ao esforço coletivo que envolve as audiências e os jornalistas. Embora a maioria das atividades quotidianas dos utilizadores dos media possa não ter valor como notícia nem qualquer relação com as notícias, quando os objetos surgem, uma quantidade substancial destas atividades é substituída por um esforço concentrado de trabalhar a matéria, semelhante àquilo que é definido pelos jornalistas como sendo a pesquisa. Cada vez mais influenciado pela presença dos cidadãos, quer através de comentários ou da criação de conteúdos, o ambiente informativo torna-se contaminado, abrindo novas janelas de oportunidade para quem consome e produz informação. Neste sentido, somos confrontados com a emergência de um novo conceito: o produsage. Trata-se de um elemento que resulta da partilha e do perfil conversacional dos meios online, utilizados por jornalistas, organizações noticiosas e por utilizadores individuais. Esta rede complexa e de consciencialização social evoluiu além das ecologias tradicionais do jornalismo. A forma como estas ecologias em evolução misturam a produção e o consumo de notícias, alterando o ambiente onde se inserem, foi descrita como produsage (Papacharissi, 2014). A alimentação das storytelling emerge através da criação de conteúdos colaborativos conduzidos pelos cidadãos e jornalistas usando as redes mediáticas de uma forma que desafia as dicotomias tradicionais entre aquilo que é a produção e o consumo (Bruns, 2008 in Papacharissi, 2014: 3). 
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No trabalho desenvolvido por Robert Picard (2014: 503-504) conseguimos encontrar uma abordagem semelhante quando procura compreender o efeito que as novas tecnologias de informação têm provocado na indústria jornalística. Nesta proposta, o autor procura ir além do jornalista per se, buscando compreender a forma como o próprio setor se tem desenvolvido neste contexto. Durante mais de um século as notícias foram produzidas tendo por base um sistema industrial. As empresas, possuindo todos os recursos necessários, distribuíam o conteúdo de uma forma massificada, confiando nos seus profissionais para completarem estas tarefas. Apesar deste sistema continuar a existir, novos modelos emergem e a forma tradicional de produção de notícias está a ser dividida em dois diferentes níveis: o service production mode e o craft production mode.  O primeiro nível consiste na transformação dos produtos noticiosos – tradicionalmente a rádio e os broadcast – em serviços capazes de garantir a transmissão através de várias plataformas. Os media estão mais focados na distribuição em vez da recolha e da produção de notícias. Para além das implicações que esta passagem tem nas funções das organizações noticiosas, também a forma como o acesso é feito por parte das audiências está a mudar. O preço e a forma como acedemos às notícias é cada vez mais personalizado, de acordo com as nossas próprias escolhas.  Concorrentemente, conseguimos presenciar a emergência do craft mode. Neste modelo, as notícias são providenciadas por jornalistas individuais e empresas de pequena escala que apostam na diferenciação e na qualidade das suas notícias. A maioria fornece as notícias diretamente para o consumidor, mas algumas transmitem os conteúdos para empresas que pautam a sua atividade pelo service mode.  Um elemento central nesta ecologia em mutação é a desinstitucionalização do jornalismo e das próprias notícias. No passado, o jornalismo era normalmente desenvolvido exclusivamente pelos media e por estruturas organizativas localizadas em mercados geograficamente determinados. Desta forma, o trabalho do jornalista era influenciado por organizações informativas isoladas que raramente cooperavam entre si, distanciando-se da sociedade que alegadamente serviam. Neste ambiente, que predominou principalmente durante o século XX, a cobertura informativa estava focada num conjunto de instituições selecionadas – agências governamentais e instituições financeiras, por exemplo. Consequentemente, as notícias baseavam-se em 
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declarações oficiais provenientes de conferências de imprensa e nos press-releases, fornecidos por organizações que trabalhavam para servir os interesses dos jornalistas.  Atualmente, é comum o emprego de múltiplas plataformas para chegar e envolver o público. Os jornalistas são cada vez mais desafiados a repensar a natureza das audiências e a reconsiderar o tipo de informação que o público precisa em diferentes lugares, em distintos momentos, e os métodos em que essa informação é transmitida. Tudo isto são indícios do desenvolvimento de novas relações e práticas jornalísticas, promovidas pela contaminação do ambiente informativo, tanto por parte dos cidadãos como pelas tecnologias informativas. Apesar das evidências que nos apontam para um papel mais ativo dos cidadãos no processo informativo, devemos ter em conta as barreiras que separam o papel dos jornalistas e aquilo que são as atividades desenvolvidas pelas audiências. Neste sentido, Alex Bruns (2010) é claro ao explicar que o ofício e a habilidade são os elementos que distinguem o jornalista do para-journalist desenvolvido por Hermida 18. Bruns não rejeita a forma como as audiências têm hoje um papel mais ativo e intrusivo potenciado em grande parte pelas redes tecnológicas e digitais que nos rodeia. Para o autor, os para-journalists e as plataformas de redes sociais de media não podem substituir a perícia e toda a experiência partilhadas pelos jornalistas individuais e pelas diversas equipas de investigação. Utilizando o exemplo do furacão Katrina, nos Estados Unidos da América, o autor refere que, apesar dos para-journalists poderem ser os primeiros elementos a estar presentes em situações de crises, nada garante que aquilo que partilhem seja verídico. Em momentos em que as pessoas necessitam de informação confiável, o que podemos ter é a divulgação de rumores. Desta forma, Bruns (2010) apresenta-nos uma alternativa ao conceito de ambiente journalism apresentado por Hermida: “É uma estrutura analítica emergente para jornalistas, informada por sistemas de pesquisa cognitivos e cibernéticos”. Neste sistema, os jornalistas são sensibilizados, tanto por jornalistas individuais como por para-professional, a avaliar e a observar o seu contexto imediato. O ambiente journalism assume-se, assim, como uma estrutura analítica emergente para os jornalistas, tanto os profissionais como os não profissionais – o para-journlists - para observar e avaliar o seu contexto imediato (Bruns, 2010).                                                         18 Hermida explica que os para-journalists são todas aquelas pessoas que estando num determinado local conseguem divulgar conteúdos potencialmente informativos nas redes de comunicação digital.  
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Quando comparamos os dois pontos de vista, compreendemos que Bruns confere um papel mais central ao jornalista do que aquele que é dado por Hermida. O primeiro investigador, mesmo reconhecendo a forma como os cidadãos se podem envolver no processo informativo, explica que o jornalista desempenha um papel que não pode ser entregue aos cidadãos. Esta posição entra em conflito com a proposta de para-journalist muito presente na narrativa de Hermida. Como foi possível compreender, os media sociais trazem um conjunto de oportunidades capazes de conferir um papel mais ativo ao cidadão no processo informativo. Porém, seria completamente desajustado analisar a influência que estas plataformas têm no campo da informação, olhando apenas para os cidadãos. Também os jornalistas são influenciados por estas tecnologias, abrindo portas a novas formas de aturar num ambiente digital em constante ebulição.   1.2- O branding journalism como elemento do jornalismo social  O desenvolvimento das redes sociais de media como veículo informativo motivou o aparecimento de novas estratégias para chegar aos utilizadores. Num ambiente marcado pela proliferação de plataformas que permitem o acesso à informação e a divulgação de conteúdos potencialmente informativos por parte dos cidadãos, os media sociais são um elemento com um destaque cada vez maior.  Se anteriormente apresentámos o caso da BBC e do Social news strategy, através do exemplo do também britânico The Sun, compreendemos que o caso do operador público britânico não é isolado. Num evento promovido pelo London Press Club, David Dinsmore, editor deste diário, explicou que uma pequena equipa de seis jornalistas passaria a alimentar redes sociais de media do jornal de uma forma articulada, 24 horas por dia19. Desta forma, o departamento, que até então era da responsabilidade dos jornalistas que trabalhavam o online e da equipa de comunicação do jornal, passou a ser da responsabilidade de uma equipa própria de jornalistas.  Esta evolução é igualmente demonstrada no trabalho de Hermida (2013) quando explica                                                         19 Consultado em: https://www.journalism.co.uk/news/the-sun-to-introduce-dedicated-department-for-social-media/s2/a554744/  
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o perfil que marcou a utilização inicial destas redes no contexto informativo. Uma das práticas mais comuns passava pela utilização do feed institucional, para a publicação de posts que incorporavam pouco mais elementos além do título e de um link, produzidos automaticamente, sempre que uma notícia era publicada no site do jornal. Tal como aconteceu com o shovelware resultante da passagem da imprensa para a Internet, as principais organizações informativas estão a abandonar a forma automática com que pautavam as suas ações nas redes digitais. Por seu lado, Bruns (2011) refere que as principais matérias noticiosas, durante 2010 e 2011, foram propulsionadas de maneira significativa pela cobertura através dos media sociais. Pesquisas preliminares demonstram que estes processos ad hoc colaborativos tendem a operar de uma forma extraordinariamente semelhante. Por exemplo, no Twitter as mensagens contêm urls – que destacam as informações mais recentes sobre o evento -, além das mensagens que reenviam via Twitter os comentários provenientes de outros elementos. Nestes estudos, o que podemos compreender é que o Twitter não é usado como uma plataforma informativa, mas como um meio para promover os conteúdos existentes, enviando os seguidores para os sites principais dessas organizações (Vis, 2013).  Deste modo, a equipa de investigadores orientada por Clark Greer (2011), usando o caso particular das televisões, explica que, paralelamente ao trabalho promovido pelos gabinetes de comunicação, a web é utilizada como um veículo promocional. Grande parte do conteúdo colocado nas redes sociais de media não tem como principal motivação informar os seguidores sobre os assuntos do dia, mas sim encaminhá-los para os sites principais, de forma a conseguir melhores resultados de audiências. É esta mesma conclusão que podemos retirar da entrevista feita a três especialistas portugueses que desenvolvem o seu trabalho no âmbito do jornalismo digital20. Este trabalho surge depois do Facebook demonstrar interesse em entrar na distribuição de conteúdos jornalísticos, em colaboração com empresas como The New York Times, National Geographic e Buzzfeed.  Para António Granado, o poder de marca noticiosa tem vindo a perder-se. Consumimos notícias independentemente do órgão de comunicação social: cerca de 40 a 50 por cento do tráfego dos jornais online vem do Facebook. Veja-se o sucesso de plataformas como a Zite ou o Flipboard, que funcionam como agregadores de notícias de jornais, personalizados pelos leitores de acordo com os seus interesses. O jornalista e programador Paulo Querido sublinha a                                                         20 Consultado em: http://expresso.sapo.pt/sociedade/o-facebook-vem-para-brincar-ou-para-atacar=f917594 
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importância de os jornais usarem o Facebook como um canal, entre muitos, continuando a encará-lo como uma rede social - não sendo obrigatório que coloquem nela toda a sua edição, podendo usá-la como um canal próprio, com um editor e conteúdos mais direcionados para essa rede social. Luís Santos prefere destacar as oportunidades: "Tenho esperança que as pessoas que gerem os media aproveitem esta oportunidade para entrar no jogo", declara. "Porque isto já não é o mesmo jogo. É o culminar de um processo inevitável”, conclui.  Apesar da maior sensibilização que existe para práticas jornalísticas aplicadas às redes de media sociais, os primeiros indícios apontam para uma utilização pouco eficaz, com pouco proveito por parte das organizações informativas de todo o potencial destas plataformas digitais. Apoiados nas contas destas organizações, observamos que são muitas vezes incapazes de responder efetivamente aos comentários e às questões colocadas pelos seguidores, reforçando, ao invés, o perfil unidirecional para a divulgação de conteúdos recentemente publicados nas páginas da Internet (Bruns, 2012).  No entanto, consideramos bastante limitador analisar os processos informativos que acontecem nas redes sociais de media apenas através das contas das organizações informativas. Também os jornalistas têm a possibilidade de criar uma conta pessoal, comunicando diretamente com os seus seguidores. Nos jornais podíamos encontrar os editoriais e as colunas de opinião, onde era possível ler, com frequência, o contributo de jornalistas. Centrando-nos no caso das televisões portuguesas, podemos comprovar o elevado número de jornalistas, provenientes de diferentes meios, que diariamente marcam presença nos plateaux informativos dando a sua opinião em relação aos principais assuntos diários. No entanto, para que um jornalista possa estar presente num dos espaços de qualquer um dos meios anteriormente referidos teria de receber um convite. Este processo contribuiu para que um determinado conjunto de elites impusesse o seu domínio, levando à saturação do espaço público televisivo (Lopes, et al, 2013: 35). Logo aqui conseguimos identificar um elemento capaz de conferir um perfil mais pessoal ao jornalista, contrariamente àquilo que acontecia nos meios de massa. Apesar de existir espaço para o jornalista se assumir como pessoa individual, a sua presença estava sempre relacionada com o meio para onde trabalhava. As redes sociais de media conferem ao jornalista a possibilidade de se estabelecer como uma pessoa única e individual. Tal como referido anteriormente, o ambiente digital atribui um conjunto de oportunidades que tornam possível a qualquer jornalista desenvolver uma relação próxima dos seus seguidores, quer a comentar assuntos da atualidade, 
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como acontecimentos da sua vida pessoal. Quase como uma marca própria, os jornalistas conseguem distanciar-se do meio para o qual trabalham. Participando no Twitter, utilizando a conta individual em vez da institucional, criam aí uma marca pessoal (Molyneux & Holton, 2014).  A presença ativa nestas redes contribui, desta forma, para a construção da credibilidade através da transparência. Cria-se um sentido de relações pessoais e de fidelidade da audiência através da interação e do desenvolvimento de um sentido de celebridade, pelo facto de serem vistos. O elemento pessoal é fulcral na construção de uma marca pessoal no interior das redes de media sociais (Hedman & Djerf-Pierre, 2013). Esta mesma possibilidade é considerada por Axel Bruns (2011: 135) quando refere que “os jornalistas que se saírem bem nos media sociais poderão fazer nome, muito além das publicações para as quais trabalham”. Neste ambiente digital, os jornalistas já não se encontram tão dependentes das instituições a que pertencem, podendo desenvolver o seu trabalho de uma forma mais independente e próxima dos seus seguidores (Picard, 2014). É um terreno que facilita o processo de construção de marcas para o jornalismo:   “As redes de media sociais desempenham um papel particularmente importante nesta evolução na medida em que motivam a criação de uma identidade voltada para o público e a cocriação de conteúdos, contribuindo ambos os elementos para uma conexão emocional com os consumidores (Molyneux & Holton, 2014: 3)”.     Deste modo, Alfred Hermida (2013: 301) salienta dois elementos particulares que contribuem para que o Twitter seja apreendido como um espaço capaz de promover o jornalista como uma marca. Por um lado, o autor destaca que a associação institucional do jornalista pode não ser tão forte como o seu perfil pessoal. Neste ponto, refere que, por exemplo, os jornalistas assumem um papel mais proeminente na discussão de assuntos políticos do que os próprios meios onde estão inseridos. Por outro lado, Hermida explica que as audiências demonstram uma maior apetência para seguir os jornalistas nos seus perfis individuais ao invés das contas institucionais. Não nos podemos também esquecer da forma como as redes digitais fomentam a criação de relações e conexões, que permitem que os seus utilizadores, através da partilha de informação, consigam descobrir as fontes de informação que mais se adequam e vão ao encontro dos seus interesses individuais (Lasorsa, et al., 2012).  
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Conseguimos comprovar estas premissas através do trabalho desenvolvido por Axel Bruns (2012), aplicado às eleições na Austrália. O investigador demonstra a existência de uma maior visibilidade das contas pessoais e privadas dos jornalistas do que das contas dos meios a que pertencem.  Além disso, é igualmente importante salientar as oportunidades que as redes sociais de media trazem para os jovens jornalistas. Numa conjuntura marcada pela falta de espaço para quem quer iniciar a carreia, estas redes, nomeadamente o Twitter, assumem-se como um espaço onde se pode lutar pelo reconhecimento, dos pares e do público. Podemos ainda referir as provas que sustentam o facto de serem os jornalistas de organizações informativas menos conhecidas aqueles que mais devem apostar nos media sociais (Hermida, 2013). Quem trabalha para cadeias já consagradas, pelo facto de estarem associados a essas grandes marcas, possuem um capital próprio superior a quem começa uma carreira ou trabalha numa organização menos conhecida21. Os jornalistas deste último grupo devem assumir um papel mais ativo na rede (Lasorsa, et al., 2012).  A possibilidade dos jornalistas se assumirem nas redes sociais de media de uma forma independente e individual, quase como uma marca própria, surge precisamente no mesmo contexto em que os cidadãos são encarados como uma potencial fonte de informação. Trata-se de um tipo de jornalismo social, onde os jornalistas individuais comunicam diretamente e em múltiplas formas com os seguidores e os leitores. Este conceito de jornalismo social envolve frequentemente uma autopromoção do jornalista através dos blogues pessoais dos feeds e do Twitter, assim como a interação como representante da sua organização informativa. Paralelamente, mas de uma forma mais radical, podemos destacar o modo como as audiências deixam de ser meros recipientes informativos, passando a ser possíveis fontes de informação. Combinando as duas variáveis, compreendemos que esta forma de jornalismo social aumenta a quantidade e o ritmo com que a informação viaja. Este ambiente dificulta a tarefa de filtragem de conteúdos e a verificação das fontes por parte dos jornalistas (Rottwilm, 2014). Através dos elementos anteriormente expostos, é possível compreender que há a possibilidade de se gerar um conflito entre os jornalistas e as organizações que representam.                                                         21 Transportando a nossa investigação para o universo ficcional, conseguimos encontrar na personagem Zoe Barnes, da prestigiada série televisiva House of Cards, um exemplo que nos permite compreender a premissa anterior. Apesar de ser uma das jornalistas mais jovens da redação, conseguiu juntar a oportunidade criada pela relação pessoal desenvolvida com o deputado Francis Underwood às potencialidades do Twitter. Através desta ferramenta criou posts com informação sobre a Casa Branca, o que lhe permitiu uma nova posição num destacado jornal online. 
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Normalmente, os responsáveis pelas principais organizações mediáticas, mesmo reconhecendo a importância que os processos de branding possuem, sempre os encararam como meros elementos de estratégia promocional (Greer & Fergunson, 2011). De facto, quando um determinado jornalista desempenha um papel ativo nas redes sociais de media, pode, nesses espaços, atingir um grau de notoriedade tão elevado, capaz até de suplantar o reconhecimento do meio para o qual trabalham. Por outro lado, e tendo em conta os fenómenos de convergência nas redações anteriormente expostos, estes jornalistas podem dar uma maior visibilidade às organizações para as quais trabalham (Artwick, 2004; Quinn, 2006; Erdal, 2011).  É precisamente neste sentido que Hedman e Djerf-Pierre (2013) referem que a atividade individual dos jornalistas nas redes sociais de media é cada vez mais encarada como parte da marca corporativa, fazendo com que os editores e os responsáveis coloquem frequentemente pressão nos jornalistas para que estes desenvolvam uma atividade contínua nas redes. Estes elementos podem ser, tal como constatámos anteriormente, uma plataforma para receber informações importantes para o desenvolvimento de futuras peças informativas. Deste modo, é compreensível que um jornalista que mantenha uma conta ativa, com um elevado número de seguidores e interações com esses seguidores, esteja mais suscetível a receber informações de potenciais fontes (Bro, 2010; Greer & Fergunson, 2011).   O jornalismo como marca é um dos elementos característicos da realidade digital fortemente marcada pela emergência das plataformas de media social análise.  1.2.1- O processo de gatekeeping e o papel das hashtag  na realidade informativa  O desenvolvimento das novas tecnologias de informação, associado a um papel mais ativo por parte das audiências, é o mote para a análise de mais um conceito que surge na sequência do que foi analisado anteriormente. O gatewatching, que pode ser entendido como um processo de seleção de informação nas redes digitais, assume-se como parte constituinte e fraturante no contexto do ambiente digital que pauta o jornalismo, em oposição ao conceito de gatekeeping, muito mais presente no âmbito dos meios de massa. Antes de avançarmos para a desconstrução do conceito de gatewatching, procuraremos compreender os fundamentos daquilo que é o gatekeeping. O primeiro trabalho relacionado com 
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a teoria do gatekeeping é geralmente atribuído a David White (1950). Numa altura em que a televisão ainda procurava afirmar-se numa conjuntura marcada pelo domínio da rádio e da imprensa, o investigador descreveu um processo de decisão em cadeia. Desde o repórter até ao rewrite man, através do chefe de gabinete para os editores, em várias associações de imprensa, o processo de escolha e de rejeição de matérias informativas desenvolve-se de uma forma contínua. Deste modo, aquilo que as pessoas tinham acesso era fruto de um trabalho que resultava exclusivamente dos processos de seleção dos elementos que constituíam as redações informativas. Neste processo, os gatekeepers determinavam não apenas a quantidade de informação que chegaria mais tarde aos públicos, mas também a sua qualidade, de acordo com um conjunto de definições particulares, partilhadas entre os membros de uma comunidade interpretativa, em relação àquilo que as notícias devem ser (Singer, 2014). A cadeia através da qual a informação viaja até chegar aos cidadãos está igualmente presente no trabalho de Pamela Shoemaker e da sua equipa (2001), quando diz que o processo de gatekeeping pode ser identificado como uma série de pontos de decisão, em que as possíveis notícias são continuadas ou travadas à medida que viajam ao longo dos canais, que vão desde a fonte, passando pelo repórter, até aos editores. No entanto, estes investigadores vão mais longe ao explicar que o fenómeno de gatekeeping envolve mais elementos além dos canais através dos quais os conteúdos navegam até serem notícia. Há que ter em conta uma série de forças, que podem facilitar a passagem de determinados elementos pelos portões, influenciado a arte de selecionar o que merece ser noticiado (Robinson, 2007). Essas forças podem resultar de constrangimentos financeiros ou tecnológicos, ou até mesmo de questões pessoais dos jornalistas.  É precisamente após a entrada de novos elementos na cadeia informativa que somos confrontados com a emergência do conceito de gatewatching, em que Axel Bruns (2005) se assume como um dos investigadores mais influentes. Para o académico, o conceito de gatekeeping referia-se simplesmente a um regime de controlo sobre o conteúdo que emerge no processo produtivo da imprensa e dos meios de broadcast. Tal como foi possível compreender anteriormente, os controladores, que podem ser os jornalistas e os editores, determinavam aquilo que chegava aos públicos. Este mesmo controlo surge como uma necessidade em determinados formatos mediáticos. Em primeiro lugar, é preciso compreender que tanto as televisões como os jornais têm um determinado limite de espaço para informar sobre os assuntos mais importantes do dia. Desta forma, é preciso selecionar entre todos os eventos que ocorreram quais os mais 
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importantes e os que merecem ser alvo de uma cobertura informativa. Adicionalmente, devemos ter em conta um conjunto de limitações em relação àquilo que pode entrar no processo de produção de uma notícia. Por um lado, pode ser a preferência de um jornalista por uma determinada fonte, deixando de lado outra. Por outro lado, as organizações informativas podem ter um determinado conjunto de regulamentações internas, políticas ou agendas comerciais que favorecem a cobertura de uns eventos em detrimento de outros.   Enquanto que na fase de output se tem em conta aquilo que pode ser relevante para os públicos, a fase de input desenrola-se através das rotinas jornalísticas e das agendas políticas e comerciais dos jornalistas e das suas organizações. A estas duas fases, o autor acrescenta uma que surge após a publicação das notícias e que nos remete para as possibilidades de participação dos cidadãos. Por exemplo, e utilizando o caso dos jornais, as cartas do leitor enviadas para uma redação não são todas publicadas, havendo uma seleção do material mais importante. É um modelo completamente linear que, devido às suas caraterísticas hierárquicas, influencia diretamente o processo de transmissão informativa (Bro & Wallberg,  2014) . Neste contexto, o público é normalmente reduzido a um consumidor passivo. A atenção e a interpretação dos eventos estavam constrangidas por um ambiente informativo bastante limitado, em que o controlo estava claramente do lado dos jornalistas (Williams & Carpini, 2004). Com um perfil top-down, os cidadãos pouco mais podiam ambicionar além do papel de receptor:   “Os interesses e as relações das audiências das notícias são subentendidos e presumidos pelos jornalistas e editores que acreditam ter uma noção intuitiva do que querem os seus leitores, ouvintes e telespetadores. Porém raramente procurados ativamente ou testados pela indústria jornalística, além dos gestos meramente simbólicos (pesquisas dos leitores, afirmações do tipo vox-pop) ou pesquisas mercadológicas comerciais (Bruns, 2011: 122)”.   No entanto, quando entramos no terreno dos media digitais, constatamos que o funcionamento se desenrola numa lógica distinta. O armazenamento digital e a transmissão através das novas plataformas informativas alargaram o espaço e tempo disponíveis para os conteúdos mediáticos, tornando irrelevante os limites impostos no ambiente anterior. Consequentemente, o processo de gatekeeping na fase de output deixa de fazer sentido. Assim, o processo que se desenvolvia na fase de input perde a sua efetividade, já que a informação rejeitada por um determinado meio pode ser aceite por outro, ou até publicada diretamente pela fonte sem 



 135
passar pelo processo jornalístico. Finalmente, é possível criar um amplo espaço para reações das audiências sem afetar a colocação ou a proeminência do conteúdo original (Bruns, 2005).  É precisamente neste mesmo contexto que o autor identifica dois aspetos que, combinados, contribuíram para o crescimento das práticas de gatekeeping em função das de gatewatching. Por um lado, a multiplicação contínua dos canais disponíveis para a publicação e divulgação das notícias, que ganhou um maior relevo com o desenvolvimento da World Wide Web como um meio popular, acrescido ainda pela forma ubíqua com que hoje podemos receber a informação, graças aos periféricos de informação móvel. Por outro lado, podemos destacar os modelos colaborativos que concretizam as possibilidades de participação e de criação de conteúdos por parte dos usuários, que atualmente são frequentemente resumidos sob o rótulo de web 2.0 (Bruns, 2011). Enquanto que tradicionalmente os jornalistas confiavam em fontes de informação autoritárias para o processo de newsgathering, ou recolha de informação, as redes digitais de informação, como o Twitter ou o Facebook, ganham destaque como fontes adicionais de informação, com um perfil altamente participativo e alimentadas por cidadãos. A cobertura informativa é feita de uma forma mais ampla, democrática e culturalmente mais relevante (Zubiaga, et al., 2013). Este ambiente digital, propício à cobertura informativa em tempo real, com um cariz altamente social, é o início da passagem da função tradicional de gatekeeper para a de gatewatcher, onde o jornalista avalia, destaca e publica informação relevante, selecionada através de fluxos de consciência social (Hermida, 2013). O gatewatcher “emerge assim como um elemento central num ecossistema mediático onde a fragmentação motivada pela multiplicação de fontes e o excesso de informação obrigam os media a disputarem a atenção dos leitores” (Canavilhas, 2010: 5). Os jornalistas partilham hoje um conjunto de informações que advêm dos processos de filtragem promovidos pelas plataformas sociais. As redes sociais de media alteram a forma como as notícias são recolhidas e pesquisadas.               Antigamente, as redações, depois de receberem as informações, detinham o pleno poder de selecionar aquilo que deveria ser publicado. No entanto, com o desenvolvimento de sites como o Digg, o Flipboard, o Zite e os media sociais, como o Twitter, observamos um modelo de gatewatching em que as organizações informativas têm a possibilidade de observar aquilo que as comunidades consideram relevante e o contributo que daí se pode tirar para a produção de notícias (Zubiaga, et al., 2013).  
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Por exemplo, durante o Campeonato do Mundo de Futebol do Brasil, foi possível encontrar fotografias e vídeos, criados e postados online pelos espetadores, nas contas das redes sociais de media de várias organizações informativas. Do mesmo modo, sempre que um jogador postava alguma informação importante, esse conteúdo era redistribuído, tanto nas redes como nos sites, depois de uma seleção feita pelos jornalistas e editores. Este processo obrigou os jornalistas a prestarem atenção aos conteúdos existentes nestas novas redes digitais e a selecionar e destacar aquilo que julgaram ser o mais importante. Deste modo, compreendemos que o gatewatcher não perde todas as funções que o gatekeeper desempenhava. Aquilo que acontece é que num novo ambiente digital as exigências são diferentes e os jornalistas têm hoje que cumprir um papel diferenciado daquele do ambiente broadcast.  “(…) ao fazer a transição de uns poucos jornalistas seletos com acesso privilegiado às fontes chaves para um esforço difundido com fontes múltiplas envolvendo uma multidão de usuários com interesses diversos, pode-se tratar uma faixa muito mais ampla de temas, e destacar um número muito maior de matérias com valor potencial como notícia” (Bruns, 2011: 125).   Contrariamente ao processo de gatekeeping tradicional, reforçado pelo papel passivo com que as audiências eram encaradas, num ambiente pautado pelas redes digitais, os utilizadores causam um impacto mensurável através de práticas que combinam o broadcast com as convenções sociais. Quando abordamos a passagem do processo de gatekeeping para o gatewatcher, para além das novas funções inerentes ao papel do jornalista, somos confrontados com as possibilidades atribuídas aos cidadãos. Uma das melhores formas de compreender o modo como o gatewatching se desenvolve no interior das redes sociais  de media é através das hashtags22.   Próprias de um ambiente digital, que favorece a comunicação com um perfil bottom–up, funcionam como um sinal público para um enquadramento ad hoc de um determinado evento, mas também como uma sugestão de taquigrafia para permitir que o público entenda os quadros temáticos de uma questão que se desenrola de uma forma dinâmica. Assim que atingem um nível de adoção generalizado, promulgam, ativam e sustentam o enquadramento de interpretações, aspetos ou pontos de vista selecionados, ao longo do tempo (Meraz & Papacharissi, 2013: 7). São                                                         22  As hashtags funcionam como indexadores de informação. Normalmente utilizadas nas redes de media sociais orientam os utilizadores na busca de mensagens relacionadas com um tema ou conteúdo específicos. 
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usadas para a disseminação e discussão de notícias de última hora, mas também para a cobertura de eventos com perfil mais sazonal de diversas áreas (Bruns, 2012). O Twitter assume-se como a plataforma onde a influência das hashtags é mais notória. Ao entrarmos no site desta rede de microblogging, conseguimos encontrar na coluna da esquerda o menu intitulado “assuntos do momento”. Nesta coluna, que funciona quase como uma banca de quiosque que expõe as capas dos jornais, estão presentes os principais assuntos discutidos. A grande diferença entre a banca de quiosque e este menu do Twitter é que, enquanto no primeiro todo o material exposto resulta do trabalho exclusivo dos jornalistas, o segundo comporta o resultado de seleção desenvolvido pelos cidadãos. Neste contexto, a concorrência que na banca do quiosque era exclusiva dos jornais tem agora um novo elemento: o utilizador. A competição pelas hashtags num ambiente de rede como o Twitter envolve tanto as elites como as não elites, que simbolicamente tornam popular um grupo selecionado de hashtags (Meraz & Papacharissi, 2013). O papel que as não elites têm neste processo é ainda mais notório quando Bruns (2012: 6) explica uma forma de gatewatching que se desenrola no interior do próprio Twitter: “Os utilizadores encontrando mensagens sem hashtag relacionadas com determinados temas, manualmente acrescentam uma hashtag durante o processo de retweeting de forma a tornar essas mensagens mais visíveis para outros seguidores que estejam interessados em seguir essas hashtags”.  Neste processo de gatewatching não são só os jornalistas a ter o papel de filtrar o que é importante, uma vez que os membros ativos das audiências fazem a curadoria dos conteúdos mediáticos, filtrando e amplificando conteúdos informativos. Ao mesmo tempo, partilham as suas preferências em ambientes onde os algoritmos reúnem as preferências. Num ambiente informativo em constante ebulição, é com naturalidade que somos confrontados com o aparecimento de novos elementos com influência no produto final resultante do processo de gatekeeping. Se num contexto de comunicação de massas os jornalistas se relacionavam de forma especial e particular com as agências de comunicação e as fontes institucionais, numa conjuntura marcada pelos canais digitais, a quantidade de informação existente faz com que novos atores assumam um importante papel na filtragem de conteúdos.   “Tradicionalmente, os jornalistas decidiam qual o conteúdo que deveriam publicar com base na concepção generalizada de uma audiência de massas relativamente diferenciada. O jornalista atua como gatekeeper desta audiência de massas, 
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selecionando um subconjunto de itens para depois os tornar visíveis (...). No entanto, os membros individuais dessa audiência funcionam como gatekeepers secundários para um grupo diferente de pessoas (...) (Singer, 2014: 6)”.  No fundo, esta realidade comprova a passagem da ink economy para a link economy (Baresch, et al., 2011: 5). Na ink economy, os cidadãos detinham poucas opções para receber e consultar informação. Resumiam-se a um ou dois jornais locais, às notícias da noite na televisão, à rádio, às revistas e, anos mais tarde, à televisão por cabo. Todo o conteúdo difundido através destes canais era processado sem qualquer contributo por parte dos consumidores. Além disso, era praticamente impossível partilhá-lo. Na link enconomy partilhar informação é tão fácil como enviar um email, fazer um post no Twitter ou comentário no Facebook. Um consumidor de informação com contas no Facebook ou no Twitter está apto a receber informação e a partilhar os conteúdos informativos com os seus contactos. Assumindo esta posição, deixa de ser um elemento unicamente presente no final da cadeia informativa, passando a ser um nó na rede de informação social. Há pouco enaltecemos a forma com os cidadãos têm assumido destaque neste âmbito. No entanto, é igualmente importante referir a função desempenhada pelos softwares de agregação de conteúdos. Depois de se expandirem com a democratização da Internet, são hoje um elemento importante na forma como acedemos aos elementos informativos, nomeadamente através dos periféricos de informação móvel. O desenvolvimento das aplicações para este tipo de dispositivos permite que os consumidores de informação tenham novas experiências na forma como recebem as notícias. Estamos a falar de um conjunto de plataformas com a capacidade de recolher informação de várias fontes - como sites ou redes sociais de media -  para depois a disponibilizarem numa única plataforma (Isbell, 2010). Esta seleção, semelhante às técnicas de curadoria, é muitas vezes desenvolvida através das escolhas do utilizador que pode selecionar o tipo de informação que mais se adequa à sua preferência. Depois desta seleção os utilizadores recebem os diferentes conteúdos informativos, podendo igualmente dominar o formato e a frequência com a informação lhes chega. Estes elementos emergiram como um importante componente dos ecossistemas digitais, agregando links informativos, partilhando esses conteúdos com terceiros (Palmer, 2013). Outra caraterística que podemos destacar destas ferramentas prende-se com o seu perfil extremamente social. Alguns agregadores permitem que as nossas escolhas sejam feitas de 
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acordo com as atividades dos nossos contatos. Deste modo, tais ferramentas, operando como agregadores sociais de notícias, permitem que os utilizadores submetam os vários itens, comunicando com os seus pares através de mensagens diretas e comentários. Ao mesmo tempo, de forma colaborativa, selecionam e classificam as várias peças, criando uma compilação daquilo que é percepcionado como trending na Internet (Doerr, et al., 2012). Conseguimos, desta forma, compreender que estas ferramentas funcionam numa lógica de data mining, desempenhando um papel semelhante ao do gatewatcher:   “O gatewatching sugere a existência de membros da audiência ativos praticando atividades de curadoria, que envolvem a filtragem e a amplificação das notícias, assim como a partilha das suas preferências em ambientes onde os algoritmos organizam as preferências e revelam as possibilidades através da filtragem colaborativa ou social” (Meraz & Papacharissi, 2013: 2).  Num ambiente informativo caraterizado pelo excesso de informação, são capazes de selecionar de uma forma rápida, muitas vezes automática, aquilo que os seus utilizadores pretendem receber. Juntamente com os próprios utilizadores, desempenham um conjunto de funções bastante semelhantes às dos gatekeeper. De acordo com McQuail (2013: 214), a posição dos media como o gatekeeper principal para o que é admitido para o público geral está a ser posta em causa por fontes de informação alternativas, promovidas pelo forte desenvolvimento da Internet. No entanto, o jornalista continua a desempenhar um importante papel nesta realidade. É exatamente isto que o autor pretende demonstrar quando dá o exemplo do WikiLeaks. Apesar da informação ter sido divulgada através de plataformas de informação alternativas e não oficiais, o papel de disseminação e de fonte de validação da informação desempenhado pelos media conferiu novas possibilidades a estes conteúdos.  Somos constantemente desafiados pelos discursos extremamente positivos em relação à forma como os cidadãos podem assumir um papel de destaque na nova realidade informativa. Ao enveredarmos de uma forma cega por esses caminhos, corremos o risco de esquecer o papel e as funções bem próprias que os jornalistas desempenham. Nos próximos pontos do nosso trabalho vamos procurar compreender de que forma é que o jornalismo pode encontrar nestes desafios um conjunto de oportunidades para se reafirmar como elemento constituinte da sociedade.   
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1.2.2- A importância da verificação  Sempre que somos confrontados com o desenvolvimento de novas tecnologias de informação que capacitam os cidadãos de novas competências, conferindo-lhes um novo papel no ambiente informativo, somos automaticamente tentados a colocar em causa as funções do jornalista.  De facto, as redes sociais de media, tal como os blogues e outros elementos digitais, permitem que cada pessoa possa divulgar conteúdos potencialmente informativos. Ao mesmo tempo, há um aumento de canais informativos alternativos que operam longe da lógica de domínio, caraterística dos meios de comunicação de massas. Este aumento do espectro informativo é claramente acompanhado pela evolução do número de plataformas que os cidadãos utilizam para receber os conteúdos informativos, com caraterísticas claramente multimediáticas.  No entanto, e olhando para algumas das pistas deixadas ao longo dos últimos pontos, acreditamos que o jornalista é um elemento importante no ambiente informativo digital. Tal como foi anteriormente abordado, as redes sociais de media e os softwares que operam numa lógica de curadoria, permitem que os consumidores criem a sua própria dieta informativa, selecionando num universo informativo vasto aquilo que verdadeiramente lhes interessa. Apesar das vantagens provenientes desta possibilidade de seleção, existe o risco de que essa dieta informativa seja mais monolítica, enquadrando apenas uma parte dos vários pontos de vista da realidade. Em vez de uma ampla visão dos acontecimentos, os utilizadores arriscam-se a conhecer apenas uma pequena parte daquilo que vai acontecendo à sua volta, num processo conhecido como homophily information (Kwak, et al., 2010; Meraz & Papacharissi, 2013; Papacharissi, 2014). Este conceito pode ser utilizado para explicar a forma como as pessoas, principalmente através das redes sociais de media, tendem a seguir cada vez mais os utilizadores com um perfil semelhante ao deles. Deste modo, somos levados a escolher vozes iguais às nossas, com uma opinião bastante parecida com aquela que temos em relação aos mais variados assuntos, criando verdadeiras caixas de ressonância, em que os utilizadores passam maior parte do tempo a falar para eles mesmos23.  O contato entre pessoas semelhantes acontece de uma forma mais provável do que entre pessoas diferentes (Kwak, et al., 2010). Neste contexto, os atores que partilham as mesmas                                                         23 Consultado em: http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,1902818,00.html 
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convicções tendem a ouvir, quase de uma forma exclusiva, outros atores com as mesmas perspetivas (Papacharissi, 2014). Neste âmbito, e suportados pelo trabalho desenvolvido pela equipa liderada por Shaomei Wu (2011), verificamos que os utilizadores concentram a sua atenção numa ou mais fontes, quando procuram informação relativamente a um determinado assunto. Isso acontece precisamente pelas práticas homophily, que resultam dos processos de seleção desenvolvidos pelos utilizadores desta rede e promovidos em grande parte pelos media sociais. A criação de listas no Twitter, tal como os grupos no Facebook, vão exatamente ao encontro destas práticas, que podem contribuir para um ambiente informativo pouco democrático e diversificado. Trata-se de um comportamento que surge quase em contracorrente com a quantidade de informação que hoje podemos encontrar. O crescimento de plataformas informativas, em especial as que permitem o consumo em mobilidade, associado ao seu perfil assíncrono, permite receber informação em maior quantidade, em qualquer lugar com acesso à Internet. Tanto dentro como fora das redações, verifica-se a existência de novas formas, métodos e ferramentas para a produção, publicação e distribuição de notícias (Bro & Wallberg, 2014). Porque nem sempre muito significa mais, é neste mesmo ambiente marcado pelos múltiplos conteúdos, e usando como exemplo o Twitter, que a equipa de investigadores coordenada por Zubiaga (2013: 215) identifica dois problemas:   
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• Enorme quantidade de conteúdos Por um lado, devido ao interesse que uma notícia trending desperta nos utilizadores, o número de tweets sobre esse assunto tende a aumentar de uma forma substancial, o que leva a um elevado número de partilhas. Este processo é responsável pela produção de uma elevada quantidade de tweets, muitas vezes misturados com outros que, em vez de comentarem ou acrescentarem valor informativo, apenas criam ruído, introduzindo spam. Isto dificulta a identificação e a compreensão das principais informações dentro de uma determinada história, assim como as possíveis fontes a serem consultadas. O processo de curadoria desses tweets beneficiaria tanto o processo adjacente ao acompanhamento de uma história, assim como a identificação dos principais conteúdos.  
• Falta de contexto: Um conteúdo trending24 apresenta um conjunto de questões que não são fáceis de compreender sem ajuda. Notícias de última hora, ao serem mencionadas num tweet, podem ocorrer em qualquer parte do mundo. Esse mesmo evento pode mais tarde internacionalizar-se conforme se vai espalhando. Dependendo do conhecimento prévio do utilizador, é muitas vezes difícil compreender o que está a acontecer, principalmente quando os tweets são escritos numa língua que não é comum para quem está a ler, ou quando há um desconhecimento geral em relação às pessoas ou organizações envolvidas. Tendo em conta esta análise, compreendemos a importância da tradução dos tweets, assim como a sua contextualização de forma a ajudar a compreender quem são os envolvidos e o que está realmente a acontecer. Este processo ajudará o utilizador a compreender melhor a realidade e a sentir-se mais próximo de um determinado evento.  Ambos os problemas vão ao encontro daquilo que é a necessidade de verificação, encarada por Hermida (2012: 661) como uma das principais funções do jornalista: “A concepção do jornalista como verificador de notícias e informação é o cerne do jornalismo como sendo um                                                         24 Poderemos classificar um assunto como sendo trending a partir do momento que atinge uma elevada popularidade, nomeadamente nas redes de media digitais. Este tipo de assunto é amplamente partilhado pelos elementos que constituem essas redes.  
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sistema de produção e conhecimento, central para uma reivindicação estrutural do estatuto de perito e para a afirmação da autoridade”. Este é um dos valores muitas vezes colocado em causa no novo ambiente informativo. A necessidade da informação circular de uma forma cada vez mais rápida, através das várias plataformas de que dispomos, condiciona a atividade de verificação. A partir do momento em que as notícias digitais 24/7 foram introduzidas, o processo de verificação – o centro daquilo que é o jornalismo credível de interesse público – é desafiado. Primeiro veio a tentação de publicar agora. Depois passou a publicar-se, simplesmente porque estava a acontecer (Kovach, 2006).  No entanto, a verificação surge como um elemento cada vez mais essencial no atual ambiente informativo. Apesar da tentação de serem os primeiros a publicar determinado assunto, muitas vezes promovido pelos media sociais, os jornalistas continuam a ser os principais responsáveis por filtrar aquilo que é importante e verdadeiro. Este processo é particularmente essencial quando falamos de situações de crises, como as guerras ou as manifestações, em que informações erradas podem conduzir a alarmismo por parte da população.  É, fundamentalmente, aquilo que Mark Little (2012) considera ser a nova hora dourada do jornalismo: “Quando eu era um jovem jornalista televisivo, a frase hora dourada remetia para a luz do início da noite (...). Enquanto social journalist comecei a utilizar esse termo de uma forma diferente. Hoje entendo que a hora dourada é o momento que leva um media social a criar tanto uma verdade que habilita ou uma mentira imparável, quando a morte de uma celebridade se torna trending no Twitter, ou um vídeo explosivo se alastra pelo YouTube. Por outras palavras, aquele momento em que o jornalismo é mais importante”. Quando combinamos o perfil homophily das tecnologias de curadoria com a elevada quantidade de informação existente na rede, conseguimos compreender o papel importante que o jornalista, enquanto verificador, tem a desempenhar nesta realidade. No processo de uso das notícias, vários dispositivos, interfaces e plataformas são distribuídos e trocados entre os utilizadores, ao mesmo tempo que se movem ao longo do dia. O desafio que o jornalista enfrenta é o de continuar a fazer parte dessa rotina de cliques, que acontece através do teclado do computador, nos ecrãs tácteis, nos controlos remotos ou no ato de mudar as páginas de um jornal. O consumo informativo acontece quase de uma forma obsessiva, tão involuntária como o próprio respirar, exigindo um novo esforço por parte dos jornalistas na hora de desempenhar aquela que 
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é uma das suas principais funções: determinar aquilo que os públicos veem, ouvem e leem sobre o mundo (Deuze, 2005; Deuze, 2014).  Neste mesmo ecossistema informativo, o jornalista deve servir como um guia dos consumidores de informação. Se é verdade que há softwares que nos permitem selecionar aquilo que mais se adequa às nossas preferências, também devemos ter em conta que muitas dessas ferramentas comportam intenções comerciais. Além disso, o facto de apenas recebermos aquilo que gostamos pode significar um apagão de elementos informativos avessos à nossa opinião, mas que comportam um elevado valor informativo. O jornalista pode assumir-se como um elemento preponderante para colocar em discussão os vários assuntos, numa era em que as pessoas podem escolher unicamente aquilo que pretendem receber:  “O grande desafio do jornalismo não será apenas o de transmitir discursos, mas o de refletir sobre eles. Não estou apenas a falar do trabalho de curadoria, que será fundamental para ajudar o leitor a encontrar o que é relevante e o que não é nesse oceano de informação. Mas o de reunir quatro, cinco, seis discursos contraditórios sobre um mesmo assunto, analisá-los e construir uma narrativa que faça sentido para o cidadão (Camargo & Côrrea, 2013)”.   Podemos ainda compreender que a elevada quantidade de informação nem sempre é benéfica para os cidadãos. Muitos dos conteúdos que povoam as redes informativas digitais carecem de um verdadeiro contexto. Mesmo aceitando a ideia de que o antigo papel de gatekeeper deixa de ser exclusivo do jornalista, o propósito em que esse papel assentava – a busca pela informação verdadeira –, continua a ser uma das principais responsabilidades e funções do jornalista (Kovach, 2006).   Apesar de todo o potencial que as redações ganham com a existência de possíveis fontes um pouco por todo o lugar, o jornalista continua a ser o ator com maior legitimidade para desenvolver o processo de contextualização, ao mesmo tempo que define o que é verdadeiramente importante no meio de todo o conteúdo informativo (Singer, 2010). O caso Wikileaks ilustra a relevância contínua do jornalismo como um amplificador, editor, guia e validador do processo informativo. Apesar de ser necessário cada vez menos esforço no processo de seleção e de mediação, a forma como a sociedade apreende o material proveniente das diversas fontes depende, num primeiro nível, do trabalho de orientação desenvolvido pelo jornalista (Kovach, 2006; McQuail, 2013).  
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É precisamente neste ambiente que o jornalista que desempenha um papel de guia e de investigação deve encontrar o seu lugar, utilizando o potencial criado pelas novas tecnologias de informação para apoiar as comunidades de pensamento independente. Os jornalistas terão que encontrar as ferramentas capazes de garantir o processo de verificação e orientação, numa lógica colaborativa, contrapondo, sempre que necessário, com os conteúdos resultantes da cultura popular. 1.2.3- A transparência como elemento chave na partilha de funções  A Internet, quando deixou de ser um elemento reservado aos laboratórios científicos e se tornou disponível para grande parte da população mundial, foi prontamente encarada como um elemento democratizador com influência em todas as fases da vida cívica (Singer, 2011). O potencial que esta plataforma tem tanto para a recepção como para a produção de conteúdos de natureza informativa – de uma forma instantânea e interconectada – foi óbvio.  A era só de leitura própria dos meios de massa está a dar lugar à era da interatividade multimediática, que assume uma componente leia e escreva. Neste contexto, os habituais consumidores de conteúdos informativos olham cada vez mais para si como criadores e não apenas como consumidores. Acreditam que podem e têm o direito de alterar o ambiente mediático onde estão inseridos (Deuze, 2014). “Os cidadãos tornaram-se os seus próprios editores e publishers. Cada dia que passa aumenta o número de pessoas que se juntam a esta geração de tech-savvy, acostumada a receber e comunicar aquilo que querem, quando, como, da forma e de quem querem (Kovach, 2006).” Este desafio levanta uma série de questões relacionadas com a atitude que os jornalistas devem ter face a um perfil mais autónomo por parte das audiências. Se num contexto de informação de massas os produtores controlavam o acesso dos cidadãos à palavra mediática, as portas que se foram abrindo com o desenvolvimento das novas tecnologias de informação colocam em causa essa mesma autoridade. Deste modo, urge compreender qual a função do jornalista num ambiente informativo marcado tanto pela proliferação de plataformas e conteúdos como pela multiplicação de vozes. Entre as várias propostas relacionadas com a forma como os jornalistas devem ajustar as suas tarefas a um perfil mais ativo por parte das audiências, é possível destacar a desenvolvida 
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por Jane Singer (2010: 281). Para a investigadora, o processo de adaptação da vida à rede exige tempo e faz com que determinados egos se percam pelo caminho. A atividade jornalística vai mais além da tarefa de informar ou entreter e passa por integrar e interagir com um vasto conjunto de pessoas, invisíveis, mas audíveis. Ao mesmo tempo que os media sociais, como o Twitter, se estabelecem como plataformas importantes para a disseminação e discussão de notícias no interior de uma ecologia mediática mais ampla, surge a necessidade de redefinir as práticas jornalísticas profissionais. Os jornalistas e as empresas mediáticas tendem a trabalhar de uma forma cada vez menos isolada, ganhando a sua proeminência através da relação com os utilizadores (Bruns, 2012: 4). Deixando de se sentirem confortáveis por apenas publicarem e divulgarem o seu trabalho em várias plataformas de media diferentes, passam a reconhecer os seus públicos, não como uma mera audiência, mas como elementos que “participam e colaboram na busca, produção, compartilhamento, curadoria e, talvez, até mixagem de conteúdo” (Deuze, 2014 : 6). Deste modo, estaremos mais perto de uma comunicação com base no pressuposto adjacente à construção de comunidades em vez das meras audiências (Canavilhas, 2010). Cada evento noticioso no contexto dos media sociais tem intrinsecamente o potencial de desenvolver comunidades. Quando uma determinada notícia se torna disponível nas redes digitais, a própria rede junta-se para falar sobre isso. Alguns elementos são testemunhas, outros funcionam como amplificadores, e em cada um desses grupos sobressai um filtro objetivo em que se pode confiar: o jornalista (Little, 2012).  Neste mesmo ambiente, a definição de jornalismo deve compreender a atividade que é desenvolvida pelos cidadãos. O seu contributo pode ser válido na conversação informativa que decorre nas plataformas digitais (Lasorsa, et al., 2012: 32). Além disso, devemos ter em conta que, num ambiente em que a informação se multiplica através das várias plataformas existentes, os consumidores estão menos predispostos a receber informação de um só meio, estando assim mais recetivos ao contato com meios alternativos. Assim sendo, o conflito entre os jornalistas e os cidadãos, no que se refere à produção de conteúdos informativos, deixa de fazer sentido: “Na divulgação de notícias e nos debates nos espaços da media social estamos todos apenas a compartilhar aquilo que sabemos” (Bruns, 2012: 8). É precisamente na rejeição desse conflito e na assunção das possibilidades resultantes da colaboração entre os jornalistas e os cidadãos que orientaremos o nosso discurso. Neste ambiente de rede, as organizações informativas são constantemente desafiadas a alargar a forma 
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como se relacionam diretamente com as suas audiências, encarando estas como participantes no processo de recolha, seleção, edição, produção e comunicação das notícias (Deuze, et al., 2007). Ao longo do nosso trabalho, fomos apontando casos em que os cidadãos, providos de elementos tecnológicos altamente desenvolvidos, funcionaram como as primeiras fontes em casos de tragédias ou de protestos com perfil político. Sendo o jornalista o elemento com mais capacidade para contextualizar esses acontecimentos, pode aproveitar os conteúdos provenientes dos cidadãos, ocupando o seu tempo nas tarefas de contextualização. Não se trata de um processo completamente novo para o jornalismo. No fundo, é um trabalho bastante semelhante àquele que o jornalista tinha a fazer sempre que recebia um press release. Quando estes elementos chegavam às redações, o jornalista deveria recolher aquilo que verdadeiramente tinha valor-notícia.  O crescimento da utilização de user-generated content pode assumir-se não apenas como um veículo democrático, mas como uma oportunidade práticas em dois sentidos (Singer, 2010: 285):   

• Em primeiro lugar, quando as redações recebem conteúdos provenientes dos cidadãos, posteriormente verificados, podem libertar os jornalistas para o desempenho de tarefas mais importantes. Este elemento é ainda mais válido numa altura em que se verificam constantes cortes no financiamento nos orçamentos das redações.  
• Em segundo lugar, promove a entrada de um novo conjunto de vozes no campo jornalístico. Estes elementos podem ser utilizados como fontes de informação, fazendo chegar aos jornalistas elementos que em muitos casos assumem um perfil multimédia. Os utilizadores podem até trabalhar com os jornalistas em investigações crowdsourced.   Conseguimos encontrar um certo paralelismo entre esta proposta e aquilo que Kovach e Rosenstiel (2003: 160-161) propõem com a explicação do conceito de jornalismo interpretativo de investigação. No jornalismo de investigação original são os jornalistas aqueles que procuram, investigam e documentam a notícia que era anteriormente desconhecida por parte dos leitores. O 
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jornalista detém, desta forma, o papel central na forma como a investigação é feita, colocando os cidadãos no final da cadeia informativa como meros recetores. Porém, quando encaramos a proposta de jornalismo interpretativo de investigação compreendemos que este funciona numa lógica diferente. Esta modalidade de jornalismo resulta da análise cuidadosa de uma ideia e de uma busca de dados meticulosa que dão origem a um novo contexto informativo, mais completo, capaz de oferecer ao cidadão uma melhor compreensão dos acontecimentos. Não exclui à partida conteúdos que possam ter origem fora da redação. Ao invés, oferecem informações novas sobre um determinado assunto, ao mesmo tempo que concedem uma nova visão sobre o mesmo.  Quando abordamos a possibilidade de integrar os conteúdos provenientes do trabalho dos utilizadores, consideramos que o jornalista deve ser sempre tido em conta. Tal como é apresentado por estes dois autores, o contributo dos cidadãos, acompanhado pelo esforço do jornalista, pode ser uma oportunidade de desenvolvimento do próprio jornalismo e não um fator de conflito.  Sem querer colocar em causa o papel que o jornalista desempenha num contexto digital, Jane Singer (2009: 222) sublinha a discussão relativamente ao conceito de objetividade, contrapondo isso um outro valor, o de transparência. De acordo com a investigadora, o conceito de objetividade é encarado como sendo uma norma moral, que indica a forma como os jornalistas devem pautar a sua vida profissional. O jornalista profissional é aquele que, pelo menos em teoria, produz notícias sem as comentar. Essencialmente, a objetividade surge como um valor relacionado com a confiança. É, sobretudo, um elemento com o perfil semelhante ao dos meios tradicionais, em que os membros das audiências apenas tinham acesso ao resultado final do trabalho do jornalista.  A objetividade assenta, deste modo, numa lógica de exclusão e de distanciamento profissional e não na colaboração. Porém, numa realidade em que a procura pela verdade é associada a um perfil mais colaborativo, a objetividade pode perder terreno em favor daquilo que é a transparência: um processo que concebe a necessidade de comunicar o mais possível a construção de uma notícia. Uma peça não fica completa assim que o jornalista acaba de a escrever, mas passa a fazer parte de um processo amplo, contínuo e partilhado. O jornalismo é cada vez menos o produto final apresentado às audiências como sendo uma renderização definitiva de eventos, assumindo antes um perfil interativo em que as contas 
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contestadas são examinadas e avaliadas em público e em tempo real. Nesta linha, nunca se deixa de encarar o jornalista como um elemento preponderante no processo informativo. Uma maior abertura na forma como os jornalistas se relacionam com os seus públicos não é sinónimo de perda de qualidade. A forma como a questão da objetividade é apreendida numa lógica de colaboração encontra um paralelo no modo como Hermida (2011: 662) encara a estratégia de verificação neste ambiente informativo. Exige-se que os jornalistas adotem “um método mais colaborativo para determinar a verdade que, em teoria, deveria ser alcançada através de um processo interativo desempenhado fora, em redes como o Twitter”. Esta rede é capaz de contribuir para um sistema em que os fragmentos informativos são reportados, contestados, negados ou verificados, de uma forma aberta, envolvendo tanto os jornalistas profissionais como o público. O papel que o jornalista desempenha nesta realidade não visa apenas a produção de uma versão autoritária e definitiva de um evento, mas sim um mecanismo capaz de contribuir para a reflexão da verdade desdobrada em toda a sua aparência.  Ao mesmo tempo que os cidadãos se tornam consumidores pró-ativos, o jornalismo deve ser capaz de os equipar e preparar para desempenar essas funções, deixando de os encarar como possíveis concorrentes, abandonando o perfil individualista que pauta as ações destes atores (Deuze, 2004). Não há muito tempo, os repórteres eram os guardiões de escassos factos, que, depois de tratados, eram entregues, num tempo determinado, a uma audiência passiva. Hoje, o seu papel é mais próximo de um gestor que opera num ambiente de superabudância informativa, descoberta, verificada e entregue em parceria com comunidades ativas (Little, 2012). Tendo em conta as várias propostas acima descritas, conseguimos desviar-nos da tentação relacionada com o conceito de jornalismo cidadão. Este elemento abre as portas a um processo conflituoso em que o cidadão surge como um elemento capaz de destituir o jornalista do seu papel de principal agente informativo.  Quando ao longo da nossa investigação consideramos que o jornalismo, e consequentemente a sociedade em geral, pode ganhar com a partilha de funções entre jornalistas e cidadãos, não pretendemos com isto fragilizar o papel do jornalista em função do cidadão. Ao entendermos o cidadão como um elemento não meramente passivo na cadeia informativa, procurámos escapar à ideia de um cidadão jornalista, por acreditarmos que os jornalistas 
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desempenham um papel único, fruto da sua formação e de um conjunto de obrigações inerentes ao papel que desempenha.  1.3- Os desafios multimédia e os mojo     Entre os elementos que mais contribuem para a necessidade de repensar a forma como o jornalista deve operar neste novo ambiente informativo, podemos destacar a velocidade, o imediatismo e o perfil multimédia com que a informação viaja através das mais variadas plataformas informativas.  Ao longo da história, os jornalistas sempre se preocuparam em fazer chegar aos seus seguidores os conteúdos informativos no menor tempo possível. O triunfo da simplicidade sempre foi uma das principais ambições do jornalista e com o desenvolvimento dos periféricos móveis ganha um novo conjunto de possibilidades. O jornalista multimédia tem que tomar a decisão sobre que plataformas utilizar quando pratica o seu ofício e, no caso da produção multimédia, tem que ser capaz de supervisionar story packages, em vez de se limitar a reaproveitar artefactos individuais em vários formatos (Deuze, 2005). Para Mark Deuze (2004: 104), podemos definir o jornalismo multimédia de duas formas:  

• Apresentação de uma peça num website, usando dois ou mais tipos de formatos de media, tais como som, texto, música, imagens paradas e em movimento, animações gráficas, incluindo elementos interativos e hipertextuais; 
• Apresentação integrada de uma peça através de diferentes plataformas, como um website, o email, SMS, MMS, rádio, televisão, ou mesmo qualquer plataforma móvel.  A necessidade de publicar informação praticamente em tempo real, entrelaçando os conteúdos próprios com matérias recolhidas através das redes sociais de media, é um fator de tensão entre a necessidade de publicar e o papel de verificação que é da responsabilidade do jornalista (Hermida, 2013: 303). De facto, com o desenvolvimento dos periféricos móveis, os consumidores não só passam a ter mais possibilidades para receber informação em qualquer 
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parte, como se tornam possíveis fontes de informação (Bruns, 2011). O modo como as notícias circulam cada vez mais numa lógica 24/7 surge como uma forma de reforçar o papel do jornalista: “O trabalho do jornalista envolve noções de velocidade, tomadas de decisão rápida, precipitação, e o trabalho acelerado em tempo real (Deuze, 2005: 449).” Através dos olhos do jornalista, a velocidade pode ser encarada tanto como um valor essencial, como o lado perverso desta nova realidade. Devemos igualmente ter em conta o potencial que as tecnologias móveis de informação conferem na hora de produzir os conteúdos. É precisamente neste contexto que surge o fenómeno Mojo, a sigla utilizada para definir o jornalista móvel. O conceito Mojo é geralmente atribuído ao staff do jornal Gannet, nos EUA, que, em 2005, o utilizou como nome de código para o projeto The News Press, onde os jornalistas foram convidados a recolher e transmitir informação num novo conjunto de plataformas informativas (Quinn, 2011). Trata-se de um conceito semelhante ao do post-PC, utilizado por Steve Jobs, durante o lançamento do iPad, em 2010, para explicar a passagem do consumo informativo através de dispositivos mais pequenos, rápidos e polivalentes, cuja utilização gira em torno da disponibilidade ubíqua dos conteúdos e das comunicações (Aguado, 2013). O crescimento experienciado na gama de smartphones de fácil utilização por parte do utilizador, aliado ao desenvolvimento da velocidade da Internet móvel, acelerou o desenvolvimento dos Mojo.   Peter Martyn (2009) refere-se ao Mojo  como o resultado de um processo em que o jornalista é confrontado com a necessidade de trabalhar num ambiente multimédia, móvel e isolado. A tecnologia digital promoveu o desenvolvimento de pequenos elementos tecnológicos capazes de produzir conteúdos em vários formatos, com elevada qualidade e prontos a serem enviados de qualquer parte do globo, desde que conectados a uma rede de Internet. Deste modo, podemos conceber um repórter Mojo como sendo aquele capaz de transmitir ficheiros de vídeo ao vivo para a Internet, gravar ficheiros de áudio e entrevistas com o smartphone, que graças ao desenvolvimento tecnológico, comporta já um gravador (Quinn, 2014).   As tecnologias móveis, nomeadamente os smartphones, assumem-se como uma ferramenta legítima para a recolha e disseminação de matéria com valor informativo, fomentando os modelos de Mojo (Mills, et al., 2012). Os smartphones, os gravadores digitais, assim como outros elementos tecnológicos semelhantes, oferecem uma versatilidade na captura, na 
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organização e na transmissão de informação com um perfil diferenciado, tanto parado como em movimento (Singer, 2011)  É cada vez mais concebível reportar um determinado evento no mesmo momento em que está a decorrer, graças a um conjunto de softwares que, aproveitando o potencial das novas tecnologias de informação móvel, permitem o upload de informação que está a acontecer nesse momento. Esta combinação de fatores é propícia ao aparecimento de jornalistas em mobilidade, apurando, editando e enviando do local - muitas vezes com demarcação da geolocalização - ou conduzindo sessões de transmissão ao vivo por meio de celular, auxiliado por aplicações de streaming como é o caso do Qik ou Kyte (Silva, 2013). Se num anterior momento foi abordada a questão dos consumos feitos numa lógica “on the move” (Orgad, 2009; Webster, 2010), compreendemos, igualmente, as possibilidades que este tipo de plataformas traz para que a produção de notícias seja igualmente feita numa lógica “on the move”:  “ Os jornalistas podem usar os smartphones e os tablets para o acesso a legados e peças informativas dos media sociais, empregando-as como fontes de informação, respondendo-lhes ou fazendo o upload das suas peças e/ou postar comentários. Tecnologicamente, os periféricos móveis fornecem as pré-condições necessárias para transformar o processo de “news on the move” uma realidade” (Franklin, 2014: 259).  Além disso, e utilizando o exemplo mais comum das manifestações e dos protestos, podemos compreender que estes aparelhos permitem estabelecer uma relação mais próxima com os cidadãos, que, dotados destes periféricos, podem assumir-se como interessantes fontes de informação:  “O Twitter e as notícias publicados ao vivo fizeram parte da estratégia desenvolvida pelos principais órgãos de comunicação online a trabalhar sobre os protestos, acompanhados por fotos enviadas diretamente pelos jornalistas, bem como por ativistas através dos seus smartphones. A autenticidade dada pelos ativistas, fornecendo informação diretamente do local onde se encontravam, através dos seus telefones móveis, foi depois instrumentalizada em reportagens dos media mainstream (Neumayer & Stald, 2014: 127)”.  Esta mesma proposição vai ao encontro da ideia de Jackie Harrison, que perspetivava que o programa User-Generated Content, da BBC, se iria desenvolver ao ponto de se transformar num repositório de vídeos ou de imagens recolhidas pelos cidadãos, com vista a serem potenciais fontes de informação. 
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Porém, não devemos encarar as potencialidades que emergem através dos periféricos móveis como uma alternativa das plataformas já existentes, mas sim como um complemento a esses mesmos meios.  1.4- Para reflexão: A reafirmação do papel do jornalista e do jornalismo numa sociedade democrática    As plataformas de informação digital trouxeram um vasto conjunto de oportunidades para quem recebe informação. Para além de ser possível controlar aquilo que se recebe e a forma como os conteúdos são apreendidos, os consumidores de informação assumem, igualmente, uma forte vontade de serem mais ativos no processo informativo. As redes de media social, quando associadas aos periféricos de informação móvel, são o culminar desse desejo. As visões mais positivistas, principalmente no início deste milénio, levaram à criação de conceitos próximos do jornalismo do cidadão, que aqui recusamos. Acreditamos, tal como foi demonstrado ao longo da nossa investigação teórica, que esta nova realidade pode ser encarada como o momento propício para a afirmação do papel do jornalista. Nunca houve tanta informação disponível como agora. Neste contexto, o papel de guia, responsável por nos encaminhar da melhor forma no ambiente informativo é mais necessário do que nunca. E quem melhor do que os jornalistas para desempenhar essa tarefa? A função de guia está muito próxima do trabalho de verificação. Numa altura em que ser o primeiro é imperativo para ter sucesso, é necessário que o risco do erro seja curto. Com plataformas carregadas de histórias potencialmente informativas, é importante separar o trigo do joio e compreender o que é verdadeiro. Tal como foi anteriormente demonstrado, a hora dourada do jornalismo digital concretiza-se muito mais naquilo que não é publicado do que no que é trabalhado pelos jornalistas.   Uma outra tarefa necessária e que pode ser desempenhada pelos jornalistas na atual conjuntura prende-se com a função de contraponto. As audiências têm a possibilidade de criar listas, seguindo apenas as opiniões com que concordam, ficando sem receber uma outra parte da realidade. É aqui que os jornalistas podem desempenhar uma função bastante relevante. A necessidade de contextualização e de equilíbrio tornam imprescindível o exercício do jornalismo numa sociedade que se quer verdadeiramente democrática. 
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 No processo de observação participante, que pretendemos desenvolver na nossa componente empírica, iremos tentar compreender de que forma é que estas tarefas se realizam nas redações em Portugal. Este processo de investigação será complementado com a análise ao conteúdo publicado nas diversas plataformas que iremos analisar.   
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2- Novos caminhos para o serviço público de informação    Neste capítulo vamos procurar aprofundar as questões relacionadas com a presença dos operadores de Serviço Público (SP) no contexto das novas tecnologias de informação. A nossa atenção vai estar centrada nas potencialidades e nos desafios que as novas tecnologias móveis colocam a este nível. O desenvolvimento da Internet como plataforma de transmissão de conteúdo informativo a par da emergência dos periféricos de informação móveis são o mais recente desafio que o SP tem que enfrentar. Uma nova oportunidade para se reinventar ou o fim do SP? É esta a questão que vamos procurar responder neste ponto.  2.1- Do broadcast aos desafios digitais  Em grande parte dos países da Europa ocidental, o SP, no contexto da comunicação, nasceu ao mesmo tempo que a rádio se afirmava como o primeiro meio de massas, no início do século XX (Moe, 2010). O desenvolvimento da televisão e a sua rápida adoção como meio de comunicação, um pouco por todo o mundo, obrigaram os responsáveis pelo SP a alargar a sua oferta e a abraçar novos desafios. Com a emergência dos computadores, e consequentemente da Internet, a noção de SP e a sua área de atuação têm sido amplamente discutidas (Flew, 2011; Jakubowicz, 2007a). Quando olhámos para o desenvolvimento da TV, conseguimos compreender os desafios inerentes ao SP. Sempre que ligamos a nossa televisão, lembramo-nos de como esta foi mudando ao longo dos tempos. Alguns de nós conseguem recordar-se de quando a televisão tinha apenas um canal disponível; outros de quando havia apenas operadores de SP e canais suportados pela publicidade; e ainda existem pessoas que se lembram de quando os serviços básicos de broadcasting e os serviços de satélite pagos ficaram disponíveis:  “Independentemente do alcance das nossas memórias, todos temos consciência que o número de canais está a crescer, que a mudança para as transmissões digitais acrescentou mais serviços, que estamos a gastar cada vez mais dinheiro no pagamento de serviços e que podemos assistir a transmissões televisivas e programas televisivos em diferentes plataformas (Picard, 2013: 3)”.  
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As alterações que o SP vivenciou no final do último milénio e que se estendem até à atualidade são também descritas por Joaquim Fidalgo (2005: 25), na investigação desenvolvida sobre a TV. O investigador refere que, entre outras alterações, é possível comprovar o surgimento de “ (...) novas possibilidades tecnológicas de difusão do sinal televisivo (satélite, cabo, Internet, banda larga...), que deixa de estar exclusivamente dependente da repartição de um espaço radioelétrico público e escasso, e que torna também mais barato o acesso à atividade da televisão”. Torna-se, portanto, visível que a digitalização dos media e a possibilidade dos conteúdos serem emitidos em mais do que uma plataforma são os novos reptos adjacentes à missão dos operadores de SP. Por exemplo, em 2008, a BBC estimava que nos dez anos seguintes os utilizadores de TV apenas passariam 30 ou 40 por cento do seu tempo como telespectadores a assistir programas lineares e canais generalistas. Originalmente, estes meios de radiofusão começaram por utilizar a Internet para oferecer informação extra, relacionada com os programas televisivos ou de rádio. De modo gradual, e com o desenvolvimento da rede, os websites do SP progrediram oferecendo serviços informativos mais extensos, conteúdos nativos e a possibilidade de contactar com os produtores dos programas ou com outros visualizadores (Leurdijk, 2007).  É neste novo cenário que Bardoel e d’Haenens apontam um novo caminho para os operadores de SP:   “De forma a manter um nível razoável no que toca ao alcance das audiências, as emissoras de SP vão acabar por decidir alargar a sua carteira de plataformas e canais. O primeiro passo é relativo aos canais temáticos, que, na medida em que se comprove sucesso, mudarão a função dos canais abertos para showrooms dedicados ao fornecimento de canais temáticos e plataformas on-demand. Gradualmente, estes media e plataformas serão vinculados como parte das estratégias deliberativas de cross-media que tentarão manter a atenção do espectador e do ouvinte o máximo de tempo possível. Em geral, a construção da marca do SP através de diferentes media e plataformas vai ser cada vez mais importante “ (2008: 342).  Hendy (2013: 106) vai mais longe na proposta que faz para o papel do SP no contexto da comunicação no âmbito das plataformas digitais. O investigador começa por explicar que o conceito de broadcast estava implicitamente relacionado com a transmissão de programas de forma física e orientados para uma audiência abrangente e dispersa. No entanto, com o desenvolvimento de uma rede de informação menos hierárquica, em que os utilizadores viajam de forma livre em várias direções, olhar para a rádio e para a televisão como entidades autonomamente constituídas torna-se absurdo. Para além disso, estes dois meios tradicionais representam uma pequena parte da oferta mediática existente. É a este nível que o professor da 
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Universidade do Sussex refere: “Devemos deixar de falar do Serviço Público de broadcast e passar para o Serviço Público de Media ou Serviço Público de Comunicação”. Esta posição relativa à forma como o SP deve operar na perspetiva da comunicação digital é partilhada por Petros Losifidis que nos diz: “É esta a razão pela qual o SPB deve reinventar-se como SPM – instituições multimédia restruturadas para a produção e distribuição de conteúdo digital e para o aproveitamento das vantagens e oportunidades oferecidas pelas novas plataformas” (2011: 634). De forma a conseguir sobreviver a uma nova realidade mediática, o SP deve deixar de atuar numa lógia de media-orientado e passar a exercer ações de multimédia-orientado, adaptando assim a sua forma de ser ao universo e à realidade digital. Não estamos a falar do fim dos serviços tradicionais e lineares, mas da apresentação de novos conteúdos para audiências especiais e para distintas plataformas. É, no fundo, esta ideia que suporta a passagem do B (de broadcast) para o M (de multimédia) (Jakubowicz, 2007b: 35). O mesmo autor, numa publicação posterior, explicava que estes operadores deveriam ser “instituições multimédia reestruturadas para produzir e distribuir conteúdo digital, aproveitando todas as vantagens que são criadas pelas novas plataformas” (Jakubowicz, 2010: 18).  Não se pense, no entanto, que se trata de um desafio completamente novo para os operadores de SP. Aliás, Flew (2009) faz mesmo referência a esta realidade ao explicar que foi o SP, no contexto australiano, a instituição responsável pela entrada de diferentes programas de distintas partes do globo. Este processo facilita o desenvolvimento de uma comunicação cross-cultural capaz de agir como uma força de integração, na medida em que fomenta novos pontos de vista e novas experiências dentro de uma esfera pública comum. Compreendemos, desta forma, que o SP, que estava habituado a operar ao nível do broadcast, tem agora um novo desafio. A multiplicação de canais através dos quais a informação pode chegar aos cidadãos é uma nova oportunidade para se reinventar. O Serviço Público de Média, como já é apreendido por alguns investigadores, surge como uma resposta ao repto potenciado pelas novas tecnologias de informação, onde podemos destacar o papel dos periféricos de informação móvel. Tecnologicamente desenvolvidos, permitem uma nova experiência para quem recebe e produz conteúdos. É a este nível que o SP deve encontrar o seu caminho, que se coadune com a sua identidade. 
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2.1.1- Os desafios inerentes à ideia de SP  O SP foi colocado em causa quando confrontado com a proliferação de novos canais e com a perda de um sentido claro para a sua missão. Entre as entidades mais críticas à atividade dos operadores de SP, no contexto dos novos media, estão os reguladores e os operadores privados. Leurdijk (2007: 71) explica-nos que existe uma preocupação muito grande relativa à possibilidade do SP estar a ocupar o espaço dos operadores com um perfil comercial. Esta problemática é igualmente elencada no trabalho desenvolvido por Yngvar Kjus (2007: 147). O investigador reflete nesta questão e refere as dúvidas sobre a legitimação da presença do operador de SP no meio digital, particularmente quando opera ao nível das multiplataformas. Trata-se de um terreno marcado pelo perfil comercial em que as empresas de comunicação privadas têm desenvolvido um percurso satisfatório. Consequentemente, é possível questionar por que motivo deve o operador de SP atuar neste ambiente. Todas estas questões contribuíram para que boa parte do percurso das empresas de SP se tenha feito de forma sinuosa, com constantes avanços e recuos. Os responsáveis por este tipo de serviço demonstraram maior preocupação em servir e responder às críticas dos reguladores e das empresas privadas do que às necessidades dos cidadãos (Jakubowicz, 2007a: 30). Leurdijk (2007) destaca ainda as acusações feitas em relação aos avultados custos que os operadores de SP têm na adaptação à realidade digital. Apesar da digitalização conseguir diminuir os custos de distribuição e de armazenamento, contribui para custos acrescidos, como o investimento na digitalização do material em arquivo e em rede, os custos de hospedagem, armazenamento, as novas aplicações e sistemas de software e direitos de autor. Os elementos multiplataforma e multimédia são muitas vezes considerados dispendiosos já que os modelos de negócio criados para estes terrenos ainda não estão completamente estabelecidos ou desenvolvidos (Medrado, et al.,: 2012). Esta mesma questão é igualmente abordada pelo antigo chairman da BBC, Gavyn Davies (2013), quando refere que, hoje em dia, é possível encontrar vários exemplos de conteúdos com elevada qualidade a serem amplamente distribuídos, em diferentes formatos e plataformas. No entanto, estes conteúdos são extremamente caros para os utilizadores e nem sempre conseguem angariar um elevado número de audiências. Apesar do investimento que os operadores de SP um pouco por toda a Europa têm feito ao nível do universo digital, Brevini (2010: 354) apresenta outro problema. Os portais online 
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desenvolvidos pelo SP em Itália e em Espanha registam um número de visitas tão baixo que permitem questionar a validade dos investimentos dos dois governos mencionados em material audiovisual e digital. Para além disso, podemos ainda refletir sobre a falta de preparação de muitos operadores de SP, aqui ilustrados no caso particular da RAI, que torna impossível pensar numa estratégia comum para a distribuição de conteúdos ao nível das plataformas online (Brevini, 2010: 355). A sensação criada de que as mudanças tornam a missão do SP cada vez menos relevante; a ideia de que o SP, tal como está agora, corre o sério risco de falhar, baixando o nível das audiências; e a forma como as críticas são ouvidas e tidas em conta, aproximando o SP dos seus parceiros comerciais são algumas das críticas que conseguimos retirar da análise efetuada (Fidalgo, 2005).  Contudo, no arranque deste novo milénio, marcado pela convergência mediática e pela realidade das multiplataformas, o SP, um pouco por todo o mundo, foi identificando um novo conjunto de oportunidades para se reinventar. Isto coincide com a discussão sobre a ecologia mediática no século XXI. Os operadores de SP têm desenvolvido a sua ação através, principalmente, da rádio e da TV com o objetivo de servir o maior número possível de cidadãos, numa lógica de mass media. Porém, surge a necessidade de fornecer conteúdos através de múltiplas plataformas, num ambiente digital, para diferentes e mais diversificados públicos (Flew, 2011: 215). Davies (2013: 72) explica que a BBC é uma das companhias que mais se tem destacado a este nível. A estação britânica lançou o seu site em 1997, um anos antes de arrancar com serviços de televisão digital. Hallvard Moe (2008: 231) desenvolveu um estudo, comparando a forma de atuar da ADR, na Alemanha, da BBC, no Reino Unido, e da NRK, na Noruega. Apesar das diferenças culturais de cada um dos três países, encontrou um ponto comum na sua abordagem: “Os representantes dos três órgãos analisados mantêm a perspetiva de que a missão do SP é dinâmica, e a sua transferência para a Internet não só é possível, como necessária”. Leurdijk (2007) indaga sobre este ponto, referindo que num ambiente mediático marcado por uma ampla oferta de conteúdos, sem barreiras, de ordem temporal ou física, o papel de SP ganha um novo e importante relevo. Com este universo informativo em permanente ebulição, deve caber ao SP a função de guia. “Tendo em conta o imenso volume de informação disponível, o emissor público poderá servir como guia para os cidadãos- um guia caraterizado pela qualidade e credibilidade” (Moe, 2008: 230).  



 160
No E-book “O Real (ainda) mora aqui?”, que resulta de um projeto de investigação realizado na Universidade do Minho, coordenado por Felisbela Lopes, a importância de um operador de Serviço Público de Media é contundentemente defendida. Para os investigadores, “a satisfação das necessidades coletivas, alvo vital num contexto, como o nosso, de crise financeira e de saturação de conteúdos de massa” são os argumentos que os distanciam da ideia neoliberal, que coincide com o fim da intervenção pública no setor dos media (Lopes, et al., 2013: 69).  É também a este nível, e tendo em conta a presença de operadores privados na realidade digital, que Jakubowicz defende a presença dos emissores de SP, operando como um regulador com o objetivo de garantir os interesses dos cidadãos (2007b: 35). Se anteriormente demonstrámos a preocupação inerente à presença do SP numa realidade amplamente explorada pelos privados, este investigador defende que o SP apenas poderá continuar a renovar-se modernizando-se e ajustando-se às novas realidades tecnológicas e sociais.  A digitalização dos media é abordada de uma forma mais detalhada por Jakubowicz (2007b: 11). O investigador explica que uma das consequências da digitalização dos media é a convergência. A possibilidade de recebermos diferentes conteúdos num único meio: o computador, que é capaz de lidar com conteúdo multimédia. Estas alterações têm a possibilidade de eliminar constrangimentos que limitam os sistemas de comunicação, permitindo que diferentes plataformas levem conteúdos semelhantes aos dos meios consagrados sem qualquer barreia física ou temporal. Para além disso, há que ter em conta que a sociedade evoluiu e que hoje apresenta um conjunto de necessidades que não tinha há algumas décadas. Por exemplo, os telejornais e os programas de informação tradicionais não são tão interessantes como eram, quando falamos dos nichos de público mais jovem. A emergência de novas plataformas mediáticas, como os periféricos móveis, contribui para o desenvolvimento da oferta informativa pronta a ser recebida nas mais variadas formas. Não nos podemos esquecer que os novos media, em vez de suplementar os que já existem, funcionam numa lógica de complemento. Os consumidores de informação utilizam, paralelamente, diferentes media de acordo com os pontos fortes e as funcionalidades de cada uma das modalidades. Num trabalho publicado mais tarde, Jakubowicz (2010: 18) explica-nos que as novas tecnologias oferecem aos operadores de SP a possibilidade de desempenhar de uma melhor forma as suas tarefas, em plataformas diferentes. A este comportamento, Bardoel e Lowe (2007: 18) chamam “princípio da singularidade”, que pode ser complementado pela “equivalência funcional” (Robinson et al., 2002 in Bardoel & Lowe, 2007: 
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18): “Isto significa que cada meio ocupa um determinado nicho, ou séries de nichos, nas práticas sociais do dia a dia que outros media não completam pelas mais variadas razões, normalmente técnicas ou económicas”, referem os autores.     Estes elementos vão ao encontro da “retórica de omnipresença” que tem sido utilizada pelos preconizadores da presença do SP no ambiente digital direcionado para multiplataformas, deixando a clara intenção de se tornarem empresas de Serviço Público de Media (Kjus, 2007: 135).  Se até agora apresentámos uma série de exemplos de outros países, urge apontar um caso concreto de Portugal. Nas vésperas do jogo de qualificação para o Mundial de Futebol 2014, que opôs a seleção portuguesa à israelita, em outubro de 2013, a RTP criou uma promo que visou apresentar as diferentes plataformas através das quais os utilizadores poderiam acompanhar este encontro. Através do canal generalista, RTP1, do canal temático de informação, RTP Informação, da rádio, Antena 1, e do online, o site da RTP e as apps móveis, o operador de SP assumiu o papel de “plataforma global de comunicação”. Os utilizadores tiveram a possibilidade de receber informação antes, durante e depois do jogo, em diferentes plataformas, ajustadas às necessidades individuais de cada um. Ou seja, este exemplo vai ao encontro da retórica da omnipresença. Uma omnipresença de plataformas e espacial. Para além das diferentes plataformas disponibilizadas graças às apps móveis, os utilizadores puderam receber os diferentes conteúdos em qualquer lugar, desde que ligados à rede, através de um smartphone ou tablet. Continuando na realidade portuguesa, torna-se importante enunciar o contributo de Francisco Rui Cádima (2013) que nos chama a atenção para a presença de um forte operador de SP no contexto atual, tendo em conta as seguintes funções:  

• Defesa da cidadania e da sociedade civil; 
• Promoção do ensino e da aprendizagem; 
• Estímulo da criatividade e da excelência cultural; 
• Representação do país, regiões e comunidades; 
• Trazer o país para o mundo e o mundo para o país; 
• Contribuir para levar ao público o benefício das tecnologias e serviços de comunicação emergentes e liderar na transição para o digital.  
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 É ainda neste contexto que Lowe e Bardoel (2007: 9) chamam a atenção para a importância de uma presença forte do operador de SP num ambiente digital marcado pela globalização e convergência. Trata-se de uma proposição igualmente aceite e defendida por Losifidis (2011: 629):  “A estratégia cross-platform ajuda o SPM a manter o seu nível de audiência, a atingir novas audiências e desenvolver serviços on-demand, que lhe permite criar uma parceria mais forte com a sociedade civil e servir uma forma alargada de cidadania. A expansão para tecnologias e plataformas mediáticas digitais é uma tarefa complicada e traz novos desafios, mas as alterações sociais e as novas tecnologias requerem que essas instituições se envolvam, passando dos serviços básicos de radiofusão para um mecanismo que forneça informação e conteúdo útil para todos os cidadãos, através de distintas plataformas.”  É neste ponto que o contributo de Hallvard Moe (2008) ganha relevância. Na sua perspetiva, o SP deve continuar a desempenhar um importante papel quando confrontado com as exigências impostas pelo desenvolvimento do jornalismo digital. Quem prefere receber informação através da Internet, independentemente da plataforma que utilize, deve contar com o SP para se manter informado e integrado na sociedade. “A comunicação online é demasiado importante para ser desconsiderada como secundária no contexto do Serviço Público”(Moe, 2008: 235). Benedetta Brevinni, jornalista e investigadora na Universidade de Brunel, corrobora o apontamento do autor, explicando que a BBC tem encarado o online como o seu “terceiro braço” e não apenas um elemento complementar (2010: 359). Para Losifidis (2011: 629), o operador de SP tem inerente a missão de acompanhar as mudanças e fornecer aos seus públicos todas as valias que são geradas pelas novas tecnologias de informação.  Ora, os órgãos de SP deixam de ter as audiências garantidas apenas pelo facto de existirem (Bardoel & d'Haenens, 2008). Num ambiente tecnológico marcado pela abundância de informação e pelas opções que os utilizadores têm para escolher verdadeiramente o que pretendem receber, não faz sentido receber os programas sentados num determinado lugar a escutar o que é debitado por alguém. Abandonámos um sistema em que os consumidores recebiam os conteúdos de uma forma passiva para um novo sistema que dá a oportunidade de quem recebe informação ter uma postura mais ativa (Hendy, 2013: 107-108). É nesta mesma lógica que Jakubowicz (2007a: 11) identifica novas formas de atuar que não devem escapar à atenção dos operadores de SP: 

• Comunicação multimédia; 



 163
• Interatividade; 
• Pull technology - sistemas não-lineares, comunicação on-demand - em vez de Push technology - sistemas lineares; 
• Comunicação assíncrona: o conteúdo fica alojado à espera que o consumidor o utilize; 
• Individualização/personalização: quem envia informação pode escolher os seus públicos de acordo com diferentes critérios, da mesma forma que quem recebe pode selecionar o que verdadeiramente quer receber; 
• Portabilidade e mobilidade dos terminais de informação: os consumidores têm a possibilidade de receber os diferentes conteúdos em movimento, para além de conseguirem receber informação de acordo com o local onde estão e o que estão a fazer; 
• Eliminação dos intermediários: a informação pode ser recebida pelos utilizadores de uma forma mais direta. Novos intermediários: emergência de novos intermediários, especialmente na Internet, capazes de oferecerem novos conteúdos; 
• Anyone, Anything, Anytime, Anywhere:  possibilidade de a informação chegar a qualquer pessoa, a qualquer hora e em qualquer lugar.  Um exemplo relacionado com a importância que a digitalização do setor dos media tem para a redefinição do papel do SP chega-nos da Noruega (Moe, 2010: 212). Em maio de 2007, o governo norueguês publicou um documento com a revisão dos estatutos da estação de SP, a NRK. Este documento atribuía à Internet os mesmos estatutos da rádio e da televisão. Determinava ainda que qualquer atividade editorial no universo online deveria estar enquadrada com a missão do SP. Para além disso, os novos serviços deveriam ser observados tendo em conta o seu impacto no mercado. Ficou assim claro que a NKR tinha que estar presente, desenvolvendo novos serviços, em todas as plataformas mediáticas importantes de modo a ter uma programação completa. Outra forma de encarar esta problemática é encontrada através do programa “Creative Future” lançado em 2006, pela BBC. De acordo com este programa, o melhor conteúdo deveria estar disponível em todas as plataformas mediáticas possíveis. Numa mensagem ao staff da BBC, o então 
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Diretor-Geral, Mark Thompson, deixou claras algumas das premissas que a empresa deveria ter na nova realidade informativa:  

• A BBC não deve pensar em si própria como um simples emissor de TV e rádio com alguns conteúdos na Internet. A BBC deve ter como principal objetivo fazer cumprir as obrigações do SP nas plataformas que mais sentido fazem aos seus públicos, quer estejam em casa ou em movimento; 
• É possível fazer chegar o SP aos públicos de uma forma mais eficaz se as atividades forem desenvolvidas através de plataformas que tornem os conteúdos mais relevantes e úteis;  
• Devem ser aproveitadas as novas ferramentas digitais, que têm a possibilidade de tornar o SP melhor do que no passado. Podemos compreender, através das propostas anteriormente apresentadas, que o desenvolvimento de novas tecnologias de informação pode ser encarado como uma nova oportunidade que os operadores de SP têm para se reinventarem. Neste sentido, podemos identificar a proposta apresentada por Wiio (2004 in Jakubowicz, 2007: 14), que nos diz que o SP deve operar em três níveis: 
• Serviços de programação linear para o público em geral: é provável que estes serviços se mantenham como a principal oferta do Serviço Público de Televisão. Estes serviços, destinados a uma vasta audiência, podem incluir programas interativos ou conteúdos que promovam o envolvimento por parte de quem os recebe. No entanto, a natureza básica destes serviços que são destinados a largas audiências deve ter em conta o facto de que podem ser recebidos como entidades intactas sem valor acrescentado; 
• Programas lineares destinados a audiências específicas: canais especiais com o objetivo de atingir grupos concretos. Exemplos deste tipo de canais vão desde os especializados em notícias à produção de assuntos correntes, canais culturais e language-based. O nível de interatividade dos serviços para audiências especiais tende a ser maior do que nos serviços destinados ao público em geral. Tal como é 
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sugerido pelo nome, as audiências são mais reduzidas do que na forma de atuar mais tradicional;  

• Serviços personalizados: atuam numa lógica relacionada com o “Serviço Público Personalizado”. Inclui todo o tipo de serviço que o recetor enquanto individuo escolhe usar. Uma das partes centrais neste tipo de serviços é a interatividade. Eles podem ser “pedidos” através de serviços criados pelo próprio operador ou através da rede de televisão digital. O operador de SP pode ser responsável pelos conteúdos desses serviços até ao ponto em que esses produtos estiverem incluídos no seu lote de oferta. O nível de interatividade é maior quanto mais se move em direção à personalização dos serviços.   A importância da comunicação através de multiplataformas de informação está bem patente no estudo levado a cabo pela equipa de investigadores liderada por Medrado(2012: 306), que nos diz: “Muitos dos produtores que entrevistamos afirmaram que durante este período não se podia sequer tentar vender uma ideia para a BBC sem que a palavra multiplataforma estivesse presente.” A digitalização do setor mediático e o desenvolvimento de novas plataformas com a possibilidade de receber conteúdos informativos constituem uma oportunidade para os operadores de SP se reinventarem e assumirem um papel distintivo no interior da sociedade da informação. Um dos desafios que se mostra mais relevante no contexto das novas tecnologias de informação está relacionado com a necessidade de atuar numa lógia de 360º, onde determinado formato pode ser comunicado e é extensível a distintas e diversificadas plataformas (Leurdijk, 2007). De uma comunicação feita a nível nacional, através de meios broadcast, como a rádio e a TV, surge a necessidade/oportunidade de operar a uma escala mais global, aproveitando as potencialidades do digital, que permite colocar conteúdos em múltiplas plataformas, dirigidos para públicos mais diversos (Jakubowicz, 2007; Flew, 2011).  Desta forma, podemos compreender que o papel do SP na realidade das novas tecnologias de informação vai ser um tema em discussão nos próximos tempos. Apesar das reticências que muitas vozes evidenciam sobre este debate, encontramos várias propostas que apontam de forma favorável a presença do SP na realidade digital. Trata-se, claramente, de um 



 166
debate que se propagará, acompanhando o ritmo dos avanços tecnológicos vivenciados pelas tecnologias de informação móveis. Apesar das possibilidades que emergem com os novos dispositivos tecnológicos, nomeadamente os periféricos móveis, um dos aspetos a ter em conta é a forma como os diferentes canais podem operar em conjunto. Um meio não implica o final de outro, mas pode funcionar como um complemento. Há ainda que ter em conta as necessidades intrínsecas ao próprio perfil dos operadores de SP. Operando num ambiente de multiplataformas, o Serviço Público de Média deve manter as características que o tornam único e particular, num terreno em que as iniciativas dos operadores privados e com um perfil comercial proliferam.   2.1.2- Um novo papel para o consumidor de informação  Como foi possível compreender, a digitalização do setor dos media, com a Internet a ser o seu grande motor, tem sido um dos principais motes do debate relacionado com as novas funções do SP. Outro dos aspetos que deve merecer atenção é a possibilidade que as novas tecnologias de informação, onde podemos incluir os periféricos de informação móveis, concedem para uma postura mais ativa dos consumidores.  A Internet e as redes sociais de media assumem-se como um meio imprescindível para a concretização de uma cidadania mediática, uma vez que permitem exercer uma relação mais próxima e ativa com os cidadãos (Flew, 2011). Neste contexto, a sociedade da informação tende a ser cada vez menos restrita ao mero carácter informativo, passando a ser mais próxima daquilo que diz ser a sociedade da interação (Lowe & Bardoel, 2007: 17). O modelo original do SP tinha como base um processo de relações assimétricas entre as audiências. Do lado dominante era possível encontrar os operadores que contavam com a colaboração de elites culturais e do próprio governo. Vivíamos num contexto em que as elites ditavam a informação e os jornalistas, que passavam as mensagens aos públicos, pareciam inquestionáveis. Em contraste, numa cultura digital, o utilizador, para além de assumir um papel mais ativo na criação de produtos, tem a possibilidade de filtrar os serviços escolhidos, optando verdadeiramente pelo que lhe interessa (Jakubowicz, 2007). Qualquer que seja o interveniente não se pode menosprezar as tendências e os fenómenos que obrigam a reequacionar a reflexão que se faz em torno das audiências. Há que 
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ter em conta a confluência e a interação particular de dois processos diversos, um de ordem tecnológica e outro de natureza social (Pinto, 2005b: 44). Em março de 2009, a RTP, na sua página da Internet, criou um serviço, “O Meu Telejornal”, em que o utilizador passou a ter não só a possibilidade de acesso aos diversos conteúdos noticiosos separados notícia a notícia, como a poder organizá-los de acordo com um alinhamento por si definidos.  “A experiência significa, pois, a potencial geração de uma miríade de novas totalidades estabelecidas individualmente por cada um dos utilizadores-espectadores a partir dos fragmentos da totalidade primordial definida pelo produtor-difusor, bem como a consagração de uma destemporalização da relação entre emissor e destinatário da mensagem televisiva” (Loureiro, 2009: 164).  Na base de tudo isto está a passagem da comunicação de massas (on-to-many) para uma comunicação entre os cidadãos, onde existe a possibilidade de qualquer um aproximar-se do papel de informador que vinha sendo desempenhado unicamente pelos jornalistas. Qualquer que seja o meio pelo qual o SP se afirma, o seu papel não é apenas desempenhado pelos conteúdos que emite, mas também pelos processos e metodologias de relação com os seus públicos (Pinto, 2005: 41). De facto, o universo digital torna complicada a tarefa de manter, ou levantar, as antigas barreiras que separavam os produtores dos consumidores de informação. Para além disso, e tendo como base a ideologia de SP vaticinada por Moe (2008), a ideia de contribuir para um debate público mais alargado que permitisse a participação dos cidadãos sempre foi uma ideia que teve implícita na identidade de SP, principalmente quando se fala de questões relacionadas com a presença dos media na Internet. Deste modo, é levantada a necessidade de repensar as estruturas do SP de modo a que seja possível incorporar a participação dos seus utilizadores, ao mesmo tempo que é salvaguardada a credibilidade deste serviço (Denhardt & Denhardt, 2000). As discussões em torno da esfera pública ganham um novo relevo com o desenvolvimento da Internet e das novas plataformas de comunicação, que permitem que novas plataformas de discussão sejam levantadas, abrindo igualmente as portas a novos atores. Estes espaços permitem que o debate seja feito longe do controlo estatal e de qualquer supervisão, o que confere à esfera pública aqui alicerçada a possibilidade de ser valiosamente livre e democrática (Losifidis, 2011: 622).  
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A este nível, os operadores que conseguirem atuar de modo a orientar os seus públicos terão mais poder do que aqueles que apenas se limitam a ordenar. De acordo com Jakubowicz (2007b: 37), torna-se possível destacar a passagem de um modelo de comunicação relacionado com a alocução – típico do broadcast - para um modelo de consulta e conversação. De facto, uma das melhores formas de fazer com que o SP seja verdadeiramente público é através da integração dos conteúdos e das atividades desenvolvidas pelos seus públicos. Flew (2009) identifica um conjunto de causas que têm contribuído para a mudança da relação existente entre os produtores e os consumidores, quando analisamos, particularmente, o caso dos operadores de SP. Deste modo, há que ter em conta as transformações relacionadas com a passagem de uma comunicação de massas para sistemas mais personalizados e individualizados caracterizados pela participação, promovidos pelo advento da Internet e de outras tecnologias digitais. Da mesma forma, é de igual importância o fenómeno relacionado com a queda das linhas de autoridade que separavam os consumidores dos produtores. Atualmente, os consumidores possuem um papel ativo na produção e disseminação de informação. Neste novo ambiente mediático, que é caracterizado pela abundância de informação e por empowered users, são levantados novos desafios à autoridade ideológica dos jornalistas como profissionais dos media que desempenham a função de gatekeeper. As pessoas, que até há muito pouco tempo eram audiências passivas, usam as redes sociais de media, os blogues e outras ferramentas digitais para o desenvolvimento de práticas noticiosas e conversação em torno de notícias (Flew, 2009).  A BBC assume-se como um dos casos mais vezes estudados quando se trata de pensar nos novos caminhos para o SP. Hendy (2013: 114) apresenta exemplos relativos à forma como a BBC está a responder a um universo mediático fortemente marcado pela interatividade. De acordo com o investigador britânico, podem-se destacar três aspetos: 
• A possibilidade que a BBC concede aos telespetadores e ouvintes de criar a sua própria dieta informativa. Neste aspeto, são destacados os exemplos do iPlayer e os podcasts dos programas televisivos e de rádio que podem desconstruir qualquer horário estabelecido; 
• A forma como está a abandonar a sua atitude de proprietário, permitindo que os diferentes conteúdos sejam partilhados e manipulados sem serem controlados. O iPlayer 
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permite que os programas sejam partilhados, remisturados ou sugeridos através do Facebook, Twitter ou YouTube. Para além disso, os consumidores podem aceder a estes conteúdos nos mais distintos aparelhos, como a PlayStation, os iPhones ou os tablets. ; 

• A oportunidade criada para abertura de novas vias para o contributo criativo e para as opiniões dos seus públicos. Os jornalistas da BBC têm acesso a formações relacionadas com a possibilidade que os públicos têm de comentar as diferentes notícias que são colocadas no ar. Para além disso, é dado o exemplo dos conflitos que se viveram em Inglaterra, em 2011, em que a BBC utilizou conteúdos produzidos pelos cidadãos. Em apenas três dias, foram colocados online 2,6 milhões de tweets, aproveitados pelos jornalistas que estavam impossibilitados de estar em todos os lugares ao mesmo tempo; Podemos ainda utilizar a distinção feita por Leurdijk (2007), que reforça a legitimação do SP no universo digital, entre os meios privados e os públicos. O investigador refere que enquanto as empresas privadas normalmente permitem a participação dos cidadãos em programas de entretenimento ( como talk shows, reality shows, etc), o SP mantém este tipo de atividade em géneros educativos. No entanto, não podemos encarar as potencialidades unicamente na lógica do consumidor que assume um papel mais ativo. Flew (2011: 223-224), utilizando o caso particular do operador de SP de televisão australiano, identifica um conjunto de oportunidades que podem ser aproveitadas da participação ativa dos cidadãos no processo informativo. O primeiro ponto destacado está relacionado com as potencialidades que os conteúdos criados pelos consumidores trazem para que seja possível as estações de televisão, que operam ao nível do SP, terem uma oferta mais variada em relação a artigos correntes. O universo online possibilita o acesso a uma série de fontes alternativas, que, por seu lado, podem contribuir para um horizonte mais amplo com diferentes perspetivas sobre distintas questões. Tendo em conta as limitações de financiamento que o SP de Televisão tem para correspondentes internacionais, existe uma grande dependência de agências de notícias internacionais. Deste modo, a chegada de informação de fontes alternativas traria um contributo importantíssimo para o reforço das credenciais reconhecidas ao SP de Televisão australiano no que toca à emissão de informação internacional. Um dos paradigmas que o SP de informação na Austrália tem que enfrentar constantemente está relacionado com a multiculturalidade da sua população. Os conteúdos criados por quem habitualmente consome informação são uma oportunidade para o SP australiano alavancar as 
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suas relações com os vários grupos étnicos dentro da sociedade, desenvolvendo redes informais de repórteres com acesso a vários tipos de informações. Face a este pressuposto, fica mais claro a necessidade de um SP que opere em diferentes e distintos terrenos, ocupando as necessidades deixadas em aberto pelos operadores privados: “Um serviço que tenha em consideração as lacunas e debilidades do sistema de formação e educação, os índices de iliteracia, as disparidades sociais e regionais, a pluralidade das atividades produtivas e criativas, a riqueza do património histórico e cultural e a diversidade das expressões culturais regionais e locais” (Pinto, 2005: 52).  A Internet pode facilitar a difusão do debate da deliberação através da maioria da população que está espacialmente dispersa. Neste sentido, o potencial democrático da Internet consegue ser concretizado através das possibilidades para um debate racional e crítico que lá pode ocorrer mais facilmente, quando comparado com os meios tradicionais que estão confinados a fronteiras nacionais. Manuel Pinto (2005: 75) vai mais longe quando nos diz que “(...) a participação dos cidadãos no serviço público, individualmente ou através de estruturas associativas e institucionais diversas, constitui um direito e um dever que se inscrevem nos direitos e deveres fundamentais que a Constituição consagra”. Deste modo, a emergência da Internet  - e de outros meios online, interativos e internacionais – apela à globalização da esfera pública e da opinião pública (Losifidis, 2011: 623).               Apesar de toda a confiança nas potencialidades que emergem com o novo papel dos consumidores de informação, há que abordar esta problemática com a devida cautela. Questões como a credibilidade das fontes de informação estão a ser já tratadas pela BBC com equipas especialmente destinadas para confirmar a veracidade do que é desenvolvido pelos seus públicos. Leurdijk (2007) vai mais longe e refere que a utilização de material criado pelos cidadãos pode conspurcar a legitimidade do SP, contribuindo igualmente para que se levantem questões relacionadas com a independência deste serviço. Esta problemática ganha uma maior ênfase com a emergência da Internet, e das plataformas que lhe estão adjacentes. Se até há bem pouco tempo a única forma de participação existente era o telefone (Lopes et al., 2011: 37; Lopes et al., 2012: 91; Lopes et al., 2013: 46), atualmente as redes sociais de media levam a participação para um outro patamar. A participação através dos telefones permitia aos responsáveis por determinados programas filtrar quem poderia participar. Esta possibilidade torna-se mais complicada no caso das redes sociais de media. Que mecanismos poderão ser usados para que a identidade do SP 
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não seja posta em causa quando falamos de formatos que permitam a participação dos cidadãos? Esta questão é lançada por Kjus (2007: 136), que embora defenda a presença do SP no universo dos novos media, acredita que tal presença deve ser feita com as cautelas necessárias de forma a não colocar em causa a função social inerente ao SP. Estas mesmas preocupações são claramente expressas por Petros Losifidis (2011: 624-625), que nos chama a atenção para os riscos que a comunicação electrónica comporta, enfatizando sete níveis: 

• 1º Em vez de democracia, poderemos ter anarquia: a comunicação online resulta muitas vezes em conversas sem qualquer tipo de estrutura lógica; 
• 2º As questões relacionadas com a infoexclusão: apesar da abertura associada aos meios digitais, é importante compreender que nem todas as pessoas possuem capacidades financeiras, ou formação, para exercer esta possibilidade; 
• 3º A Internet não está completamente livre dos controlos impostos pela censura: são conhecidos os casos em que a China, a Coreia do Norte e Cuba, por exemplo, restringiram o acesso dos seus cidadãos a conhecidos websites como o Facebook, o Twitter ou YouTube; 
• 4º A Internet tornou-se numa das principais arenas para o desenvolvimento de atividades com cariz corporativo: apesar do carácter individualizado que o consumo de informação através da Internet tem, este consumo é igualmente acompanhado por uma tentativa de companhias multimédia consolidarem a sua posição neste mercado; 
• 5º O debate extenso e o discurso crítico são bastante limitados na Internet: o caso mais fácil de destacar prende-se com a limitação de caracteres que nos é imposto pelo Twitter. Estas plataformas permitem que várias pessoas discutam a maior variedade de temas possível. No entanto, essa discussão acaba por ser meramente superficial na maioria dos casos; 
• 6º O discurso online é altamente partidarizado: Alguns dos mais conhecidos blogues são facilmente identificados como tendo relações com partidos políticos. 
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Este tipo de blogues não permite que opiniões contrárias sejam ouvidas, contribuindo para a polarização do discurso; 

• 7º No caso do jornalismo, a Internet continua a ser uma plataforma de distribuição de conteúdos e não de criação: o investimento que foi  desenvolvido pelas empresas de media foi ao nível das tecnologias e não dos jornalistas. Os sites que não possuem qualquer filiação a meios tradicionais normalmente recolhem peças informativas de jornais e agências noticiosas e fazem poucos trabalhos de reportagem ou investigação. Outra discussão está relacionada com aspetos éticos e de qualidade da informação. Hendy (2013: 119) refere que, sem a existência de uma formação adequada, o trabalho informativo dos cidadãos é, na maior parte dos casos, superficial. Não passa de disseminação de ideias, em vez de análises concretas. Um pouco por toda a Europa cresce a discussão acerca da forma como o SP se deve comportar tendo em conta o forte crescimento da Internet, potenciado pelo desenvolvido de novos interfaces digitais. Por um lado, é possível encontrar quem defenda que a Internet deve ser utilizada pelos operadores estatais tal como aconteceu com a rádio e a televisão. Por outro lado, há quem acredite que as novas tecnologias digitais, como os media móveis, são um território que está a ser ocupado de forma bastante aceitável pelos operadores privados, não sendo necessária a atuação dos operadores de SP. A verdade é que o SP enfrenta assim uma conflituosa dicotomia: Se não atuar e não exercer atividade no universo dos novos media vai ser acusado de não aproveitar uma boa oportunidade de se reinventar e se ajustar às necessidades emergentes na atual sociedade da informação. Caso assuma um papel ativo no novo ambiente mediático, e tal como tem sido vaticinado por operadores privados e reguladores, corre o risco de entrar numa lógica de mercado, criando conflito com as empresas comerciais.  Um dos pontos chave neste debate poderá estar no papel atribuído ao cidadão. Progressivamente, as audiências deixam de ser meros receptores de informação e assumem um papel mais ativo no processo de informação. A gestão dos contributos dos cidadãos é, como foi possível constatar, defendido como sendo da responsabilidade do SP. Esta responsabilidade faz com que seja necessário abraçar vincadamente os progressos despoletados pela digitalização dos conteúdos informativos que nos chegam através das mais variadas plataformas de informação. 



 173
2.2- Para reflexão: o SPM como promotor do desenvolvimento tecnológico   Os operados se SPM são um dos elementos a ter em conta de forma bastante particular quando abordarmos os desafios que a Internet e o ambiente de multiplataformas colocam no campo do jornalismo. Em primeiro lugar, é importante mencionar a componente política que esta discussão acarreta. De um lado, temos aqueles que acreditam que o SP não deve colidir com os operadores privados. Num tipo de ambiente sobrelotado, onde os lucros provenientes da publicidade caem, a presença do SPM é contestada. Do outro lado da barreira, temos os que defendem que os operadores de SPM devem oferecer aos cidadãos aquilo que de melhor a tecnologia tem. Ao longo do nosso processo de discussão teórica, demonstrámos de que forma é que este conflito se desenrola e aproximamo-nos do segundo elemento, que defende um papel ativo e presente dos operadores do SPM neste novo ambiente tecnológico.  De forma a sustentar esta nossa ideia, temos, por exemplo, os valiosos arquivos com informação exclusiva que estes operadores possuem. Em Portugal, bem como na maioria dos países ocidentais, foram os operadores de SP a iniciar experiências na rádio e na televisão. Possuem, deste modo, registos históricos valiosos que podem ser reconfigurados e utilizados em trabalhos que façam uso das tecnologias de informação mais recentes.  Depois, não nos podemos esquecer que o funcionamento destes operadores se faz com o apoio dos impostos dos cidadãos nacionais. Trata-se, assim, de um dever cívico apresentar o melhor que cada uma das novas plataformas tem para oferecer, independentemente daquilo que os operadores fazem. Estes últimos, pressionados pela obtenção de lucros, próprio das entidades que operam a um nível comercial, tendem a privilegiar conteúdos que, acima de tudo, garantam audiências. Os operadores de SPM, sendo, em primeiro lugar, suportados pelos contribuintes, podem abrir espaço para espaços que apontem para a qualidade e para a formação dos cidadãos. Outro dos aspetos que devemos ter em conta quando discutimos o papel que os operadores de SPM devem ter neste novo ambiente prende-se com o papel mais ativo que as audiências, anteriormente passivas, assumem.  Sendo sempre discutível a forma como os conteúdos dos cidadãos devem ser aproveitados e tratados pelos jornalistas, os operadores de SPM devem ser os primeiros a contribuir para que estes assumem um papel verdadeiramente participativo e não de integração. Devem privilegiar as funções de verificação e de orientação num 
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ambiente em que a informação circula de uma forma vertiginosa, onde a fronteira entre o que é o entretenimento e a informação é ténue.  Pretendemos, ao longo do nosso processo de observação empírica, dar passos para compreender de que forma é os SPM estão a operar nestes terrenos. Iremos prestar uma atenção bastante particular ao que é feito ao nível dos conteúdos, estabelecendo uma comparação com aquilo que os agentes privados têm feito.    
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3- Elementos para a compreensão do fenómeno da convergência    No presente capítulo, propomo-nos a discutir de uma forma detalhada o conceito de convergência, aproximando esta mesma realidade dos desígnios que emergem com as novas tecnologias de informação, nomeadamente os periféricos móveis.  Iniciaremos a nossa reflexão através da análise às várias abordagens teóricas que o fenómeno de convergência mereceu. Por ser um campo de estudo que se tornou mais amplo com os desenvolvimentos tecnológicos vivenciados nas últimas duas décadas, são encontradas várias propostas que se debruçam sobre esta temática. A Internet e a consequente digitalização do trabalho jornalístico contribuíram, como veremos, para o alargamento das fronteiras do conceito de convergência. A tudo isto podemos ainda juntar as várias plataformas que permitem a construção e a distribuição dos vários conteúdos informativos. De forma a orientar o nosso trabalho, a pesquisa foi organizada através da distinção de dois eixos, proposta pelo investigador norueguês Ivar John Erdal (2011). No eixo vertical, centraremos a nossa atenção nas abordagens aos fenómenos da convergência no interior das redações; no eixo horizontal, analisaremos detalhadamente as possibilidades para a distribuição dos conteúdos informativos em contextos marcados pela convergência.   3.1- Múltiplas propostas para um novo paradigma informativo  A digitalização no campo do jornalismo, promovida pela evolução e a emergência da Internet, originou a necessidade de adotar a convergência mediática como tema de investigação (Canavilhas, 2012a). Trata-se de um conceito que não reúne consenso, fruto das várias propostas encontradas para a sua definição, entre os cientistas que o estudam à luz do campo mediático (Jenkins, 2006; Quinn, 2005; Erdal, 2011; Fenton, 2010). Aqui, há ainda que ter em conta outras propostas que se debruçam sobre temas adjacentes, utilizando conceitos alternativos, e que contribuem para a multiplicação de contributos para melhor se perceber o que é a convergência (Alper & Herr-Stephenson, 2013; Erdal, 2007; Gosciola, 2013; Scolari, 2009; Silva, 2013). 
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A tão aclamada idade da convergência e a exacerbação das suas potencialidades precipitaram várias auroras falsas ao nível de quem consome, opera e investiga os media. Apoiando-se no contexto dos media móveis, Westlund (2010) defende que o facto de uma tecnologia estar disponível não significa que seja automaticamente utilizada. Isso implica que os avanços efetuados em relação aos estudos realizados no âmbito da convergência mediática sejam feitos de uma forma bastante cautelosa. Sucessivos avanços e recuos têm marcado este território, com prejuízo para a sua própria clarificação. Contudo, o franco desenvolvimento da Internet ao nível do jornalismo (Santos, 2012) e o aumento dos conteúdos informativos em ambiente multimédia, acessíveis em distintas plataformas, fazem com que o pensamento de que a convergência tenha chegado seja amplamente aceite (Doyle, 2010).  Ao longo da literatura são encontradas várias tentativas de definir o termo convergência. Apesar de se tratar de um fenómeno intimamente relacionado com o progresso das novas tecnologias de informação, é preciso remontar a 1983, ano em que Ithial de Sola Pool descreveu um processo denominado “convergência de modos”:   “Um processo chamado ‘convergência de modos’ está a apagar as barreiras entre os media, mesmo entre as comunicações ponto a ponto, como os correios, o telefone, e o telegrafo, e os meios de massas, como a imprensa, a rádio, e a televisão. Um único meio físico – quer se trate de fios, cabos, ou ondas de rádio - pode comportar serviços que anteriormente eram transmitidos em separado. Reciprocamente, um serviço que no passado foi fornecido através de qualquer meio - seja a radiofusão, a imprensa ou a telefonia - pode agora ser fornecido em diferentes formas físicas. Deste modo, a relação de um para um que existia entre um meio e o seu utilizador está a desgastar-se. É isto que é entendido como sendo a ‘convergência de modos’ ” (Pool, 1983: 23)  Tendo como ponto de partida esta proposta, Jenkins (2006: 15) procura compreender o que verdadeiramente significa o processo de convergência: “A convergência dos media é muito mais do que uma mera alteração tecnológica. A convergência altera as relações entre as tecnologias existentes, as indústrias, os mercados, os géneros e as audiências” (Jenkins, 2006: 15). Esta análise comporta considerações tecnológicas, de mercado, culturais e sociais. A abordagem que o investigador faz em relação à convergência liga-se aos estudos que Lisa Gitelman (2006 in Jenkins, 2006: 13-14) desenvolveu sobre os media que, na sua perspetiva, trabalham em dois níveis:  
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• 1º nível: os media são encarados como uma tecnologia que permite a comunicação; 
• 2º nível: os media são encarados como práticas sociais/culturais potenciadas pela tecnologia.  É seguindo esta perspetiva que Jenkins (2006: 2) analisa o fenómeno da convergência assim: “A distribuição de conteúdo mediático através de múltiplas plataformas, a cooperação entre várias indústrias mediáticas, e a postura migratória das audiências que vão procurar em qualquer lugar o tipo de conteúdos que lhes interessa”. Idêntico caminho é seguido por Straubhaar e a sua equipa (2012: 101): “Convergência é o processo de integração entre os meios de massas, os computadores e as telecomunicações. Isto acontece quando as organizações noticiosas partilham diferentes formatos informativos para notícias multimédia”.  Também Moschetta e Rasera (2011: 86) procuram explicar a convergência com base em definições abrangentes de diferentes estudiosos. Ora, neste sentido, é possível encontrar uma abordagem a este fenómeno como sendo “um conjunto de possibilidades decorrentes da cooperação entre meios impressos e eletrónicos na distribuição de conteúdo multimédia por meio do uso de computadores e da Internet” (Border, 2006: 4 in Moschetta & Rosera, 2011: 86). Uma outra definição apresenta a convergência como um conjunto de “diferentes aspetos em uma organização mediática, como por exemplo: a empresa propriamente dita, as operações realizadas dentro da empresa e a maneira como os funcionários desempenham suas funções” (Gordon, 2003 in Moschetta e Rosera, 2011: 86). Neste nível, podemos ainda recorrer ao contributo de Smith e Hendricks (2010: 6), que descrevem a convergência como um fenómeno relacionado não só com processos de distribuição, armazenamento, mas também com as tecnologias de produção, as audiências, os produtores, os conteúdos, as leis, as inovações, as próximas gerações de consumidores, os negócios e as finanças dos novos media. Também Machado e Teixeira (2010 in Canavilhas, 2012a: 8) enquadram esta realidade da seguinte forma:  “Um conceito complexo e polifônico utilizado para definir a produção integrada e contínua de informações por uma mesma ou por distintas equipas para múltiplas plataformas e com formatos e linguagens próprios de cada uma, em uma organização composta por meios anteriormente atuando como processos de produção autónomos”.  
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A observação dos aspetos da convergência numa lógica alargada está presente na tentativa expressa por Boczkowski (2004: 127 in Fenton, 2010: 7) que defende que as alterações verificadas no campo dos media não se podem explicar apenas através da evolução tecnológica: “Os novos média emergem através da fusão entre infraestruturas sócio-materiais já existentes, com novas capacidades tecnológicas (...). Esta evolução é influenciada por uma combinação de condições históricas, contingências locais e processos dinâmicos”. A digitalização dos conteúdos mediáticos é um dos elementos mais vezes destacado quando analisamos o fenómeno da convergência. Sem que nos circunscrevamos ao conceito de convergência, encontramos outros trabalhos que vão ao encontro da problemática exposta, contribuindo para a proliferação de propostas em torno deste problema. Um dos termos que é possível destacar é o de transmédia. Alper e Herr-Stephenson (2013: 367-368), por exemplo, enquadram o conceito como um composto de elementos narrativos e não narrativos que são disseminados através de múltiplas plataformas. De acordo com os autores, que aplicam a realidade transmediática às questões da literacia, este género de elementos apresenta cinco importantes características:  

• Desenvoltura: há a possibilidade de estabelecer ligações entre elementos de um conteúdo transmédia, através de diferentes media, online ou fora da rede. É promovida a capacidade de agir/reagir a diversas e desafiantes situações, através do pensamento criativo com o objetivo de alcançar soluções que aproveitem todas e quaisquer ferramentas e materiais disponíveis;  
• Interação social: são estabelecidas plataformas de colaboração e conversação entre os utilizadores. Suportados por plataformas digitais ou através do contacto pessoal, a integração em aspetos importantes da sociedade civil é uma possibilidade.  
• Mobilidade: movimento entre plataformas, media e ambientes. Encontra-se patente a possibilidade dos utilizadores moverem os diferentes conteúdos entre plataformas em busca de significados alternativos;  
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• Acessibilidade: possibilidade de, dentro do elemento mediático utilizado, estabelecer um conjunto distinto de pontos de partida e trajetórias que respeitam os contextos pessoais únicos. Através de um conjunto de conteúdos, narrativas e performances transmédia, os conteúdos dispersos interconectam-se através de diferentes contextos e plataformas;   
• Reprodução: os utilizadores são motivados a revisitarem, explorarem e investigarem mundos tão tecnologicamente desenvolvidos, de uma forma intensa, o que requer múltiplas visitas. Muitas experiências transmédia são desenvolvidas em grande escala e desdobram-se ao longo do tempo. Tudo isto leva a que possuam um alto potencial de reprodução.  O conceito de transmédia é igualmente empregado por Vicente Gosciola (2013) que fala da sua importância no processo de conhecimento informativo. Mais do que uma mera consequência dos avanços tecnológicos, o autor apresenta a narrativa transmediática como resposta a um novo conjunto de necessidades:  “Hoje sabemos o quanto é importante dar valor ao processo de conhecimento e não ao despejar de conhecimento, figurando adequadamente neste contexto a narrativa transmédia como um modelo comunicacional para promover, exatamente, a busca por complementações à história em determinada plataforma (Gosciola, 2013: 5)”.  A mesma definição está patente no trabalho desenvolvido por Scolari (2009). O investigador apresenta o termo transmédia como parte da estratégia usada para aproveitar da melhor forma possível as potencialidades das diferentes plataformas com acesso a distintos conteúdos informativos. Neste ambiente, claramente marcado pela influência de vários elementos de ordem tecnológica e social, desenvolve-se uma narrativa multimodal que tem expressão em diferentes media e linguagens. Deste modo, o autor apresenta uma breve descrição do que é o conceito transmédia: “É uma narrativa estruturada que se expande através de diferentes linguagens (verbal, icónica, etc.) e de media (cinema, comics, televisão, jogos de vídeo, etc.)” (Scolari, 2009: 587). Esta complementaridade, ou contextualização, pode ser mais facilmente atingida pelos novos media. Nomeadamente, os periféricos móveis que, como veremos a seguir, fruto das suas 
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potencialidades tecnológicas e de mobilidade, trazem um novo leque de possibilidades para a apresentação dos conteúdos.  Podemos destacar também aqui o contributo de Silva (2009), que aborda o fenómeno dos periféricos móveis no que diz respeito à produção de conteúdos. É neste contexto que apresenta a noção de narrativa híbrida:   “(...) o surgimento de aplicações da web 2.0 e de tecnologias móveis favorece uma conexão mais forte entre os medias de massa como a televisão e estes novos dispositivos, gerando novos formatos com notícias integradas em seu caráter multimédia e interativo entre televisão, microblogs, live streaming, celulares e redes colaborativas. A narrativa, nesta situação, leva em consideração as diversas ferramentas na sua estruturação, fazendo surgir uma espécie de narrativa híbrida” (Silva, 2009: 74).    Outro dos conceitos que surge com a necessidade de clarificar o terreno onde diferentes conteúdos, provenientes de diferentes locais, se misturam em distintas plataformas, é o de crossmedia. Este conceito, apresentado por Erdal (2007:52), refere-se ao processo pelo qual, “mais do que uma plataforma de media é acoplada ao mesmo tempo, em conteúdos comunicacionais relacionados”. O autor explica que, em muitas situações, os jornalistas da rádio e de televisão, habituados a operarem em separado, têm partilhado a esfera de ação, expandindo-se para além das fronteiras robustamente vincadas de cada um dos meios. Esta partilha nos processos de produção é ainda mais comum quando avançamos para a realidade digital e para o território das plataformas móveis. Os elementos digitais têm a capacidade de diluir as fronteiras que separavam os conteúdos e as lógicas de produção dos diferentes elementos mediáticos. “Este desenvolvimento é frequentemente descrito usando o termo abrangente de convergência, que cobre uma ampla gama de processos tecnológicos, sociais e culturais (ibidem)”. Restringindo-nos novamente ao conceito lato de convergência, Jenkins (2001) afirma que grande parte dos problemas com esta definição são tributárias de abordagens que seguem por cinco vias distintas:  1º - Convergência tecnológica: esta perspetiva tem como base a digitalização de conteúdos mediáticos. Quando as palavras, a imagem e o som são transformados em informação digital, expandem-se as possibilidades de relação e a respetiva disseminação através de várias plataformas;  
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2º - Convergência económica: a integração horizontal da indústria de entretenimento. Jenkins (2001) explica esta realidade através da forma de atuação da Warner Bros que produz filmes, jogos de computador, livros e outro tipo de material mediático. As empresas mediáticas têm cada vez mais a necessidade de trabalhar com diferentes conteúdos, marcando assim uma posição cada vez mais horizontal;  3ª - Convergência orgânica: consiste nas estratégias que os consumidores utilizam para navegar num novo ambiente tecnológico. Por exemplo, graças às potencialidades multimédia dos dispositivos de informação móveis, é possível ler uma notícia e ter um vídeo complementar dessa informação na mesma peça. Apesar da importância que a tecnologia tem neste contexto, este processo de convergência acontece, igualmente, na mente dos utilizadores.   4ª - Convergência cultural: diz respeito às novas formas de criatividade que resultam da interação entre as várias tecnologias mediáticas, as indústrias e os consumidores. A convergência dos média fomenta estímulos que são direcionados para uma cultura de participação e de colaboração, atribuindo aos consumidores um conjunto de ferramentas que integram o arquivo, a anotação, a apropriação e a recirculação dos conteúdos;  5ª - Convergência global: resulta da circulação global de conteúdos mediáticos. Hoje é possível consultar e partilhar ficheiros com indivíduos de qualquer parte do mundo através das possibilidades que emergem dos dispositivos digitais.  É através desta realidade que Jenkins (2006) defende que a convergência é tanto um processo corporativo de cima para baixo, quanto um processo do consumidor de baixo para cima. Se, por um lado, as empresas mediáticas estão a aprender a acelerar o fluxo mediático pelos canais de distribuição de forma a aumentar os seus lucros, os consumidores estão a utilizar as diferentes tecnologias para ter um controlo mais completo sobre o fluxo mediático e sobre as possibilidades de integração com os outros consumidores.  
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 Figura 4- Esquema representativo da teoria da Convergência de Jenkins (Fonte própria)  Na lógica de Jenkins, e de acordo com as explicações de Canavilhas (2012a), defende-se que a convergência pode ser analisada em três grandes vetores: a distribuição da informação em multiplataformas, a cooperação entre diferentes empresas e o comportamento migratório das audiências que procuram em qualquer plataforma os conteúdos que pretendem. Outra forma de abordar a teoria do investigador do MIT é apresentada por Kolodzy (2006) que explica que o processo de convergência é um esquema contínuo, em que a tecnologia, as audiências, os conteúdos e as indústrias se intersetam. Também Quinn (2005b: 4-7) identifica vários entendimentos do fenómeno da convergência. Apoiando-se na teoria de Rich Gordon, professor na Northwestern University, apresenta cinco formas para analisar o processo de convergência:   

Indústrias mediáticas AudiênciasConteúdosTecnologias
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• 1º Convergência de propriedade: quando uma empresa tem atividades em todas as plataformas (impresso, online, televisão e rádio); 
• 2º Convergência tática: sempre que são firmados acordos para a partilha de conteúdos entre empresas de media de diferentes proprietários. O objetivo aqui é o aumento das audiências de cada grupo, com o consequente crescimento das receitas; 
• 3º Convergência estrutural: está associada às transformações registadas aos níveis da captação e distribuição das notícias. Neste caso, é apresentado o exemplo da Orlando Sentinel que contratou uma equipa de jornalistas multimédia para reescrever conteúdos impressos para serem distribuídos através da televisão. Simultaneamente, e de forma separada, o Web site produz material original e reutiliza o material do jornal e da televisão. Outro exemplo apresentado é a possibilidade de um jornalista do meio impresso aparecer na televisão para comentar a notícia difundida através do jornal. 
• 4º: Convergência da conjugação de dados: termo usado por Gordon para situações em que as empresas de media exigem que os seus jornalistas possuam múltiplas capacidades. Trata-se de uma questão que gera uma certa controvérsia, na medida em que se questiona até que ponto um jornalista possui formação para tal e é verdadeiramente eficaz quando opera em diversos níveis. 
• 5º: Convergência narrativa: está relacionada com a forma como uma determinada história é contada pelo jornalista. Gordon acredita que novas formas de contar histórias podem emergir através da combinação de computadores, equipamentos portáteis para a recolha de dados e do potencial interativo providenciado pela web e pela própria televisão.  Nas propostas apresentadas torna-se possível identificar a distinção desenvolvida por Erdal (2011: 221) entre aquilo a que chama de horizontal axis, que nos remete para as várias plataformas em que uma notícia se pode difundir, e a vertical axis, que aponta para a produção de informação e está relacionado as multiskilling, que um jornalista, ou uma redação, deve ter neste contexto. A identificação destes dois eixos é encontrada igualmente na reflexão que Smith e Hendricks (2010: 16) fazem do processo de convergência. Nesta ótica, as novas tecnologias estão 
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a ser integradas através da convergência mediática, mas, em alguns casos, os novos media estão a substituir os meios tradicionais, tanto ao nível das organizações como dos próprios consumidores. Se, por um lado, as operadoras televisivas começam a oferecer conteúdos alternativos nos sites, os próprios públicos começam a procurar esses conteúdos de forma regular. Propostas que se alinham no discurso de Salaverría (2010), que nos explica que a resposta das empresas de jornalismo se faz em dois distintos níveis:  

• Centrífuga: assenta numa maior diversificação mediática, através da presença em diferentes meios e plataformas. Isto pode acontecer com o lançamento de novos projetos jornalísticos ou com a aquisição de medias já existentes;  
• Centrípeta: a aquisição de elementos empresariais que marcam presença em toda a cadeia de valor da indústria mediática. Nasceram empresas que possuem projetos jornalísticos e que são detentoras, por exemplo, de produtos de entretenimento.   Deste modo, foi possível compreender a razão pela qual se tem utilizado com frequência o conceito de convergência para definir a forma como as diferentes indústrias mediáticas começam a colaborar simultaneamente na produção de diferentes conteúdos para também distintas plataformas. Trata-se de um conceito suficientemente amplo que, para além da componente tecnológica, incorpora, igualmente, os pressupostos sociológicos inerentes ao processo informativo.  De seguida, iremos aprofundar a questão da convergência suportados na proposta de Erdal (2011). Por um lado, procuraremos compreender quais são os desafios que as redações dos diferentes media têm que responder num ambiente informativo e tecnológico em constantes e sucessivas mutações. No eixo vertical, iremos analisar as novas rotinas e exigências que se colocam aos jornalistas. Temos também como nossa pretensão questionar as possibilidades que se levantam para a distribuição dos conteúdos numa lógica de convergência. Assim, no eixo horizontal, levantaremos um conjunto de questões relacionadas com a influência que os conteúdos multimédia têm para esta realidade e as possibilidades que se erguem para os consumidores. Tanto no eixo vertical como no horizontal vamos prestar atenção à forma como os periféricos de 
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informação móvel têm exercido a sua influência para a construção de um novo paradigma informativo.  Neste sentido, aproximamo-nos, progressivamente, da principal premissa do nosso trabalho que visa compreender de que modo é que as novas tecnologias de informação móveis, nomeadamente os smartphones e os tablets, alteram as rotinas jornalísticas e abrem novas oportunidades para o consumo de conteúdos informativos.  3.2- Eixo vertical:  Adaptação das redações a uma nova forma de atuar  Quando analisado o processo de convergência dos media, devemos ter em conta as mutações que têm lugar no interior das redações jornalísticas. As novas oportunidades que emergem com o desenvolvimento tecnológico obrigam a reestruturações na forma de atuar. Através de variadas propostas teóricas, vamos procurar compreender as abordagens à forma como as diferentes práticas jornalísticas se desenvolvem num ambiente digital, fortemente marcado pela convergência e pela emergência de novas plataformas informativas. O contributo que as mais recentes tecnologias de informação trazem para o campo jornalísticos serão um dos pontos que analisaremos.  3.2.1- Do continuum ao eixo vertical: o desafio das multiplataformas  O primeiro aspeto a desenvolver passa pela reconfiguração do papel dos jornalistas num ambiente mediático caracterizado pela ampla oferta de conteúdos em cada vez mais plataformas. O papel e as funções dos jornalistas quando confrontados com esta realidade serão abordados com base no pensamento de diferentes autores. O processo de digitalização, as novas tecnologias de comunicação, onde podemos incluir os media móveis, e a convergência tecnológica são variáveis que assumem um papel importante na reconfiguração da forma de atuar dos jornalistas profissionais (Erdal, 2007). Trata-se de um processo de mutação que segue as pistas iniciadas com a World Wide Web, no arranque dos anos 
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90 e com o desenvolvimento da própria indústria tecnológica (Bastos, et al., 2012 ). Nesta perspetiva, podemos encontrar o contributo de Dailey et al. (2003: 4), que explica a existência de um processo de convergência contínuo, através da articulação de uma série de fatores no interior de uma organização mediática, desembocando na plena convergência.  No primeiro nível deste processo, que opera de uma forma sucessiva, está o cross-promotion, que comporta o menor nível de cooperação e de integração entre os membros de diferentes grupos mediáticos. Por exemplo, um pivot de televisão pode encaminhar os telespectadores para uma página da Internet onde há mais informações sobre o evento que está a noticiar. Subindo os degraus deste processo, podemos encontrar o cloning, que acontece quando um meio republica a informação de um outro meio, fazendo pouca edição. Num nível superior, existe a coopetition, que implica a partilha de informação em matérias selecionadas. A penúltima fase, o content sharing, dá-se sempre que os diferentes outlets trabalham juntos em projetos distintos. A última fase é a full convergence, em que diferentes parceiros trabalham plenamente em conjunto, tanto na produção de informação, como na sua disseminação.  Figura 5- Representação do Convergence continuum (Fonte própria)  O principal objetivo é utilizar as melhores capacidades de diferentes meios para que a informação seja passada da forma mais eficaz possível. Quinn (2006) acompanhou o processo de convergência no interior de diversas organizações mediáticas através de entrevistas aos seus responsáveis, constatando que uma das preocupações mais vezes presente foi a de aproveitar ao máximo todo o potencial tecnológico existente. Apesar de ser utilizado na abordagem às reconfigurações necessárias nas redações jornalísticas como resposta a um novo paradigma mediático, o modelo de convergence continuum encerra limitações sublinhadas por outros investigadores.  Uma visão mais crítica sobre este modelo pode ser encontrada na investigação Cross promotion Cloning Coopetition Content Sharing Convergence
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desenvolvida por Deuze (2004 in Erdal, 2011: 218), que aponta a linearidade da proposta como a sua principal lacuna: “O modelo de Dailey é criticado pela sua linearidade, uma vez que assume que todas as organizações mediáticas vão, eventualmente, ou mesmo inevitavelmente, avançar para estágios mais avançados, atingindo a convergência de forma completa”. A teoria desenvolvida por Dailey et al. (2003) é considerada limitada, na medida em que funciona, de forma quase exclusiva, na perspetiva da organização. A alternativa sugerida por Erdal (2011: 219) aponta para a convergência no campo do jornalismo através de uma perspetiva textual: “Proponho um modelo de cross-media, em que dois eixos existem de forma simultânea: o work axis e o contente axis, em que cada um dos eixos se move numa direção crescente de complexidade”. O eixo relacionado com a distribuição dos conteúdos será desenvolvido mais à frente com maior detalhe. Por seu lado, o primeiro eixo, o work axis, consiste nas diferentes práticas dentro das próprias redações, descrevendo como o conteúdo é criado no contexto das multiplataformas, na perspetiva da prática jornalística, tendo em conta as seguintes categorias: 

• Single-reporter multiplatform journalism: os jornalistas produzem informação para duas ou mais plataformas; 
• Hard-drive journalism: os jornalistas criam uma nova versão de uma notícia para ser distribuída numa plataforma diferente; 
• Intra platform coordination: os jornalistas e os editores de diferentes plataformas partilham informação para fazer a cobertura de um evento especial; 
• Intra platform production: os jornalistas de diferentes plataformas cooperem extensivamente na cobertura de um dado evento, partilhando conteúdos e brutos. Este nível representa a forma mais complexa do cross-media. A esta proposta, podemos acrescentar o trabalho de Salaverría (2010). O investigador do País Basco apresenta três diferentes níveis de polivalência do trabalho do jornalista, que podem ser relacionados com este eixo do processo de convergência.   
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• Funcional: está relacionada com as diferentes tarefas que os jornalistas estão obrigados a desempenhar na redação; 
• Temática: se até há muito pouco tempo os jornalistas especializados eram elementos comuns às redações, o desenvolvimento da Internet, e da informação instantânea, faz com que estes profissionais trabalhem em diferentes áreas temáticas; 
• Mediática: consiste na forma como os jornalistas desenvolvem trabalho para diferentes empresas, normalmente do mesmo grupo mediático. Por exemplo, quando um jornalista, que trabalha num jornal, vai fazer comentário televisivo num canal desse mesmo grupo. Também Artwick (2004: 202) se detém nos desafios que as redações enfrentam. Através do termo three-headed monster, explica a necessidade que os jornalistas têm de remodelar a sua forma de atuar, trabalhando muitas vezes para diferentes plataformas, de modo a responder aos imperativos levantados pela convergência. O que acontece é que os jornalistas que operam neste ambiente multimediático e com multiplataformas têm necessidade de desenvolver as suas capacidades de multiskilling (Erdal, 2007). As empresas jornalísticas procuram profissionais que sejam capazes de assumir diferentes tarefas nas redacções, com versatilidade para trabalhar em diferentes meios, de forma contínua ou simultânea (Bastos et al., 2012). Um dos mais recentes fenómenos que surge intrinsecamente relacionado com o novo ambiente tecnológico e mediático são os Mojo (Mills, et al., 2012). Equipados com periféricos móveis, como os smartphones ou os tablets, os jornalistas recolhem imagens, som e vídeo. Estes conteúdos podem ser editados nesses próprios aparelhos, que possuem softwares para tal. Para além disso, e fruto do desenvolvimento da Internet de banda larga móvel, os conteúdos podem ser colocados na rede sem que para isso seja necessário regressar à redação. Trata-se, portanto, de uma possibilidade importante quando pensamos na reconfiguração do papel do jornalista. Basta para isso imaginar o potencial que existe, por exemplo, na cobertura de um conflito armado ou em qualquer manifestação.  Outro dos fenómenos que é importante analisar está relacionado com o crescimento das redes de media sociais como elementos a ter em conta no processo informativo. Cada vez mais pessoas utilizam os media sociais como forma de aceder a diferentes conteúdos informativos. Através do Facebook ou do Twitter, conseguimos chegar ao trabalho desenvolvido pelos jornalistas. A emergência dos media sociais neste âmbito é uma realidade já apreendida por diversas 
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organizações, nomeadamente a BBC25.  O gigante britânico tem desenvolvido um conjunto de estratégias que visam aproveitar da melhor forma todo o potencial levantado pelos media sociais. A partilha de ficheiros áudio, texto e vídeo num único post, que pode ser feito através de diferentes plataformas, é uma realidade exequível através destas ferramentas. Para além disso, não nos podemos esquecer do papel que estas redes, muito particularmente o Twitter, têm no acesso às fontes de informação. Hoje, o jornalista tem a possibilidade de encontrar declarações de diferentes fontes através desta rede social. Tudo isto se torna possível sem sair da redação e é fácil encontrar em meios tradicionais, como os jornais ou a televisão, declarações retiradas do Twitter (Broersma & Graham, 2013: 447). A combinação de elementos sonoros, imagens, texto e a interatividade fornece aos produtores de conteúdos mediáticos uma nova forma para contar histórias, usando as potencialidades de cada meio para providenciar uma oferta mais atraente (Quinn, 2005a: 147). Através das referências desenvolvidas, torna-se possível compreender que as novas plataformas em que o conteúdo informativo se pode concretizar trazem um conjunto de novas exigências para os jornalistas.  A possibilidade de trabalhar com diferentes conteúdos em plataformas alternativas exige múltiplas capacidades por parte dos jornalistas e um confronto com uma realidade nem sempre bem aceite. Tal como sublinha Salaverría (2016), os meios digitais passaram por diversas fases ao longo da última década. Inicialmente ignorados, foram menosprezados nas redações e culpados pela crise que atingiu todo o setor dos media na parte final da primeira década deste milénio. Foram, ao longo deste período, encarados como uma experiência mais próxima dos informáticos do que dos jornalistas. Só mais recentemente é que as plataformas digitais começaram a ser apreendidas como elementos capazes de enriquecer o trabalho dos jornalistas.                                                           25 No site criado pela BBC podemos ver a importância que os media sociais comportam no processo informativo. Entre as várias referências que conseguimos encontrar, consideramos ser importante destacar a de Mark Frankel, editor assistente, que nos diz: “Uma das coisas que aprendemos sobre os media sociais é que as imagens viajam mais do que qualquer outra coisa. O texto é importante para as pessoas em qualquer história, mas se for adicionada uma imagem torna-se muito mais partilhável”. (http://195.188.87.10/academy/journalism/skills/socialmedia/article/art20130912133622865) 
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3.3- Eixo horizontal: Novas oportunidades para a distribuição dos conteúdos informativos  Depois da análise desenvolvida em torno do trabalho dos jornalistas num ambiente de convergência, surge a necessidade de abordar a forma como as peças informativas podem ser distribuídas. A emergência de novas plataformas para a distribuição de notícias, como os periféricos móveis, levanta novas necessidades para os profissionais dos media. Os consumidores têm novas exigências despoletadas pelas características de um ambiente informativo diversificado. Novas plataformas de acesso à informação são possibilitadas pelo desenvolvimento tecnológico, promovendo, assim, novas formas de receber comunicação. Com um perfil multimédia disperso por várias plataformas, os conteúdos informativos estão em constante reconfiguração. São estes os dados lançados e que promovem a discussão que iremos promover nos seguintes pontos. Num primeiro nível de análise, vamos expor a discussão em torno da possibilidade de vários conteúdos serem oferecidos em comunhão. Assim, torna-se importante desmistificar o que é a convergência no que diz respeito à distribuição de conteúdos. Em segundo lugar, é nossa pretensão analisar o modo como os periféricos móveis se podem assumir como importantes veículos no processo de convergência e a forma como se relacionam com outros meios.  3.3.1- Para uma ramificação de conteúdos em distintas plataformas  Numa lógica de convergência julgamos ser importante analisar a forma como os distintos conteúdos, de diferentes géneros, se podem relacionar entre si. A Internet trouxe consigo um novo conjunto de possibilidades, como os links, que nos permitem navegar na imensidão de dados que existe na rede. No entanto, nem todos os conteúdos multimédia se enquadram dentro daquilo que é a convergência.   
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 É neste contexto que Erdal (2011: 220) apresenta um modelo, o content axis,  que comporta três diferentes formas de reprodução de conteúdos:  
• Retórica da argumentação: implica a reformulação do conteúdo, que passa a ser republicado de um modo relativamente unificado. Por exemplo, sempre que uma peça de TV é publicada na web, como parte de um artigo ou como uma notícia completa, dividida através de hiperlinks para um acesso mais simples; 
• Retórica da recombinação: remete para partes de peças informativas ou brutos que são usados em contextos diferentes. Uma reportagem televisiva pode ser despojada da sua faixa sonora e da imagem de vídeo, que, ao serem recombinadas com um comentário falado, funcionam como uma peça de rádio ou como um texto escrito para um artigo na Internet; 
• Retórica da reversão: envolve um maior trabalho por parte do jornalista, já que obriga à criação de uma nova linguagem. Isto acontece, por exemplo, quando uma trilha sonora de televisão e de rádio é reescrita para ser usada num ambiente web.   Resumindo o trabalho desenvolvido por Erdal (2011), poder-se-á considerar que a convergência no jornalismo pode ser vista como contendo um eixo vertical e outro horizontal. Este último, the contente axis, é constituído pelas diferentes plataformas na qual uma peça informativa pode ser reportada. Gosciola (2011: 5), nas considerações que faz às narrativas transmediáticas, explica que, no que toca aos novos media, o audiovisual tende a dominar. Ou seja, há cada vez menos projetos transmédia baseados apenas em narrativas textuais, trabalhando com os estímulos sensoriais da audição e da visão. Neste contexto, é possível encontrar uma forte identificação da distribuição de informação com um perfil multimédia. Identifica-se, desta forma, a necessidade de operar com diferentes tipos de conteúdos. Uma das causas apontadas para a importância do estudo da convergência, no que toca à distribuição de conteúdos, está relacionada com a crescente fragmentação das audiências (Kolodzy, 2006; Artwick, 2004). Ora, com a quantidade de informação que existe e pronta a ser recebida numa panóplia diversificada de gadgets, os consumidores procuram encontrar a 
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informação que necessitam no periférico mais apropriado para o efeito (Taneja et al., 2012: 955). De facto, a fragmentação das audiências é também um dos aspetos analisados por Peters (2012: 704) quando refere que o número de canais pelos quais conseguimos ter acesso aos conteúdos informativos tende a aumentar e o espaço dedicado ao consumo de conteúdo jornalístico fica assim mais fragmentado, móvel e diversificado. Por isso, devemos estar atentos à forma como estas alterações são recebidas pelos públicos. Também Quinn (2006) demonstra uma atenção especial aos aspetos relacionados com o modo como a informação é recebida pelos utilizadores, ao considerar que, neste novo paradigma, há uma maior atenção quanto às capacidades dos diferentes meios, para que a informação seja passada da forma mais eficaz. Tomando como exemplo a realidade norte-americana, em que o consumo de informação se faz de um modo individualizado e disperso, diferentes mass media operam de forma a responder aos crescentes nichos de audiências (Kolodzy, 2006). Com a crescente oferta de dispositivos prontos a receber informação, surge então a necessidade de abordar a noção de convergência neste novo paradigma. Tendo como base a convergência de conteúdos e a experiência particular dos media portugueses, João Canavilhas (2012a: 9) explica que “apenas se pode falar de convergência quando o produto final resulta de um conteúdo com características únicas”. É a partir desta definição que o autor parte para a distinção de dois conceitos: convergência e remediação, que, embora semelhantes, encerram importantes diferenças. Por um lado, deve-se compreender que a convergência para se concretizar tem necessariamente que englobar uma nova linguagem que seja capaz de integrar os conteúdos anteriores, enquanto a remediação pode ser uma acumulação de conteúdos de diferentes origens, mas distribuídos numa mesma plataforma. Segundo Canavilhas, “a convergência é sempre uma remediação, mas nem todas as remediações podem ser consideradas uma convergência porque esta implica integração e não uma mera acumulação de conteúdos” (idem, 2012a: 10). A oferta de conteúdos, mesmo que diversificados, não significa que exista desde logo convergência.  Para além da distinção feita entre convergência e remediação, é introduzido ainda um novo conceito, o de remediação inversa: “Processo em que o meio antecedente procura incorporar características do meio emergente” (Canavilhas, 2012a: 11). Trata-se, assim, de uma tentativa do meio mais antigo em resistir ao natural desgaste de audiências provocado pela entrada de um novo meio no ecossistema mediático. 
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Gillian Doyle (2010: 432), professora especializada em economia dos media na Universidade de Glasgow, é uma das investigadoras que tem acompanhado o crescimento das novas tecnologias de informação e o contributo desta evolução no contexto dos media. O desenvolvimento da Internet, na ótica da investigadora britânica, é um dos principais promotores desta realidade:  “A transição para as plataformas digitais – com a Internet a ser o maior exemplo – significa que o conteúdo, seja de que tipo for, pode circular e ser entregue às audiências através de vários meios (por exemplo, a televisão através do móvel ou a rádio através da Internet). A adoção de tecnologias digitais compartilhadas tem impacto não apenas ao nível dos conteúdos e da respetiva entrega, mas também, como demonstrado por outros estudiosos, nas estratégias operacionais e corporativas dos média e dos mais variados grupos de difusão informativa”.    Através dos distintos contributos aqui apresentados, torna-se claro que nem todos os conteúdos que são oferecidos num ambiente multimédia, distribuídos através de várias plataformas, têm um perfil convergente. É importante distinguir a convergência de remediação (Canavilhas, 2012) de forma a evitar a superlativação errónea de determinados elementos.  3.3.2- O móvel como factor de convergência  Tendo o nosso trabalho como ponto central compreender as consequências que os periféricos de informação móveis trazem para a sociedade da informação, julgamos ser importante compreender que papel podem assumir, e que efeitos despoletar, quando confrontados com a temática da convergência. Oksman (2010: 52-55) estudou o fenómeno da convergência, associando-o às potencialidades que os periféricos móveis, particularmente o telemóvel, comportam num contexto mediático. Na sua investigação, conclui que o telemóvel é o mais óbvio objeto de convergência devido às suas características tecnológicas, que o tornam um instrumento fácil de manipular. Tem a possibilidade de receber informação em várias formas - escrita, som e imagem- e pode ser traduzida para a linguagem universal dos 0 e 1, ou seja, a linguagem digital. As possibilidades dos dispositivos móveis não se ficam por aqui. Holmes (2005: 64) explica esta valência, através da identificação de quatro níveis possíveis para o processo de convergência, particularmente na forma como a distribuição de conteúdos acontece. Na primeira 
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categoria identifica a convergência tecnológica, que tem lugar ao nível das tecnologias de entrega, como acontece quando o conteúdo passa a ser distribuído de uma determinada forma (por exemplo, com a possibilidade de receber Internet na televisão). No segundo nível, encontra-se a convergência funcional, que ocorre no interior dos próprios meios, como os telemóveis que comportam câmaras de filmar. Numa terceira fase pode identificar-se a convergência industrial que resulta da colaboração entre as empresas de telecomunicações, indústrias tecnológicas e os media. Finalmente, existe a convergência entre os media que operam ao nível do broadcast e do networking, que consiste na transformação dos velhos media em dispositivos interativos e digitais. Todos os conteúdos dos mass media, que operam num sistema de broadcast, como a rádio ou a televisão, são possíveis de serem transmitidos em plataformas digitais, como os telemóveis.  Ora, importa aqui referir que o telefone móvel integra estas quatro facetas:  

• Convergência tecnológica: há a possibilidade de aceder à Internet através do telemóvel; 
• Convergência funcional: o telemóvel, que na sua essência é utilizado para efetuar chamadas telefónicas, comporta a possibilidade de receber emissões televisivas em direto;  
• Convergência industrial: existe uma relação entre a indústria dos media, que produz os conteúdos informativos, e a indústria dos periféricos móveis, que desenvolve a tecnologia que permite receber os conteúdos informativos; 
•  Convergência entre a tecnologia de broadcast e a do networking: acontece com a possibilidade de receber conteúdos broadcast, como os conteúdos televisivos, de uma forma interativa, em novos aparelhos digitais, que podem ser os telemóveis.  A exacerbação dos periféricos móveis no contexto da convergência está bem patente no trabalho de Kader (et al., 2013: 5). O papel deste tipo de aparelhos ganha uma importância maior quando em comunhão com a Internet móvel:  “Se levarmos tudo isto26 na palma da nossa mão, onde quer que estejamos e a qualquer hora, alcançamos uma nova forma de consumir conteúdos e de interagir com as nossas redes de                                                         26 Os conteúdos aqui salientados pelos autores são o email, a transferência de conteúdos digitais, a conversação em rede, mensagens instantâneas e jogos online.  
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contatos. Atualmente, isto é possibilitado por dipositivos como os smartphones, tablets e notebooks, mas o mais importante é que tudo aponta para uma convergência móvel dos nossos produtos de utilização diária”.  Os dispositivos móveis evoluíram de tal forma, tornando-se verdadeiros veículos multimédia, podendo receber e partilhar conteúdos áudio, vídeo e texto de uma forma interativa (Westlund, 2010). Como vimos, estes aparelhos podem comportar diferentes conteúdos que têm a capacidade de enriquecer a nossa experiência enquanto recetores de conteúdos informativos. A este nível, podemos destacar a distinção entre a contextualização vertical e a horizontal (Canavilhas, 2013). No webjornalismo, a contextualização dos diferentes conteúdos informativos passa pelo aumento da resolução semântica proveniente da ligação de uma peça informativa aos recursos que estão presentes em toda a rede. Neste caso, o contexto decorre de uma forma vertical. As notícias são enriquecidas pela ligação do relato principal a outras unidades informativas, que podem ser textos, imagens, entre outros. O que invariavelmente acontece é a mera relação com conteúdos semelhantes. A informação corre o risco de se tornar imperfeita e desprovida de sentido. Por seu lado, e utilizando como exemplo concreto as apps de Realidade Aumentada, a contextualização dá-se de uma forma horizontal, já que nos aparelhos móveis há duas caraterísticas que se sobrepõem a todas as outras: a integração de sistemas de software relacionados com a geolocalização e a possibilidade ótica de capturar e visualizar diferentes imagens. Portanto, em vez de um aumento da resolução semântica, a Realidade Aumentada, por exemplo, permite sobrepor vários dados digitais, que enriquecem a realidade visivel, integrando-a no espaço geográfico em que está presente.  “Se a verticalidade constrói uma rede de objetividade pelo aumento da resolução semântica, a horizontalidade edifica uma rede de sentido em que a compreensão do elemento informativo se efetiva pela oferta de dados acerca do próprio elemento no contexto espacial em que se encontra (Canavilhas, 2013: 7)”.  Estas possibilidades apenas são efetivadas pela capacidade que os periféricos de informação com perfil móvel têm de consagrar capacidades técnicas como a receção de Internet, de sinais GPS e outro tipo de apps. É neste sentido que, “quando esta classificação é relacionada com o contexto móvel, compreendemos que os diferentes níveis de convergência aparecem muito perto uns dos outros e, em alguns casos, sobrepõem-se (Oksman, 2010: 52)”.   
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O imediatismo promovido não apenas pela Internet como fenómeno per se, mas em comunhão com novas tecnologias móveis como os telemóveis e os tablets (Bivens, 2008; Oksman, 2010; Orgad, 2009; Westlund, 2010), funciona também como um promotor de convergência, já que o tempo é, na atualidade, o maior valor numa geração que consome informação nas mais variadas formas e no menor tempo possível (Kolodzy, 2006; Quinn, 2006).  Olhando para as potencialidades tecnológicas existentes nestas ferramentas, compreende-se que a disseminação de informação num contexto de mobilidade pode ser feita envolvendo múltiplos meios de distribuição: desde as SMS ou as MMS (Fidalgo, 2009: 119) até aos sites e através de “aplicações informativas e convergentes – comummente referidas como apps (Westlund, 2013: 7)”. É a este nível, e mais uma vez ressalvando o potencial tecnológico que os dispositivos móveis possuem, que a oferta de conteúdos deixa de ser uma mera adaptação e passa a responder às estruturas específicas destes aparelhos (Aguado & Martínez, 2008: 112).  No entanto, convém também referir que as novas tecnologias usam e interagem com as mais antigas. Não podemos dizer que o aparecimento de novas tecnologias implica o desaparecimento das mais antigas. Através dos estudos desenvolvidos ao nível dos sistemas comunicacionais, Oksman (2010) explica que um novo meio não surge de forma espontânea e independente. Qualquer plataforma nova emerge de forma gradual, resultando da metamorfose dos antigos meios. Podemos observar esta teoria com base no trabalho de Gosciola (2011), onde se torna claro que cada novo meio que opera no universo mediático tem sempre a possibilidade de integrar outros meios de comunicação que lhe antecederam. É exatamente isto que acontece com o desenvolvimento do telemóvel como ferramenta no processo informativo. Em vez de encarar os novos periféricos de informação como substitutos daqueles aparelhos que lhes antecederam, devemos olhar para eles como elementos que enriquecem e completam um ambiente informativo cada vez mais exigente (Campbell & Kwak, 2010 :437).  Os requisitos levantados por imperativos sociais, económicos e tecnológicos contribuem para o florescer de novos hardwares que vão ocupando nichos e necessidades que outros meios não conseguiram. Trata-se de um tipo de competição entre sistemas que não têm como objetivo o fim do anterior, mas sim a necessidade de superar as lacunas deixadas em aberto. Podemos compreender melhor esta relação entre diferentes meios, no contexto da convergência, através da noção de superioridade competitiva, que se refere à capacidade de um determinado meio superar, em diferentes aspetos, a capacidade de outro. Se não for capaz de se diferenciar ele mesmo 
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através de uma qualquer forma de superioridade, será mais difícil competir - ou coexistir - com outros elementos (Dimmick, et al., 2010).  Trata-se, pois, de uma realidade que não é completamente nova. A rádio não eliminou a imprensa, assim como a televisão - ao contrário do que foi vaticinado no tema Video Killed the Radio Star27  - não levou ao fim da rádio. Por sua vez, a Internet, com a possibilidade de transmitir conteúdos audiovisuais, não contribuiu para o extermínio de algum dos meios referidos.  Numa realidade marcada pela proliferação de meios, a diferenciação é o que mais contribuiu para que um meio consiga marcar posição. E essa diferenciação que faz com que os periféricos móveis sejam elementos a ter em conta na sociedade da informação:  “De forma a ocupar um único nicho em qualquer domínio, na perspetiva de uma audiência, um meio de comunicação deve diferenciar-se de um outro com vista aos recursos que providencia acesso (por exemplo: notícias e entretenimento) ou ao tempo e espaços locais em que permite acesso (Dimmick, et al., 2010: 4)”.   Mais uma vez, fica claramente demonstrada a relação entre meios. Para que um meio surja é necessário que o anterior deixe algo em aberto. Os periféricos móveis têm a capacidade, por exemplo, de receber diferentes conteúdos em mobilidade, superando lacunas da televisão, que possui um perfil mais sedentário do que este tipo de aparelhos. Nada surge por acaso. Isto mesmo é explicado por Liestøl (1999 in Erdal, 2007: 57), que nos fala da “espiral de produção ou design”. Num processo de produção, cada passo é dado sempre em relação ao anterior e ao consequente, respeitando as relações com as convenções de produção, o meio e o género.  O que acontece com os periféricos móveis é que têm a possibilidade de comportar elementos audiovisuais, que já existiam anteriormente, dando-lhes novas possibilidades, que podem ir desde o consumo em mobilidade à instantaneidade e personalização. Existe, deste modo, uma relação com elementos presentes ao mesmo tempo que se projetam novas possibilidades.  “Com a convergência de funções embutidas nos aparelhos, tais como câmara fotográfica e de vídeo, web browser, editor e visualizador de textos em vários formatos, conexões 3G, Wi-Fi e Wi-Max, o celular ou o conjunto de tecnologias móveis torna-se uma plataforma móvel ideal para a prática jornalística pela sua capacidade multimídia como dispositivo híbrido (Silva, 2009: 76)”.                                                         27 Literalmente, poderemos traduzir o tema dos The Buggles como: “A televisão matou a estrela da rádio”. Esta música, que ficou célebre por ser usada como promo da MTV, explicava que a televisão levaria ao fim das estrelas de rádio. A MTV dedicou os primeiros anos das suas emissões à música, que até então apenas tinha espaço na rádio. 
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  Esta asserção pode ser apoiada naquilo a que Jenkins (2006: 14) chama de “falácia da caixa preta”: mais cedo ou mais tarde, todos os conteúdos mediáticos vão estar na mesma caixa preta. No entanto, hoje em dia, o que acontece é que as pessoas possuem mais e mais aparelhos. Na mesma sala de estar podemos encontrar uma televisão, um DVD e um computador. Ou seja, o que realmente acontece é que o hardware diverge, enquanto o conteúdo converge. No relatório da Reuters Institute for the Study of Journalism, editado por Newman e Levy (2013), podemos comprovar esta mesma realidade e compreender de uma forma mais clara e assertiva a falácia da caixa preta (Jenkins, 2006). Neste relatório, conseguimos compreender que o crescimento dos smartphones e dos tablets como formas de receber informação não é conseguido em prejuízo dos meios anteriores. Através do caso particular da amostra recolhida do Reino Unido, quatro em cinco pessoas que possuem um tablet continuam a utilizar a televisão, com um número considerável de leitores de jornais. Se ao tablet e à TV acrescentarmos o smartphone, conseguimos compreender que, embora num número reduzido, 7% da amostra deste estudo utiliza as três plataformas simultaneamente.  Tendo em conta as várias propostas apesentadas, conseguimos apreender que os periféricos móveis comportam um conjunto de características que lhes permitem assumir um papel de destaque no fenómeno da convergência. Para além disso, percepcionámos os riscos que existem sempre que surge um novo veículo de receção de conteúdos informativos. Neste sentido, julgamos ser importante vincar a ideia de que, na nossa conceção, os periféricos móveis podem assumir um importante papel na realidade informativa sempre que, e mantendo o seu perfil diferenciador, saibam relacionar-se com os meios existentes, projetando conteúdos complementares e distintos.     
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3.4- Para reflexão: O processo de convergência como teste à maturação dos media  As novas plataformas de informação levantam um novo conjunto de possibilidades para a distribuição dos conteúdos informativos, que têm implicações na forma como as redações se organizam. É, neste contexto, que o papel do jornalismo deve ser repensado. Se até há muito pouco tempo a especialização era um dos aspetos chaves a ter em conta no desempenho das tarefas de qualquer jornalista, hoje a capacidade de saber fazer várias coisas, para diferentes plataformas, assume-se como um elemento muito importante. E é precisamente a este nível que importa refletir. Ter mais plataformas, com outras capacidades ao dispor, nem sempre significa que o trabalho é feito de uma melhor forma. A fronteira entre o less from more e o more from less é ténue e é verdadeiramente importante que nas redações se consiga tirar o real proveito daquilo que cada plataforma comporta. A par de tarefas como a verificação, a curadoria e a função e guia, a rentabilidade dos novos meios é um dos desafios que os jornalistas devem responder de forma positiva neste contexto.  A capacidade de enquadrar mentalidades que sempre foram habituadas a trabalhar no contexto dos mass media a uma realidade digital é uma das dificuldades mais vezes identificada na literatura deste campo. O ambiente digital é muitas vezes encarado como um inimigo da profissão que coloca em causa os valores tradicionais do jornalismo, tornando mais árdua a tarefa de maturação do jornalismo que se faz e desenvolve no universo online.  Ora, este será um dos aspetos que merecerá a nossa atenção de uma forma bastante particular no nosso trabalho empírico. Através do processo de observação participante, vamos procurar compreender de que forma é que as rotinas de trabalho foram alteradas com a emergência e desenvolvimento das novas tecnologias de informação. O nosso principal objetivo vai estar centrado na análise do processo de convergência vertical, analisando o modo com as várias secções dos meios onde estaremos inseridos se organizam para a produção de um determinado conteúdos. Por outro lado, na análise de conteúdo, ou seja, no eixo horizontal o nosso objetivo  visa a constatação do resultado daquilo que é produzido nas redações. Procuraremos perceber se dos 
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novos dispositivos emergem conteúdos distintos ou se apenas se verifica um amontado de diferentes perfis sem qualquer relação lógica.   
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4- Novos consumos informativos    Chegados a este ponto, julgamos ser importante compreender de que forma é que os periféricos móveis, como os smartphones e os tablets, podem alterar a nossa experiência informativa. Compreendemos que são ferramentas que evoluíram ao longo do tempo, permitindo novas e distintas relações entre os cidadãos e a informação. Como veremos, o desenvolvimento de aplicações – as apps – especialmente desenvolvidas para estes elementos comportam um conjunto de variáveis que contribuem para novas dietas informativas. Este novo conjunto de oportunidades traz consequências para a forma como a informação circula, num ambiente que é fortemente marcado pela existência em simultâneo de múltiplas plataformas de acesso e de distribuição dos conteúdos informativos. 4.1- As possibilidades inerentes aos novos dispositivos móveis   Como foi explicado anteriormente, o telefone há muito que deixou de ser um mero instrumento que permite às pessoas realizar chamadas telefónicas ou enviar mensagens de texto, som ou imagem. O telefone é um instrumento a ter em conta no processo informativo. Também neste aspeto sofreu uma grande evolução que foi acompanhada pela chegada dos tablets. Juntos, os dois periféricos móveis podem ser utilizados no processo informativo, tanto por quem produz como por quem recebe informação. Motivados para aliviar a frustração da rotina diária, ou apenas para relaxar, os primeiros utilizadores dos periféricos móveis usavam-nos, maioritariamente, para a conversação (Wei, 2006: 68). Era um símbolo de riqueza e de luxo, fruto dos elevados preços que a indústria praticava. Ao longo dos tempos, tornou-se uma ferramenta associada ao prazer, facilitando as relações pessoais. Nesta etapa do trabalho vamos olhar com especial interesse para as possibilidades e consequências que este tipo de aparelhos traz para o consumo informativo. Neste ponto, vamos procurar compreender de que forma é que os periféricos móveis podem ser utilizados como uma ferramenta importante para o consumo informativo. Desde as SMS até às apps, conseguimos encontrar diferentes formas de fazer chegar os conteúdos aos públicos.    As primeiras formas de receber notícias através do telemóvel foram numa lógica de pushed news (Fidalgo, 2009; Westlund, 2013). No topo desta cadeia, Fidalgo (2009: 121) destaca 
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as SMS como a forma mais intensiva de pushed news para os smartphones. Mesmo antes do telefone se ter desenvolvido até atingir as potencialidades que hoje lhe são reconhecidas, já poderia ser utilizado como um recetador de informação. Vários foram os jornais que desenvolveram parcerias com companhias de telefone, como a Vodafone e a TMN, para fazer chegar as notícias aos telemóveis dos seus clientes. Mesmo que o utilizador a quem a informação chega tenha o seu telefone sem som, o aparelho pode vibrar para sinalizar a chegada de mais uma notícia. Com o desenvolvimento dos softwares destes aparelhos, para além dos alertas com apenas texto, tornou-se possível receber informação através de MMS (Nel & Westlund, 2012: 146; Westlund, 2013: 9). São mensagens que incorporam texto, imagem, som e vídeo.  Num nível menos intrusivo do que as SMS ou as MMS, surge o email. O consumidor fica com a possibilidade de definir o espaço temporal em que pretende receber a informação, que através do correio eletrónico chega em formato newsletter, com os principais destaques do dia.   Num patamar inferior no que toca à questão da intrusão, surgem os media sociais e os RSS. Utilizando o caso do Twitter, onde, para além do perfil dos tradicionais media, encontramos vários jornalistas que publicam textos em tempo real, dentro dos 140 carateres permitidos. Também conseguimos encontrar aí várias figuras públicas – políticos, jogadores de futebol, estrelas de cinema, etc – o que faz com que os jornalistas monitorizem esta rede social, e também o Facebook, à procura de informações importantes (Broersma & Graham, 2013). Partilhados ou integrados em notícias mais elaboradas, estes 140 caracteres têm um elevado potencial quando transportados para o ambiente móvel. As possibilidades dos media sociais quando associadas ao consumo de informação numa lógica de mobilidade serão exploradas de uma forma mais detalhada num dos seguintes pontos.     No entanto, torna-se evidente a possibilidade de escolher quem se segue, apesar de não existir um controlo temporal sobre a informação. De todos os formatos aqui apresentados, os RSS, verdadeiros agregadores de informação, são os que apresentam um menor nível de intrusão (Fidalgo, 2009: 121). Neste caso, os utilizadores ficam com a possibilidade de escolher o que verdadeiramente pretendem seguir. Em vez de ir de site em site, têm a possibilidade de agregar a informação desses sites num só lugar. Com perfil semelhante às RSS, mas mais inovador, surgem as aplicações como o Flipboard ou o Zite, que instaladas nos tablets ou nos smartphones 
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permitem ter um consumo informativo à La Carte. 28 Até aqui destacámos as diferentes formas como as notícias, através dos periféricos móveis, seguem uma lógica de pushed news. Fidalgo (2009: 115) explica que o telemóvel é uma tecnologia associada claramente a este perfil: “Com esta tecnologia, o consumidor é completamente passivo: não tem controlo sobre o tempo, sobre quem envia ou sobre o conteúdo das mensagens e das chamadas telefónicas que faz”. Por outro lado, o computador tem um perfil muito mais relacionado com as pull technologies: “As pessoas que navegam na web determinam exatamente a que sites pretendem ir, quando vão e o que pretendem”. Deste modo, podemos concluir que: “No caso dos telefones, a informação é pushed; no caso do computador, é o utilizador que a puxa”. Os telemóveis evoluíram nos últimos anos, assemelhando-se aos computadores (Meadows, 2010). Os atuais smartphones, tal como os mais evoluídos tablets, possuem softwares próprios e vão mais além do que as SMS ou as MMS (Westlund, 2013: 8). Um dos aspetos que nos permite aproximar os dispositivos móveis dos computadores está relacionado com a incorporação de browsers que funcionam da mesma forma que os dos computadores. Através destas ferramentas, os utilizadores podem navegar na web da mesma forma como fazem nos computadores (Westlund, 2013: 11; Meadows, 2010: 178). Para além disso, é importante compreender que os próprios órgãos de comunicação social desenvolveram sites específicos para o acesso através de dispositivos. Estes sites devem ir ao encontro das características próprias destes aparelhos e ajustar os conteúdos à sua natureza.  Outro dos fenómenos que aproxima os periféricos de informação móveis, como os smartphones e os tablets, ao perfil pull dos computadores é a criação das apps (Westlund, 2013: 7; Batsell, 2012: 112). O lançamento da App Store por parte da Apple é um marco na indústria tecnológica. Temos o exemplo de diferentes títulos de imprensa, que hoje dão a possibilidade dos seus leitores receberem os jornais em diferentes formatos: pdf, versão web, versão web mobile ou as aplicações nativas (Canavilhas, 2013: 4). Apesar de nem todos os formatos juntarem grande inovação no que toca ao consumo informativo, são oferecidas diferentes possibilidades que se ajustam às necessidades individuais de cada um dos consumidores.  Acompanhando o desenvolvimento potenciado pela empresa criada por Steve Jobs, hoje                                                         28 Estas aplicações permitem escolher os temas informativos que interessam a cada pessoa. Consequentemente, torna-se possível receber notícias relacionadas especificamente com os temas selecionados.  
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conseguimos encontrar muitas aplicações, com cariz informativo, desenhadas especialmente para estes aparelhos. Entre as principais vantagens que as apps possuem, torna-se possível destacar as seguintes:  

• Aceder a um conjunto softwares que não podem ser acedidos, por exemplo, através de um portal web: câmara de filmar, GPS, velocímetro; 
• Não é necessário estar ligadas constantemente à Internet; 
• Podem ser vendidas nas lojas online, o que representa uma boa oportunidade de negócio para a indústria dos media (Kader et al., 2013).   Apesar das vantagens acima descritas, há que ter em conta um conjunto de constrangimentos que este tipo de software comporta. O mais importante e transversal é o facto de haver a necessidade de ser desenhada uma versão para cada modelo. Isto faz com que seja mais caro desenhar uma app do que manter um web site. Para além disso, é preciso atualizar, regularmente, este software, o que juntando à previsível lentidão deste processo, em alguns casos, coloca entraves à sua utilização.   Um estudo publicado pela UMST Fórum, em 2010, demonstrava todo o entusiasmo que as operadoras de telecomunicações móveis, um pouco por todo o mundo, tinham em relação à expansão do mercado das aplicações especialmente desenhadas para periféricos móveis. Já em 2010 existiam mais de 115 000 aplicações disponíveis na loja eletrónica da Apple, com mais de três biliões de downloads. Em 2013, a Apple conseguiu atingir os 50 mil milhões de downloads de aplicações. Em 2016, estes números continuaram a subir. 29 Olhando para o panorama nacional, mais propriamente para os grupos de informação que operam no universo televisivo, reconhecemos que esta nova forma de estar junto dos cidadãos tem sido aproveitada. A RTP lançou em julho de 2011 uma aplicação para o iPhone e o iPad, juntando no mesmo espaço a possibilidade dos seus públicos receberem informação radiofónica e televisiva. Por seu lado, a TVI 24, que opera de modo quase exclusivo ao nível da informação, marcou presença na loja da Apple em fevereiro do mesmo ano.                                                          29 No dia 16 de maio de 2013 foi oficialmente comunicado pela empresa norte-americana os 50 milhões de downloads através da loja oficial da empresa na Internet. Em setembro de 2016, o portal Statistica anunciava que tinham sido vendidas 140 milhões de aplicações.  
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 Para além disso, é importante referir que vários estudos apontam para que o acesso a conteúdos informativos através do telefone ultrapasse o acesso feito através dos computadores (Westlund, 2013: 8; Batsell, 2012: 112).   A compra de smartphones em termos mundiais duplicou, de acordo com um estudo da Google, publicado em fevereiro de 2017. Durante cinco anos, a empresa de São Francisco, nos EUA, entrevistou consumidores, de 40 mercados diferentes, sobre os seus hábitos na internet, e as conclusões mostram uma mudança de comportamento no uso dos dispositivos móveis. Por exemplo, em 2012, uma em cada três pessoas (33%) afirmava ter acesso a um smartphone. Mas, passados apenas cinco anos, a percentagem subiu para os 70%. Um crescimento igualmente visível em Portugal, que passou dos 18% aos 59%. A popularidade destes aparelhos é cada vez maior e ameaça mesmo o protagonismo que os computadores tiveram nos últimos anos. Dois terços da amostra total, cerca de 32% dos inquiridos, já diz que prefere utilizar o smartphone para aceder à internet, por motivos não profissionais, comparando com o computador ou o tablet. Apenas 28% privilegiam o computador e 33% não diferem o computador do smartphone. No estudo, fica também demonstrado que há cada vez mais pessoas a usarem smartphones, tablets e computadores em simultâneo. Em 2012, 52% dos inquiridos responderam que usavam um destes aparelhos, 15% utilizavam dois e 3% os três. Cinco anos depois, 23% combinam a utilização dos três dispositivos, sendo que há outro aparelho a ganhar maior relevância: a televisão com acesso à internet, a chamadas Smart TV, é utilizada por 27% da amostra. Apesar do crescimento da utilização dos smartphones se ter verificado em todas as faixas etárias, tornou-se numa espécie de parceiro de confiança, em particular, para os jovens portugueses. Para os portugueses com menos de 25 anos, o smartphone é utilizado para aceder às redes sociais (83%), para pesquisar nos motores de busca (67%), ou ver vídeos (75%). Este tipo de aparelhos assume já um papel central no dia-a-dia da maioria da amostra. Mais de metade referiu que é a primeira coisa em que pega depois de acordar. E a câmara fotográfica destes telemóveis é a preferida entre todas as faixas etárias. Depois do sucesso dos leitores de MP3, os smartphones já são também um dos dispositivos eleitos para ouvir música fora de casa. A consulta de notícias e do estado do tempo, 



 206
assim como os jogos de vídeo, são outras das tarefas realizadas nestes aparelhos30. É preciso ter em conta que o telemóvel é um meio aberto às inovações dos seus utilizadores. Isto significa que no futuro os utilizadores poderão encontrar novas formas de utilizar os media móveis e os seus serviços. Sem querer assumir uma posição definitiva nesta fase do nosso trabalho, é importante referir que o desenvolvimento tecnológico que os periféricos móveis sofreram ao longo do tempo tornam-nos importantes ferramentas para o consumo informativo. Se no início tinham um perfil push, onde o seu utilizador dispunha de poucas possibilidades, hoje assemelham-se mais aos computadores sofisticados. Neste processo de constante evolução, é possível destacar as apps. Mais do que os browsers - que mais não são do que o transporte de um recurso que estava disponível nos computadores -, as apps permitem um acesso inovador informativo e personalizado.    4.2- Das potencialidades tecnológicas num ambiente informativo em constante mutação  As novas tecnologias de informação são adotadas não porque simplesmente são novas, mas porque permitem novos usos, e, por outro lado, facilitam a atitude dos utilizadores em determinadas situações.  Neste ponto, vamos procurar explorar as oportunidades levantadas pelos novos periféricos numa comunicação com perfil móvel. Serão abordadas questões relacionadas com um novo perfil informativo marcado pela influência das novas tecnologias de informação móvel. A instantaneidade, ubiquidade, fragmentação, personalização, partilha e autonomia são as novas potencialidades promovidas pela mobilidade das novas ferramentas de comunicação.                                                           30 Consultado em: http://www.jn.pt/inovacao/interior/smartphones-deixam-papel-secundario-e-ameacam-computadores-5689441.html 
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A necessidade de abordar estas questões está relacionada com três aspetos que Peters (2012: 700) considera importantes, nomeadamente quando são aplicados em ambientes de mobilidade: 
• O jornalismo é produzido para facilitar o desenvolvimento dos espaços móveis de consumo (espaço); 
• O jornalismo é produzido para se ajustar à velocidade que caracteriza a sociedade da informação (velocidade); 
• O jornalismo é produzido para interagir e providenciar múltiplos canais de acesso para as audiências (conveniência);   Também Lim (2012: 74) destaca três linhas de investigação relacionadas com produção informativa e com as respetivas regras: 
• Económica e política: Explica a relação entre as implicações dos processos noticiosos e a estrutura governativa e económica; 
• Social: Aborda as indústrias mediáticas e as rotinas ocupacionais; 
• Cultural: Reflete sobre a forma como os sistemas simbólicos têm a capacidade de influenciar a produção noticiosa.  Apesar de cada uma das linhas comportar níveis de análise distintos, as três convergem para a noção de que o processo informativo está condicionado por uma série de forças políticas, económicas, culturais e sociais.  Como já foi anteriormente referido, ao longo da nossa investigação vamos prestar especial atenção às apps especificamente desenhadas para os vários periféricos móveis. Destas, julgamos ser importante destacar as aplicações informativas. De acordo com Pérez (et al., 2013: 77), há três tipos distintos de aplicações:  
• InfoTabment: Dá prioridade ao consumo informativo como uma forma de entretenimento; 
• Aplicação informativa:  Apresenta a informação como um relato de dados ou acontecimentos pontuais; 
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• Aplicação jornalística: Apresenta a informação fortemente desenvolvida pelos jornalistas, complementada com excertos de especialistas das diversas matérias analisadas. Exige maior atenção e reflexão do que as anteriores.  Se encararmos os periféricos móveis como promotores de novas oportunidades para o consumo de informação, conseguiremos compreender que estes são igualmente ferramentas que comportam consequências no ambiente informativo. Deste modo, a próxima etapa do nosso trabalho está relacionada com esta condição. Por um lado, abordaremos as novas oportunidades que os utilizadores têm para o consumo de informação através destas ferramentas. Ao mesmo tempo, procuraremos compreender as consequências que os novos consumos informativos trazem. Assim, julgamos ser possível analisar este fenómeno abrangendo diferentes níveis (Lim, 2012).   4.2.1- Da instantaneidade à ubiquidade  As primeiras possibilidades que vamos procurar explorar estão relacionadas com a ubiquidade e a instantaneidade dos novos dispositivos de consumo de informação móveis. A sua portabilidade, associada às potencialidades que os tornam úteis em várias tarefas do dia, faz com que estejam constantemente connosco. Para além disso, não podemos descurar o contributo que a evolução da Internet móvel tem para o consumo de informação de um modo rápido e instantâneo.  Castells e Cardoso (2004) apontavam a velocidade, a par da multimedialidade, como um dos princípios da vivência no ciberespaço, da era da informação. O objetivo é fornecer um maior volume de informações multimodais (sons, imagens e textos) de forma simultânea, multiplexados e transmitidos a uma velocidade cada vez maior.  Em relação a esta realidade fortemente marcada pelos aspetos da velocidade, Maffesoli (2001: 11) salienta a necessidade de explicar “a passagem de um tempo monocromo, linear, seguro, o do projeto, para um tempo policromo, trágico por essência, presenteísta e que escapa ao utilitarismo do cômputo burguês”. Virilio (1995: 51) defende que as tecnologias do telecomando são as responsáveis por uma sociedade em direto, uma forma de estar inaudita, sem futuro nem passado, que vive intensamente o presente, ou, por outras palavras, “telepresente no mundo 
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inteiro”. Deste modo, a vida torna-se precária, finita, sempre submetida à inexorável lei da morte de todas as coisas e de cada um. Deixa de haver um futuro e a vida passa a ser conduzida por uma espécie de comportamento hipnótico que rege toda a experiência (Oliveira, 2010: 72). Vivemos um constante nervosismo, provocado pelos diferentes meios tecnológicos com os quais convivemos, e que propagam informações por todo o mundo simultaneamente, forçando a sociedade a viver depressa, sem tempo para a reflexão e maturação da informação (Zamith, 2011: 270). Baudrillard (1998: 155) assume que, numa sociedade vincada e relacionada com os excessos do consumo, o tempo livre torna-se uma questão logicamente impossível. O que, na verdade, existe é o tempo constrangido. O tempo do consumo, e aqui assumimos um paralelo com a quantidade de informação que podemos aceder graças às tecnologias de informação móveis existentes, é antes de mais um tempo de produção. O lazer passa a ser limitado na medida em que, por trás da sua gratuidade aparente, ele reproduz de um modo fiel todos os constrangimentos de ordem mental e prática que são aqueles do tempo produtivo e subjugado da vida diária (Baudrillard, 1998). Para além disso, o autor explica ainda, e referindo-se à cultura de massas, que esta é feita para existir no presente vivo, ou seja, já não se faz para durar. Na obra A Era do Vazio, Lipovetsky (1989: 87) levanta uma série de questões que se adequam à atualidade, onde a informação, para além de nos chegar de um modo mais rápido, é também ela multiplicada através dos aparelhos que utilizamos: “Porquê uma multiplicação tão próxima de grupos e estilos que se excluem mutuamente? Porquê esta cascata de interrupções e de iconoclasmos?” Neste contexto, compreendemos a existência da apatia relacionada com a pletora de informação existente. Isto advém do facto de que um acontecimento logo que é registado torna-se esquecido, é varrido da cena por outros ainda mais espetaculares. “Cada vez mais informação, mais depressa, os acontecimentos são objetos da mesma desafeição que os lugares e as habitações” (idem: 38).  José Pacheco Pereira (2006a), numa das colunas do Público, debruçou-se sobre a expansão rápida dos blogues. Na ótica do historiador, “o tempo é a chave da novidade dos blogues, os blogues forçam as páginas pessoais a deixarem de ser estáticas (...) são escritos num ecrã que se comporta como um rolo de papel, que se desdobra entre o presente e o passado”. No entanto, um dos aspetos mais assinaláveis no contexto da blogosfera, a que podemos elencar a realidade 
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dos dispositivos de informação móveis, é a valorização do prime time. O que acontece, segundo se escreve nesse artigo, é “uma apoteose do presente, uma menorização do passado e uma inexistência do futuro (...) os blogues trazem para a fala essa mesma velocidade e ilusão de instantaneidade de um mundo sem edição, ou seja, sem mediação”. A possibilidade de receber a informação de uma forma imediata é uma das principais valências que os meios digitais possuem. No relatório da RISJ (Levy  & Nielsen, 2016) podemos compreender que os utilizadores dos meios tradicionais, como a TV, a rádio e os jornais, têm espaços fixos no dia para o consumo de informação. Por seu lado, os utilizadores dos canais com perfil multimédia e digital acedem aos conteúdos informativos ao longo do dia, sem se fixarem em qualquer espaço temporal, ou físico, em particular.  Contudo, a temática da velocidade não pode ser apenas analisada tendo por base a emergência dos dispositivos digitais. Já nos anos 90, Bourdieu (1997: 40-41) apostolava que a televisão apenas abria as portas aos chamados “fast thinkers”, “que redundam num conjunto de informações nulas, na medida em que, quando as recebemos, já as tínhamos recebido, de tal maneira que o problema da receção não chega a pôr-se”. Ora, a comunicação é instantânea, uma espécie de fast-food cultural, já que não existe, ou apenas é aparente (idem, 1997). Neste contexto em que a informação sofre um efeito de efervescência constante, que é promovido pela forma imediata como é transmitida, compreendemos que, e tomando a referência que Moisés Martins (2011: 132) utilizou sobre a imagem tecnológica, se trata de uma realidade politeísta. “A imagem tecnológica é uma imagem que perdeu o sentido do uno, fragmentando-se numa legião de imagens.” Esta viagem rumo ao desconhecido é enunciada por Blumenberg (1990: 4 in Oliveira: 2010: 44) que explica que “os nautas têm o receio extremo da calmaria e que só desejam vento, embora se exponham ao perigo de uma tempestade”. Por conseguinte, os nautas dos novos tempos, os cibernautas, também não manifestam qualquer interesse pela mansidão, pois esta é estagnante e o desejo presente é o de mobilização, sendo assim necessária a existência de uma brisa para impelir (Oliveira, 2010: 44). Outra das potencialidades levantadas pela emergência dos dispositivos móveis está relacionada com a continuidade com que a informação circula. De facto, e remetendo novamente para a oferta informativa promovida nas televisões, podemos compreender que no quadro dos canais generalistas, a programação informativa resume-se a três blocos: manhã, hora de almoço 



 211
e o jornal da hora de jantar31. Quando analisamos o fluxo noticioso que é oferecido ao nível dos operadores do cabo, RTP 3, SIC Notícias e TVI 24, torna-se percetível a oferta contínua de conteúdos informativos. No entanto, em ambos os casos, há uma dependência espacial, ou seja, os telespetadores estão dependentes de um determinado espaço físico para receber a informação. Esta quebra das barreiras físicas é uma das principais características que pode ser atribuída ao telefone:   “Num nível fundamental, a função primordial do telefone é ultrapassar os constrangimentos de tempo e distância na comunicação interpessoal, permitindo aos cidadãos comunicar simultaneamente à distância. A função primordial dos serviços de broadcast é também ultrapassar o tempo e a distância. No entanto, foi criado, principalmente, para a comunicação de massas num único sentido” (Picard, 2005: 22).  Quando analisados os processos informativos com um perfil relacionado com os mass media, compreendemos que os consumos estavam completamente dependentes de condicionantes temporais e espaciais. Era sempre necessário ter em conta estas duas variáveis. Com a chegada das novas tecnologias de informação, surgiram novas rotinas e o consumo faz-se de uma forma totalmente diferenciada. Os mecanismos móveis assumem um papel preponderante nas novas dietas informativas, uma vez que permitem que a informação seja recebida em lugares e em espaços de tempo onde os outros meios não podem ser utilizados. As tecnologias móveis, pode-se dizer, devem ser um lugar fora do tempo e do espaço, um lugar desprovido de lugares, em que o utilizador é desconectado do mundo que o rodeia (Dimmick et al., 2010: 3). Através dos dispositivos de informação móveis, conseguimos ter a sensação de que estamos em casa, sem que fisicamente estejamos mesmo lá (Orgad, 2009: 205).   A presença destes operadores na Internet tornou ainda mais necessário o caráter contínuo da informação, estando ainda a receção destes conteúdos dependente de um caráter territorial. Normalmente em computadores físicos ou nos portáteis, que, embora mais fáceis de transportar, não possuem as características de mobilidade e portabilidade, que já foram enunciadas, dos smartphones ou tablets. Ora, conseguimos compreender que a noção de breaking news, com o advento das tecnologias de informação móveis, ganha todo um novo significado: “O mobile veio                                                         31 Consultando a grelha disponibilizada online pelas três televisões portuguesas no dia 28 de dezembro de 2012 compreendemos que a RTP1 oferece três blocos principais de informação em direto: o ‘Bom Dia Portugal’, o ‘Jornal da Tarde’ e o ‘Telejornal’. Na SIC conseguimos encontrar a ‘Edição da Manhã’, o ‘Primeiro Jornal’ e o ‘Jornal da Noite’. Finalmente, a grelha informativa da TVI comporta o ‘Diário da Manhã’, o ‘Jornal da Uma’ e o ‘Jornal das 8’.  
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reforçar a tendência de uma fast journalism apostado em notícias muito curtas de última hora (...) (Zamith, 2011: 274).” Para além disso, é importante compreender que, através destes dispositivos, é possível chegar a áreas muitas vezes inacessíveis fisicamente. A ubiquidade desta tecnologia pode ser comprovada através da análise desenvolvida por Mabweazara (2011: 701), aplicada ao Zimbabwe. O investigador destaca a alta taxa de penetração de três empresas de telecomunicação para periféricos móveis, em zonas rurais, muitas vezes inacessíveis fisicamente. Para além destas populações conseguirem um acesso contínuo à informação, graças a estes dispositivos, passaram também a estar nos radares de quem acompanha a atualidade no país. Castells e Cardoso (2004) abordaram a mesma questão, explicando que a ubiquidade do telefone faz com que seja possível estar em contacto, ou seja, ligado a uma rede global, em qualquer lugar, a qualquer altura. Sobre esta questão, Neves (2011: 119) introduz o conceito de mediologia, explicando que os media são a forma como pensamos, como temos contato com a realidade. Para além disso, podemos referir que cada vez mais estamos em contato com os media. Existe uma maior necessidade de informação e de acesso à palavra mediática. Neste sentido, compreendemos a razão pela qual muito do que hoje fazemos resulta do contato que temos com os ecrãs: a comunicação está permanentemente a gerar comunicação. A forma como recebemos informação de um modo constante, instantâneo e em qualquer lugar resulta igualmente do carácter competitivo que caracteriza o jornalismo online (Karlsson & Strömbäck, 2010). A competitividade entre diferentes cooperações que cresceu com o advento dos canais de informação que operavam 24 horas por dia, durante sete dias, num contexto broadcast, ganha maior relevo na era digital. Se olharmos para as potencialidades dos periféricos móveis compreendemos que a necessidade de estar constantemente atualizado é ainda maior. Estes novos periféricos são inundados com toneladas de conteúdos publicados simultaneamente e constantemente atualizados. E esta informação pode ser consultada em qualquer lugar e em qualquer altura com a ajuda de um smartphone ou tablet. A diferença entre o momento em que um jornalista é confrontado com um assunto que merece ser noticiado e a publicação da informação é cada vez menor. Na Internet pode haver o ‘noticiário das 22h’, mas também o das ‘22h07’. Na sua tese de douramento, Fernando Zamith (2011: 34) explica-nos que a instantaneidade é uma das principais vantagens que conseguimos alcançar através dos cibermeios: 
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 “A capacidade de publicar instantaneamente qualquer conteúdo jornalístico (mesmo o menos relevante e/ou urgente), sem ter de esperar pela hora do noticiário radiofónico ou televisivo ou pelo momento em que o jornal impresso começa a ser distribuído, é outra das pequenas revoluções causadas pela Internet”.   Com a emergência dos dispositivos móveis deixa de existir qualquer limitação para a recepção de conteúdos informativos.  No entanto, o imediatismo e a instantaneidade da informação só poderão ser efetivamente considerados e atingidos a partir do momento em que são reconhecidos pelos consumidores. O imediatismo é alcançado através da interação entre os jornalistas e os consumidores. Quando uma notícia é colocada online, ela precisa de ser reconhecida. De outra maneira, essa peça corre o risco de desaparecer no meio da imensidão de artigos que povoam os arquivos diários de notícias (Lim, 2012). A comparação que temos desenvolvido entre os dispositivos móveis e a televisão não é de todo inocente. Segura e o seu grupo de trabalho (2012: 912) indagam sobre as possibilidades que o consumo de televisão associado aos media sociais comporta. Do trabalho desenvolvido resulta a ideia de que o sucesso das empresas mediáticas vai depender da forma como se adaptam às novas situações, oferecendo aos consumidores novas possibilidades (lineares ou não lineares), independentemente da plataforma de distribuição ou receção que estejam a utilizar. Na Internet, há a possibilidade de combinar as características de lean-back – da televisão – com as de lean-forward- da rede digital. O móvel acrescenta ainda a possibilidade dos consumos serem feitos de uma forma instantânea e imediata. Neste caso, existe a convergência das características da televisão tradicional, com as potencialidades da Internet e dos periféricos de informação móveis. Trata-se de um ambiente propício ao surgimento de novas linguagens informativas de onde se torna possível extrair alguns exemplos concretos. Associando os media sociais – que merecerão uma abordagem mais exaustiva num dos seguintes pontos – aos periféricos móveis podemos destacar as hashtags32. Este elemento nativo do ambiente digital favorece o imediatismo. Os jornalistas têm a possibilidade de obter informações imediatas, de diferentes fontes, utilizando apenas esse mecanismo. Basta seguir todos os posts que são colocados online com o hashtag de                                                         32 As hashtags (#) permitem associar conteúdos sobre o mesmo tema. Tornado comum pela rede social Twitter, esta possibilidade foi mais tarde adotada pelo Facebook. 
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determinado acontecimento. Ao mesmo tempo, os consumidores têm a oportunidade de aproveitarem da melhor forma o tempo disponível, recebendo informações imediatas sobre os assuntos que mais lhes interessam.  Um outro elemento que surge numa realidade em que o tempo é escasso são os gif33. Utilizados em várias plataformas, principalmente com perfil de entretenimento, permitem receber conteúdos animados, com um formato simples, em pequenos períodos de tempo. Consequentemente, tornam-se elementos com elevado potencial para serem utilizados em mobilidade, sem exigirem grande atenção ou capacidade de reflexão por parte dos seus utilizadores. Por exemplo, nas aplicações em que é possível acompanhar uma partida de futebol em direto, este elemento poderia ser utilizado para fornecer aos utilizadores conteúdos complementares aqueles que já existem (Neto, 2014).   Como foi possível compreender os periféricos móveis têm um contributo importante para a forma como a informação se processa mais rapidamente. Se a Internet obrigou os grupos mediáticos a adaptarem as suas rotinas ao imediatismo da rede, com estes periféricos, que tornam possível o consumo de notícias em qualquer lugar a qualquer hora, é ainda mais importante analisar esta variável. Com cada vez menos tempo para receber informação e com mais plataformas para este efeito, é necessário escolher as melhores opções para que a informação seja recebida e não esquecida nos extensos arquivos digitais. Assim, é de esperar que nos próximos tempos surjam novas linguagens informativas nativas das plataformas digitais.  4.2.2- Da mobilidade  A mobilidade é outro dos aspetos associado ao consumo de informação através de dispositivos como os smartphones e os tablets. Trata-se de uma das principais marcas distintivas desta plataforma em relação às anteriores. Permite que qualquer pessoa, desde que ligada a uma rede de Internet, consiga receber diferentes conteúdos ao mesmo tempo que desenvolve as tarefas da rotina diária. De facto, com os meios de massa – a televisão, a rádio e a imprensa – os consumidores estavam fortemente limitados. Tinham que esperar que os produtos lhes fossem entregues. Estavam completamente dependentes de condições espaciais e temporais. Se anteriormente                                                         33 Os Graphic Interchange Format (gif) foram criados em 1987 são um formato de imagens que sobrepostas criam animações simples que podem ser utilizadas em diferentes plataformas da Web. 
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abordámos as potencialidades e as consequências dos periféricos de informação móvel ao nível do tempo, urge fazer idêntica análise em relação ao espaço. Estes aparelhos concedem a possibilidade dos cidadãos receberem informação em locais inacessíveis pelos meios anteriores. Se os rádios portáteis permitiam receber informação em mobilidade, a televisão não. É impossível levar um LCD para o metro enquanto nos dirigimos para o nosso local de trabalho. No entanto, com o desenvolvimento das apps, e de alguns browsers, no ambiente móvel, conseguimos hoje receber conteúdos televisivos nos smartphones ou nos tablets, que podem ser consultados em movimento.  “Quer seja entendido como uma causa ou como um sintoma deste ambiente caraterizado por uma fome pela informação, os dispositivos de comunicação portátil ou os media móveis, como os telemóveis, estão a desempenhar um papel importante nestas tendências emergentes. Esses dispositivos móveis permitem que as pessoas explorem espaços nas suas rotinas diárias quando/onde outros meios mais tradicionais são indisponíveis, inapropriados ou inconvenientes para receber notícias e informação” (Dimmick et al., 2005: 2).  Orgad (2009: 205) utiliza o termo “on the go” para descrever o consumo de informação em movimento. A metáfora surge da comparação entre o modo como as pessoas consomem informação e o tradicional “coffee on the go”. Para além disso, a investigadora explica ainda que a informação surge como um dos géneros com maior potencial para ser utilizado e aproveitado num ambiente de mobilidade, providenciado pelos dispositivos móveis: “a verdade é que os programas informativos são coleções de pequenos itens e não têm de ser visionados do princípio ao fim” (2009: 206).  Num novo ambiente mediático marcado pela emergência de novas plataformas para o consumo informativo, Webster (2010: 594) salienta três aspetos importantes: 

• A oferta de conteúdos mediáticos e de serviços, que já é abundante, está a crescer rapidamente; 
• Os media digitais estão disponíveis através de várias plataformas que se estão a desenvolver de um modo integrado, permitindo aceder a conteúdos mediáticos de uma forma simples; 
• O tempo disponível para o consumo de informação é reduzido;  
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A combinação destes fatores leva a uma situação em que a oferta mediática excede massivamente o tempo disponível que os cidadãos têm para a consumir. Orgad (2009) utiliza o caso da TV móvel para enfatizar as potencialidades que os novos periféricos de informação móveis trazem para o consumo de informação, estabelecendo aí um novo paradigma. Um dos principais contributos do móvel está relacionado com a possibilidade concedida aos consumidores “de se manterem conectados e não perderem os seus programas favoritos” (Orgad, 2009: 204). Outro dos aspetos explorados pela investigadora está associado ao escasso tempo que as pessoas têm para o consumo de informação. Nesta lógica, desenvolve uma comparação entre o consumo de informação por meio da televisão tradicional e o consumo feito num ambiente móvel. O acompanhamento de notícias através da televisão tradicional está ainda relacionado com a lógica do “coach potato”, em que os públicos recebem os conteúdos de um modo relaxado, seguindo a informação do início ao fim. Por outro lado, a receção da informação num ambiente caracterizado pela mobilidade tem um perfil de “snacks on”, em que o consumo da informação é feito em mobilidade, no stress dos ambientes urbanos e com grande possibilidade de ser interrompido. Foi a pensar nesta realidade que a FOX lançou os mobisodes. Formatos de pequena duração para serem recebidos em movimento (idem, 2009: 206). Nel e Westlund (2012: 745) vão ao encontro da proposta anterior, explicando que o consumo de informação através dos telemóveis é feito nos intervalos das atividades diárias previamente agendadas. No entanto, o consumo de informação a este nível, que era feito nos interstícios das rotinas diárias, numa lógica “on-the-go”, começa também a ganhar lugar no interior das casas, convivendo com os meios tradicionais e já consagrados, como é o caso da TV, da imprensa, da rádio e até da Internet. A noção de interstícios foi explorada também pela equipa de investigadores liderada por Dimmick (2010: 3) que explica: “Os interstícios dizem respeito à criação de espaços intermédios entre coisas, espaços estreitos ou pequenos, ou, em alguns casos, a intervalos de tempo”.  Outro dos conceitos que podemos destacar em relação ao consumo de informação nas novas plataformas é o de “Martini Media” (Thompson, 2006: 12). Este conceito está relacionado com a receção de conteúdos em qualquer lugar, no exato momento em que são pretendidos. A necessidade de ajustar a oferta às novas exigências e àquilo que os públicos pretendem faz com que se opere numa lógica de cross-platform, como a TV, a rádio ou a web, para quem está em casa ou em movimento. Ora, os média móveis surgem, assim, como uma forma de ocupar o espaço que não pode ser preenchido por outros meios. Os consumos que são feitos através dos 
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aparelhos móveis acontecem, precisamente, nos espaços temporais e físicos onde os meios já consagrados não podem atuar. Uma das principais necessidades que os cidadãos têm é que o consumo de informação seja feito nos espaços das suas rotinas (Dimmick, et al., 2010: 12; Wei, 2008: 39).  Esta mesma ideia é reforçada por D’haenens e a sua equipa (2004: 365), que explicam que uma das principais diferenças entre o universo online e o impresso está relacionada com a dependência espacial. Quem recebe informação através da Internet pretende estar desprendido de qualquer limitação temporal. O telemóvel, que viaja para todo o lado, quase como uma extensão do corpo humano, é uma resposta a esta necessidade. É a este nível que podemos concluir que um dos maiores impactos do telemóvel na vida das pessoas é o facto de o acesso poder ser continuo. Também para o trabalho dos jornalistas as potencialidades destas ferramentas não podem ser descuradas. A necessidade de colocar a informação online o mais rapidamente possível pode ser facilitada por estes dispositivos tecnológicos. Com câmaras fotográficas bem desenvolvidas e com softwares que permitem processar texto, os periféricos móveis podem, assim, ser usados como computadores que colocam imediatamente a informação no ar. Para além disso, e de acordo com Bivens (2008: 120), a ubiquidade dos novos media permite a produção de mais imagens, vídeos e a sua reprodução e publicação de uma forma mais simples e em locais até há pouco inacessíveis.  São elementos genuinamente relacionados com a mobilidade e com a possibilidade dos seus utilizadores os levarem para o exterior da sua casa. Entre as aplicações criadas para estes aparelhos, conseguimos encontrar várias que permitem contextualizar a informação recebida nesses dispositivos. Canavilhas (2013) dá o exemplo dos leitores de códigos QR. Através da câmara fotográfica, é possível adicionar elementos multimédia às informações adquiridas através de peças informativas. Desta forma, compreendemos que os periféricos móveis são um elemento a ter em conta no processo de contextualização informativa, sendo importantes elementos no contexto da convergência de diferentes elementos narrativos (Hemment, 2005). Falar da mobilidade quando abordamos o contributo que os periféricos móveis trazem para o campo da informação é quase uma obrigação. Para além de todo o potencial que estes aparelhos têm ao nível dos conteúdos multimédia – abordado no processo de convergência horizontal -, a mobilidade é a característica que mais os distingue de outras plataformas. A 
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possibilidade de receber informação independentemente do lugar em que cada um se encontra é uma oportunidade que os media devem aproveitar, inovando no modo como as notícias chegam aos cidadãos.  4.2.3- Da fragmentação  Uma das consequências do elevado número de informação disponível e pronta a ser recebida pelos cidadãos é a fragmentação das audiências. Os estudos desenvolvidos até ao momento sobre esta questão estão relacionados, sobretudo, com a informação recebida através dos meios tradicionais. Com a emergência de novas plataformas e a possibilidade de receber informação em vários dispositivos, torna-se importante aplicar os estudos da fragmentação a este nível.   O desenvolvimento tecnológico contribuiu decisivamente para que as opções mediáticas se expandissem de uma forma bastante rápida. O advento da televisão por cabo disponibilizou um vasto conjunto de canais numa grande quantidade de casas. Quanto mais canais estiverem disponíveis mais fragmentada estará a atenção das audiências (Taneja et.al, 2012: 953). Na Internet, o número de diferentes portais, dos mais variados media, não cessa o crescimento. Quase todas as empresas de media têm a sua própria página na web. Estes portais são atualizados constantemente com serviços alternativos aos oferecidos no meio principal (Oksman, 2010: 57). Por exemplo, e olhando para o caso concreto da televisão, existem programas que apenas podem ser encontrados na Internet. Para além disso, é importante não esquecer os media sociais, como o YouTube, que contribuem ainda mais para o alargamento da oferta de conteúdos. O desenvolvimento dos smartphones e dos tablets, como ferramentas utilizadas para o consumo informativo, veio enfatizar ainda mais esta realidade. As audiências deixam de receber a informação num único meio de comunicação. É um tipo de consumo que não é apenas disperso no próprio meio, mas sim entre vários meios (Webster & Ksiazek, 2012: 46).   Como já foi mencionado anteriormente, estes dispositivos funcionam quase como um terceiro ecrã, contribuindo para um ambiente mediático mais vasto. O potencial que os vários aparelhos têm para se relacionarem, numa lógica de oferta alternativa ou complementar, faz com que seja cada vez menos compreensível a utilização de apenas uma plataforma na dieta 
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informativa. “As audiências contemporâneas são consumidores cross-platform, consomem conteúdo mediático através de variados canais. Não estão limitadas a um jornal, canal televisivo ou rádio. Conseguem ter o mesmo conteúdo através dos tablets, telemóveis, podcasts, e-readers e outros aparelhos móveis (Chyi & Chadha, 2012: 432). O desenvolvimento tecnológico obriga as empresas mediáticas a deixarem de operar apenas ao nível de uma plataforma, transformando-se em empresas multiplataforma, produzindo e oferecendo ao mercado mais do que um tipo de produto. É igualmente importante compreender que a distribuição dos conteúdos através de mais do que uma plataforma pode resultar num maior número de audiências (Doyle, 2010: 439).   Esta nova forma de atuar contribui, assim, para o enriquecimento do ambiente mediático, potenciando ainda mais a fragmentação das audiências.   “Assim que o número de canais pelos quais podemos aceder ao trabalho dos jornalistas aumenta, e o espaço dedicado ao consumo informativo fica mais fragmentado, móvel e diversificado, devemos procurar compreender de que forma estas experiências são recebidas pelas audiências (Peters, 2012: 704)”.  A fragmentação é uma das conceções abordada nos estudos realizados por Napoli (2010). À luz dos estudos desenvolvidos pelo investigador, trata-se de um conceito que pode ser analisado em duas componentes que se relacionam: a fragmentação mediática e a fragmentação das audiências.    
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A primeira componente a merecer a nossa atenção está relacionada com a fragmentação mediática, que diz respeito ao processo tecnológico pelo qual se dá o aumento do conteúdo mediático (Napoli, 2010: 55-57). Também este elemento pode ser dividido em intermedia e intramedia:  
• Fragmentação intermedia: Refere-se ao aumento das plataformas disponíveis para a entrega dos conteúdos. Estas novas ferramentas, onde podemos incluir os smartphones e os tablets, facilitam a distribuição de conteúdos adicionais e a multiplicação de plataformas em que determinado conteúdo pode ser recebido. Podemos facilmente compreender estas possibilidades atendendo aos programas de rádio que são cada vez mais recebidos em diversas plataformas - rádio, Internet, iPad, iPhone;  
• Fragmentação intramedia:Refere-se ao processo que subdivide as escolhas no interior de uma tecnologia mediática particular. Por exemplo, o desenvolvimento dos canais por cabo e a digitalização contribuíram para a multiplicação de canais e da oferta de conteúdos na televisão. Outro dos aspetos igualmente importante é a desagregação dos conteúdos. Por exemplo, nas aplicações disponibilizadas para smartphones e tablets por canais televisivos é frequente, em vez do programa completo, encontrar apenas um clip desse mesmo programa.  

 Figura 6- Fragmentação do ambiente mediático (adaptado de Napoli, 2010: 57) 
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No que toca à exploração do fenómeno da fragmentação das audiências, Napoli (2010: 57) explica que, com o aumento das opções que cada cidadão tem no acesso aos consumos mediáticos, a atenção das audiências acaba por ficar fragmentada. Neste contexto, é introduzido o conceito de long tail (Anderson, 2004). A atenção das audiências continua a estar centrada em poucos hits. Apesar da alargada oferta que existe, as audiências mantêm-se fieis a determinados produtos.  No entanto, o desenvolvimento tecnológico permite que as audiências comecem a estar divididas e repartidas em diferentes nichos, que se prolongam. O autor classificou a Amazon e a Apple como bons exemplos de empresas que operam nesta nova realidade. Em vez de ficarem presos apenas aos itens mais populares, estas empresas começaram a vender uma grande variedade de itens em pequenas quantidades. A evolução dos meios de comunicação, transporte e distribuição de produtos e serviços teve consequências ao nível da atitude dos consumidores. O mercado de massas passou a competir com pequenos mercados, a que podemos chamar mercados de nichos. No século passado, um único programa televisivo tinha a possibilidade de chegar a milhões de pessoas. Isto acontecia porque havia pouca oferta. No entanto, com o advento da Internet podemos constatar que há mais oferta. Para além disso, existem mais plataformas onde podemos receber os diferentes conteúdos informativos.  Por exemplo, o YouTube, que pode ser acedido em vários periféricos, comporta uma série de vídeos de figuras da música mundialmente conhecidas, com milhões de visualizações. Por outro lado, nesta mesma plataforma conseguimos encontrar videoclipes desenvolvidos por produtoras independentes que não atingem tantas visualizações. O total de visualizações que as produtoras independentes registam, em todos os seus produtos, é, muito provavelmente, superior ao total dos vídeos mais populares. Assim, apesar da atenção dos consumidores estar centrada nas primeiras barras, o total das barras mais pequenas – que representam a cauda – é superior e tende a alargar.   As novas oportunidades criadas pelas mais recentes tecnologias de informação promovem o consumo de novos produtos, contribuindo para a fragmentação da atenção das audiências. Se antigamente as famílias se juntavam para assistirem aos blocos informativos que passavam unicamente na TV, à hora de jantar, num só canal, agora o consumo de 
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informação pode ser feito através de múltiplas plataformas e de diferentes canais, em distintos horários. Assim, podemos compreender que a fragmentação envolve uma série de fatores:  

• A extensão pela qual o ambiente mediático recebe um elevado número de plataformas de distribuição; 
• A expansão da capacidade de distribuição dessas diferentes plataformas; 
• A desagregação do próprio conteúdo mediático; 
•  A atenção que as audiências prestam a toda uma nova panóplia de conteúdos disponíveis.  A ampla oferta de conteúdos está bem patente na proposta de Scolari (2009: 507), que identifica três perfis diferentes para o consumidor, que brotam da ampla oferta que existe ao nível dos conteúdos mediáticos: 
• Consumidor de texto único: neste primeiro nível, o consumidor utiliza os conteúdos individuais (um jogo de vídeo, um livro, etc.) sem ter em conta a geografia total desse produto; 
• Consumidor de media individuais: no segundo nível, um determinado espectador pode entrar no universo das narrativas, assistindo a episódios de séries televisivas, ou a temporadas anteriores em DVD; 
• Consumidor transmédia: processam representações de diferentes meios e linguagens, reconstruindo áreas mais extensas do universo informativo.  Ora, o desenvolvimento dos periféricos móveis contribuiu ainda mais para a dispersão das audiências e para que o consumo de informação seja feito de uma forma ainda mais vasta. Esta mesma ideia pode ser suportada no trabalho desenvolvido por D’Haenens et al. (2004: 365) que refere que as pessoas que querem informações nos meios online tendem a ir à procura de mais conteúdos, em distintas plataformas, do que aquelas que consomem conteúdos mediáticos em meios como os jornais, a televisão ou a rádio. Um dos primeiros contributos que podemos encontrar sobre o comportamento das audiências e a forma como acedem aos conteúdos informativos no contexto digital foi desenvolvido por Reagan (1996 in Taneja et al., 2012: 955). Neste estudo, o investigador explica que se 
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deveria deixar cair uma série de rótulos, como por exemplo “television oriented” ou “newspaper oriented”. Ao invés, os utilizadores deveriam ser encarados como utilizadores de “cross-channel clusters”. No fundo, e de forma a reforçar o estatuto da Long Tail quando analisamos o atual ambiente mediático, o que Reagan conclui é que, quando alguém está especialmente interessado num determinado tópico, procura essa informação nas mais variadas plataformas. O mesmo é explicado por Gosciola (2013), quando afirma que uma das características da narrativa transmédia é a potencialidade que comporta para o aumento e reforço do conhecimento. Em vez de um mero despejar de informação, os conteúdos transmédia têm a potencialidade de enriquecer a experiência de cada utilizador. Como vimos anteriormente, graças aos periféricos móveis, a experiência informativa quebra as barreiras físicas anteriormente definidas: “Agora navegamos na web enquanto caminhamos pelas ruas e convivemos com uma enorme chance de dispersão (2013: 284)”. Depois de analisarmos as várias propostas que abordam a questão da fragmentação mediática no âmbito dos novos media, particularmente no que se refere aos periféricos móveis, podemos referir que estamos perante uma fragmentação espacial. Para além da oferta mais alargada de conteúdos, em diferentes formatos e plataformas, hoje podemos recebê-los em diferentes lugares. Mais uma vez, fica patente a ideia por nós defendida que é a oportunidade de receber os diferentes conteúdos informativos, em distintos lugares, uma das características que melhor distingue estes aparelhos dos que já existiam. Até agora podíamos receber conteúdos multimédia através dos nossos computadores, elementos áudio com o auxílio do rádio e, por exemplo, assistir ao telejornal que é transmitido na televisão. Porém, dificilmente conseguimos receber todos estes conteúdos, através dos aparelhos referidos, em movimento. Os periféricos móveis trazem-nos a oportunidade de receber diferentes formatos informativos – áudio, texto, vídeo e som – em mobilidade, quebrando as barreiras físicas impostas, alargando ainda mais a ampla oferta já existente. Neste sentido, julgamos ser possível desenhar uma proposta que comporte a abordagem da fragmentação ao nível espacial, sempre tendo como base os periféricos móveis. Assim, é possível distinguir dois níveis distintos:  

• Fragmentação intraespacial: Os periféricos podem ser utilizados em locais onde já existem outros meios. Neste sentido, os smartphones operam como um 
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complemento, relacionando-se com os meios já existentes em determinado local. Por exemplo, em casa, ao assistir a uma partida de futebol emitida na televisão, há a possibilidade do utilizador acompanhar, paralelamente, as principais incidências da partida num periférico de informação móvel. É possível constatar esta realidade, se tivermos em conta os dados publicados no estudo da RISJ (Newmand e Levy, 2013), que nos mostram que os smartphones e os tablets têm uma taxa considerável de utilização em espaços comuns, onde a televisão, a rádio e a imprensa têm o seu espaço assegurado. Logo, podemos compreender que o facto de os periféricos móveis se assumirem como uma ferramenta a ter em conta na sociedade da informação não significa que irá eliminar os outros meios. É mais provável uma utilização de diferentes meios no mesmo espaço;  

• Fragmentação interespacial: É o principal tipo de fragmentação potenciado pelos periféricos móveis. Consiste na possibilidade de receber qualquer tipo de conteúdo independentemente do local onde nos encontramos. Se na fragmentação intermédia (Napoli, 2010) são destacadas as múltiplas plataformas que permitem receber informação, aqui evidenciamos os múltiplos espaços em que se torna possível efetivar esse consumo. Mais uma vez podemos utilizar o estudo acima mencionado para compreender a forma como o móvel contribui para o aumento do número de locais onde se torna possível receber conteúdos informativos, dando também novas formas de consultar informação em locais onde os meios anteriores têm uma presença assinalável. Se até há bem pouco tempo os consumos informativos estavam restringidos ao lar de cada um, hoje, e graças ao desenvolvimento dos periféricos móveis, os espaços para receber informação multiplicaram-se;  Deste modo, conseguimos comprovar que os periféricos móveis comportam uma elevada influência em diferentes aspetos relacionados com a fragmentação ao nível dos media. Se por um lado, por si só, são uma nova ferramenta para o acesso informativo, potenciam, igualmente, a possibilidade de receber distintos conteúdos em diferentes locais. Sendo principalmente uma consequência do novo ambiente digital, a fragmentação encerra 



 225
novas oportunidades para que consumo informativo seja mais ajustado às necessidades de cada um, o que cria mais desafios para as redações jornalísticas.   4.2.4- Da personalização à partilha  Com a quantidade da oferta que existe, e com o escasso tempo que os consumidores de informação têm, muito do consumo que se faz, especialmente num ambiente caracterizado pela mobilidade, tem um perfil não linear e personalizado. “A apresentação não linear de notícias reforça a possibilidade dos leitores navegarem e personalizarem as suas experiências informativas, um princípio que encaixa perfeitamente com as capacidades nativas de navegação do iPad” (Batsell, 2012: 119).  A possibilidade de personalização dos conteúdos é igualmente destacada por Orgad (2009: 202), que refere que o sucesso que a TV móvel poderá atingir está fundamentalmente relacionado com as capacidades de personalização dos conteúdos deste meio. A mesma ideia é partilhada por Lam (2011), que diz que a personalização dos conteúdos é uma das características apontadas para a emergência das tecnologias móveis e portáteis como veículos de informação na sociedade da informação.  As aplicações que estão a ser desenvolvidas especificamente para estes aparelhos consagram a possibilidade dos utilizadores escolherem o que acompanhar. Hoje encontramos várias aplicações que permitem ajustar a oferta informativa às nossas escolhas. Temos a possibilidade de escolher o tema que queremos seguir e a hora a que pretendemos receber a informação. Para além disso, há que ter em conta outros softwares que os periféricos móveis possuem, como o GPS, e que nos permitem, inclusive, receber informação de acordo com a nossa localização geográfica. As capacidades interativas deste meio abrem assim a possibilidade do consumo informativo ser feito de um modo completamente personalizado (Wei, 2008: 44). Canavilhas (2013: 4) vai mais longe ao explicar que apesar de todo o potencial tecnológico que estes aparelhos comportam, a personalização dos diferentes conteúdos é o principal traço caraterístico desta forma de comunicação. No entanto, o investigador da Universidade da Beira Interior explica-nos que a personalização dos conteúdos pode, igualmente, ser aproveitada pelos meios mais antigos se modernizarem, aproveitando assim as potencialidades que emergem 
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através das novas tecnologias. A leitura de códigos QR é um dos exemplos que podemos tirar desta tentativa dos meios antigos aproveitarem as oportunidades dos novos media. As possibilidades levantadas pelas ferramentas móveis vão ao encontro da proposta deixada por López, Gago e Pereira (2003: 226 in Zamith, 2011: 38), que caracterizam a personalização em cinco categorias diferentes: aparência gráfica - consagra as possibilidades de alteração do tipo de letra, da cor de fundo, por exemplo - , conteúdos informativos - o consumidor tem a possibilidade de escolher individualmente os conteúdos que pretende receber, descartando os que não lhe interessam - , serviços - o utilizador por escolher os critérios para a representação dos conteúdos através das suas preferências, o local onde se encontra, por exemplo - , envio de informação - o consumidor por escolher as melhores alturas do dia para receber a informação, ajustando estes momentos à sua rotina diária - e visualização multimédia - o consumidor escolhe os critérios de visualização em função da tecnologia que dispõe no seu equipamento. Estes mesmos autores vão mais longe quando fazem a distinção entre a personalização ativa e a passiva. No primeiro nível, o utilizador pode definir as suas preferências de cada vez que entra em determinado sítio. A passiva, por seu lado, é aquela que regista os nossos critérios de personalização e os recorda cada vez que entramos no sítio. Esta individualização do consumo informativo através do telemóvel resulta do carácter pessoal que o próprio meio sempre comportou. A principal marca deste indício que aqui elencamos é defendido por Campbell e Kwak (2010). Cada telemóvel portátil tem um número próprio e é, habitualmente, utilizado por uma única pessoa. Ao contrário do telefone tradicional que, e apesar de ter igualmente um número próprio, pode ser usado por uma família inteira.  De facto, é possível estender esta realidade através de uma comparação entre o consumo informativo feito através de um smartphone ou um tablet e a experiência obtida com os meios tradicionais, como a TV. Ora, o consumo de televisão tem um traço social. Ocupando um espaço central nas diferentes habitações testemunha reuniões familiares. Por seu lado, os periféricos móveis, até pela sua morfologia, são indicados, e indicativos, de um consumo individual. A personalização da informação é ainda reforçada por um conjunto de softwares que permitem agregar a informação, selecionando aquilo que verdadeiramente pretendemos receber, onde pretendemos e de que forma. O formato digital torna mais fácil o consumo de informação. Isto acontece por na maior parte das vezes ser gratuita e porque há ferramentas como os podcasts e as apps que nos permitem escolher aquilo que verdadeiramente queremos consumir (Webster 
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& Ksiazek, 2012: 52). Num estudo em que são abordadas as potencialidades que o iPad tem para o consumo informativo, Pérez e a sua equipa (2013) explicam-nos que o processo de personalização passa pelas possibilidades que o utilizador tem para adaptar as características dos diferentes elementos às suas próprias necessidades. Doyle (2010: 437) vai ao encontro das propostas aqui apresentadas, referindo que a digitalização e a distribuição de conteúdos através de várias plataformas permitem que as necessidades das audiências sejam verdadeiramente percepcionadas e compreendidas. Também as empresas mediáticas têm contribuído para a personalização dos conteúdos. Trata-se de uma estratégia usada para incluir os seus públicos no processo informativo. Esta mesma possibilidade é explicada por Nel e Westlund (2012: 746) da seguinte forma: “Definimos personalização como a resposta tecnológica dos sites às ações implícitas ou explicitas dos utilizadores. Por exemplo, um site móvel pode responder personalizando as experiências com a recomendação de conteúdos específicos com base na localização dos utilizadores”.  Outra oportunidade que podemos encontrar no novo ambiente mediático é a partilha da informação, que sai reforçada com o caráter ubíquo dos periféricos móveis. O desenvolvimento dos media sociais, como o Facebook e o Twitter, contribui para um novo fenómeno, o da partilha e recomendação de informação. Estas duas redes permitem que os seus utilizadores partilhem conteúdos informativos obtidos, por exemplo, nos sites de vários órgãos de comunicação social. Fidalgo (2009: 123) explica que, quando recebemos uma informação importante através do telefone, a tendência é para a partilhar com os nossos contactos para quem, na nossa opinião, essa informação será igualmente importante. “É assim que a sociedade da comunicação móvel vai ficar consciente do conteúdo informativo interessante”. É possível encontrar a mesma ideia no contributo de Gosciola (2013) quando nos diz que a narrativa transmediática é fortemente marcada pela promoção que é feita pelas redes colaborativas que atuam como um movimento que é intensamente sociabilizador.  Para além disso, vários sites informativos permitem que os seus leitores classifiquem a informação em sistemas de ranking. O utilizador tem a possibilidade de classificar a notícia que leu. Então, é criado um ranking que ordena as notícias de acordo com o contributo dos utilizadores. Webster (2010: 595) explica este fenómeno através de três categorias: 

• Motores de busca: trabalham numa lógica de agregadores de reputação; 
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• Fornecedores de conteúdos: incluem versões online dos media tradicionais e fontes de “user-generated content” como a Wikipedia e o YouTube, que contribuem para o aumento da oferta mediática gratuita; 
• Media sociais: ferramentas como o Facebook que funcionam como grupos de afinidade, que se aglutinam em torno de interesses comuns.   Todas estas categorias possuem pelo menos dois traços em comum: comparando com os meios tradicionais oferecem oportunidades de interatividade; dão informações sobre aquilo que os seus utilizadores estão mais predispostos a fazer. Esta forma de atuar é explicada por Webster e Ksiazek (2012: 52) pelo facto dos media digitais possuírem uma oferta abundante, em que os produtos envolvidos são “experience goods34”.  Neste sentido, os utilizadores dependem de sistemas de recomendação para guiar os seus hábitos de consumo. O facto de seguirmos os conteúdos que são mais populares faz com que a atenção das audiências não se disperse totalmente. Por outro lado, a possibilidade que cada um tem, através de mecanismos como os media sociais, de desempenhar um papel semelhante ao de opinion maker leva a que sejam destacados cada vez mais produtos alternativos. Tudo isto contribui para um maior alargamento da Long Tail. A personalização de conteúdos e a possibilidade que cada tem de partilhar o que mais gosta são elementos que não só são possíveis através dos periféricos móveis, como são o traço distintivo face aos meios já existentes. O desenvolvimento de apps como o Flipboard e os media sociais, como o Twitter e o Facebook, configuram novas formas de aceder a conteúdos informativos, potencializando um consumo mais ativo e personalizado.                                                           34 Num ambiente mediático fortemente vincado pela elevada oferta, os consumidores não têm a possibilidade de saber se os produtos que vão receber têm a qualidade que pretendem até os experimentarem.  



 229
4.2.5- Da autonomia  O desenvolvimento dos periféricos móveis como instrumentos no processo informativo, juntamente com a evolução dos media sociais, permite ao consumidor ter um papel mais ativo na sociedade. Pode deixar de ser um mero consumidor, completamente passivo, assumindo uma postura mais autónoma e ativa (Wei, 2008: 44; Gosciola, 2013: 284). Sobre esta possibilidade, Napoli (2011: 55) refere:  “A autonomia refere-se à extensão pela qual o ambiente mediático contemporâneo proporciona às audiências um nível de controlo sem precedentes não apenas sobre o que querem consumir, onde e como, mas também na medida em que as audiências têm o poder de ser mais do que meros consumidores. Podem contribuir também para o ambiente mediático.”   O conceito de autonomia transporta-nos para a possibilidade que os consumidores têm de assumir um papel ativo no processo informativo, o que vai, claramente, ao encontro da noção de Pro-Am: “Para os Pro-Ams, o lazer não é o consumismo passivo, mas ativo e participativo; envolve o estabelecimento de conhecimentos e perícias publicamente acreditadas, frequentemente construídas ao longo de uma longa carreira” (Vicente, 2010: 10).  A possibilidade dos consumidores assumirem um papel ativo no processo informativo não surgiu apenas agora. As antigas câmaras de vídeo, os computadores pessoais, as máquinas de escrever sempre permitiram criar informação. O que hoje é diferente é a possibilidade que os utilizadores têm para que o conteúdo seja distribuído. A Internet, e os media sociais em particular, permite que os vários conteúdos sejam conduzidos de um modo nunca antes visto (Napoli: 2010: 80). A emergência dos periféricos móveis no contexto informativo encontrou resposta na abertura dos órgãos de comunicação social ao envio de informação por parte dos consumidores. Por exemplo, a CNN tem no “iReporter” a possibilidade dos cidadãos enviarem informação em bruto sobre determinado tema. Outro dos exemplos acontece com a app da Marca. Este órgão desportivo tem uma aplicação para periféricos móveis que permite acompanhar os jogos de futebol em direto. Entre as várias mensagens criadas pelos jornalistas responsáveis pela cobertura dos jogos é possível encontrar comentário e fotos enviadas por quem acompanha a partida. Vários outros exemplos comprovam as potencialidades que os dispositivos móveis trazem para a participação dos cidadãos.  
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Westlund (2013: 18) destaca o papel que estas tecnologias, em comunhão com o Twitter, tiveram durante a primavera Árabe e nos motins que se propagaram um pouco por toda a Inglaterra, em 2011.  As redações receberam fotos e vídeos em bruto por parte dos cidadãos. Podemos novamente destacar o caráter ubíquo deste tipo de ferramentas que permitem colocar informação no ar de uma forma imediata, podendo esta ser produzida por jornalistas e também por cidadãos. Estes possuem incomparáveis oportunidades para contribuir para o desenvolvimento do processo informativo (Westlund, 2013: 22). Em ambos os casos, seria impossível que todos os media estivessem em todo o lugar a captar imagens de tudo o que estava a acontecer. Em relação aos eventos que acontecerem no Egito são reconhecidos os entraves de Mubarak aos media estrangeiros. Assim, Bivens (2008) defende que as novas tecnologias são uma oportunidade para o desenvolvimento de um melhor, mais eficiente e mais democrático ambiente mediático para os jornalistas e para o público. A combinação das tecnologias móveis e das apps, nomeadamente as rede sociais, diminuiu o conjunto de capacidades que são exigidas na publicação de comentários, ou outro tipo de conteúdos, para serem transmitidos em tempo real. Estas ferramentas permitem a conversação de uma forma constante, independentemente do espaço físico onde decorre. O discurso pode acontecer ao mesmo tempo que as atividades se desenrolam (Wilson, 2011). O Twitter permite colocar online, de uma forma imediata, vários conteúdos. Por seu lado, o smartphone possui câmara de filmar e gravador de voz tecnologicamente desenvolvidos. Os dois elementos, quando utilizados simultaneamente, permitem, a qualquer um, o envio de informação. Esta informação pode ser apreendida pelos cidadãos ou pelos media, que a podem utilizar nas suas próprias peças (Murthy, 2011:183).    Durante a manifestação promovida pelos vários sindicatos que representam as forças de segurança em Portugal, em novembro de 2013, e em que foram invadidas as escadarias da Assembleia da República, um membro infiltrado dos Anonymous emitiu, através de uma aplicação do seu smartphone, toda a manifestação. Este live streaming fugiu ao controlo das empresas de media portuguesas e podia ser consultado através da Internet. Trata-se de um fenómeno global e que é aproveitado pelos operadores dos meios tradicionais. Podemos compreender este fenómeno através das manifestações que decorreram no Brasil durante a Taça das Confederações, no verão de 2013. Várias foram as peças informativas transmitidas pelas televisões, um pouco por todo o 
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mundo, com conteúdos recolhidos pelos cidadãos comuns que se encontravam nessas manifestações. Quer a reportar o excesso de violência por parte das forças policias, ou os atos de vandalismo de alguns manifestantes, esses conteúdos foram recebidos por milhões de pessoas e emitidos nos mais prestigiados órgãos de informação televisiva.  Mantendo a nossa atenção nas situações que envolvem protestos, Poell e Borra (2011) demonstram a importância que estas ferramentas têm para mostrar aquilo que em muitos casos é esquecido pelas grandes companhias de media. A equipa de investigação refere que quando os grandes grupos de comunicação social fazem a cobertura das manifestações apenas se preocupam e prestam atenção à violência dos protestos e às situações mais negativas. É neste sentido que o Twitter, o YouTube e o Filckr são algumas das ferramentas que, nestes casos particulares, funcionam como uma espécie de guardiãs do contraditório. Através do exemplo dos protestos em Toronto, durante os protestos na reunião dos G 20, em 2010, vários manifestantes colocaram conteúdos online, levantando a possibilidade de uma visão alternativa deste acontecimento. Ou seja, a possibilidade de os cidadãos colocarem conteúdos online vai precisamente ao encontro daquilo que é o maior desafio de um consumo com perfil autónomo (Napoli, 2011).  Este conjunto de oportunidades está relacionado com a noção de Homo Media:Aquele que não só está entre os meios de comunicação, mas interage com eles, neles interfere e por eles é influenciado (Gosciola, 2011). Hamilton e Heflin (2011) enquadram estas novas potencialidades alcançadas pelos cidadãos como parte da mudança de um paradigma particular: A passagem de um sistema de comunicação controlado top-down para um mais diverso e democrático bottom-up, que é igualmente reconhecida por Zamith: “(...) o cibermeio pode permitir que o utilizador participe ativamente no processo de construção noticiosa, nomeadamente através do envio ou publicação de informações, correções, notícias ou reportagens, em texto, fotografia e/ou vídeo (2011: 29)“ . Os periféricos de informação móvel são, desta forma, uma boa oportunidade para que os consumidores de informação assumam uma postura mais ativa. Tecnologicamente desenvolvidos, são uma boa ferramenta para que os seus utilizadores partilhem através da rede, de uma forma particular os media sociais, diferentes conteúdos. Estes conteúdos são também um desafio que as empresas de media devem ter em conta. Podendo ser utilizados como um complemento das 
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peças, são uma oportunidade para mostrar aquilo que não foi possível captar, amplificando a realidade mediática.   4.3- Para reflexão: Por um jornalismo mais participativo com os cidadãos  A massificação da Internet levanta desafios tão grandes como exigentes. Sendo Portugal um país que experimentou tardiamente, em diversas áreas, todo o potencial da Internet, o jornalismo tem feito aí a sua caminhada de uma forma bastante lenta. Um crescimento que foi novamente posto em causa com o desenvolvimento das redes de media social. Se anteriormente demos destaque à forma como as novas tecnologias de informação nos fazem questionar o papel dos jornalistas, a forma como as audiências tendem a atuar reforçam a necessidade de refletir essa mesma questão. De uma audiência totalmente passiva própria do ambiente broadcast, as pessoas que consomem informação passaram a ser públicos que pretendem assumir um papel cada vez mais ativo na forma como recebem as notícias: podem optar por um sem fim de plataformas, receber os conteúdos onde pretendem e da forma que mais lhes agrada. É, desta forma, que se concretiza a organização horizontal do processo informativo. Se anteriormente tudo se organizava de forma top-down, onde os produtores detinham o pleno controlo de todo o processo, as tecnologias digitais colocam agora esta equação em causa.   É igualmente importante analisar o comportamento de pró-atividade que carateriza os cidadãos. Quer através das simples caixas de comentários ou das mensagens enviadas através do Facebook para os próprios órgãos informativos, os consumidores têm a possibilidade de contribuir ativamente no trabalho dos jornalistas. Esta postura poderia fazer-nos pensar num putativo declínio da importância do jornalista na conjuntura informativa atual. Mas, ao invés, acreditamos que pode ser uma nova forma de reafirmar o seu papel. Ser capaz de criar um relacionamento com as audiências pode ser a chave para obter aliados em locais onde os jornalistas não estão presentes. Os periféricos móveis, em comunhão com os media sociais, trazem oportunidades que podem transformar qualquer leitor num potencial correspondente, enviando conteúdos exclusivos e em primeira mão para a redação.  
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 Aqui, o jornalista deve ser capaz de compreender o que é verdadeiramente importante, desenvolvendo algumas das tarefas primordiais no universo da informação digital: a verificação e a contextualização. Confirmando a autenticidade daquilo que é partilhado por quem está do outro lado, deve contextualizar esses conteúdos. Na nossa componente empírica pretendemos compreender de que forma é que o contributo dos cidadãos é visível e a forma como é aproveitado, ou não, pelas empresas jornalísticas analisadas.    
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1- Caminho metodológico  Depois de analisarmos de forma pormenorizada o trabalho teórico desenvolvido ao longo dos últimos anos no campo dos novos media, principalmente no que diz respeito aos meios móveis e às redes de media social, chegou a altura de nos centrarmos na componente empírica.  1.1- Pergunta de partida e hipóteses   O trabalho que nos propomos desenvolver neste ponto tem como premissa responder à seguinte pergunta de partida:  De que forma a convergência altera a produção de conteúdos noticiosos nas redações portuguesas e contribui para um papel mais ativo dos cidadãos?  Trata-se de uma pergunta de partida que tem por base todo o processo de análise documental que desenvolvemos até chegarmos aqui. As multiplataformas de informação, com um especial destaque para as redes de media social e os periféricos móveis, estão a marcar o campo do jornalismo e são o objeto de estudo de inúmeros académicos da área dos novos media. Há dois pontos que aqui analisamos e que estão na base daquilo que é o fenómeno da convergência no campo dos media. Por um lado, discute-se a forma como os conteúdos navegam por um sem fim de plataformas, independentemente do espaço, onde a Internet desempenha um papel preponderante. Por outro lado, questiona-se a forma como as redações se devem organizar neste novo contexto. Um outro ponto que tem merecido particular atenção é o papel que as audiências desempenham a este nível. Munidas com periféricos móveis com capacidade de colocar nas redes de media social conteúdos informativos de diferente natureza, deixam de se contentar com um perfil meramente passivo. Querem fazer parte da cadeia produtiva de notícias, assumindo uma posição diferente daquela que tinham com os meios de massa. Estes três pontos que mencionamos nortearam grande parte do nosso percurso teórico e são a base daquilo que nos propomos discutir através da pergunta de partida acima indicada. De forma a ter uma resposta consolidada e que se coadune com os nossos objetivos, decidimos levantar um conjunto de hipóteses: 
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   H1: as redações portuguesas não atribuem qualquer tipo de importância às multiplataformas informativas, nem àquilo que chega por parte das audiências; H2: as redações portuguesas, reconhecendo a importância que as multiplataformas informativas possuem, juntamente com o papel ativo dos cidadãos, não têm capacidade para as aproveitar;  H3: as redações portuguesas reconhecem a importância que as multiplataformas informativas possuem, mas não atribuem qualquer tipo de importância ao papel mais ativo dos cidadãos; H4: as redações portuguesas desenvolveram estratégias com vista ao aproveitamento das multiplataformas informativas e do papel mais ativo por parte dos cidadãos, mas ainda não atingiram a maturidade plena; H5: as redações portuguesas já aproveitam as oportunidades promovidas pelas multiplataformas informativas e também o trabalho que resulta do papel mais ativo dos cidadãos.  Apoiados nestas hipóteses e na pergunta de partida, avançaremos para o nosso trabalho empírico, que se concretizou no desenvolvimento de um longo estudo de caso, na realização de entrevistas semiestruturadas e na observação participante.    
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1.2- A triangulação metodológica como meio para atingir resultados rigorosos   No âmbito das ciências sociais, o conceito de triangulação é usado de uma forma pouco literal, uma vez que envolve múltiplos métodos e medidas de um fenómeno empírico de forma a ultrapassar os problemas relacionados com a bias e a validade. Este processo é encarado de forma positiva por Julie Cox e John Hassard (2005: 111) para quem a triangulação, assente numa lógica de métodos mistos, é uma forma de capturar a realidade. A análise de sistemas organizacionais complexos exige uma variedade de ações com vista à recolha de dados, de forma a espelhar a complexidade que ambicionam descrever. Ao mesmo tempo, é ainda explicado que a alavancagem de um determinado método é feita em paralelo com a fraqueza de outro (0lsen, 2004). As possibilidades que emergem com a triangulação metodológica vão muitas vezes contra o imaginário purista (Duarte, 2009: 6). Neste ponto de vista, é transposta a compatibilidade que existe entre aquilo que são as metodologias quantitativas – com base num pendor epistemológico positivista – e as qualitativas – com uma identidade mais construtivista. Para compreendermos este possível conflito, de forma a desconstruí-lo mais à frente, devemos procurar compreender as diferenças existentes entre os dois elementos:  

• Quantitativo:  Neste modelo de investigação, o investigador tem como base o conhecimento teórico existente ou os resultados empíricos anteriormente alcançados. Consequentemente, as hipóteses são derivadas a partir da teoria, sendo formuladas com a maior independência possível em relação aos casos concretos que se estudam. Estas hipóteses são mais tarde operacionalizadas e testadas face a um novo conjunto de condições empíricas. Um dos principais objetivos passa pela construção de uma amostra que seja representativa da população, que permita a classificação dos objetos observados de acordo com a frequência e distribuição.    
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A análise dos dados provenientes da pesquisa experimental supõe a existência da quantificação dos próprios eventos, de forma a serem submetidos à classificação mensurável e à respetiva análise. O principal objetivo passa por propor uma explicação do conjunto dos dados reunidos, suportados na conceitualização da realidade percebida ou observada. Os procedimentos que visam esta análise têm por base a análise estatística ou sistémica (Chizzotti, 1991: 69).  
• Qualitativo:  O modelo qualitativo carateriza-se principalmente pelo modo como os pressupostos teóricos vão sendo descobertos e formulados à medida que se dá a incursão no campo em estudo e se vão analisando os dados. Mais do que testar qualquer tipo de teoria, pretende-se, acima de tudo, descobrir novas teorias empiricamente enraizadas. Neste sentido, a seleção dos casos privilegia a sua importância para o tema em estudo ao invés da sua representatividade. A este nível não existe a escolha de um número predeterminado de casos. Ao contrário do que acontece com a investigação com um perfil quantitativo, os métodos qualitativos encaram a interação do investigador com o campo e os seus membros como uma parte integrante da produção de saber, em vez de a excluir a todo o custo, como uma variável interveniente. Os defensores de um modelo qualitativo consideram que a adoção de métodos estritamente experimentais pode levar a considerações erróneas nas ciências humanas, uma vez que se baseiam no simplismo conceitual. A abordagem qualitativa parte do fundamento de que existe uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência entre o sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito. Logo, conseguimos compreender que o objeto, apreendido neste sistema, não é um dado inerte e neutro. É possuído de significados e relações que sujeitos concretos criam nas suas ações (Chizzoti, 1991: 79).    
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Fundamentalmente, se no modelo positivista – quantitativo – se apregoa o rigor na aplicação do método, no ponto de vista construtivista – qualitativo -  mesmo não descurando o rigor, acredita-se que não são os métodos que nos levam à verdade, mas antes os sistemas de interpretações.   No nosso ponto de vista, ambos os métodos devem ser encarados numa lógica de convergência. Na base desta ideologia está o facto de a observação ser afetada por conhecimentos, teorias e experiências do investigador. Da mesma forma, não devemos encarar as hipóteses em completo isolamento, porque estão sempre envolvidas num conjunto de crenças, pelo que dificilmente haverá uma separação entre factos e valores.  Desta forma, podemos interpretar a triangulação metodológica como um processo em que são empregados múltiplos métodos com o objetivo de estudar um determinado problema da investigação. Denzin (2012) explica-nos que, face às fraquezas e às virtudes presentes em cada método, a triangulação consiste num processo complexo de colocar cada método em confronto com outro, com vista à maximização da sua validade. A mais valia de um sistema baseado na triangulação consiste em não retirar conclusões fidedignas e precisas, mas permitir que os investigadores sejam mais críticos, e até céticos, face aos resultados que foram colhidos. A triangulação concede à investigação qualitativa a oportunidade de ser mais discriminatória e perspicaz em relação aos seus dados, assumindo um perfil caraterístico das investigações quantitativas, para quem as conclusões estão sempre em teste (Fielding & Schreider, 2001: 47). É precisamente seguindo esta mesma lógica que Lev Manovich (2012), no âmbito dos estudos relacionados com o tema do Big Data e dos media sociais, fala da forma como a combinação de diferentes métodos de análise contribui para resultados mais precisos.  O desenvolvimento dos media sociais, juntamente com o progresso das plataformas computacionais que permitem o processo de grandes quantidades de dados, abrem novas perspetivas de estudo. Já não temos que escolher entre tamanho e profundidade de dados, entre aquilo que são técnicas meramente quantitativas ou qualitativas. Estes espaços funcionam como verdadeiros focus group, em que o investigador tem a possibilidade de registar aspetos da realidade ao mesmo tempo que eles vão acontecendo. É neste sentido que podemos compreender a existência de um número maior de estudos que combinam aspetos das humanidades e da ciência computacional. Nestes estudos, é mais comum a combinação entre aquilo que são as metodologias quantitativas e as qualitativas. 
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Deste modo, acreditamos que se podem alcançar resultados frutíferos através de um processo misto em que exista uma combinação de práticas: aspetos computacionais e métodos manuais. Tal abordagem é capaz de reter os pontos fortes da análise de conteúdo tradicional, ao mesmo tempo que se alcança uma maior precisão, eficácia e capacidade em larga escala de algoritmos para o exame de Big Data. Mais do que querer inventar a roda da metodologia, podem beneficiar e ter como base as tradições metodológicas bem estabelecidas. Além disso, quanto mais parecidos forem os métodos que aplicamos nos novos media com os usados nos media mais antigos, mais fácil será para comparar os resultados de ambos (Herring, 2004).     
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1.3- Estudo de caso e o desafio do Big Data  De acordo com Gary Thomas (2011), podemos encarar a técnica de estudo de caso como a análise de uma pessoa, evento, decisão, período, projeto, política, instituições, ou outro tipo de sistemas que são estudados holisticamente, através do emprego de um ou mais tipo de métodos. Neste sentido, podemos compreender o estudo de caso como um método usado deliberadamente para lidar com condições contextuais, assumindo a sua importância no fenómeno de estudo. No campo das Ciências Sociais, os estudos de caso são uma das opções possíveis para a realização de uma análise empírica de um fenómeno contemporâneo, num contexto real, quando as fronteiras entre o fenómeno e o contexto não são explicitamente manifestas, exigindo assim a possibilidade de várias conclusões (Yin, 1984). O resultado final espera-se que seja a interpretação do mundo real, com a máxima proximidade possível, de modo a expor experiências ou a criação de teorias com acontecimentos típicos e únicos, que sejam exemplo de estudo para a atuação em situações semelhantes. Porém, devemos ter em conta que o caráter de tipicidade com que muitas vezes encaramos os estudos de caso não pode ser sobrevalorizado: “A noção de tipicidade pode dar uma impressão injustificada para qualquer leitor sobre a forma como a significância da análise repousa na representatividade do assunto” (Thomas, 2011: 503).  A este nível, podemos identificar o seguinte processo como um exemplo relacionado com a forma como se aplica um estudo de caso (McMillan, 2000): O investigador formula a pergunta de pesquisa e as hipóteses; seleciona a amostra; define as diversas categorias para codificação; os codificadores são treinados, o conteúdo é codificado e testada a sua validade; os resultados obtidos durante a codificação são analisados e interpretados.  Consideramos os estudos de caso muito produtivos, na medida em que se trata de um processo de pesquisa bastante abrangente, que aborda questões relacionadas com a lógica do design, as técnicas da recolha de dados e abordagens para a análise de dados específicos. É neste sentido que encaramos os estudos de caso como um método de estudo que permite aos investigadores manter as características holísticas e significativas dos eventos da vida real, sejam eles ciclos de vida, processos organizacionais e gerenciais ou a mutuação de indústrias (Yin & Grassi, 2005). Pretendemos, portanto, “garantir um acesso, um caminho de pensamento que dê lugar ao inesperado dentro do esperado, ao invisível dentro do visível, o indizível dentro do dizível” (Miranda, 2007: 53). 
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Paralelamente, o estudo de caso permite o desenvolvimento de uma investigação que garante a preservação das caraterísticas holísticas e significativas dos acontecimentos que ocorrem na vida real. O investigador, mesmo assumindo uma postura mais ativa, próxima dos modelos qualitativos, vai encarar a realidade tal como ela é. Além disso, garante a possibilidade de enquadrar os acontecimentos à medida que eles se desenrolam. Por outras palavras, o estudo de caso como estratégia de pesquisa compreende um método que abrange tudo – tratando da lógica de planeamento, das técnicas de recolha de dados e das abordagens específicas à análise dos mesmos (Yin & Grassi, 2005).   As técnicas de estudo de caso são atualmente confrontadas com o desenvolvimento de um novo conceito, associado à forma como a Internet se assume como um elemento preponderante nas ciências sociais. Nesse sentido, seria imprudente não abordar o fenómeno do Big Data, quando analisamos questões relacionadas com o estudo de caso. Trata-se de uma realidade que assume uma importância maior quando entramos no campo das múltiplas plataformas de informação, tal como é recordado por Lewis e a sua equipa (2013: 33):   “O termo Big Data é normalmente utilizado para descrever o elevado volume de informação produzido por e sobre a atividade humana, tornado possível pela ubiquidade dos dispositivos móveis, as tracking tools, os sensores always-on, e o baixo preço associado à memória dos computadores”.  Os constantes avanços tecnológicos tornaram mais fácil a organização e o escrutínio dos repositórios massivos de conteúdos digital. Devemos ainda acrescentar o modo como as técnicas computacionais para a análise de dados computacionais, que antes exigiam super-máquinas, podem hoje ser desenvolvidas com o auxílio de um simples portátil. Associado a este novo fenómenos, temos ainda os media sociais. Pela primeira vez, podemos acompanhar a imaginação, opiniões, ideias, e sentimentos de centenas de milhões de pessoas. Podemos ver as imagens e os vídeos que são comentados e partilhados, monitorizar as conversas em que estão integradas. Mesmo correndo o risco de esbarrar em elementos éticos, os media sociais permitem que estas investigações sejam feitas sem que os objetos de estudo saibam, uma vez que os dados circulam num sistema aberto, tornando, assim, os resultados mais naturais e próximos da verdade (Manovich, 2012).  É precisamente neste sentido que Susan Herring (2004) explica a técnica de Computer-Mediated Discourse Analysis. Tal como nas perspetivas mais gerais da análise de discurso, os 
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métodos aplicados podem ser de natureza qualitativa e quantitativa. Comparando com os cinco passos de McMillan (2000), Herring (2004) apresenta uma nova tipologia em relação à forma como os estudos de caso se devem construir neste novo ambiente: 

• Articular a pergunta de pesquisa; 
• Selecionar uma amostra de dados mediada por computador; 
• Operacionalizar conceitos-chave em termos de recursos discursivos; 
• Aplicar métodos de análise à amostra de dados; 
• Interpretar os resultados. Neste processo, os conteúdos são os vários tipos de informação que existem nos documentos dos novos media, incluindo os temas, estruturas, caraterísticas, os links, as partilhas. Todos estes elementos têm a possibilidade de comunicar um significado social, cultural e político. Desta forma, a metodologia coding & counting deve ser complementada com outras técnicas, a fim de se compreender as contribuições de diferentes sistemas semióticos para o significado de documentos multimédia, em vez de deixar fora de consideração fenómenos como os hiperlinks e mudanças textuais, com o fundamento de não constituírem formas familiares de conteúdos.  1.4- Apresentação do estudo de caso: o Mundial das multiplataformas  O campeonato do mundo de futebol do Brasil, que se realizou em 2014, assumiu-se como uma verdadeira oportunidade para aplicarmos o processo de estudo de caso do nosso trabalho de doutoramento. É um evento global, que envolve os meios de informação mais importantes do mundo, onde são, normalmente, aplicadas tentativas de inovação ao nível do digital.  A Fédération Internationale de Football Association (FIFA), criada em 1904 e com sede em Zurique, é a principal organizadora dos Campeonatos do Mundo de Futebol. Trata-se de uma instituição com ramificações por todo o mundo, o que a torna numa verdadeira organização global. Atualmente é composta por 209 federações nacionais que integram um total de seis confederações: a AFC na Ásia, a CAF em África, a CONCACAF na América do Norte, América Central e Caribe, a CONMEMBOL na América do Sul, a UEFA na Europa e a OFC na Oceânia.  
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Depois de uma fase de qualificação que decorre durante cerca de dois anos em cada uma destas confederações, são classificadas 32 seleções nacionais que representam países das diferentes zonas35. O Brasil foi o país selecionado para a organização da vigésima edição deste evento que apenas é superado pelos Jogos Olímpicos no que se refere à importância desportiva.  Dos 3 milhões de bilhetes vendidos para a competição no Brasil, perto de 40% destinaram-se a estrangeiros. Houve ainda um grande número de espetadores provenientes de países não qualificados para a fase final da competição. Desta forma, torna-se facilmente compreensível que se trata de um evento global com implicações em todos os continentes. Uma outra forma de encarar o perfil global deste acontecimento, justificando ao mesmo tempo a nossa opção, é o facto de os jogos serem igualmente transmitidos em vários países, um pouco por todo mundo. Tal como é possível ler no site da FIFA, foram estabelecidos acordos com mais de 160 detentores televisivos. Esses números atingem ainda uma maior proporção, chegando a cerca de 700 operadores licenciados, entre TV, plataformas móveis, banda larga e rádio36. De acordo com o relatório produzido pela FIFA37, logo na primeira jornada desta prova, em que as 32 equipas ainda se encontravam em competição, foram ultrapassados recordes no que diz respeito à cobertura televisiva. Por exemplo, 82% dos telespetadores assistiram à partida que colocou frente a frente a Itália contra a Inglaterra, batendo os recordes de audiências destes dois países38 (Globo, 2014). Também os Estados Unidos da América, onde o futebol ainda procura alcançar a popularidade de desportos como o Futebol Americano ou o Basquetebol, registaram o maior aumento de audiências dos últimos Campeonatos do Mundo.  A estes números, podemos ainda juntar as estatísticas produzidas pela Eurodata TV que nos dizem, por exemplo, que o Mundial de Futebol 2014 foi o evento desportivo com mais audiências em 20 dos países que fazem parte do Yearly Sport Key Facts39.  Podemos ainda referir que o número de mulheres a acompanhar as partidas de futebol foi relativamente elevado40, o que                                                         35 Os países presentes no FIFA WORLD CUP 2014 foram os seguintes: Da CONMEBOL, o Brasil, Argentina, Colômbia, Chile, Equador e Uruguai. Pela AFC classificaram-se o Irão, Coreia do Sul, Japão e Austrália. Através da CAF estiveram presentes a Costa do Marfim, a Nigéria, Camarões, Gana e Argélia. A CONCACAF contou com os Estados Unidos da América, Costa Rica, Honduras e México. A UEFA é a confederação com mais representantes e apresentou a Bélgica, a Itália, Alemanha, Holanda, Suíça, Rússia, Bósnia e Herzegovina, Inglaterra, Espanha, Portugal, França, Grécia e Croácia.   36 http://uolesportevetv.blogosfera.uol.com.br/2014/06/21/fifa-comemora-recordes-de-audiencia-nas-primeiras-partidas-da-copa/ 37 http://www.fifa.com/aboutfifa/organisation/tv/broadcasterservicing.html 38 http://esporte.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2014/06/27/copa-do-mundo-registra-grandes-audiencias-em-todo-o-mundo.htm 39 http://www.mediametrie.com/eurodatatv/solutions/yearly-sport-key-facts.php?id=54 40 A final desta competição foi bastante apelativa junto do público feminino com 82,2% de market share nas mulheres com mais de 14 anos.  
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contribui ainda mais para o efeito global que este tipo de competição proporciona. Como foi possível compreender, o FIFA World Cup extrapolou todas as barreiras geográficas, assumindo-se como um verdadeiro acontecimento global. Para além disso, outro dos pontos que mereceu a nossa atenção foi o modo como as novas tecnologias de informação se afirmaram ao longo desta competição. É certo que os media sociais foram utilizados já em 2010, durante o torneio que se realizou na África do Sul. No entanto, até 2014 houve tempo para estas plataformas se desenvolverem e assumirem como um elemento cada vez mais importante num ambiente de convergência. Se no início de 2010 o Twitter possuía cerca de 30 milhões de utilizadores ativos, no mesmo período de 2014 encontramos aproximadamente 255 milhões. Ao analisarmos o Facebook, vemos que em janeiro de 2014 foram contabilizados 1, 250 milhões de utilizadores, face aos 280 milhões de 2010. O que podemos retirar desta análise é que ambas as plataformas crescem em número de utilizadores ano após ano. Entre estes utilizadores estão várias páginas de grupos de informação que, um pouco por todo o mundo, procuram desenvolver uma presença junto dos seus públicos, através dos media. A FIFA não deixou escapar a oportunidade de promover o seu maior evento utilizando, para isso, as várias plataformas informativas, marcadas por um perfil multimédia, que permitem enviar diferentes conteúdos de uma forma imediata. Um destes exemplos foi a aplicação oficial desenvolvida pela instituição que rege o futebol mundial. A 12 de junho de 2014, dias antes do arranque oficial da competição, era possível encontrar a seguinte declaração no site oficial da FIFA41:  “O aplicativo oficial da Copa do Mundo da FIFA foi lançado com uma cobertura exclusiva do Mundial, o que significa que os torcedores podem levar o maior evento do futebol internacional para onde forem. O aplicativo, lançado em dezembro de 2013, foi totalmente atualizado e está pronto para a partida de abertura do torneio”.  A justificação para a criação desta aplicação oficial residia, de acordo com este organismo, na mudança de hábitos dos consumidores, promovidos pela emergência do segundo ecrã responsável pela transformação na forma como atualmente se recebe televisão, principalmente em questões relacionadas com o desporto: “Agora os consumidores usam smartphones e tablets                                                         41 http://www.brasil.gov.br/esporte/2014/06/aplicativo-oficial-da-copa-esta-disponivel-para-download-gratuito 
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para se envolverem mais, especialmente com relação ao conteúdo desportivo 42”. Através da realidade multiplataforma, os utilizadores eram convidados a acompanhar as últimas notícias, fotos, vídeos e a seguir em tempo real, independentemente do local, o melhor em campo de cada partida. Os objetivos da FIFA com esta aplicação passavam principalmente por “fornecer um companheiro digital versátil, de modo que milhões de torcedores possam participar e compartilhar a sua emoção. Só a Copa do Mundo e os media digitais podem criar essa conversação mundial”, tal como referido por Walter de Gregório, diretor de comunicação e relações públicas da FIFA43. A preocupação em criar uma simbiose entre as plataformas móveis e as potencialidades dos media sociais é ainda mais clara se atentarmos à criação das hashtags #Copa2014 e #Façaparte, para além das especificamente criadas para cada uma das partidas. Esta associação entre as várias plataformas, uma espécie de “ingresso virtual” para o “Estádio virtual da FIFA”, um centro social, on-line e móvel, visava criar um ambiente de comunidade, permitindo “interagir com amigos, pessoas de todo o mundo, jogadores, técnicos e celebridades nos feeds de media sociais do aplicativo, podendo ver-se dentro do Estádio Global, adicionando #Copa2014 nos seus posts”.  O conceito de Estádio Global tinha a premissa bem clara de uma comunicação multiplataforma, aproveitando as potencialidades de um universo mediático marcado pela convergência de conteúdos e plataformas. A comunicação em tempo real e multimediática foram as bases para a construção de uma comunidade virtual em torno deste evento44:                                                           42 http://www.panoramaaudiovisual.com.br/2014-06-fifa-oferece-conteudo-conectado-a-redes-sociais-13550 43 http://www.panoramaaudiovisual.com.br/2014-06-fifa-oferece-conteudo-conectado-a-redes-sociais-13550 44  http://www.secopa.ba.gov.br/noticias/estádio-global-da-fifa-abre-portas-para-que-o-torcedor-façaparte-da-copa2014 
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“No Estádio Global você é o primeiro a ver os golos e também pode acompanhar a partida com narração minuto a minuto. As nossas plataformas de media sociais externas também incluem Twitter, Facebook, YouTube e Instagram. Pedimos que todos usem a hashtag #FaçaParte para acompanharmos juntos a experiência da Copa do Mundo da FIFA”.  De forma a compreendermos melhor a estratégia da FIFA para este evento, devemos recuar um ano. Viajando para o verão de 2013, poucas semanas depois da realização da Taça das Confederações, que serviu de antecâmara para o mundial de 2014, a FIFA anunciava a criação de três novas páginas no Facebook, pretendendo, dessa forma, expandir a presença nas redes sociais de media. Entre elas, estava a oficial do Campeonato do Mundo da FIFA 2014, que assumia o compromisso de acompanhar de forma completa toda a preparação da maior competição futebolística à escala mundial. Nessa altura, Walter de Gregório explicava o seguinte:   “Desde os primeiros passos da FIFA nas redes, pelo Twitter às vésperas da Copa do Mundo da FIFA 2010, mais de 4,5 milhões de torcedores estiveram ativamente connosco em seis idiomas pelas contas @fifacom e @fifaworldcup”.   Para o responsável da comunicação desta instituição, trata-se de uma aposta da FIFA em “aumentar a presença junto dos torcedores em diferentes plataformas sociais”, como é exemplo o canal oficial no YouTube. Se atendermos à avaliação feita pela própria FIFA, vemos que este esforço foi amplamente compensado pela boa recetividade que teve junto dos seguidores do Mundial. No dia 24 de junho de 2014, ainda durante a competição, Matt Stone, responsável pela comunicação digital na FIFA, era perentório ao referir45:“Estamos no rumo certo para ultrapassar o recorde de audiência da Copa do Mundo da FIFA 2010, de 150 milhões de pessoas consumindo conteúdo da FIFA. #FaçaParte você também!" O comportamento promovido pela FIFA foi igualmente seguido pelos meios tradicionais de comunicação social que aproveitaram a oportunidade do Mundial para fazerem chegar aos seus públicos uma nova forma de assistir a uma partida de futebol. Utilizando o caso da RTP e da BBC, dois operadores de serviço público que têm trilhado um caminho no terreno das novas tecnologias de informação, conseguimos compreender uma estratégia bastante semelhante à que foi assumida pela FIFA.                                                          45 http://www.amambainoticias.com.br/esportes/copa-2014/recorde-de-downloads-do-aplicativo-oficial-da-copa-do-mundo-da-fifa 
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 No que toca à RTP ( o operador de Serviço Público de Media em Portugal), a aplicação desenvolvida para esta competição trazia a promessa de “mostrar outros ângulos do mundial de futebol, quer nas partidas em direto quer nas repetições”. Os utilizadores eram ainda convidados a comparar jogadores e equipas e a partilhar tudo com os seus amigos nos media sociais46. A realidade das multiplataformas foi ainda mais clara pela presença nas redes sociais como o Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Tal como fez a FIFA, também foram criadas hashtags para a cobertura desta competição.  Em relação à BBC, a ideia da convergência e de informação em tempo real foi ainda mais clara. Num artigo intitulado World Cup 2014: Digital Coverage foi lançada a seguinte proposta47: “De Manaus a Macclesfield e do Rio a Rickmansworth, a página da BBC Sports, dedicada ao Campeonato do Mundo, juntará os fãs, colocando-os no centro da ação. Combinará toda a cobertura digital da BBC numa única plataforma, permitindo que as audiências assistam a conteúdos de vídeo, rádio e texto, onde e quando quiserem”. Para que este mesmo objetivo fosse cumprido, a operadora britânica pretendia explorar as potencialidades dos media sociais, do BBC iPlayer e das plataformas mais tradicionais, como a televisão ou a rádio.   Desta forma, justificamos a razão de termos escolhido o FIFA World Cup 2014 como um dos casos de estudo para o nosso trabalho. Sendo o nosso objetivo compreender de que forma é que o jornalismo se está a adaptar ao desenvolvimento das tecnologias móveis, num ambiente de convergência, faz todo o sentido compreender como um dos maiores eventos à escala mundial foi projetado. O método utilizado nesta análise será descrito nos seguintes pontos. 1.4.1- Media selecionados  De forma a termos uma amostra que fosse verdadeiramente significativa, decidimos analisar a cobertura desta competição fora da nossa zona de conforto, abrindo as portas a novas realidades geográficas, sociais e culturais. Neste sentido, foram selecionados grupos mediáticos europeus e sul americanos. Da Europa, e para além de Portugal, a nossa escolha recaiu em países como a Bélgica, Espanha, França e Inglaterra. Da América do Sul, contámos com o Brasil, país anfitrião desta mesma competição, e a Argentina.                                                          46 http://media.rtp.pt/projetos/app_mundial/ 47 http://www.bbc.co.uk/mediacentre/mediapacks/worldcup2014/digital  
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A escolha destes países explica-se por estes fatores: 

• Política de conteúdos da Apple. Para este estudo foi utilizado o iPhone da Apple. Havendo apenas um aparelho para a concretização do trabalho, fomos sujeitos às políticas impostas pela empresa norte-americana, que nos impossibilitou de ultrapassar um determinado número de aplicações de diferentes lojas. Esta limitação tornou impossível incluir outras realidades na nossa investigação, tais como o Chile, Colômbia, Equador, Itália, México e Uruguai.  
• Língua. Tínhamos como intenção alargar a nossa investigação a diferentes áreas geográficas. No entanto, por questão de idioma, não foi possível incluir o seguinte conjunto de países: Alemanha, Bósnia-Herzegovina, Coreia do Sul, Croácia, Grécia, Holanda, Irão, Japão e Rússia. No entanto, para futuras investigações assumimos a vontade de alargar a nossa amostra a estas zonas geográficas, promovendo a cooperação internacional com outros investigadores e centros de investigação.  
• Prestação desportiva. No caso da seleção nacional de Portugal, e independentemente da qualidade dos atletas portugueses, seria obrigatório analisar o comportamento dos media portugueses durante o Mundial de Futebol do Brasil. Ainda assim, e suportados pela boa posição de Portugal no ranking da FIFA, era de esperar bons resultados por parte de Portugal, o que não se verificou. No caso de Espanha (campeã mundial e europeia), de Inglaterra e de França, o seu histórico neste tipo de competições foi a base para acreditarmos em bons resultados por parte das três seleções. Tal como Portugal, Espanha e Inglaterra não foram além da primeira fase de grupos. Ainda assim, conseguimos analisar três jogos de cada uma destas seleções. Em relação à Bélgica, apesar de ser uma seleção com muitos jogadores jovens, sempre foi encarada como uma das possíveis surpresas nesta competição, confirmando-se mais tarde no terreno de jogo. Em relação às duas equipas do continente sul americano, tanto o Brasil como a Argentina venceram esta mesma competição mais do que uma vez e sempre se assumiram como candidatos a mais uma vitória. Desta forma, 
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decidimos excluir países como a Argélia, Austrália, Camarões, Costa do Marfim, Costa Rica, Estados Unidos da América, Gana, Honduras e Nigéria.  

• Futebol como fator cultural. Tratando-se de uma competição futebolística, procuramos escolher países onde o futebol assuma alguma importância em termos culturais. Em todos os países selecionados, o futebol é um elemento culturalmente relevante, com competições internas internacionalmente reconhecidas, o que nos levou a não incluir a Suíça na nossa amostra;   Figura 7- Países selecionados para a análise do #estádioglobal    Se em termos de países selecionados já explicámos quais os requisitos que motivaram a nossa escolha, procuramos agora expor a razão da escolha de cada um dos meios que compõem o nosso trabalho. Em todos os países foram selecionados dois diferentes meios. A única exceção Países selecionadosArgentina BrasilBélgicaEspanhaFrançaInglaterraPortugal
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a esta regra foi a Argentina, onde apenas apresentámos um meio. A justificação para tal prende-se com a limitação de lojas no mesmo aparelho. Se em alguns casos era possível encontrar as aplicações nas lojas presentes no iPhone utilizado, noutras situações essa possibilidade não se concretizou.   

• Meio desportivo. Todos os países selecionados têm no seu ambiente informativo grupos de comunicação social que trabalham especificamente o desporto. Tal como já foi referido anteriormente, em todos estes países o futebol assume uma relevância desportiva considerável. Consequentemente, julgamos ser importante compreender de que forma é que os meios que habitualmente trabalham o desporto se prepararam para a maior competição futebolística em termos mundiais. Assim, um dos meios escolhidos possuía um perfil destacadamente desportivo.  
• Compra de direitos. O elemento pelo qual nos pautámos para a escolha do segundo meio foi a compra dos direitos de transmissão dos jogos desta competição. Deste modo, se o primeiro meio assumia um perfil desportivo, o segundo teria de fazer parte da lista de meios que adquiriram à FIFA 48  os respetivos direitos de transmissão das partidas de futebol.                                                           48 A FIFA, entidade responsável pela organização do Mundial de Futebol do Brasil, vendeu os direitos de transmissão dos jogos da competição a uma série de órgãos, descriminados no seguinte link: http://www.fifa.com/aboutfifa/organisation/tv/salesdistribution.html    
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 Figura 8- Meios selecionados para a análise do #estádioglobal Argentina: 

• Olé: É, desde 1996, um dos principais diários desportivos da Argentina. Pertencendo ao Grupo Clarín, é uma referência do jornalismo desportivo no país das pampas. Com um perfil bastante provocador, dá um relevo especial ao futebol do país. Brasil: 
• Globo: O Globoesporte faz parte da família da gigante brasileira Globo. Prestando uma atenção especial aos jogos do Brasileirão e das várias competições estaduais, acompanha de perto toda a atividade da seleção brasileira de futebol. Destacou-se durante a cobertura do Campeonato do Mundo de Futebol de 2006, quando, pela primeira vez, emitiu jogos em streaming no seu website.    
• ESPN Brasil: É uma emissora desportiva por assinatura. Integrando a gigante norte-americana ESPN, destaca-se pela transmissão de todo o tipo de eventos desportivos, de competições nacionais e internacionais. Na Internet assume uma postura bastante ativa, com o desenvolvimento de conteúdos especialmente desenvolvidos para a rede.    

Sete paísesArgentina Olé Brasil GloboESPN Bélgica RTBFSportwereldEspanhaTelecincoMarca França TF1L’ÉquipeInglaterra BBCSky SportsPortugal RTPMaisfutebol
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Bélgica: 

• RTBF: A Radio Télévision Belge de la Communauté Française integra o grupo de emissoras públicas francófonas. Inserida na comunidade francesa da Bélgica destaca-se pela transmissão televisiva e de rádio. Tem, também, uma presença ativa na Internet com a transmissão de vários programas em direto e on demand. 
• SPORTWERELD: Trata-se de uma plataforma que integra o Het Nieuwsblad, um jornal generalista belga. A sua presença na Internet ficou marcada pela forma como, a partir de 2010, se destacou como a plataforma informativa com mais visitas em toda a Flandres. Tem também uma postura bastante ativa nas redes de media social com conteúdos que combinam o humor com a provocação.  Espanha: 
• Telecinco: Operado pela Mediaset é um dos principais órgãos de comunicação privados em Espanha, assumindo-se nos últimos anos como o canal televisivo com mais audiências. É o operador que habitualmente transmite os jogos do principal campeonato do país vizinho, assim como das grandes competições internacionais. 
• Marca: O diário desportivo madrileno é um dos jornais com mais prestigio em termos mundiais. Destacando-se pela cobertura que faz ao Real Madrid, tem uma forte presença no universo digital, com um website com produção própria e aplicações especialmente desenhadas para os vários periféricos de informação móvel.   França: 
• TF1: Controlado pelo grupo TF1 Group, é um dos principais meios de comunicação privados na Europa. Carateriza-se pela difusão de programas comerciais e populares onde o futebol se destaca como um dos conteúdos mais populares. 
• L’Équipe: Com 70 anos, o L’Équipe é uma referência do jornalismo desportivo. Com um perfil eclético, tem no futebol o principal foco. O prémio da Bola de Ouro, de que foi responsável exclusivo durante várias décadas, é apenas um exemplo da importância que este meio tem para o desporto-rei.   
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Inglaterra: 

• BBC: A BBC é o principal case-study no que toca aos operadores de SPM da Europa. Sendo a principal referência no que diz respeito aos massmedia, tem assumido um papel de destaque no universo digital. Com vários projetos especialmente desenhados a este nível, marca presença nas novas plataformas de informação. Foi um dos primeiros meios a criar uma secção especialmente desenhada para trabalhar as redes de media social. 
• Sky Sports: Integrando a gigante Sky, é um serviço pago de televisão especialmente voltado para a transmissão das principais competições desportivas. A sua presença no desporto teve como ponto alto o ano de 1992, quando encorajou os clubes ingleses a quebrarem as ligações com a Liga de futebol, sendo um importante ator na criação da Premier League. Assume uma postura bastante ativa no universo digital, tanto no seu website como nas aplicações para periféricos de informação móvel.  Portugal: 
• RTP: O grupo RTP, que se estende desde a rádio até aos serviços multimédia na rede digital, é o operador de SPM em Portugal. Apesar de toda a contestação por parte dos seus parceiros privados, é o principal rosto da seleção portuguesa de futebol em Portugal. Também na Internet assume um papel de liderança, sendo pioneiro em diversos projetos interativos, com especial incidência nas plataformas de informação móvel. 
• Maisfutebol: Integrando as plataformas do Grupo Media Capital Multimedia, foi lançado em 2000, destacando-se como um dos meios pioneiros na Internet. Prestando especial atenção ao universo futebolístico, tem uma forte presença nas redes de media social e nas novas plataformas de informação móvel.   
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1.5- As multiplataformas de informação  Tendo em conta que um dos principais objetivos do nosso trabalho de investigação passa por compreender como é que os órgãos de comunicação social se estão a adaptar ao desenvolvimento das tecnologias de informação móvel num contexto de convergência, decidimos alargar o nosso trabalho a quatro distintas plataformas. Neste sentido, selecionámos o site, os media sociais Facebook e Twitter e as aplicações desenvolvidas para o iPhone de cada um dos meios analisados. No que toca ao Facebook e ao Twitter, a escolha tem como base o facto de serem as duas redes com maior utilização à escala global de acordo com os dados anteriormente apresentados. Em relação às aplicações para periféricos móveis, foi prestada, sempre que possível, uma atenção especial às apps que permitem o acompanhamento minuto-a-minuto das partidas analisadas. O processo de recolha de informação relacionada com o FIFA World Cup 2014 respeitou um conjunto de regras rigorosamente cumpridas e transversais a todas as plataformas que serviram de base para este trabalho:  

• Para cada um dos meios, selecionámos as partidas das respetivas seleções nacionais. Esta escolha justifica-se pelo facto de procurarmos comparar de que modo é que cada um dos meios faz o acompanhamento dos jogos do seu país. É também nessas partidas que há um maior volume de informação, facilitando, desta forma, o nosso processo de recolha de informação. Para além disso, há que ter em conta que vários dos jogos analisados realizaram-se no mesmo dia e alguns à mesma hora, o que tornava a recolha de todo o material uma tarefa impossível;  
•  Em relação à linha temporal da recolha dos dados para a nossa investigação, dividimos, em todos os jogos analisados, essa mesma recolha em três distintas fases. O pré-jogo, que comporta todo o material publicado uma hora antes do início da partida; o jogo, correspondendo à duração de cada uma das partidas analisadas; e o pós-jogo, onde incluímos os conteúdos publicados na hora seguinte ao final da partida. Através desta estratégia, conseguimos atribuir a 
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cada jogo cerca de quatro horas. Este tempo foi alargado sempre que os jogos seguiram para prolongamento ou para o desempate através da marcação de grandes penalidades. Esta divisão foi bastante útil na análise de determinadas variáveis e permitiu compreender de que forma é que as diferentes plataformas de comunicação foram utilizadas antes, durante e depois de cada jogo.   

• Durante o processo em que recolhemos o material informativo que compõe a nossa amostra, procurámos incluir unicamente assuntos que nos levam para a temática do futebol. Este afunilamento propositado foi uma das formas que encontrámos para não tornar a nossa base informativa demasiado grande. O futebol foi a nossa principal intenção, tendo em conta que se trata de uma temática que, na nossa opinião, permite explorar as potencialidades de um ambiente informativo cada vez mais rico em multiplataformas.   
• Todos os conteúdos foram descarregados com ajuda de softwares fiáveis e guardados com a maior segurança possível 49 . Depois da recolha, foram submetidos e arquivados em softwares de análise estatística 50que contribuíram para a sua investigação e para a aplicação das variáveis que serão explicadas de seguida.                                                            49 O Nvivo constitui-se como uma ferramenta de apoio bastante útil durante as primeiras fases do nosso trabalho.  50 A utilização do SPSS, da IBM, auxiliado pelo Excel, da Microsoft, foram as principais ferramentas usadas nesta tarefa específica.  
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 Figura 9- Esquema metodológico de análise ao #estádioglobal 
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1.5.1-  Sites noticiosos   Como foi anteriormente mencionado, as páginas da web dos meios selecionados foram uma das plataformas escolhidas. Desta forma, foram recolhidas 1297 notícias. Tabela 2- Total de notícias por meio   País Meios Notícias Argentina Olé 171 Bégica RTBF 57 Sportwereld  80 Brasil Globo 369 ESPN 208 Espanha Marca 46 Telecinco 46 França L’ Équipe 106 TF1 38 Inglaterra BBC 17 Sky Sports 38 Portugal RTP 37 Maisfutebol 84   Total 1297  Em todos os meios que utilizámos na amostra, conseguimos encontrar constantes atualizações. A nossa investigação foi dividida em duas distintas vertentes. Na primeira, prestámos atenção aos conteúdos publicados e na segunda procurámos compreender as janelas de oportunidade criadas para a integração dos cidadãos.   
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Desta forma, no primeiro nível de análise foram adotadas as seguintes variáveis: 
• Meio: Nesta variável foram descritos todos os meios informativos que utilizámos na composição da nossa amostra. A única exceção foi o caso da Argentina, onde, pelas razões anteriormente explicadas, foi impossível selecionar dois diferentes meios;  
• Jogo: Ao longo deste trabalho foi possível acompanhar um total de 32 jogos de futebol. Esta variável foi utilizada para identificar cada uma das partidas analisadas ao longo de mais de um mês de competição;  
• Título: Para cada peça informativa que recolhemos para o estudo, procurámos conhecer o título utilizado pelo respetivo meio. Trata-se de um procedimento que foi bastante útil, na medida em que nos permitiu organizar e conhecer melhor outras variáveis.  
• Tema: Tendo em conta o carácter multitemático de um evento com a natureza do Campeonato do Mundo de Futebol, decidimos organizar a nossa análise temática por diferentes categorias que serão sempre decompostas em micro-categorias:   

• Jogo: 
• Equipa: Notícias relacionadas com a equipa em análise, envolvendo as peças informativas relativas aos jogadores da equipa em questão. 
• Lances: Principais momentos de cada partida, desde as jogadas até aos lances mais polémicos, envolvendo possíveis casos de arbitragem relacionados com o jogo em questão.   

• Factos desportivos: 
• Arbitragem: Notícias relacionadas com os casos de arbitragem, que não do jogo em análise. 
• Jogadores: Notícias relacionadas com os jogadores em competição, que não do jogo em análise. 
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• Seleções: Notícias relacionadas com outras seleções em competição, que não as presentes no jogo em análise. 
• Outros jogos: Notícias relacionadas com outros jogos a decorrer no mesmo momento da partida em análise. 
• Estatísticas: Peças com análises estatísticas da competição.   

•  Factos não desportivos:  
• Organização do campeonato: Notícias relacionadas com a organização do evento.   
• Acontecimentos políticos: Peças em que são noticiados acontecimentos de âmbito político.   
• Manifestações: Conteúdos relacionados com as manifestações contra a organização do Campeonato do Mundo do Brasil.   
• Segurança: Notícias relacionadas com a segurança no Campeonato do Mundo.  
• Inovações tecnológicas desencadeadas pelo evento: Artigos relacionados com avanços tecnológicos experimentados durante a competição.  
• Paródia: Peças com memes criados pelos jornalistas. Os memes criados pelos seguidores estão na categoria participação.   
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• Adeptos: 

• Ação no terreno: Notícias relacionadas com a atividade dos adeptos no terreno.  
• Partilha online: Conteúdos partilhados nas redes pelos adeptos.  
• Celebridades: Peças informativas relacionadas com o Jet 7.   

• Media:  
• Trabalho dos jornalistas: Peças relacionadas com aquilo que os jornalistas fazem.  
• Apelo à participação: Apelos feitos pelos media para a participação dos utilizadores.  
• Promoção de conteúdos: Promoção do trabalho das empresas mediáticas em outras plataformas.  
• Publicidade: Posts publicitários.  

• Outros:  
• Clubes de futebol: Notícias relacionadas com os clubes.  
• Transferências: Notícias relacionadas com o mercado das transferências.  
• Outras Modalidades: Peças relacionadas com outras modalidades desportivas.  
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• Momento do Jogo: Como já foi anteriormente explicado, dividimos o nosso trabalho em três momentos distintos do jogo.  

• Pré-jogo: Peças publicadas nos respetivos websites uma hora antes do início de cada uma das partidas.  
•  Jogo: Todas as notícias que foram publicadas enquanto o jogo decorria.  
•  Pós-jogo: Artigos recolhidos durante a hora seguinte ao apito final da partida.  

• Conteúdo: aqui procurámos compreender a tipologia das diferentes notícias que selecionámos. A categoria sim foi utilizada sempre que se verificou a existência de vestígios textuais, de imagens informativas, vídeo, infografia e outros. Importa explicar o que é a categoria outros. Esta categoria foi utilizada, por exemplo, sempre que se verificou a existência de conteúdos como links, imagens que não informativas e todo o tipo de conteúdo que não se enquadra nas outras categorias que acima referimos.   
• Tamanho: Com esta variável procurámos compreender o tamanho das notícias que foram publicadas sobre o Mundial durante o nosso período de observação:   

• Grandes: Todas as peças que comportaram mais do que cinco parágrafos.  
•  Médias: Conteúdos com um tamanho entre três e cinco parágrafos.  
•  Pequenas: Notícias com menos de três parágrafos.   



 265
Importa salientar que sempre que fomos confrontados com a presença de imagens, os critérios anteriormente explicados foram alvo de ligeiras alterações de acordo com o próprio tamanho das próprias imagens.  No segundo nível, prestámos uma atenção particular às oportunidades abertas para a integração dos cidadãos. Tendo em conta que parte do nosso projeto de doutoramento se concentra em questões relacionadas com a cidadania mediática, julgamos ser importante a aplicação das seguintes variáveis:  

• Oportunidades de integração: O objetivo desta variável foi compreender se houve ou não oportunidades de integração por parte dos cidadãos nas peças informativas que recolhemos na observação. Para além do sim ou do não, queríamos compreender que tipo de oportunidade foi aberta. Neste ponto, não incluímos os media sociais, uma vez que lhes dedicamos uma atenção particular numa outra variável; 
• Media sociais: Sendo as redes de media social um elemento cada vez mais importante no nosso estudo e no próprio ambiente mediático, procurámos conhecer qual a oportunidade que foi dada para a integração dos cidadãos através destas plataformas Sites informativos1º nível MeioJogoTítuloTemaMomento do jogoConteúdoTamanho

2º nívelOportunidadede integraçãoMedia sociais  Figura 10- Esquema metodológico relativo aos sites informativos 
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informativas. Sempre que houve a integração através destas plataformas, fomos mais longe, procurando compreender que tipo de rede foi disponibilizada para desenvolver esse processo de integração.  1.5.2 -  Media sociais  Como foi amplamente sublinhado ao longo do percurso teórico, os media sociais são utilizados num ambiente de convergência. Tanto para a utilização numa lógica de second-screen, por parte dos consumidores, como para canal de distribuição de conteúdos pelos produtores, é inegável o papel que desempenham atualmente. Desta forma, refletimos sobre o modo como o Facebook (665 posts) e o Twitter (3195 tweets) foram utilizados durante o FIFA World Cup 2014, pelos diferentes media que incluímos no estudo.  País Meios Posts Tweets Argentina Olé 16 829 Bégica RTBF 86 378 Sportwereld  46 49 Brasil Globo 52 236 ESPN 99 297 Espanha Marca 26 152 Telecinco 31 85 França L’ Équipe 54 233 TF1 8 116 Inglaterra BBC 15 195 Sky Sports 9 130 Portugal RTP 134 82 Maisfutebol 89 413   Total 665 3195 Tabela 3- Total de posts e tweets por meio   
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Tal como no caso dos sites, decidimos aplicar um diferente conjunto de variáveis. De forma a evitar desnecessárias redundâncias no nosso trabalho, iremos apenas explicar os casos em que as variáveis analisadas se distinguem daquelas analisadas nos sites.  Assim, num primeiro nível, aplicámos as seguintes variáveis:  

• Conteúdo: A aplicação desta variável aos media sociais é bastante semelhante ao processo utilizado nos sites. No entanto, há diferenças que julgamos ser pertinente destacar. Em primeiro lugar, foi dada uma importância acrescida aos links, o que nos levou a criar uma categoria especificamente para este tipo de conteúdo. O nosso objetivo passa por compreender o motivo da inserção de links nos posts recolhidos. A segunda categoria aqui utilizada, mas que não está presente nos sites, foi a dos tag. Trata-se de uma potencialidade destas duas redes que permite associar o perfil de outro utilizador a esse post. Devemos ainda acrescentar as hashtags. São um elemento muito próprio do universo dos media sociais. Permitem, por exemplo, categorizar a informação por temas, facilitando o processo de seleção por parte das audiências num ambiente marcado pela existência de informação imediata e em grandes quantidades, independentemente do tipo de aparelho utilizado. Também no caso dos produtores de informação, as hashtag assumem um importante papel ao nível das redes de media social. Elas permitem, por exemplo, ficar a conhecer aquilo que é dito pelo público em relação a determinado assunto, ao mesmo tempo que ajudam a criar uma identidade nos posts.   Depois de explicarmos as variáveis que foram aplicadas de um modo particular aos conteúdos dos posts publicados nas redes Facebook e Twitter, no segundo nível pretendemos compreender de que forma foram encaradas as possibilidades de integração dos cidadãos nestas duas redes:  
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• Partilhas ou retweets: As partilhas (no Facebook) ou os retweets (no Twitter) são funcionalidades através das quais os utilizadores podem transportar um determinado post do feed de outro utilizador para a sua conta, consagrando maior visibilidade ao post original.   
• Gostos: No Facebook e no Twitter podemos demonstrar que concordamos, ou que simplesmente gostamos, de determinado post, selecionando o botão gosto. Sem um grande esforço por parte do utilizador, conseguimos compreender qual a opinião em relação a determinado tópico.   
• Comentário: O tipo de integração que exige maior atividade por parte dos cidadãos é o comentário. Nesta opção, cabe ao utilizador escrever o que pensa sobre o assunto postado. É uma possibilidade presente nas duas plataformas. Contudo, apenas aplicámos esta variável ao Facebook. Tendo em conta o número de jogos analisados, e o facto de alguns deles acontecerem simultaneamente, foi impossível aplicar esta variável às duas plataformas presentes neste trabalho.   
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Media sociais1º nível MeioJogoTítuloTemaMomento do jogoConteúdo

2º nívelFacebook GostosPartilhasComentáriosTwitter GostosRetweetsRespostas Figura 11- Esquema metodológico relativo às redes de media social  
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1.5.3- Apps informativas   Para além da análise desenvolvida em relação aos sites e às redes de media social, o outro elemento que mereceu atenção ao longo deste trabalho foi a cobertura desenvolvida através das aplicações para periféricos móveis. No caso deste trabalho, usámos o iPhone da Apple. Neste sentido, as aplicações foram descarregadas através da App Store.  Procurámos compreender como é que as aplicações desenvolvidas para periféricos móveis foram utilizadas durante a cobertura informativa do Mundial de futebol 2014. Foi necessário dividir as aplicações em duas distintas categorias. Num primeiro nível, foram analisadas as apps que possuíam notícias sobre o Mundial de futebol (519 peças). Já no segundo nível, a nossa atenção centrou-se no funcionamento das aplicações que disponibilizaram o acompanhamento do jogo minuto-a-minuto. É importante referir que nem todas as aplicações comportaram ambas as oportunidades.   
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 Tabela 4-Total de notícias por app informativa País Meios Notícias Argentina Olé 150 Bégica RTBF 36 Sportwereld  35 Brasil Globo - ESPN - Espanha Marca 26 Telecinco 19 França L’ Équipe 111 TF1 - Inglaterra BBC 12 Sky Sports - Portugal RTP 26 Maisfutebol 104   Total 519  O modo como desenvolvemos a análise às aplicações que disponibilizam conteúdos informativos não difere muito da estratégia adotada nos sites. Comparando a forma como desenvolvemos os dois processos, podemos explicar que a principal mudança aconteceu na variável tamanho. No caso das aplicações móveis, esta variável foi aplicada de acordo com o tamanho do ecrã do iPhone. Assim, a categoria pequena surge sempre que a peça visualizada ocupa um espaço inferior àquele que o ecrã do iPhone possui. As notícias médias representam as peças que ocupam exatamente o espaço disponibilizado pelo ecrã deste periférico, enquanto que as grandes possuem uma extensão superior. Esta opção resulta da escolha feita em trabalhos anteriores e que demonstrou ser bastante positiva (Neto & Lopes, 2014; Neto, 2014).   Em termos de metodologia, a grande diferença entre as apps e as outras plataformas reside na forma como os periféricos móveis podem ser utilizados para acompanhar os jogos 
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minuto-a-minuto, numa lógica de second-screen. Assim, neste ponto, aplicámos as seguintes variáveis:   

• Momento do jogo: Nesta plataforma foram incluídas novas categorias para compreender a estratégia de uma ferramenta que tem a potencialidade de explorar de um modo eficaz a instantaneidade da informação através das várias plataformas web. O pré-jogo refere-se a todos os conteúdos publicados antes do início da partida. Contrariamente ao que fizemos nas outras plataformas, aqui não foi introduzida nenhuma limitação temporal, sendo recolhido todo o material existente. As categorias Primeira parte e a Segunda Parte referem-se aos primeiros e segundos quarenta e cinco minutos de cada partida, respetivamente. Por seu lado, o Intervalo diz respeito ao momento entre a primeira e a segunda parte. No Pós Jogo foram incluídas todas as informações disponibilizadas depois do final de cada partida. Sempre que os jogos, durante o knockout, terminavam empatados, procedendo-se consequentemente ao prolongamento e/ou ao desempate através da marcação de grandes penalidades, foi aplicada a categoria prolongamento e penalties, passando a categoria Pós Jogo a ser aplicada depois desses momentos51.   
• Conteúdos: Neste ponto da nossa investigação, abordámos os conteúdos utilizados na narração dos diferentes momentos de cada um dos jogos. Deste modo, foram contabilizados os momentos de cada partida que incluíram texto, imagem, vídeo e infografia e outros. Tal como nos sites, o texto refere-se aos conteúdos com informação textual; a imagem aos conteúdos com fotografias ou outras imagens informativas; o vídeo às referências informativas feitas através de vídeo; as infografias aos momentos do jogo com elementos infográficos; finalmente, a categoria outros foi aplicada sempre que os conteúdos encontrados não podiam ser incluídos nas categorias anteriormente mencionadas.                                                           51 Um jogo de futebol tem normalmente 90 minutos, divididos em duas partes de 45. A análise efetuada foi à fase final da competição. Neste caso, e como são eliminatórias, quando ao fim dos 90 minutos se verifica um empate, a partida vai para prolongamento, com a duração de duas partes de 15 minutos. Se o empate subsistir, há lugar ao desempate através da marcação de grandes penalidades.  
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Da mesma forma que acontecia noutras plataformas, enquadrámos no nosso trabalho as oportunidades criadas para a integração dos cidadãos durante os diferentes períodos de cada uma das partidas:  

• Oportunidades de integração: A maior preocupação na aplicação desta variável foi compreender se houve ou não uma janela aberta para a integração dos cidadãos que seguiram as várias partidas que foram por nós acompanhadas durante o Campeonato do Mundo de Futebol, no Brasil. Para além da aplicação da categoria sim e de não, de acordo com a criação ou a não criação de espaço com vista à integração dos cidadãos, foi nossa pretensão compreender a natureza desses espaços que podem ser os media sociais, caixas de comentários ou outros tipos que consagrem um papel mais ativo aos cidadãos na hora de acompanhar estes jogos de futebol.   



 274  
Apps móveisApps informativas1º nível MeioJogoTítuloTemaMomento do jogoConteúdoTamanho

2º nível Oportunidade de integraçãoMedia sociais Apps minuto-a-minuto1º Nível MeioJogoMomento do jogoConteúdo 2º Nível Oportunidade de integraçãoMedia sociais Figura 12-Esquema metodológico relativo às apps móveis 
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1.5.4- Limitações  Durante a realização deste estudo de caso, sentimos uma série de limitações que nos impediram de ir mais além. Entre essas limitações, podemos destacar a falta de recursos técnicos, nomeadamente no que toca a softwares de análise de redes de media social. Por este motivo, o trabalho de recolha dos 3195 tweets e dos 665 posts foi desenvolvido manualmente. Apesar de nos permitir um melhor conhecimento de todo o material para análise, exigiu um período de tempo alargado, impedindo-nos de desenvolver outro tipo de trabalhos.  Ainda a este nível, devemos mencionar as limitações inerentes ao facto de apenas possuirmos um aparelho para a recolha de todo o material publicado nas plataformas móveis. Esta limitação foi, por exemplo, impeditiva de conseguirmos ter dois meios por cada um dos países, devido às imposições da Apple. Por termos apenas um computador associado a todo este trabalho, todas as tarefas foram desenvolvidas em função de um único aparelho o que, novamente, condicionou parte dos avanços que poderíamos ter feito.    
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1.6- Entrevistas semi-estruturadas  De acordo com Bouchard (1976: 368), as entrevistas têm a possibilidade de capitalizar em linguagem, a forma de comunicação mais poderosa do ser humano: as diferentes experiências vivenciadas. Seguindo uma lógica bastante semelhante, Chizzotti (1991: 92) encara as entrevistas semi-estruturadas como sendo elementos muito importantes para a recolha de informações baseadas no discurso livre do entrevistado. Seguindo uma lista de questões estandardizada e pré-determinada, o investigador faz com que parte da conversa seja dirigida pelo informante, em vez de ser pelas questões. Normalmente, o investigador tem ao seu dispor uma série de questões-guia, com uma certa abertura, esperando uma resposta por parte do entrevistado. Sempre que possível, o entrevistado é deixado com a liberdade suficiente para falar abertamente, com as palavras que pretender e seguindo a lógica que mais o favorece, em relação ao assunto em questão. Desta forma, caberá ao investigador o papel de reencaminhar a entrevista para os objetivos sempre que o entrevistado se afastar do ponto em estudo (Quivy & Campenhoudt, 2005). Apesar da predeterminação que este tipo de ferramenta implica, existe sempre uma certa flexibilidade que permite que o entrevistado desenvolva as suas ideias com uma liberdade natural (Longhurst., 2010).  As entrevistas apresentam-se, deste modo, como uma ferramenta bastante útil, na medida em que promovem um ponto de contacto entre os jornalistas e os investigadores. Por outras palavras: “São úteis para os investigadores e constituem um ambiente muito familiar para os atores envolvidos- os jornalistas” (Santos, 2012: 147). Esta mesma relação é explicada por Lessard-Hébert e a sua equipa (2008: 168), quando referem que as entrevistas possuem “laços evidentes com outras formas de recolha de dados, nomeadamente com a observação.” Assim, compreendemos que as entrevistas semiestruturadas podem ser aplicadas nas seguintes situações (Matheus & Ross, 2010):  

• Investigação exploratória: Como estratégia para descobrir aquilo que os participantes pensam de importante em relação ao tópico da pesquisa. Trata-se de um procedimento que pode ser aplicado nas primeiras fases do processo investigativo e que ganha uma importância capital quando há pouca informação sobre o objeto de estudo; 
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• Investigação explicativa:Mais usada para recolher dados que ajudem o investigador a explicar a forma como as pessoas lidam com um determinado fenómeno social. Um uso comum desta técnica acontece quando, por exemplo, o investigador procura explorar a experiência do participante, as suas opiniões e sentimentos, recolhendo dados que o ajudem a obter uma melhor compreensão à cerca de determinados comportamentos e atitudes.  
• Avaliação: O formato da entrevista semi-estruturada permite que o investigador explore, juntamente com o participante, diferentes aspetos relacionados com o fenómeno social e que identifique, por exemplo, vantagens e desvantagens. Esta técnica permite que o participante fale sobre as suas experiências, perceções e valores ao seu jeito  É, de facto, um tipo de ferramenta utilizada para recolher informação em diferentes áreas científicas. Mais associada aos métodos qualitativos, quando o investigador se interessa pelas experiências das pessoas, o seu comportamento e pela forma como percecionam o mundo social. Deste modo, são muitas vezes aplicadas para oferecer uma flexibilidade suficiente para abordar diferentes respondentes, com pontos de vista distintos, mesmo quando estamos a cobrir o mesmo tipo de dados (Noor, 2008). Neste sentido, o investigador assume, por um lado, o interesse pela informação que o entrevistado pode dar sobre o tópico investigado, e, por outro, sobre a sua própria experiência e atitude. No que se refere ao tipo de perguntas que podem ser feitas durante uma entrevista semi-estruturada, Beth Leech (2002) identifica diferentes categorias, aplicadas ao seu trabalho de investigação relacionado com as atividades de lobbying em Washington DC :  
• Grand Tour question: Tal como o nome indica, com esta pergunta pretende-se que o entrevistado faça uma tour verbal sobre um assunto que ele domine. O maior beneficio que se pode alcançar com a aplicação deste tipo de perguntas é que podemos fazer com que o entrevistado fale abertamente do assunto em questão, mas de uma forma focada. Questões que se enquadrem neste âmbito têm como principal vantagem dar a conhecer como funciona um dia típico, acarretando igualmente o risco de incerteza em relação à tipicidade desse mesmo elemento. 
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Exemplo: Poderá descrever um dia típico no seu gabinete?  
• Questões exemplo: As questões exemplo são bastante semelhantes às grand tour questions, contendo, porém, níveis de precisão e especificação maiores. A partir de uma ação ou evento único identificado pelo entrevistado, o investigador pede um exemplo relacionado: Poderá dar-me o exemplo de um dia em que praticou lobbying?  
• Native language questions: Estas questões podem ser direct—language: “Como descreve estas atividades de lobbying ?”, ou de interação hipotéticas, “Se esteve a falar com outro lobista, o que chamaria a esse encontro?”. Este último exemplo é normalmente mais fácil de ser respondido porque faz com que o entrevistador assuma que está a falar com um especialista de outra área, colocando-o à vontade para abordar a fundo questões da sua área.   De modo a termos uma perspetiva o mais real possível daquilo que acontece nas redações informativas em Portugal, decidimos selecionar um conjunto de seis jornalistas, entre editores e redatores, que trabalham diariamente nas plataformas digitais de alguns dos principais meios de informação em Portugal. Foram selecionados jornalistas de meios de comunicação com trabalho na área digital em Portugal. O JN é o meio líder da informação digital no nosso país e um dos mais antigos órgãos de comunicação social portugueses. A RR é reconhecida como uma das principais marcas de referência do jornalismo online, com uma forte aposta nos projetos multimédia. Por fim, o MF é um órgão nativo no universo digital, destacando-se como um dos sites mais importantes de informação desportiva em Portugal.   Seguindo a técnica das entrevistas semiestruturadas, selecionamos o seguinte conjunto de jornalistas:  

• JN: Manuel Molinos e Miguel Conde Coutinho 
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• RR: Maria João Cunha e Sílvio Vieira 
• MF: Luís Sobral (atualmente a desempenhar funções diretivas na Federação Portuguesa de Futebol) e João Tiago Figueiredo   Todos estes jornalistas nos apresentaram dados importantes sobre o desafio inerente ao trabalho numa redação jornalística e à pressão que o fenómeno do digital acarreta. Questões como a nem sempre fácil adaptação das redações ao fenómeno do digital serão alguns dos pontos expostos na apresentação dos resultados das entrevistas. As entrevistas foram realizadas entre o final de 2014 e os primeiros meses de 2016, presencialmente, nas respetivas redacções.  1.7- Observação participante  O processo de observação participante surge em complementaridade com as diferentes metodologias de investigação acima mencionadas e tem como principal objetivo entrar em contato com os atores principais. Através desta opção metodológica, o investigador pode compreender o mundo social do entrevistado, uma vez que partilha da condição humana dos indivíduos que observa. É precisamente neste sentido, aplicado de uma forma particular às investigações desenvolvidas no campo do jornalismo, que Hebert Gans (1999: 540) explica que a técnica de observação participante é particularmente útil na medida em que permite a elaboração, a explicação e até o desmascarar das técnicas usadas na redação. O autor vai ainda mais longe, referindo que se trata do seu método preferido.  Trata-se de uma técnica de investigação que tem o poder de aproximar os investigadores das pessoas, uma vez que permite observar o que se faz, ao contrário de outras técnicas empíricas que se limitam a reportar aquilo que as pessoas dizem sobre o que fazem. O investigador é um ator social e o seu espírito pode aceder às perspetivas de outros seres humanos, ao viver as mesmas situações e os mesmos problemas que eles. Deste modo, compreendemos que a observação participante pode ser um meio adequado ao investigador que pretende compreender um meio social, que, à partida, lhe é estranho ou exterior e que lhe vai permitir integrar-se progressivamente nas atividades das pessoas que nele vivem (Lessard- Hébert et al., 2005).  
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Almeida e Pinto (1995: 105) vão ao encontro desta ideia ao explicar que o método de observação participante é a “inserção do observador no grupo observado”. Ou seja, e tendo em conta as duas propostas aqui elencadas, o nosso principal objetivo aquando da realização desta tarefa é estar no local onde a ação se desenrola: uma redação jornalística. A nossa pretensão alinha-se naquilo que Berger (2000: 161) entende como sendo a técnica de observação participante: uma técnica qualitativa que concede a possibilidade de estudar pessoas em situações reais.  A aplicação desta técnica, tal como o próprio nome demonstra, implica que o investigador se envolva, num qualquer grupo ou organização que esteja a ser estudado. Este método apresenta três vantagens importantes:  

• Ajuda a compreender aquilo que está a acontecer num determinado grupo que estamos a observar. Se dedicarmos algum tempo a um determinado grupo ou pessoa, vamos ver aspetos da realidade que não eram evidentes no início do processo de análise; 
• Ajuda a determinar que perguntas devem ser feitas aos informadores. Os observadores participantes dão-se a conhecer ao grupo e aos membros do grupo que estão a estudar, ficando assim com total liberdade para fazer as perguntas que entendam necessárias para as fases posteriores do trabalho; 
• É uma forma discreta de obter informação sobre os grupos e o seu comportamento. Em alguns casos, é possível tomar notas e gravar entrevistas com os indivíduos que estamos a analisar.   Podemos ainda referir a diferença que existe entre aquilo que é, por um lado, a observação participante ativa e, por outro, a passiva. Na primeira forma de envolvimento, o observador deve registar os dados após o período de observação, ao passo que, numa forma mais passiva, o registo acontece durante esse período. De forma a potenciar este tipo de estratégia, os investigadores devem ser capazes de encontrar um equilíbrio entre dois papéis: ser um participante e um observador. Neste sentido, têm que escapar à tentação de serem nativos, ou seja, tão imersos na atividade do grupo que perdem completamente a sua objetividade.  
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O principal objetivo quando se aplica a técnica de observação participante é alcançar um conhecimento mais intimo em relação ao grupo de pessoas que são o principal assunto da investigação. Esta tarefe deve, então, ser desenvolvida no local natural desse grupo. De acordo com Matthews e Ross (2010: 257) existem três pontos que justificam a aplicação da técnica de observação participante: 

• Leva a crer que o investigador estará menos tentado a impor a sua própria realidade social e interpretações relativas ao universo social que está a investigar; 
• Pode, em alguns casos, fazer aceder o observador participante a áreas que normalmente não podem ser estudadas; 
• Ajuda a compreender a razão de determinas práticas acontecerem e a forma como elas surgem e se alteram ao longo do tempo.  Deste modo, compreendemos que a observação participante é muitas vezes associada à técnica de entrevista, normalmente no âmbito da triangulação de dados, em particular no que diz respeito às opiniões ou crenças que os inquiridos têm sobre os acontecimentos que os tocam.   Um dos pressupostos que orientou o nosso trabalho de doutoramento desde o seu início foi a vontade em assumir um papel ativo, o mais próximo possível dos agentes que nos propusemos a analisar. Assim, é com naturalidade que decidimos desenvolver a tarefa de observação participante no interior de algumas das mais importantes redações informativas em Portugal: JN, RR e MF. Num somatório de mais de três semanas, estivemos cerca de seis dias em cada uma das redações mencionadas. Cumprindo um horário pré-estabelecido, acompanhando as escalas de serviço que se iniciavam da manhã, foi possível trabalhar perto da ação. Em todas as redações fomos colocados junto dos jornalistas que trabalhavam para as plataformas digitais. Tivemos ainda a oportunidade de conhecer outras secções e a forma como se organizam para trabalhar. Este conhecimento transversal a toda a redação foi de primordial importância, principalmente no que diz respeito ao estudo do fenómeno da convergência.  Durante estas semanas, em 2014, foi possível trocar ideias de trabalho com os vários jornalistas que nos acompanharam. As dificuldades de trabalhar com a pressão do tempo, num contexto marcado pela falta de meios disponíveis são alguns dos apontamentos que iremos expor no ponto reservado à apresentação dos resultados da observação participante.  
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2- Estudo de caso e resultados  Depois de termos explicado o processo metodológico seguido no nosso estudo de caso, é chegada a hora de apresentarmos os resultados do nosso trabalho, divido pelas diferentes plataformas analisadas. Começaremos por analisar os dados recolhidos no estudo de caso, que se prolongou por mais de um mês, num total de 13 meios analisados, de sete diferentes países.  Seguiremos para a apresentação dos elementos mais importantes recolhidos das entrevistas que fizemos a jornalistas e editores de três meios portugueses. Apresentaremos ainda o resultado das três semanas de observação participante que desenvolvemos nas redações onde estivemos inseridos. 2.1 – Sites: a consistência de conteúdos e a eterna promessa de participação  Na nossa análise apontamos para uma observação global a fim de compreender como é que as diferentes plataformas digitais funcionaram na cobertura informativa do Campeonato do Mundo de Futebol do Brasil. Antes demais, é necessária a observação do trabalho desenvolvido através dos sites informativos. Decidimos iniciar a nossa observação, analisando esta plataforma por se tratar daquela que apresenta um maior nível de maturidade. Em primeiro lugar, podemos destacar a forma como o repurposing ou shovelware, prática bastante comum no início da atividade jornalística na web (Erdal, 2009; Bastos, 2010), foi menos visível. O número de elementos de vídeo assim como as infografias demonstram o modo como este tipo de plataforma conseguiu, durante este Campeonato do Mundo, assumir um papel mais próximo de todo o potencial que a Internet confere. Neste ponto, foi possível identificar um conjunto de sinais de convergência de conteúdos, identificado como eixo horizontal (Erdal, 2011; Westlund, 2013). Assim, foi comum encontrar nas mesmas peças conteúdos de vídeo e imagem. Devemos, no entanto, referir que, em várias situações, os conteúdos operaram de uma forma desconectada, quase sobrepostos, sem uma ligação própria aos estados mais avançados do fenómeno de convergência.  Detendo-nos na forma como as redações trabalham, no âmbito do eixo vertical, compreendemos alguns sinais deste tipo de convergência. De facto, parte dos vídeos presentes 
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nos vários sites analisados foram desenvolvidos por canais televisivos. O Maisfutebol e a RTP são exemplos de um fenómeno que, como veremos através dos dados, se apresenta global. Vídeos provenientes da TVI24 e da RTP Informação estão entre os conteúdos mais vezes identificados no site do Maisfutebol e da RTP, respetivamente.  Um dos pontos mais importantes para a nossa investigação passa precisamente pela análise das oportunidades criadas para consumos mais ativos por parte dos públicos. Para além das caixas de comentários, que têm uma presença residual, apenas as ligações para as plataformas de media social se aproximam da ideia de participação. Trata-se, porém, de um conjunto de sinais muito mais próximo daquilo que entendemos como sendo a integração e não a participação (Quick & Feldman, 2011; Lopes, et al., 2013). A opção de partilhar as notícias nos media sociais, com especial destaque para o Facebook e o Twitter, demonstra a forma como estas plataformas foram encaradas como elementos promocionais, agregando leitores para os sites.  2.1.1- A convergência como elemento da maturação das plataformas web  No que se refere aos sites informativos, procuramos analisar a evolução do número de notícias publicadas em cada um dos momentos do jogo52.                                                            52 Notícias por momento de jogo: Pré-jogo: 317; Jogo:397; Pós-jogo: 583 
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O primeiro elemento que podemos destacar indica-nos que não existe um padrão entre os vários meios que compõem a nossa amostra. Entre as 1297 peças informativas recolhidas, observámos que os vários meios seguiram uma lógica própria. Quando analisámos cada um dos meios de forma distinta, é possível observar que são os do Reino Unido aqueles que apresentam um padrão mais comum. Foi no momento pós-jogo que se registou um maior volume informativo. Contrariamente ao que vamos ver na análise do Twitter, o momento jogo não mereceu um grande acompanhamento. Logo aqui fica demonstrada a tendência de que estas plataformas informativas são mais utilizadas numa lógica de análise, com textos mais elaborados, detalhando os principais momentos de cada partida. Aqui o imediatismo não foi explorado da mesma forma que nas redes de media social, como veremos na análise ao que foi feito no Facebook e no Twitter.  É o Brasil o país que apresenta uma média superior de notícias por jogo, com cerca de 96. Tal como vai ser possível constatar na análise sobre os temas presentes em cada uma das peças, este elevado número de notícias fica principalmente a dever-se ao facto de o Mundial ter acontecido no Brasil, o que contribuiu para momentos noticiosos que muitas vezes foram além do que acontecia dentro do campo.   

Figura 13- Evolução das publicações de notícias por momento de jogo 
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Tendo em conta que os diferentes meios analisados neste nosso estudo têm uma larga experiência no jornalismo online, com alguns nativos incluídos na nossa amostra, procurámos também compreender o fenómeno da convergência de conteúdos.   
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Através da figura 14 é possível verificar que o texto e a imagem são os conteúdos que aparecem mais vezes nas notícias publicadas por cada um dos meios53. Todos os meios analisados utilizaram o texto na totalidade das notícias recolhidas, seguindo-se a imagem (81%) e o vídeo (30%).  Por seu turno, as infografias apenas foram utilizadas em 4% das notícias recolhidas. Se, por um lado, podemos destacar o conjunto de meios que compõem o Reino Unido pelo facto de terem a imagem e o texto em todas as notícias publicadas, o Olé, da Argentina, assim como a Marca e a Mediaset, de Espanha, assumem-se como bons exemplos no que se refere à utilização de vários conteúdos na mesma peça. Desta forma, verificámos que o Olé contou com 60% de vídeos nas suas notícias, ao passo que o conjunto de meios de Espanha somou 45%.  Recorrendo à mesma estratégia utilizada na análise que desenvolvemos a outras plataformas, procurámos conhecer os casos em que se verificou a combinação de diferentes conteúdos numa única peça informativa.                                                           53 Total de conteúdos: Texto: 1297; Imagem: 1046; Vídeo: 839; Infografia: 46; Outros: 329 

Figura 14-Percentagem dos conteúdos utilizados nas peças informativas 
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              Através dos resultados apresentados no gráfico, compreendemos que os conteúdos que mais vezes se associaram na mesma peça foram o texto e a imagem (1046 peças), seguindo-se o texto e o vídeo (389) . Para além disso, verificámos que as combinações mais elaboradas, como o texto, a imagem e o vídeo (19 peças), ou texto, a imagem, o vídeo e a infografia (uma peça) foram utilizadas com menor frequência, comprovando novamente que a convergência de conteúdos, mesmo em plataformas mais experimentadas, como os sites, continua a ter um longo caminho a percorrer.  Analisando individualmente cada um dos meios da nossa amostra, podemos destacar os sites do Brasil, que combinaram mais do que dois conteúdos diferentes em 100 peças informativas e o Olé, da Argentina, que seguiu esta lógica em 96 notícias.  Para compreender a forma como os diferentes meios utilizaram os sites informativos para a cobertura informativa do Campeonato do Mundo de Futebol, procedemos à análise do tamanho das peças publicadas.   Figura 15-Percentagem das peças informativas com mais do que um conteúdo 
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No caso dos sites, é possível verificar que existe um certo equilíbrio no que se refere ao tamanho das notícias54. Apesar do tamanho grande continuar a ser dominante, constatámos que não existe uma diferença em relação aos números apresentados no que se refere às notícias médias e pequenas, contrastando com os resultados obtidos na análise que desenvolvemos às apps, em que o número de notícias grandes foi claramente superior ao das outras categorias. Neste ponto do nosso estudo, podemos destacar os media franceses que contabilizaram 30% de notícias médias e 42% de notícias pequenas e o Olé, da Argentina, com 35% de notícias médias e 43% de notícias pequenas. Procurámos também compreender quais as temáticas que mereceram maior atenção por parte dos diferentes meios que fazem parte da nossa amostra55.                                                            54 Tamanho das notícias: Grandes: 478; Médias: 407; Pequenas:412 55 Total de temas explorados nas redes: Adeptos: 194; Factos desportivos:430; Factos não desportivos:63; Jogo: 476; Media: 47; Outros. 87.  

Figura 16-Tamanho das notícias utilizadas nas apps 
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Através dos valores apresentados, compreendemos facilmente que o tema mais explorado ao longo da nossa análise foi o jogo. Como iremos ver a seguir, grande parte das notícias relacionadas com esta temática surgiram depois do jogo terminar, numa lógica de análise à partida. Neste ponto, podemos ainda referir a categoria factos desportivos. As micro-categorias seleções e outros jogos foram aquelas mais vezes referenciadas. Ambas dizem respeito aos acontecimentos que marcaram o dia-a-dia de outras equipas que não aquela que estava em jogo. O maior espaço que este tipo de temática teve nos sites reforça a ideia de que este tipo de plataformas é mais vezes utilizado para análises mais elaboradas e não tanto para informações instantâneas e imediatas. Também os adeptos mereceram um acompanhamento interessante por parte dos sites informativos que analisámos. Porém, enquanto que as plataformas de media social deram um destaque especial às partilhas, os sites reservaram um espaço maior para a ação no terreno e para as celebridades. Conseguimos, assim, compreender que os sites não foram tão utilizados como uma forma de os seguidores assumirem um papel mais ativo ao longo do campeonato do mundo. Apesar do constante apelo feito através das novas plataformas de informação para a partilha de conteúdos, esses conteúdos não foram utilizados nos sites, ficando apenas reservados, a espaços, para as redes de media social.  

Figura 17-Temas explorados nos sites informativos 
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Ainda no que diz respeito à análise dos temas mais abordados durante o Campeonato do Mundo de Futebol do Brasil, quisemos compreender em que momento do jogo é que cada um dos temas surgiu com maior frequência.                   Em primeiro lugar, é importante mencionar que a maioria das notícias está concentrada nos momentos pós-jogo (45%). Assim, apenas a categoria relativa aos factos desportivos atingiu o maior número de referências durante o jogo. O exemplo que nos permite compreender melhor a forma como estas plataformas foram utilizadas numa lógica de análise surge com a categoria jogo. Apesar de incluir um conjunto de micro-categorias relacionadas com os momentos da partida, foi depois do jogo que surgiram mais peças relacionadas com esta mesma categoria. Assim, compreendemos que os sites, em vez de serem empregados com um perfil imediato, foram enquadrados como elementos para serem utilizados à posteriori, para a análise dos diferentes jogos.      Figura 18-Evolução dos temas por momento do jogo 
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2.1.2- A condição natural do citizen-in-waiting  Um dos pontos chave do nosso estudo está relacionado com as oportunidades criadas para a integração dos cidadãos no processo informativo. Deste modo, procurámos compreender quais as oportunidades levantadas para um comportamento mais ativo por parte dos públicos nos vários sites analisados no nosso estudo, dando um destaque particular aos media sociais. Num primeiro nível de análise, apenas a BBC Sport e o SW não concedem aos seus públicos a oportunidade de comentar os vários textos informativos. São estes os únicos elementos que nos seus portais informativos não permitem que os públicos expressem a sua opinião em relação ao assunto noticiado. Apesar desta possibilidade se encontrar presente nos outros meios, não identificámos qualquer resposta por parte dos jornalistas às perguntas dos leitores. Neste estudo, as caixas de comentários assumiram-se como verdadeiras caixas de ressonância, perpetuando aquilo que Livingston (2010) identificou como o estado de citizens-in-waiting .  Num segundo nível, e prestando uma atenção mais cuidada ao papel dos media sociais, constatamos que todos os sites integraram estas plataformas, mas apenas como elemento de partilha, reforçando novamente o perfil meramente promocional com que estes elementos foram utilizados na cobertura informativa deste evento.   2.2- Facebook e Twitter: a afirmação do público como audiência  A ideia do #estádioglobal, inicialmente proposta pela FIFA, está claramente relacionada com a linguagem dos media sociais. Desse modo, procurámos ao longo do nosso estudo compreender de que forma estas plataformas foram utilizadas durante o Campeonato do Mundo de Futebol no Brasil. Em primeiro lugar, é importante destacar que todos os meios que comportam a nossa amostra utilizaram estas plataformas. O Twitter, sendo um meio direcionado para a comunicação minuto-a-minuto, foi mais utilizado numa lógica de relato, com informações relativas aos principais lances de cada partida. Foi, inclusive, nos meios que não disponibilizaram apps minuto-a-minuto, a plataforma utilizada para esse fim. Tratando-se de uma rede com um limite de caracteres, primou pelas mensagens curtas sem, no entanto, abdicar de utilizar conteúdo multimédia. A este 
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nível, podemos destacar a utilização de softwares como o Vine, desenhados especialmente para este tipo de ambiente.  Por seu turno, o Facebook foi mais utilizado para a publicação de conteúdos mais extensos, antes e pós jogo. Não tendo caraterísticas de imediatismo, o número de posts durante o jogo é menor do que no Twitter, sendo mais frequente a comunicação antes e pós jogo. Também na rede social fundada por Zuckerberg procurou-se explorar as oportunidades criadas para um ambiente multimédia, optando-se, na grande maioria dos casos, por mais do que um conteúdo no mesmo post. Curiosamente, e abrindo a discussão para as questões relacionadas com a integração dos seguidores nas redes, identificamos o link como o segundo tipo de conteúdo mais vezes utilizado nesta rede, logo a seguir ao texto. Entendemos este facto como uma estratégia utilizada para captar audiências para outras plataformas, como os websites, ou até os canais televisivos onde os jogos foram transmitidos. Para além disso, poucas foram as vezes em que os jornalistas responderam aos seguidores. Numa altura em que o selfie stick é quase um elemento obrigatório na rotina de cada um, os conteúdos provenientes dos seguidores foram as fotografias nos estádios ou nas fans fest, onde milhares de pessoas, um pouco por todo o mundo, se juntaram para assistir às partidas.  Contrariamente ao que seria de esperar, estas redes não foram usadas para abrir verdadeiras janelas de oportunidade para a participação dos seguidores. Tal como constatado no Europeu de Futebol de 2012 (Lopes et al., 2013), as redes de media social foram mais um elemento promotor do egocasting, eternizando a promessa da participação, através de estratégias que visaram capitalizar os seguidores como audiência.   2.2.1- Os media sociais como caminho para outras plataformas  Começámos a nossa análise por compreender a relação entre o número de posts e tweets e o momento de jogo, através da amostra de 3195 tweets e 665 posts.  
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Se no Facebook é possível observar que não existe uma grande variação de posts nos diferentes momentos do jogo – à exceção do caso português56 - , no Twitter é visível um maior número de tweets durante o jogo face a todos os outros momentos da partida. Por um lado, podemos compreender este padrão pelo facto de ser esse o momento de jogo com mais minutos. Por outro lado, este perfil vai ao encontro da tendência já evidenciada no nosso enquadramento teórico onde vários investigadores defendem que o Twitter é comummente compreendido como uma ferramenta para ser utilizada ao mesmo tempo que os eventos acontecem. De facto57, 54% dos tweets foram desenvolvidos durante o jogo, face aos 19% e 27% contabilizados no pré-jogo e no pós-jogo, respetivamente. Por seu turno, 46% dos posts concentraram-se nos momentos do jogo, sendo que no pré-jogo foram recolhidos 19% e no pós-jogo 35%. Em relação ao número total de mensagens em cada uma das plataformas, o Twitter destaca-se novamente em relação ao Facebook, sendo comum a existência de médias próximas às de 90 tweets por jogo, ou seja, cerca de um por minuto58. São novamente reforçados os indícios que apontam esta ferramenta como sendo um media social de ação, muitas vezes associado a consumos em mobilidade. Devemos, ainda, acrescentar o limite de caracteres por mensagem                                                         56 Este tipo de perfil do Facebook em Portugal, bastante semelhante à realidade verificada no Twitter em outros países, pode resultar da elevada percentagem de utilizadores de Facebook em comparação com o número de usuários do Twitter. 57 Posts por momento de jogo: Pré-jogo: 162; Jogo:290; Pós-jogo: 213 Tweets por momento de jogo: Pré-jogo: 622; Jogo:1703; Pós-jogo: 870 58 Média de posts por jogo: 21 Média de tweets por jogo: 100 

   Figura 20-Número de posts por momento de jogo Figura 19- Número de tweets por momento de jogo 
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nesta ferramenta como um elemento que contribuiu para um maior volume de mensagens. A este nível, podemos destacar o Olé, da Argentina, e o Maisfutebol, em Portugal, que utilizaram este meio numa lógica de minuto-a-minuto, durante os jogos analisados. Paralelamente ao que foi feito nas apps minuto-a-minuto, ambos os meios utilizaram o Twitter para informar os seguidores do que ia acontecendo durante os jogos.   No Facebook, verificámos um volume mais reduzido de posts nos diferentes momentos de cada um dos jogos. Este perfil reforça a nossa posição que aponta o Facebook como uma plataforma utilizada de forma mais elaborada. Não tanto como um elemento conotado com a ação, até por não ter um limite de carateres nas mensagens, como acontece com o Twitter. No que se refere à utilização individual de cada um dos meios, podemos destacar a RTP, de Portugal, e a ESPN, do Brasil, como os meios que mais vezes utilizaram o Facebook59.                                                           59 O Facebook é muito mais utilizado em todos estes países do que o Twitter 

Figura 21-Exemplo de tweets durante os jogos 



 296
Um dos objetivos do nosso trabalho é compreender de que forma os diferentes meios aproveitam as oportunidades das várias plataformas informativas que hoje têm ao seu dispor para uma experiência multimédia mais rica. No que toca a estas duas redes de media social, compreendemos que não existe uma grande diferença: tanto no Facebook como no Twitter há uma utilização reduzida do seu potencial multimédia60. O texto é o conteúdo mais presente na nossa investigação. Em praticamente todas as mensagens disponibilizadas nas duas plataformas, fomos confrontados com a presença de conteúdo textual. Tanto a imagem como o vídeo foram utilizados de forma reduzida, contrariamente ao que acontece com os links, que em ambas as plataformas surgem em segundo lugar. Trata-se de um elemento que nos remete para um tipo de mensagem mais promocional, uma vez que foi utilizado pelos diversos meios de forma a encaminhar os utilizadores para outras plataformas.  No Twitter, foi a BBC que mais vezes utilizou a imagem, enquanto que no Facebook podemos destacar a RTP. Por seu lado, em relação à utilização do vídeo no Facebook, foi o Olé que mais vezes apostou na utilização deste tipo de conteúdo, enquanto que no Twitter foi o MF.                                                           60 Conteúdos presentes nas redes: Texto - Facebook: 657, Twitter: 3197; Imagem: Facebook: 459, Twitter: 766; Vídeo: Facebook 23, Twitter: 23; Link: Facebook 528,Twitter: 1481; Tag : Facebook: 92, Twitter: 341; Outros: Facebook:11, Twitter: 729. 

Figura 22-Conteúdos utilizados nas redes digitais 
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  Neste ponto, pretendemos também compreender quais os temas mais abordados nestas redes e as diferenças na forma como as duas plataformas foram utilizadas para a cobertura deste evento.            Sustentados pelos números apresentados no gráfico, concluímos que a categoria temática que mereceu mais atenção foi a do jogo, destacando-se em relação às demais de forma mais clara61. O maior número de elementos contabilizados no Twitter está relacionado com o perfil minuto-a-minuto desta plataforma. O Twitter foi utilizado com informações constantes, de forma                                                         61 Total de temas explorados nas redes: Facebook: Adeptos: 24; Factos desportivos:73; Factos não desportivos:22; Jogo: 312; Media: 196; Outros. 38. Twitter: Adeptos: 340; Factos desportivos:430; Factos não desportivos: 107; Jogo: 1748; Media: 420; Outros: 150.    Figura 23-Exemplo de tweet e post com link 

Figura 24-Temas explorados nos media sociais 
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imediata, relacionadas com a atividade desenvolvida no terreno de jogo. Deste modo, compreendemos a existência de um maior número de tweets, em comparação com o total de posts, relacionados com os lances do encontro. Por sua vez, existe um maior volume de posts sobre a categoria seleção do que tweets. Fica, assim, demonstrada a tendência do Facebook para conteúdos mais reflexivos. A categoria media surge em segundo lugar na nossa análise. Podemos relacionar este valor com o elevado número de links, uma vez que foram as categorias promoção de conteúdos e o apelo à participação aquelas que mais contribuíram para o elevado número de posts e tweets relacionados com os media. Assim, estes elementos são muitas vezes utilizados como um mero elemento promocional daquilo que foi publicado noutras plataformas, como os sites informativos. Um outro elemento que distingue o Facebook e o Twitter está relacionado com o maior número de tweets identificados com os adeptos em comparação com o número de posts. Este valor está principalmente relacionado com postagens feitas em torno da atividade dos adeptos e da partilha de conteúdos. Foi através do Twitter que os media partilharam mais conteúdos provenientes dos seguidores, num número ainda assim reduzido, quando comparado com o total de apelos feitos à participação dos seguidores. Este contraste, entre o total de apelos e o número de posts com origem nos conteúdos provenientes dos adeptos, reforça o perfil promocional destas plataformas, muitas vezes utilizadas para aumentar audiências.  Os factos desportivos é outra das categorias que apresenta um número considerável de referências em ambas as plataformas, fruto principalmente dos posts relacionados com as seleções ou dos tweets construídos em torno de outros jogos.   
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Neste momento do nosso trabalho, o nosso objetivo foi relacionar os temas com o momento de jogo. Num primeiro olhar, são facilmente visíveis as diferenças existentes entre as duas plataformas na forma como utilizaram cada um dos momentos do jogo. Enquanto no Pré-jogo, no Facebook, a aposta mais comum foram os factos desportivos, no Twitter os media apostaram nas narrativas relacionadas com os adeptos. Sem qualquer surpresa, o momento jogo é claramente marcado por posts e tweets relacionados com o jogo.  É, também, no momento jogo que encontramos mais elementos relacionados com os adeptos no Facebook, e com os factos não desportivos no Twitter. Finalmente, o momento pós-jogo foi utilizado pelos diferentes meios para posts no âmbito dos media e para tweets relacionados com os factos desportivos.  2.2.2- A caixa de ressonância como fenómeno intrínseco ao #estádioglobal   A análise do #estádioglobal através da perspetiva dos media sociais surge também com o objetivo de compreender o papel que estas ferramentas tiveram para a construção de um ambiente informativo mais ativo. Desta forma, através dos gráficos (fig. 27; 28; 29) analisámos como é que os seguidores acompanharam as partidas a partir das oportunidades de integração que as duas plataformas promovem.   

  Figura 26-Evolução dos temas por momento de jogo no Facebook Figura 25- Evolução dos temas por momento de jogo no Twitter 
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  Apesar de existir um maior número de mensagens no Twitter face aos números do Facebook, é o Facebook que soma um maior número de interações no nosso estudo62. Assim, verifica-se a existência de um maior número de likes no Facebook do que no Twitter e de partilhas face aos retweets. Outro dos pontos que distingue as duas plataformas está relacionado com o facto do Twitter ter um maior número de retweets do que de likes e do Facebook somar mais likes do que shares.  Analisando estes números por momento de jogo, constatámos que no Facebook existem mais interações dos seguidores durante o pós-jogo. Em contrapartida, até pelo maior número de tweets que existe nesse momento, é durante o jogo que o Twitter recebe mais atividade por parte dos seguidores. Em ambos os casos, reforçamos a ideia que indica o Twitter como uma ferramenta a ser utilizada ao mesmo tempo que a ação se desenrola e o Facebook como uma plataforma que merece mais reflexão, tanto de quem escreve como de quem lê.  Porém, em nenhuma das redes se verificou uma atenção especial à atividade dos seguidores. Tal como afirmámos anteriormente, foram raras as situações em que houve um feedback, por parte dos jornalistas à atividade dos seguidores. Assim, podemos conceber os media sociais como meras caixas de ressonância, em que o público se perpetua como audiência, ficando a falar entre si, comprometendo as reais oportunidades do ambient journalism (Hermida, 2010; Bruns, 2011).                                                           62 Total de interações: Facebook: Partilhas: 276490; Gostos: 2108804; Comentários: 175553 Twitter: Retweets: 163567; Gostos: 89204 

Figura 27-Evolução de likes e gostos durante o jogo Figura 28-Evolução de shares e retweets ao longo do jogo Figura 29- Evolução comentários ao longo do jogo 
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2.3- Notícias nas Apps: O repurposing como elemento denominador  As aplicações informativas constituem a principal resposta por parte das empresas de comunicação social ao desenvolvimento dos periféricos de informação móvel. Desta forma, é com naturalidade que encaramos a aposta que os vários meios analisados fizeram na cobertura do Campeonato do Mundo de Futebol do Brasil.  Porém, em termos informativos, as plataformas móveis não foram mais do que um verdadeiro repositório dos conteúdos disponibilizados pelos sites informativos. Trata-se de uma afirmação que tem por base a falta de personalização dos conteúdos para estas plataformas. Tanto ao nível do tamanho, como da tipologia dos conteúdos, o material informativo que encontramos nas apps informativas é exatamente o mesmo existente nos sites, o que contribui para pouco mais do que uma experiência de repurposing. Tal como foi identificado na observação participante desenvolvida nas redações portugueses, são utilizados diferentes softwares que levam as notícias dos sites para as aplicações, sem que se promovam grandes diferenças ao nível dos conteúdos. Neste contexto, podemos afirmar que os media analisados têm ainda um longo caminho a percorrer no que toca à convergência de conteúdos, já que a prática mais comum é o repurposing, longe de se aproveitar todo o potencial que estes aparelhos comportam. No que se refere às oportunidades desenvolvidas para consumos mais ativos, a realidade é bastante semelhante à das páginas web. Aqui, todas as aplicações permitiram a partilha de conteúdos através das redes de media social. Trata-se, tal como foi identificado na análise desenvolvida aos sites informativos, de um comportamento algo promocional, que visa captar audiências para outras plataformas. Além disso, foram escassas as situações em que se abriram oportunidades para comentários às notícias. Mesmo nos casos em que se verificou essa possibilidade, não foi possível identificar qualquer resposta por parte dos jornalistas, condicionando a concretização de uma experiência verdadeiramente ativa por parte dos seguidores.   
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2.3.1- Uma experiência desintegrada da verdadeira convergência de conteúdos  Apesar de prestarmos uma atenção mais particular à forma como os vários media utilizaram as plataformas móveis para a narração dos diferentes jogos numa lógica de minuto-a-minuto, procuramos igualmente analisar, sempre que possível, as peças informativas disponibilizadas nessas apps63.            Deste modo, num primeiro nível, o nosso objetivo passou por compreender a relação entre o número total de notícias e o momento de jogo. Uma das primeiras conclusões que se retira desta observação é que não podemos encontrar um padrão comum entre os vários elementos analisados. Mesmo quando encaramos cada um dos meios de forma individual, é possível compreender que o número de notícias por momento de jogo variou, não sendo identificado um perfil comum ao longo de todo o campeonato. Trata-se de uma lógica bastante semelhante à dos sites informativos. Neste ponto, é importante destacar as aplicações de L´Équipe, do Olé e do Maisfutebol. Entre os vários elementos analisados, estas foram as que apresentaram uma média mais elevada no que se refere ao número de notícias em cada jogo.  Ao longo da nossa pesquisa, estivemos sempre atentos aos vários sinais de convergência apresentados, nomeadamente no que toca aos conteúdos disponibilizados. Deste modo,                                                         63 Notícias por momento de jogo: Pré-jogo: 137; Jogo:177; Pós-jogo: 205 Figura 30-Média de notícias por momento do jogo 
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procurámos compreender de que forma os vários meios usaram os periféricos móveis para uma experiência verdadeiramente multimédia64.            Através da nossa análise, constatámos que não existe uma grande exploração de diferentes conteúdos além do texto (100%) e da imagem (79%). As notícias onde foi possível encontrar conteúdos com vídeo (24%) ou infografia (1%) foram residuais, apresentando valores mais reduzidos do que outros conteúdos mais básicos. Analisando estes números de forma isolada, concluímos que a BBC foi a aplicação que usou mais vezes o conteúdo imagem. O vídeo foi um tipo de conteúdo amplamente explorado pelo meio que representa a Argentina, o Olé, que, juntamente com os meios franceses, explorou satisfatoriamente as infografias. Neste caso, procurámos ir ainda mais longe através da análise das peças que combinaram mais do que um tipo diferente de conteúdos.                                                            64 Total de conteúdos: Texto: 519; Imagem: 410; Vídeo:127; Infografia:4; Outros: 85 

Figura 31-Percentagem dos conteúdos utilizados nas peças informativas 
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            Assim, o mais comum foi a combinação Texto + Imagem (410 peças), seguindo-se a combinação Texto + Vídeo (127 peças). Entre as peças informativas que juntaram mais do que dois conteúdos diferentes, podemos destacar as 95 peças em que o Texto foi combinado com a Imagem e com o Vídeo. Apenas num único caso, através do L´Équipe, foi possível encontrar a combinação de mais do que três conteúdos. Entre as várias aplicações que compõem a nossa amostra, podemos destacar a do L’ Équipe e a do Olé como as que contribuíram de forma mais relevante para um ambiente multimédia, longe ainda do que se pode aspirar para se obter um verdadeiro nível de convergência. Ainda no que se refere aos conteúdos, seguindo os passos de trabalhos anteriores (Neto, 2014; Lopes & Neto, 2014), procurámos compreender o tamanho de cada uma das peças recolhidas, como forma de observar a adaptação dos diferentes meios à emergência e desenvolvimento dos periféricos de informação móvel. Neste sentido, e apesar dos avanços verificados, constatámos um número mais elevado de notícias grandes (241), em relação às notícias médias (138) ou às pequenas (100).    Figura 32-Percentagem das peças informativas com mais do que um conteúdo 
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            Considerando estes números, percebemos que é ainda longo o caminho a percorrer no que toca à convergência de conteúdos nos periféricos de informação móvel. Tal ideia pode ainda ser suportada pelo elevado número de peças grandes – superiores ao espaço disponibilizado pelo smartphone da Apple –, demonstrando a necessidade de se trilhar mais caminho em direção à adaptação plena das empresas jornalísticas ao móvel.  À semelhança do que aconteceu com as outras plataformas que compõem a nossa amostra, decidimos analisar a forma como os diferentes temas foram integrados através das notícias disponibilizadas nas apps65.                                                           65 Total de temas explorados nas apps minuto-a-minuto: Adeptos: 37; Factos desportivos: 138; Factos não desportivos:15; Jogo: 220; Media: 22; Outros. 87.  

Figura 33-Tamanho das notícias utilizadas nas apps 
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O primeiro elemento que podemos destacar é o perfil bastante semelhante que existe entre as notícias publicadas nas aplicações para periféricos móveis com aquelas que foram difundidas através dos sites informativos. Tal como nestas plataformas, a categoria jogo foi aquela que contabilizou um maior número de notícias, sendo que em ambos os casos foi a categoria seleção a que mais vezes esteve presente. Este resultado demonstra que as aplicações informativas foram utilizadas pelos media de uma forma muito semelhante àquela com que utilizaram os sites informativos. Ao contrário do que aconteceu com as app minuto-a-minuto, com conteúdos instantâneos, relacionados com os principais lances de cada uma das partidas em análise, estas plataformas foram equacionadas para uma consulta mais demorada, com principal incidência nos momentos pós-jogo, como iremos constatar mais à frente. As micro-categorias seleções e outros jogos foram as que mais contribuíram para o facto de a categoria factos desportivos ter atingido um número significativo de notícias ao longo da nossa análise. Por se tratarem de temas relacionados com acontecimentos que não dizem respeito às principais incidências das partidas, reforçamos a nossa posição que demonstra que as aplicações informativas são utilizadas numa lógica de reflexão, para serem consultadas principalmente no final das partidas e não durante o jogo. Entre os vários meios que constituem a nossa amostra, podemos destacar o LE, o MF e o Olé. 

Figura 34-Temas explorados nas apps informativas 
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Fazendo um paralelismo com as redes de media social, podemos colocar as aplicações informativas ao nível do Facebook e as aplicações minuto-a-minuto no mesmo patamar do Twitter. No primeiro caso, o objetivo é uma informação mais longa, reflexiva e de análise. Por seu turno, no segundo grupo o principal objetivo reside em pequenos conteúdos, relacionados com os acontecimentos informativos que estão a acontecer ao mesmo tempo que a informação é divulgada. Consideramos que este segundo grupo pode tirar mais vantagem dos periféricos de informação móvel, uma vez que são consultados em qualquer lugar e de uma forma muito simples, num contexto de news on the move.    Um outro elemento que aproxima esta plataforma dos sites mais tradicionais reside no pouco espaço dado aos conteúdos relacionados com os adeptos. Apesar de termos identificado notícias que apelavam à participação dos adeptos, constatámos que em nenhuma das peças recolhidas foi possível encontrar a categoria partilha online. Foram as micro-categorias ação no terreno e celebridades as que mais contribuíram para o resultado registado na categoria adeptos, com o Olé a comportar o maior número de notícias relacionadas com este tema.                  Figura 35-Evolução dos temas por momento do jogo 
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Os indícios que há pouco levantámos podem ser identificados de um modo mais claro se atentarmos à evolução dos temas por cada um dos momentos de jogo66. Através deste gráfico, compreendemos que apenas duas das categorias, a adeptos e factos não desportivos, registaram um maior número de notícias durante o momento jogo. Além disso, são duas categorias que não estão diretamente relacionadas com as incidências de jogo. De facto, ao atentarmos ao total de notícias, apenas 35% das peças informativas publicadas neste tipo de aplicações foram disponibilizadas durante o tempo de jogo, face aos 39% do pós-jogo e os 26% do pré-jogo.  Assumindo a semelhança clara entre as apps informativas e os sites, podemos utilizar novamente o exemplo da categoria jogo para nos ajudar a compreender de que forma é que estas plataformas foram utilizadas durante a cobertura do Campeonato do Mundo de Futebol do Brasil. Apesar de comportar a micro-categoria lances, que inclui informações relacionadas com os principais momentos do jogo, foi durante o pré-jogo e o pós-jogo que atingiu os valores mais altos. Deste modo, entendemos que fica novamente demonstrada a forma como estas plataformas foram mais utilizadas numa lógica de reflexão dos jogos e não como elemento para informação instantânea.   2.3.2- Os media sociais como elemento captador de audiências  Também neste ponto do nosso trabalho procurámos compreender os espaços disponíveis para um papel mais ativo por parte dos cidadãos. Deste modo, analisámos, por um lado, as oportunidades criadas nas peças informativas e, por outro lado, o papel dos media sociais a este nível. Assim, foi possível compreender que apenas três aplicações permitiram a atividade dos cidadãos nas próprias notícias: L’ Équipe, o Olé e o RTBF. Através da opção dos comentários, os utilizadores tinham a possibilidade de exprimir a sua opinião relativamente a um determinado assunto reportado.                                                            
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             No que se refere à possibilidade de interação através das redes de media sociais, todas as aplicações garantiram a partilha de conteúdos, utilizando estas mesmas plataformas. Esta opção de limitar a interatividade nas redes de media social à partilha dos conteúdos reforça o perfil promocional destas plataformas, tal como foi anteriormente demonstrado.  2.4- Minuto-a-Minuto: a experiência audiovisual longe da palma da mão   Há ainda poucos anos a oportunidade de acompanhar um jogo de futebol longe de casa estava restrita aos rádios que fazem parte do imaginário de qualquer amante deste jogo. Encostado ao ouvido, ou através dos auriculares, o relato radiofónico lá se ia fazendo, sendo esta uma imagem comum a todos aqueles que, impossibilitados de se deslocarem a um estádio ou de acompanhar através da TV, utilizavam este meio para seguir os principais momentos da sua equipa. Até nos próprios estádios que recebem os jogos era possível encontrar adeptos que não dispensavam estes aparelhos para seguirem as partidas que estavam a decorrer no relvado. O desenvolvimento dos periféricos de informação móvel abre um conjunto de oportunidades para quem quer acompanhar um jogo de futebol, independentemente do local onde estiver. Assim, 

Figura 36-Exemplo de opção de comentário no L´Équipe 
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neste nosso trabalho, procurámos compreender quais as oportunidades que foram desenvolvidas no âmbito da convergência de meios, com base no material informativo disponibilizado pelas aplicações móveis para o acompanhamento dos jogos de futebol, numa lógica minuto-a-minuto.   Tendo em conta que grande parte das apps da nossa análise fazem parte de grupos mediáticos onde se integram meios audiovisuais, as nossas expectativas eram elevadas face à convergência de conteúdos e ao carácter multimediático da experiência minuto-a-minuto. No entanto, excluindo algumas imagens e vídeos, este tipo de experiência ficou resumida aos conteúdos textuais. Os vídeos, ou gifs, como alguns dos principais momentos do jogo, tal como os conteúdos áudio, são possibilidades que, quando exploradas, podem levar o minuto-a-minuto para outro patamar.   Também ao nível das oportunidades de second screen não foi possível identificar grandes evoluções. Excetuando as mensagens que apelavam aos consumos nos canais televisivos, não encontramos referências a outras plataformas no sentido de tornar a experiência minuto-a-minuto mais imersiva e multiplataforma.   Ao nível das oportunidades criadas para consumos mais ativos, os bons exemplos dos operadores britânicos e espanhóis são a exceção ao panorama geral. A BBC, a Sky e a Marca criaram, no campeonato mundial de futebol, verdadeiras oportunidades para os seguidores. Não só permitiram perguntas, ou comentários, como responderam a essas intervenções. Além disso, podemos destacar as situações em que os convidados respondiam a algumas das mensagens recebidas. No entanto, estes momentos ocorreram, principalmente, antes do início da partida. Durante os jogos, foram raras as situações em que se integraram as mensagens dos seguidores.   
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2.4.1- A instantaneidade como elemento chave da experiência minuto-a-minuto  Num primeiro nível, procurámos compreender a evolução de posts por momento de jogo67. Tal como nos elementos anteriormente analisados, decidimos agrupar os vários meios por país, de forma a evitar a dispersão da nossa amostra.                Quando olhamos para o gráfico, verificamos a existência de um padrão comum nos vários meios analisados. São os momentos do jogo aqueles que registaram uma média superior de posts. Para além de serem os momentos que englobam um maior número de minutos, incluem também os principais lances do jogo, contribuindo assim para um maior volume de informação.                                                            67 Posts por momento do jogo: Pré-jogo: 200; 1ªparte: 294; Intervalo: 32; 2ªparte: 307; Pós-jogo:41; Prolongamento:8 ; Pós-jogo: 15.   Figura 37-Evolução de posts por momento de jogo 
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           Podemos igualmente verificar que, em algumas das aplicações analisadas, o momento pré-jogo regista um número significativo de posts. Foi precisamente este o momento utilizado pelos vários media para a postagem de mensagens promocionais, fazendo o apelo aos seguidores para acompanharem as partidas através das várias plataformas disponíveis.  Este elemento demonstra que, tal como aconteceu na análise desenvolvida envolvendo os media sociais, as novas plataformas funcionam, invariavelmente, como elementos agregadores de audiências para outras, como a TV ou a rádio. Podemos constatar esta mesma realidade pelo silêncio criado assim que o jogo termina, indicando que a discussão passa a decorrer noutras plataformas, atribuindo um papel secundário ao móvel.  Analisando o desempenho individual de cada uma das aplicações representadas na nossa amostra, podemos destacar as da BBC (média de 200), MARCA (média de 156) e Sky Sports (média de 116) como as que apresentaram médias superiores de posts por jogo. Nestas aplicações, conseguimos encontrar uma média superior à de um post por minuto, o que demonstra a forma como estas aplicações podem ser usadas para a narração de uma partida de futebol de forma contínua.    

Figura 39-Exemplo de posts durante o relato dos jogos do Brasil e Inglaterra Figura 38-Exemplos de posts durante o relato dos jogos de Portugal e França 
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  Texto Áudio Imagem  Vídeo Infografia SW Sim Não Sim Não Sim Globo Sim Não Não Sim Não ESPN Sim Não Não Não Sim Marca Sim Não Sim Não Não TF1 Sim Não Sim Sim Não L´Équipe Sim Não Sim Não Não BBC Sim Não Sim Não Sim Sky Sports Sim Não Não Não Não MaisFutebol Sim Não Não Não Não Tabela 5-Conteúdo disponíveis nas apps minuto-a-minuto Na nossa análise, procurámos igualmente compreender os sinais de convergência através da observação feita dos conteúdos disponibilizados pelos diferentes meios que compõem a nossa amostra. A primeira impressão que podemos retirar é que todas as aplicações apostaram na informação textual. Por outro lado, é igualmente patente a reduzida exploração que existe de outros conteúdos, como é o caso da Infografia, em que apenas a NW, a ESPN e a BBC utilizaram este tipo de conteúdo.                 
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No que toca ao vídeo, a TF1 e a Globo fizeram uma aposta nestes conteúdos. Esta opção não pode ser encarada sem atentarmos ao facto de ambos os grupos de média possuírem canais televisivos, o que nos leva a equacionar as possibilidades de convergência numa lógica empresarial. Apesar de algumas das aplicações representadas no nosso estudo integrarem grupos de media como a rádio, verificámos que o conteúdo áudio não foi incluído.   



 315Tabela 6- Oportunidades de integração    
Meio   Oportunidade de integração Tipo SW Sim Média sociais Votos Globo Sim Média sociais  ESPN Sim Média sociais  BBC Sim Telefone Média sociais  Sky Sports Sim Média sociais Email L’Équipe Não - TF1 Não - Marca Não Média sociais MF Não - 
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2.4.2- Quando a integração acontece longe do verdadeiro espetáculo  Um dos nossos objetivos deste estudo de caso passa por compreender as oportunidades criadas para um comportamento mais ativo por parte dos públicos.   Numa lógica minuto-a-minuto, as oportunidades de integração não foram um elemento comum a todas as aplicações. Tal como nos outros elementos analisados neste estudo, esta possibilidade nem sempre se concretiza. Em relação aos meios que optaram por abrir uma janela para os seguidores exprimirem as suas opiniões, os media sociais –  Twitter e o Facebook – foram os elementos mais utilizados. Podemos ainda destacar a aplicação da BBC, que convidou os seguidores a usar o serviço de SMS para comentar a partida. Entre as apps que permitiram a integração dos seguidores ao longo dos vários jogos, podemos referir a da Marca, a da Sky Sports e da BBC como as que mais inovaram. Os três meios, para além de fazerem um apelo à integração dos seus seguidores, funcionaram numa lógica de conversação, em que os jornalistas respondiam a algumas questões dos seguidores.   Neste processo, identificámos um número significativo de posts desenvolvidos com conteúdo que chegou às redações vindo dos seguidores. Na aplicação da BBC foi possível identificar a presença de antigos jogadores a interagirem com os públicos. Este tipo de perfil é bastante semelhante ao do relato de um jogo de futebol nos meios mais antigos, como é o caso da televisão ou da rádio.               Figura 40- Exemplos de posts desenvolvidos pelos utilizadorea durante os jogos 
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Apesar da resposta positiva destes dois meios, em nenhum momento, em qualquer uma das apps analisadas, foi possível encontrar uma relação informativa com outras plataformas, como a TV ou a rádio. O relacionamento estabelecido com estes meios registou-se apenas a nível promocional, com os apelos feitos para o acompanhamento. Assim, podemos compreender que as aplicações móveis foram muitas vezes usadas para agregar audiências para outras plataformas, distorcendo as reais possibilidades para o desenvolvimento daquilo que é o #estádioglobal.   2.5- Discutindo os resultados: distante dos cidadãos e dos processos de convergência  A observação à forma como as várias empresas mediáticas aproveitaram as oportunidades levantadas pelo #estádioglobal foi sempre encarada de modo integrado. A nossa intenção passou por uma análise dos resultados obtidos em todas as plataformas que observámos. Pretendemos fazer uma breve apreciação relacionando as várias plataformas que foram incluídas no estudo de caso, partindo depois para a abordagem. Em primeiro lugar, é importante salientar o papel das redes de media social na cobertura informativa desenvolvida no Campeonato do Mundo de Futebol de 2014. Ao longo do nosso percurso teórico, fomos abordando questões como o ambient journalism (Hermida, 2010; Bruns, 2011), o produsage e as questões do jornalismo social (Papacharissi, 2014; Picard, 2014). Apesar de termos assumido todas estas possibilidades com cautela desde o início, um evento como o Campeonato Mundial de Futebol levantou expectativas que não se vieram a comprovar. Até pelo modo como a própria FIFA procurou, desde o início, desenvolver a sua atividade neste terreno. Logo aqui, julgamos ser justificado rejeitar a quinta hipótese atrás levantada: as redações portuguesas já aproveitam as oportunidades promovidas pelas multiplataformas informativas e também o trabalho que resulta do papel mais ativo dos cidadãos. Porém, a forma como os media sociais foram utilizados ao longo do evento está muito mais próximo daquilo que é um perfil promocional do que verdadeiramente informativo. Contrariando todo o potencial confirmado em outros estudos de caso68 analisados durante o nosso                                                         68 Ao longo do nosso percurso teórico abordámos um conjunto de questões relacionadas com a atividade nas redes de media social durante a Primavera Árabe, os motins no Reino Unido e no Brasil. Um dos pontos centrais destes estudos apontam para a forma como as redes, 



 318
percurso teórico, os adeptos de futebol que, em casa ou no estádio, seguiam as partidas poucas vezes foram verdadeiramente envolvidos no processo informativo (Papcharissi, 2014; Vis, 2013). Apesar dos constantes apelos para o envio de conteúdos, raras foram as vezes em que encontrámos esse material no Twitter ou no Facebook. Podemos, ainda, acrescentar o facto de não haver respostas à atividade dos seguidores por parte dos jornalistas. Independentemente da validade da intervenção de quem seguiu a competição através das diversas redes de media social, raramente encontrámos uma resposta, perpetuando-se as caixas de ressonância, em que os seguidores vivem num estado de citizens-in-waiting, tal como identificado por Sónia Livingstone (2010). Face aos relatos relacionados com o conceito do branding journalism, fruto da presença mais ativa dos jornalistas na rede, seria de esperar um comportamento ativo destes atores no processo informativo do Mundial (Lasorsa, et al., 2012; Molyneux & Holton, 2014). Se, por um lado, falamos como os jornalistas a título individual estão presentes na rede, por outro, os resultados apontam para uma inoperância das empresas a que pertencem no que toca à interação com os seus seguidores. Esta atitude pode, num futuro bem próximo, contribuir para a afirmação a título individual dos jornalistas na rede, perdendo-se o valor marca da própria redação.  A exceção vai mesmo para o Olé. Este meio argentino publicou várias imagens com origem nos adeptos. Um outro aspeto curioso da forma como o diário desportivo utilizou as redes prende-se com a hashtag #hinchada. Podendo ser traduzido literalmente para português como claque, remete-nos para os adeptos, sendo uma das hashtags encontrada com mais frequência ao longo do nosso estudo. Porém, o Olé é uma verdadeira exceção. Deste modo, rejeitamos as premissas impostas pela primeira hipótese: as redações portuguesas não atribuem qualquer tipo de importância às multiplataformas informativas, nem àquilo que chega por parte das audiências;  Com base nos dados que apresentamos no nosso percurso empírico, acreditamos estar mais próximo da tese defendida por Peter Dahlgren (2007). O autor diz-nos que as novas redes digitais, promovidas pelo desenvolvimento da Internet, são uma plataforma onde os atores com influência noutros meios, como a TV ou a imprensa, procuram assumir igual poder. Se atentarmos ao facto de que grande parte dos retweets identificados são provenientes de antigos jogadores de                                                         nomeadamente o Twitter e o Facebook, foram usadas pelos cidadões e pelos jornalistas. Em casos como o Egipto, em que os jornalistas ficaram sem acesso à praça Tahrir, por imposição do regime que acabou por cair, foram os manifestantes a fazer chegar às redações muitos dos conteúdos informativos.  
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futebol, jornalistas e empresas jornalísticas, esta tese concretiza-se. Quando Jenkins, em 2006, apresentava o trabalho das audiências como um dos eixos do processo de convergência, muito próximo daquilo que Gilmor (2004) assumia, as expectativas em torno dos canais abertos à integração dos cidadãos eram altas. Contudo, já durante a segunda década do século XXI, estudos, como aqueles desenvolvidos no âmbito do projeto Informação Televisiva e Cidadania em que participámos69, apontavam para tendências mais relacionadas com a integração do que com a participação (Lopes, et al, 2013). O mesmo aconteceu durante o Campeonato do Mundo de Futebol de 2014, reforçando o debate que desenvolvemos entre as questões relacionadas com participação e poder.  Um dos elementos que nos faz acreditar que estamos mais próximo da integração do que da participação é a presença constante de links, tanto nos posts de Facebook como nos tweets. Direcionando os seguidores para os sites informativos, percebemos que as redes foram muitas vezes utilizadas como elemento agregador de audiências para as plataformas principais. Trata-se de um ponto de estudo para futuras investigações. O crescimento do Instante articles 70 , no Facebook, apresenta um desafio interessante para a indústria dos media, uma vez que pretende eliminar a presença de links nos posts da rede social de Zuckerberg. Através dos dados recolhidos neste estudo, podemos afirmar que os links são quase como um isco, utilizado para os seguidores viajarem para os sites.   Quando refletimos sobre as possibilidades que os media concederam para uma postura mais ativa por parte dos cidadãos, constatámos que nas outras plataformas a situação foi em tudo semelhante. Por exemplo, no que toca às apps minuto-a-minuto, com a exceção da BBC, da Sky Sports e da Marca, houve uma total desvalorização do papel que os adeptos poderiam ter nestas novas plataformas. Estes foram os únicos meios do nosso estudo que abriram as portas à palavra dos cidadãos. Diminuindo aquilo que é o efeito de caixa de ressonância protagonizado nos media sociais, encontrámos, nestas três apps, a presença de jornalistas e antigos jogadores de futebol a                                                         69 Projeto de investigação desenvolvido no Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, na Universidade do Minho. Um dos objetivos desta equipa de investigação passava por compreender as oportunidades criadas para a integração dos telespetadores no processo informativo através das novas plataformas de informação, como as redes de media social.  70 O Instant Articles começou por ser um serviço exclusivo para os parceiros do Facebook. Com a promessa de tornar a experiência narrativa mais rápida, atrativa e imersiva, permite que a leitura seja feita no próprio Facebook, sem necessidade de viajar para o site. “Desenvolvemos o Instant Articles para resolver um problema específico – os tempos de carregamento lentos na Internet móvel criaram uma experiência má para quem lê notícias nos telemóveis. Este é um problema que afeta publicações de todos os tipos, especialmente aquelas com audiência onde as ligações são baixas”, explicou Rodger Roberts, um dos responsáveis pelo projeto, em comunicado.    
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responderam a algumas das perguntas lançadas por adeptos que estavam em casa ou no estádio. Em alguns casos, foi possível encontrar conteúdos que chegaram através dos cidadãos.  Assim, a terceira hipótese é igualmente rejeitada: as redações portuguesas reconhecem a importância que as multiplataformas informativas possuem, mas não atribuem qualquer tipo de importância ao papel mais ativo dos cidadãos.  Apesar deste comportamento bastante positivo, a interatividade resumiu-se aos momentos que antecederam as partidas. Se durante o jogo é compreensível a ausência deste tipo de interação, o mesmo não podemos aferir em relação ao silêncio que se estabeleceu no final de cada um dos jogos. Nestas aplicações, depois do jogo, os seguidores eram convidados a acompanhar os programas noutras plataformas, como a TV. Fica, assim, demonstrado mais um sinal relacionado com o modo como as várias plataformas foram usadas para levar os utilizadores a migrarem para os canais mais antigos.  Analisando este mesmo aspeto nos sites informativos e nas apps informativas, chegamos à mesma conclusão. Apesar dos sites serem a plataforma mais antiga, apresentam níveis muito baixos de atividade dos cidadãos. Aí, a forma de interação mais comum está relacionada com a partilha dos conteúdos através das diferentes redes de media social. Em quase todos os sites, foi possível encontrar a possibilidade de copiar o link ou partilhá-lo através do Facebook, do Twitter e de outras redes. Tratando-se de uma hipótese que em nada reforça a possibilidade de participação dos seguidores, assume, antes, um perfil promocional. A juntar a isto, devemos referir o facto de as caixas de comentários, muito comuns até há pouco tempo, estarem quase como que em vias de extinção.  A maturação dos sites informativos levantou uma série de expectativas em torno das possibilidades para consumos informativos mais ativos. No entanto, a par das apps informativas, encontrámos baixos níveis de participação, fruto da escassez de oportunidade. Podemos concluir que a maturação indica menos participação, augurando-se um futuro menos positivo para as outras plataformas, como os media sociais.  Graças aos dados recolhidos através deste estudo de caso, podemos assumir que as multiplataformas de informação ainda não representam um crescimento no que diz respeito às oportunidades de consumos mais ativos por parte dos cidadãos. A presença de links em praticamente todos os posts desenvolvidos nas duas plataformas de media social sustentam a nossa posição.   
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 O processo de convergência é um objetivo ainda por cumprir  Um dos elementos que mereceu um acompanhamento especial da nossa parte durante a reflexão teórica prende-se com as questões relacionadas com o processo de convergência. No nosso caso prático, suportados pela experiência de Erdal (2007), dividimos a análise em dois eixos: o vertical, onde procuramos compreender as questões relacionadas com o trabalho nas redações; o horizontal, mais próximo daquilo que é a distribuição dos conteúdos nas várias plataformas analisadas.   Sendo o Campeonato do Mundo de Futebol um dos eventos mais mediáticos em termos globais, partimos para esta observação com a expectativa de encontrar elementos próximos daquilo que é o nível mais avançado do work axis. O Intra platform production refere-se à forma como os jornalistas de diferentes plataformas cooperam extensivamente na cobertura de um determinado evento, através da partilha de conteúdos e brutos. É, assim, a forma mais desenvolvida do cross-media (Erdal, 2011). Encarando o caso particular das plataformas portuguesas, semelhante aos outros meios analisados, tanto o site da RTP e do MaisFutebol utilizaram conteúdos de vídeo da RTP 1 e da TVI, respetivamente. Sem qualquer modificação, estes conteúdos surgem no site acompanhados apenas por um texto adaptado, sem que seja acrescentada informação que não esteja disponível no vídeo. Estes conteúdos são depois partilhados em outras plataformas, como os media sociais, sempre com a presença de links. Também aqui o conteúdo é semelhante, mudando apenas o texto do post.  Ora, encarando de forma crítica este posicionamento, podemos questionar se este modo de atuar não se fica a dever à racionalização dos recursos humanos nas redações. A crise que afetou o setor dos media, com despedimentos constantes e contínuos, foi acompanhada, de forma paradoxal, pela explosão de plataformas onde as notícias podem ser difundidas. Se com os media de massa a informação estava apenas resumida a determinados períodos do dia, com o desenvolvimento da Internet e das plataformas digitais passamos a ter a possibilidade de receber informação em qualquer lugar e hora. Não estamos, portanto, mais próximos da realidade do monstro das três cabeças, de Artwick (2004) do que daquilo que Erdal defende como sendo o nível mais elevado do processo de convergência vertical? 
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Refletindo agora em relação ao eixo horizontal do processo de convergência, ou seja, sobre a distribuição de conteúdos, conseguimos encontrar dois níveis de maturação totalmente distintos. Existe quase como uma convivência pacífica de dois tipos de universo: as plataformas que atingiram a fase de maturação e as outras que procuram encontrar o seu espaço nesta nova realidade71.  Por um lado, comprovando as nossas ideias iniciais, é possível perceber que os sites informativos são a plataforma com um nível de convergência mais avançado. Tal como foi vaticinado por Gosciola (2011), no contexto web, a tendência é para um domínio claro do audiovisual. Foram raras as peças recolhidas apenas com texto. As fotografias e os vídeos marcaram presença de forma comum, destacando-se os meios britânicos como aqueles que foram mais longe, graças à constante presença de elementos infográficos. São estes os conteúdos que melhor aproveitam o potencial da comunicação digital e que mais se aproximam daquilo que Erdal (2011) define como a retórica da reversão. De acordo com o investigador do NORDICOM, este nível de convergência acontece, por exemplo, quando uma trilha sonora de rádio é reescrita para ser difundida num meio digital. É, graças as estes elementos, que julgamos conveniente rejeitar a segunda hipótese: as redações portuguesas, reconhecendo a importância que as multiplataformas informativas possuem, juntamente com o papel ativo dos cidadãos, não têm capacidade para as aproveitar; Há, no entanto, um elemento que nos faz questionar a verdadeira maturação dos sites informativos. Esse aspeto prende-se com o grande tamanho da maioria das peças que condiciona todo o potencial de uma experiência de leitura verdadeiramente imersiva, atendendo, principalmente, ao facto de cada vez se receber mais conteúdos em mobilidade. Muitos daquilo que estava presente nas peças informativas recolhidas nos websites está sobreposto, assumindo-se, deste modo, uma aproximação ao que João Canavilhas (2012) explica como sendo a remediação. Enquanto que a convergência aponta para uma nova linguagem, a remediação pode ser a acumulação de diferentes conteúdos, sem que haja uma verdadeira lógica organizada. Apesar de há pouco termos enaltecido a forma como grande parte das peças informativas terem                                                         71 Numa conferência realizada na Universidade do Minho, por ocasião do 25º aniversário da Licenciatura em Ciências da Comunicação, o investigador Ramón Salaverría utilizou o trabalho do arqueólogo Juan Luis Arsuaga como termo de comparação para esta realidade. De acordo com o trabalho de investigação do arqueólogo, durante um considerável período de tempo conviveram na Península Ibérica dois tipos distintos de hominios: os sapiens e os neanderthal. Trata-se de uma comparação que se pode aplicar perfeitamente à forma como no atual contexto mediático convivem plataformas com diferentes níveis de maturação 
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mais do que um conteúdo, o tamanho demonstra que há ainda um longo caminho a percorrer até à convergência plena. Olhando agora para a realidade das aplicações informativas, é facilmente percetível que o repurposing é a técnica mais utilizada. Se no início dos anos 2000 o copy paste do papel para o online era um comportamento comum (Bastos, 2010), atualmente essa técnica desenvolve-se dos websites para as aplicações móveis informativas. O tipo mais comum de adaptação que se verifica é a diminuição do tamanho das peças, sem que os conteúdos sejam devidamente organizados para serem consumidos em mobilidade. Está-se, no fundo, a perder a oportunidade de se desenvolver novas experiências narrativas, tal como se perdeu aquando do desenvolvimento da World Wide Web.  Foram encontrados alguns sinais positivos nas aplicações minuto-a-minuto. Com textos curtos, recurso a conteúdos audiovisual, conseguiram, de certa forma, aproveitar o potencial que as novas plataformas de informação móvel comportam. É um periférico que utiliza uma linguagem muito próxima daquilo que acontece no Twitter. Até pela presença de jornalistas a responder a questões do público e a interagir com os utilizadores, torna-se possível encontrar um paralelismo com esta rede de microblogging. Como foi atrás mencionado, podemos destacar as aplicações britânicas e a espanhola Marca. Em termos de conteúdos, o destaque vai também para as apps brasileiras que fizeram uma forte aposta em termos de infografias, enriquecendo a experiência dos utilizadores a todos os níveis.  Um caso bastante curioso está relacionado com a postura do Olé. Como foi anteriormente referido, este meio argentino não desenvolveu qualquer aplicação minuto-a-minuto para a cobertura da competição que aqui analisámos. Foi através do Twitter que o jornal desportivo relatou as principais incidências de cada uma das partidas analisadas. Trata-se do reflexo da postura que as atuais empresas mediáticas têm perante as aplicações móveis. Começaram por ser obrigatórias, depois foram deixadas para trás, dando-se primazia aos sites responsive web design72. As características bem próprias dos softwares móveis condicionam o trabalho nesta mesma área. Em suma, podemos compreender que as multiplataformas, no que toca aos conteúdos, não funcionam ainda de forma articulada. Apesar dos indícios que nos levam a acreditar que o                                                         72 Trata-se de um tipo de linguagem que pretende responder da melhor forma possível à variedade de dispositivos, browsers e tamanhos de ecrã que existem, através de web sites fluidos e adaptativos. 
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trabalho que é desenvolvido para os sites, apps e redes de media sociais é feito a partir das mesmas secções, não é possível encontrar uma lógica integradora. Mais do que um complemento, através dos dados recolhidos, as multiplataformas de comunicação são compreendidas como uma alternativa. O conteúdo é praticamente o mesmo, disperso por várias plataformas, dando-se preferência ao website, através de narrativas promocionais que incidem, principalmente, nas redes de media social.  Incluímos, de forma propositada, um conjunto de empresas de Serviço Público de Media. O nosso objetivo passou por analisar a sua forma de atuar, comparando com as empresas privadas e refletindo nos aspetos analisados durante o trabalho de natureza mais teórica.  A verdade é que não foi possível identificar uma grande diferença entre o trabalho feito pelos meios privados e os públicos. Porém, isto não significa que o trabalho dos operadores de SPM tenha sido menos positivo. Olhando principalmente para os casos da BBC e da RTBF, torna-se possível destacar o bom desempenho tanto ao nível das oportunidades de integração das audiências como dos aspetos relacionados com a convergência de conteúdos. O caminho trilhado por estas empresas parece seguir as propostas de diversos investigadores, que defendem a ideia de que os SPM devem oferecer a melhor oferta possível aos seus seguidores (Lowe & Bardoel, 2007; Davis, 2013). Este tipo de estratégias, desenhadas pelas empresas de SPM, para além de permitir manter os níveis de audiência já existentes, possibilitam alargar o seu auditório, desenvolvendo uma parceria mais forte com a sociedade civil, servindo de forma mais alargada os vários aspetos da cidadania (Losifidis, 2011).  Mesmo conscientes das perturbações que um SPM possa causar em termos de concorrência com os atores privados, consideramos que deve ser o mais desenvolvido possível. As lógicas comerciais a que os players privados estão sujeitos devem ser contrabalançadas por um perfil menos comercial, com estratégias pensadas a longo prazo, sustentadas por um perfil de serviço público.  Apesar de toda a panóplia de ferramentas tecnológicas existentes, podemos concluir que o processo de convergência ainda não é uma realidade totalmente visível nos meios que foram analisados. Funcionando mais como um amontando de conteúdos, sem que exista uma ligação entre si, os artigos analisados estão longe de atingir os níveis de convergência esperados. Em Portugal, a realidade é semelhante, notando-se alguns avanços nos meios nativos digitais, quando comparados com os das plataformas mais antigas.  
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Também no que toca à forma como a atividade dos cidadãos foi encarada, conseguimos denotar uma certa relutância a isso. As redes de media social foram mais utilizadas como agregadores de audiências para os sites do que como uma janela de integração dos cidadãos. Também neste estudo de caso, julgamos ser mais seguro falar de integração do que de participação. Poucos foram os casos em que os conteúdos que chegaram dos cidadãos foram levados em conta e muito raramente vimos uma preocupação dos jornalistas em interagir com os seguidores. A preocupação é mais estatística, importando muito mais o somatório dos comentários, reações e partilhas do que a validade daquilo que é produzido por quem segue cada um dos meios analisados. Assim, e guiando-nos pelas hipóteses levantadas, julgamos estar mais perto de uma realidade em que tanto o processo de convergência como o contributo dos cidadãos é reconhecido. Foi desenvolvido trabalho nesse sentido, faltando ainda atingir a tão desejada maturidade. Um traço visível nos vários meios que analisamos e que se concretiza também nas amostras portuguesas selecionadas. Assim, acreditamos que a quarta hipótese é a que melhor assenta neste ponto do nosso trabalho: as redações portuguesas desenvolveram estratégias com vista ao aproveitamento das multiplataformas informativos e do papel mais ativo por parte dos cidadãos, mas ainda não atingiram a maturidade plena;    
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3- Entrevistas e observação: a resposta às dúvidas faz-se no terreno  Partindo do estudo de caso, neste ponto, queremos compreender de que forma é que as redações estão organizadas e o trabalho que é desenvolvido para as multiplataformas de informação. Aqui vamos observar se existem equipas especialmente preparadas para operar a este nível e qual a formação de que dispõem. Queremos saber se os indícios que apontam para o eixo vertical se ficam a dever a questões relacionadas com os cortes na indústria ou se estão relacionados com aspetos técnicos. Abordaremos as estratégias pensadas para o móvel e para as redes de media social. Queremos compreender a forma como estas plataformas digitais são apreendidas pelos jornalistas e editores com quem conversamos. Deste modo, seremos capazes de analisar melhor os sinais que apontam para uma existência marcada pelo repurposing em que o objetivo final passa por capitalizar audiências para as plataformas mais consagradas. O processo de observação foi realizado em três redações de comunicação social portuguesa: a Rádio Renascença (RR), o Jornal de Notícias (JN), e o Mais Futebol (MF). Durante o período de uma semana, estivemos inseridos nas secções multimédia de cada uma destas empresas onde acompanhámos de perto o trabalho dos jornalistas. A variável que motivou a escolha destes quatro órgãos em detrimento de qualquer outro está relacionada com o seu posicionamento no universo digital. O MF é um site informativo nativamente online e o Jornal de Notícias foi o primeiro diário português a marcar presença nas plataformas web. Por sua vez, a RR tem vencido um conjunto de prémios nacionais e internacionais no que toca ao jornalismo digital, merecendo, assim, uma atenção particular da nossa parte.  Para as entrevistas realizadas, selecionámos dois jornalistas de cada meio, privilegiando um editor e um jornalista a trabalhar na seção online de cada órgão que comporta a nossa amostra. Conseguimos juntar, deste modo, um total de seis relatos distintos, reunindo a visão de jornalistas com diferentes cargos nas respetivas redações.  Suportados por estas duas técnicas de investigação, vamos procurar compreender a forma como o discurso dos entrevistados se cruza com os resultados do processo de observação desenvolvido nas redações.  
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A viagem realizada neste ponto do nosso trabalho segue um caminho que comporta passagens pela produção das notícias, o impacto das novas plataformas informativas e o papel das redes de media social. A forma como as redações estão organizadas e a relação que os jornalistas de cada seção estabelecem entre si são aspetos que pretendemos analisar nesta fase. Criaremos, ainda, espaço para compreender de que forma é integrada a atividade dos cidadãos num processo informativo em constante mutação.  3.1- A redação integrada: o eixo vertical como meta a alcançar  Durante o processo de observação, fomos sempre colocados junto dos jornalistas. Ora integrados nas secções online ou multimédia, ora junto dos jornalistas de uma outra qualquer secção. Através deste posicionamento, foi possível compreender de que forma é que as várias secções se relacionam e qual o seu papel na construção do produto final. Em todos os espaços onde estivemos inseridos, existe uma preocupação comum em desenvolver uma simbiose entre a secção responsável por trabalhar os conteúdos online e as outras secções. Trata-se de um objetivo claramente expresso ao longo das entrevistas realizadas. Um dos editores entrevistados explicou-nos o seguinte: “O objetivo é que se encare a redação de uma forma integrada, como um só. Os conteúdos devem ser produzidos para a marca e não para um determinado canal”. Uma posição totalmente corroborada por outro elemento com responsabilidades editoriais, que nos disse que “idealmente toda a gente trabalha para a Internet e para os outros meios”.   Em termos de organização das redações, este objetivo torna-se ainda mais claro. O caso mais flagrante é o do MaisFutebol (MF). O site informativo está integrado nos estúdios da Media Capital e os seus jornalistas estão colocados junto à equipa de jornalistas que trabalham o desporto para a TVI24. Aqui, o processo de colaboração entre jornalistas e secções vai mais longe do que em qualquer outro meio estudado. Para além da colaboração que existe entre os jornalistas que trabalham em cada uma das secções do site, verifica-se uma cooperação constante entre os jornalistas do MF e os da TVI 24. Este tipo de organização contribui, por exemplo, para que o site desportivo possua uma grande quantidade de vídeos que são produzidos pela equipa de desporto da TVI 24. Podemos mencionar o caso do programa televisivo MaisFutebol, que vai para o ar todas 
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as semanas na TVI24. Para além de possuir a denominação do site de notícias de desporto, tem a presença de jornalistas deste mesmo site.  O paralelismo sobre a forma como a organização das redações deve ser encarada é mais do que óbvio. Também no JN encontramos esses sinais. A aproximação assenta na ideia de espaço aberto, que é promovida em toda a redação, contribuindo para uma aproximação entre as várias secções deste jornal. O contacto visual entre todos os jornalistas é assim mais fácil e o lugar onde os jornalistas que trabalham o digital estão situados tem um posicionamento privilegiado, mais próximo do centro, onde se encontram todos os chefes de redação. Uma situação bastante semelhante à que podemos encontrar na redação da RR, em Vila Nova de Gaia. Não esquecendo as diferenças em termos de dimensão, a redação é totalmente aberta, sem que se vislumbre qualquer barreira física entre os jornalistas que trabalham o desporto, a política e os elementos multimédia.  Apesar de ser uma realidade comum, trata-se de um processo que, de acordo com um dos jornalistas entrevistados, acontece por mero acaso e como consequência: “Acredito que foi mais uma espécie de avanço desordenado e motivado pelas circunstâncias tecnológicas. Um processo que se desenvolve de forma muito lenta. Muito mais lenta do que seria de desejar”. Uma das causas apontadas para esta situação está relacionada com os entraves que os jornalistas que estão há mais tempo em atividade colocam. Durante as entrevistas foi possível encontrar dois tipos de discurso neste ponto.  Por um lado, um dos editores foi claro ao afirmar que “até os jornalistas mais antigos querem escrever peças para a net”. Outro editor chamou a atenção para a estratégia usada para que todos se ambientem à forma de trabalhar nas novas plataformas informativas: “Vamos buscar pessoas diferentes a todas as secções para trabalharem no online. Apesar da resistência inicial, depois ficam a gostar e até querem repetir. Fazer jornalismo no online ou no papel é igual. Tem técnicas diferentes, mas o objetivo final é o mesmo: contar notícias”.   Por outro lado, junto de um jornalista, a visão é mais negativa. Aqueles que trabalham há mais tempo nas redações têm uma grande resistência ao Online. Para além de considerarem um tipo de jornalismo mais desprestigiante, encaram-no como uma potencial ameaça à sua profissão. A sensação, de acordo com um dos profissionais com quem falámos, é quase instintiva: “Não querem colaborar com uma mudança que está não só a afetar o setor de atividade, mas também 
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a própria existência”. Se assumirem um papel ativo neste processo sentem que “estão a colocar em risco o futuro do próprio setor.” A este fenómeno podemos ainda acrescentar o conflito relacionado com a gestão do que deve ser divulgado primeiro em cada plataforma.  A nossa estadia no diário JN coincidiu com a demissão de Paulo Fonseca, então treinador do Futebol Clube do Porto. Uma chamada feita pelo responsável pela editoria de desporto confirmou o rumor que circulava na redação desde as primeiras horas da manhã. Assim, tornava-se importante publicar em primeira mão esta notícia nas plataformas online. E a verdade é que o editor de desporto se deslocou à secção online e juntamente com um dos jornalistas desta seção escreveu a peça para o site do jornal.  Também na RR este tipo de parceria acontece, mas numa escala ainda mais complexa. Sendo a RR um meio que integra um grupo com outras plataformas é comum encontrar partilhas de conteúdos entre, por exemplo, os jornalistas da RFM e da RR. Durante um concerto do artista angolano Anselmo Ralph, realizado em Lisboa, a jornalista destacada pela RFM para cobrir este evento, aproveitando a potencialidade das novas tecnologias de informação, foi a mesma que fez a peça para a RR.  No entanto, na opinião de um dos jornalistas com quem conversámos, este tipo de acontecimento é mais uma exceção do que uma regra: “São casos bem-sucedidos no que toca aos aspetos da convergência. O que acontece é que cada um guarda a informação para si. Nós somos jornalistas e se partilharmos a informação, estamos a perder a exclusividade”. Confrontando esta realidade com um a de um dos editores, a opinião é que este tipo de conflito não deve existir. “Eu defendo que se dermos a notícia primeiro no online, quem compra o jornal em papel no dia a seguir pode ter em conta esse fator e comprar o jornal para aprofundar esse conhecimento”. Porém, atendendo às declarações do mesmo editor, há exceções que nos ajudam a compreender o papel essencial que as plataformas mais antigas assumem: “Se tivermos uma matéria que é só nossa, talvez não compensa logo matarmos no online. Mas tudo isso fica dependente do tipo de peça que estamos a trabalhar”. Mesmo sem obtermos uma reação diretamente relacionada com esta temática, a verdade é que o horário de quem trabalha nas secções responsáveis pelos conteúdos digitais difere do que acontece nas outras secções. As redações funcionam a dois tempos quando comparamos diferentes secções. Utilizando o caso concreto do JN, compreendemos que enquanto na secção 
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multimédia existe um jornalista desde as 8h00, nas outras secções os jornalistas chegam mais tarde.  A tarefa de pivot de secção, responsável pela gestão da homepage, é desempenhada por diferentes pessoas ao longo do dia e começa desde as primeiras horas da manhã. Nas restantes secções, as movimentações de jornalistas apenas se fazem sentir a partir das 14h30. É uma forma de organização em tudo semelhante àquela que acontece no MF, onde a responsabilidade pela gestão do website vai mudando ao longo do dia. Durante o nosso período de observação, não foi possível encontrar em qualquer uma das redacções uma secção que estivesse responsável por desenvolver conteúdos específicos para as plataformas móveis. Confrontando os editores com esta posição, foi-nos explicado que “os periféricos móveis são apenas mais um canal de distribuição”. De um modo bastante próximo, ficámos a compreender que, “em termos de conteúdos, não existem secções especificamente destinas a trabalhar o móvel”. Isso apenas acontece ao nível do desenvolvimento, “em que existe um grupo de pessoas que desenvolve todo o tipo de material para a marca digital”.   
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3.2- A produção de um conteúdo ainda por definir  Depois de analisarmos a forma como as redações se organizaram com o desenvolvimento das multiplataformas de informação, procuramos compreender o seu impacto durante o processo produtivo.  Começamos este ponto por procurar compreender qual o capital de inovação que os periféricos móveis trazem para o ecossistema mediático. A principal novidade que os periféricos móveis criam no campo do jornalismo está relacionada com as questões da instantaneidade e da acessibilidade. É esta a principal referência quando atentamos ao discurso dos principais intervenientes. “De repente, com o móvel passamos a ter os alertas e as pessoas abrem e veem logo, mesmo sem computador”, conta-nos um editor. Se, anteriormente, a pessoa tinha que chegar a casa e ligar o computador para aceder à informação, “hoje pode fazer em qualquer lugar e a qualquer hora,” explica outro. “Os leitores têm a possibilidade de receber os conteúdos que produzimos mal os colocam na rede e nós temos que estar atentos a todo o tipo de funcionalidades que existem”, refere um dos editores entrevistados. “Nunca houve um acontecimento tão disruptivo como este. Existe uma fragmentação cada vez maior no que toca ao processo de produção e na forma como as pessoas recebem os conteúdos”, acrescenta um dos jornalistas entrevistados.  Esta ideia de novidade vai precisamente ao encontro da falta de definição clara face àquilo que os periféricos móveis podem trazer para o campo do jornalismo. Durante o período de observação, foi possível compreender que, comparando com aquilo que se faz para as páginas web, há ainda um longo caminho a percorrer. Entre as razões disso, podemos destacar as apontadas por um dos editores que nos diz que “ainda não é possível compreender o que é que as pessoas verdadeiramente querem destas novas plataformas”. Uma postura que se enquadra nas palavras de um outro responsável que nos explica “que, em termos financeiros, ainda não é possível vislumbrar o que é que o móvel pode trazer, o que “condiciona qualquer possível estratégia a longo prazo.” Outro aspeto bastante presente na forma como as novas plataformas são encaradas prende-se com o receio de perder leitores durante o processo de integração das novas plataformas.   Em termos da conceção das notícias, vislumbramos a existência de um padrão comum no modo como chegam a estes novos periféricos. Quando observamos a forma de atuar dos 
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jornalistas, compreendemos que não existe uma preocupação clara em diferenciar os conteúdos que são distribuídos através das plataformas móveis. Apesar do cuidado em preparar as imagens, o texto e algum do material audiovisual, não é possível encontrar um jornalista a desenvolver trabalho especificamente para estes dispositivos. Em nenhuma das redações encontramos jornalistas a produzir conteúdos especificamente para plataformas móveis. O material informativo chega a estas plataformas automaticamente através do auxílio de diferentes softwares. Este processo de automatismo, apesar de comum e recorrente, foi, durante o nosso período de observação, criticado pelos jornalistas com quem privámos. A forma como condiciona os conteúdos multimediáticos é uma das queixas mais comuns. Trata-se de uma preocupação destacada por um dos jornalistas entrevistados que foi claro ao afirmar que “se pode estar a cometer o mesmo erro que se fez aquando da entrada do jornalismo na Internet”. De facto, o papel do jornalista no que toca à forma como os conteúdos chegam às novas plataformas móveis é verdadeiramente limitado.  O trabalho ao nível dos conteúdos funciona numa lógica de apresentação mais simples e não na exploração de outro tipo de potencialidades. Existe um cuidado geral que pode ser exemplificado através do caso particular da redação do JN, onde as indicações apontam para que as peças sejam o mais apelativas possível, sendo concebíveis alterações nos títulos e a redução do tamanho do texto. No mesmo backoffice utilizado para alojar os conteúdos, podem criar-se títulos diferentes e diferenciar-se os conteúdos.  Também o tamanho do texto pode ser ajustado. No entanto, em termos de trabalho jornalístico, não é possível enumerar grandes inovações. No MF a lógica é para uma adaptação do texto. Na redação do site informativo, o caso mais vezes mencionado foi o minuto-a-minuto, que pode ser encarado como o produto que mais se aproxima das possibilidades que emergem com o desenvolvimento dos periféricos móveis. Um tipo de aplicação que, estando presente no próprio site, é principalmente encarada como um produto a ser utilizado em ambientes móveis.  Neste sentido, podemos destacar a forma como a RR encara o móvel e o relaciona com as redes de media social. Os vídeos que são colocados no Instagram são um desses exemplos. Com pouco mais de 15 segundos são especificamente desenhados para esta rede de media social exclusiva para periféricos móveis. Mesmo sem possuírem jornalistas que estejam a trabalhar especificamente para os periféricos de informação móvel, podemos identificar uma crescente adaptação dos conteúdos a estas plataformas. Utilizando novamente o caso dos vídeos que são 
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postados no Instagram, verificamos um cuidado em não usar uma voz-off. Tal comportamento fica, precisamente, a dever-se aos consumos móveis e à forma como nem sempre é confortável para o utilizador consumir ficheiros de áudio em movimento. “As próprias televisões começam, mesmo que de forma inconsciente, a adaptar-se a uma linguagem móvel. Isso é percetível pela quantidade de vídeos que existem em formato vertical, muitos deles gravados com os smartphones”, refere o responsável editorial da RR.   A verdade é que a grande preocupação associada à distribuição das notícias nas plataformas está mais próxima da forma do que do conteúdo. Isso mesmo está patente no discurso dos principais intervenientes neste processo: “Devemos ter sempre em conta que o que prevalece é a lógica da adaptação e não da personalização. Não acredito que as pessoas pensam em utilizar os conteúdos para estes serem vistos apenas no móvel.” “Nós temos a preocupação de quando fazemos uma reportagem multimédia em HTML 5 fazemos versões diferentes para ela estar nos sites e nos periféricos móveis.” Até neste ponto compreendemos que o trabalho dos jornalistas está limitado no que toca ao seu envolvimento com as plataformas de informação móvel. Nas várias redações onde desenvolvemos a nossa tarefa de observação e entrevistas, foi-nos explicado que as aplicações são desenvolvidas por equipas externas à redação. Mesmo que estas aceitem o contributo dos jornalistas, não é deles que depende a conceção final do produto.  3.3- A vontade da complementaridade numa lógica de alternativa  Uma ideia que norteia tanto o discurso como a forma como as redações funcionam prende-se com a vulnerabilidade face às alterações tecnológicas que se vão experimentando. “Mudou muita coisa nos últimos dois anos. “É como uma revolução que está sempre a acontecer”, conta-nos um responsável editorial. “É algo completamente novo para os efeitos, para o funcionamento interno das redações e para a forma como abalou todos os alicerces do setor do jornalismo”, refere um jornalista.  
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A verdade é que entre o período de observação e de entrevistas por nós realizado foi possível compreender um conjunto de alterações em relação a este pressuposto. Se na primeira fase, tanto jornalistas como editores, assumiam que o móvel poderia atuar tanto na lógica de complementaridade como alternativa, durante as entrevistas já existia uma atitude manifesta em assumir estas ferramentas como complementares: “Eu acho que é complementar na medida em que tens informação diferenciada”, conta-nos um dos editores entrevistados. “É, acima de tudo, uma mais valia. O facto de não ser concorrencial torna o móvel automaticamente um complemento. Não pode haver nenhum nível de fricção entre as várias plataformas”, defende outro. Por outro lado, encontramos a posição de um dos jornalistas entrevistados, apontando o móvel como sendo uma alternativa: “Pelas próprias funcionalidades, como os alertas, acredito que o móvel seja mais alternativa, que nos permite receber informação como anteriormente não conseguíamos: em qualquer lado e a qualquer hora.”  Ora, de forma a compreender como é que os discursos se cruzam com a realidade, procuramos analisar o ambiente das redações face a este pressuposto. Um dos aspetos que logo nos chama a atenção é que, quando abordamos a lógica do móvel como elemento complementar, somos confrontados, quase de imediato, com a existência de uma pressão muito grande das chefias para se operacionalizar atividade jornalística numa lógica de multiplataformas.  Trata-se, porém, de um comportamento contraproducente, na medida em que pouca formação existe para trabalhar neste novo ambiente. Apenas numa das redações se verificou uma preparação efetiva para operar numa realidade móvel e aconteceu mais ao nível da captação de imagens, do que da construção das notícias.  Mesmo nas situações em que os jornalistas de diferentes secções se juntam para trabalhar uma determinada matéria conjunta, o móvel passa para segundo plano e é quase sempre encarado como um elemento mais importante para a captação do que para a divulgação de conteúdos de uma forma coordenada com as outras plataformas. Durante o Mundial de Futebol do Brasil, um dos jornalistas que marcou presença na competição contou-nos que o móvel foi um gadjet importante para a captação de conteúdos durante as viagens no país: “Em situações em que não se podia utilizar o computador, o móvel funcionou como uma excelente alternativa”.  Outro aspeto que nos faz compreender que o móvel ainda não é verdadeiramente encarado como um elemento complementar, mas antes como um repositório daquilo que se faz para os websites, prende-se com a falta de atenção dada aos conteúdos difundidos através dessas 



 336
ferramentas. Ao contrário dos websites que têm um pivot, tarefa que é desempenhada de forma alternada em quase todas as redações, não existe nenhuma pessoa responsável por acompanhar de forma atenta os conteúdos que chegam às redações. Curiosamente, nem todos os jornalistas que trabalham nas secções online ou multimédia possuem smartphones, o que condiciona verdadeiramente o acompanhamento do que vai acontecendo nessas plataformas. A atenção que é prestada acontece, principalmente, no que se refere ao número de visitas às aplicações. Um trabalho desenvolvido pelos pivots de serviço e pelos editores de cada secção. Uma realidade que contrasta completamente com aquilo que acontece com as redes de media social. Em primeiro lugar, foi possível encontrar em algumas das redações a presença de jornalistas que se dedicam especialmente à atividade nestas plataformas. A forma como a RR encarara o Instagram foi anteriormente mencionada e podemos acrescentar o projeto Insta Vídeos que, embora extinto, demonstra a atenção que esta rede espoletou para a redação do JN. Através do trabalho de pesquisa de contas nesta plataforma, a equipa que trabalha a web do JN fazia pequenas reportagens sobre os utilizadores com um trabalho relevante nesta que é uma das principais redes de media social em Portugal.  3.4 - As redes como elemento integrador das audiências  O Instant articles é apenas um dos exemplos da forma como o jornalismo e as redes de media social se relacionam. Trata-se de um conjunto de plataformas que abrem novas oportunidades para o jornalismo. É uma posição bem clara quando atentamos ao discurso dos jornalistas e dos responsáveis editoriais que foram entrevistados neste nosso trabalho:  “As redes de media social podem servir como forma de acrescentar contexto a uma determinada peça. Contexto que, não estando presente na notícia, pode ajudar a que esta não morra no noticiário ou no jornal, mas que continue a ser discutida na rede.”  “As pessoas estão mais ligadas e nós não podemos fazer de conta que não vemos. As pessoas que votam, compram jornais, se informam e decidem as atividades que mais interessam estão nas redes” 
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Como foi referido anteriormente, esta preocupação é expressamente clara pela presença de um jornalista responsável por trabalhar especificamente este tipo de plataforma na redação do JN. Entra na redação antes das 9h00 e uma das primeiras tarefas que desempenha é a de postar a capa do dia nas várias redes de media onde o JN marca presença – Facebook, Twitter, Google + e Pinterest. Este trabalho, quando o jornalista está ausente, é feito de forma automática, na base daquilo que acontece com os periféricos de informação móvel. Para além desta tarefa, o jornalista é ainda responsável por acompanhar o que vai sendo discutido na rede de forma a compreender se alguns desses assuntos é merecedor de um acompanhamento informativo mais particular e exaustivo. Durante o nosso período de observação na redação do diário portuense, foi-nos explicado que um dos principais trabalhos que o responsável pelas redes de media social tem que fazer é a mediação com os leitores. São recebidos comentários e mensagens, diretamente de pessoas que, por exemplo, estão no local onde aconteceu um determinado acidente de carro. As fotos são retiradas das mensagens para comprovar se são ou não verdadeiras, de forma a evitar qualquer erro para o jornal.  Apesar de em mais nenhuma redacção estudada encontrarmos jornalistas dedicados exclusivamente a estes redes, é assumida a importância que elas podem ter no desempenho da atividade. No caso do MF, por exemplo, praticamente todos os jornalistas possuem uma conta ativa no Facebook ou no Twitter. Há, ainda, uma preocupação clara em retweetar muito daquilo que os jornalistas fazem na rede, de forma a promover a sua própria imagem. Nos sites do grupo Media Capital, conseguimos encontrar uma barra lateral onde podemos ler tudo aquilo que os jornalistas da empresa publicam no Twitter. Pode, assim, ser utilizada como meio de descobrir possíveis assuntos para serem noticiados, fruto de tweets produzidos por jogadores, empresários ou clubes de futebol. “Nós seguimos e acompanhamos a conta de jogadores e empresários”, refere o responsável editorial por nós entrevistado. Para que este trabalho seja desenvolvido de uma forma mais eficaz são utilizadas listas, onde estão reunidas contas com interesse para os diversos assuntos tratados pelo MF. Devido ao seu perfil imediato, o Twitter também é encarado como uma ferramenta indispensável quando se pretende ser os primeiros a fazer chegar as notícias às audiências. É um tipo de comportamento facilmente percetível durante as partidas para as quais os jornalistas estão destacados. Ora, no lançamento do jogo com os 11 iniciais de cada uma das equipas, ora durante os jogos com comentários relacionados com os principais lances. São os 
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jornalistas que, de forma independente, definem o papel que pretendem assumir e o tipo de relação que querem manter com os seus seguidores. Um dos aspetos que nos foi referido é a necessidade de formação nesta área, constantemente condicionada pela falta de tempo e recursos financeiros.   No entanto, e apesar do interesse assumido neste tipo de plataformas, não existe uma estratégia verdadeiramente definida para o Twitter ou Facebook. Há uma preocupação clara para que cada post funcione como um chamariz, capaz de direcionar os leitores para a página principal do MF. “Ainda não conseguimos utilizar estas plataformas de um modo totalmente eficaz. Funciona tudo ainda de forma muito automática. Usamos um software que envia os conteúdos para as redes com o link,” explica-nos.   Quando olhamos para a forma como a RR trabalha compreendemos que a situação é bastante idêntica à do MF. A principal diferença reside na adaptação que alguns conteúdos têm.  Como foi anteriormente mencionado através do caso particular do Instagram, compreendemos que existem conteúdos já desenvolvidos de forma especifica para estas plataformas. Não havendo ainda um jornalista que trabalha esta área, “retiramos muitas vezes gente da produção da área multimédia para trabalhar as redes. Estamos ainda à procura de alguém capaz de fazer este trabalho”, diz-nos a responsável editorial.   De forma a orientar o trabalho destes jornalistas, foi desenvolvido um conjunto de boas práticas a ser aplicado nas várias plataformas onde a RR marca presença. Aí é determinado o número de vezes que se deve postar em cada uma das redes, o que se produz e como se produz. “O nosso trabalho segue uma norma. Não fica dependente da vontade particular de cada jornalista”, refere.  Apesar deste esforço em estar presente e desenvolver conteúdos específicos para as redes, é curioso que o Twitter funciona quase como um piloto automático, sendo que os conteúdos que lá se encontram são, na sua grande maioria, links que nos remetem para o site principal. Tal como demonstrado no estudo de caso anteriormente analisado, as redes de media social são invariavelmente entendidas como plataformas promocionais, com o objetivo de levar os seguidores para os sites: “Através das redes conseguimos ter um potencial de audiências muito mais amplo e chegar ao nosso público de uma forma mais rápida”, explica a editora.  Um dos pontos em que estas redes, paralelamente às plataformas móveis, assumem um papel importante é o da proximidade com os públicos. Se no início da profissão os jornalistas não 
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assinavam as suas peças, hoje, com a massificação das redes de media social, quase que se afirmam como uma marca própria, longe da ligação contratual com o meio para o qual trabalham. Os leitores seguem os jornalistas não apenas por aquilo que fazem no âmbito da profissão, mas também pelos valores que defendem e pela sua postura nestas novas plataformas. Assim, e até pela forma individualista com que a rede é utilizada por alguns jornalistas, procuramos compreender se a questão do brading journalism é pertinente em Portugal.  Junto dos jornalistas é possível compreender que é com agrado que recebem o reconhecimento do seu trabalho através destas redes. São vários os jornalistas com quem nos cruzamos que possuem contas ativas nas redes e que vão, ao longo do dia, interagindo com os seus seguidores. Mas a verdade é que nenhum desses jornalistas possui um número de seguidores que seja próximo do número que o meio para o qual trabalham reúne. Isso mesmo é partilhado pelos intervenientes que entrevistámos.   “Em Portugal ainda não temos esse tipo de fenómeno. O que tentamos fazer é dar rosto aos jornalistas que estão na rede a trabalhar algum tipo de informação.”  “São muito poucos os jornalistas que não tendo existência pública forte dentro do seu meio de comunicação conseguem atingir um nível de notoriedade sem o meio. A pessoa não é nem nunca vai ser mais relevante do que o meio para onde trabalha”.  “Há outro tipo de situações que me preocupam mais. Por exemplo, é inconcebível que um jornalista do nosso meio partilhe uma informação de um outro site relacionada com um assunto que seja trabalhado também por nós.”  “Não são apenas os jornalistas que se podem assumir como marca. Temos que ver outros players dos media que seguem o mesmo comportamento. O exemplo da Cristina Ferreira é claro. Se ela juntasse a audiência do programa da manhã, na TVI, com o número de seguidores que tem nos media sociais atingiria números muito mais elevados”.  
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3.5- Que papel para o cidadão?   Se combinarmos o potencial das redes de media social com as possibilidades que emergem com os novos periféricos de informação móvel, compreendemos que os cidadãos podem ter um papel verdadeiramente ativo no processo informativo. Durante o nosso trabalho de base teórica, observámos fenómenos como a Primavera Árabe ou os protestos no Brasil. Em ambas as situações foram vários os meios de informação que utilizaram conteúdos que chegaram às redações através dos cidadãos. Em primeiro lugar, podemos dizer que não existe um perfil comum na forma como este processo é abordado pelos diferentes meios onde estivemos inseridos durante o nosso período de observação. No JN, por exemplo, existiu uma secção da página web dedicada ao contributo dos cidadãos. Nesta secção, era possível encontrar vários conteúdos desenvolvidos pelos leitores, relacionados com aspetos do seu dia-a-dia, que através do jornal alcançavam um potencial de atenção nacional. Não são raros os casos em que estas pessoas continuam a enviar conteúdos para o jornal relacionados com outros assuntos, criando-se, assim, uma espécie de relação “profissional” entre a redação e estes leitores. “Enquanto leitor já não concebes um meio de que não faças parte. Os leitores gostam de interagir. Querem estar lá e participar”, diz-nos o editor que trabalha neste jornal.   Por seu turno, tanto no MF como na RR, o contributo dos cidadãos é principalmente visível através das caixas de comentários. São vários os casos em que os jornalistas são confrontados com a indicação de algum erro na peça através do comentário deixado na caixa dos comentários. Aqui é prestada uma atenção especial sempre que estes comentários comportam conotações ofensivas. É durante situações meteorológicas de risco ou após acidentes de viação que as redações recebem um maior número de conteúdos provenientes dos cidadãos. O facto de os jornalistas não poderem estar em todo o lado ao mesmo tempo, apoiado na vontade dos cidadãos em serem mais do que meros consumidores abre um conjunto de desafios reconhecidos pela maioria dos intervenientes que abordamos no nosso estudo. “Os media sociais deram um palco a cada pessoa. Como em quase toda a história da humanidade, todos querem ser o centro das atenções. As redes digitais são a possibilidade de se atingir grandes níveis de audiência de uma forma imediata e instantânea”, diz-nos um dos jornalistas.  
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 Porém, há quem encare este fenómeno com menor otimismo, explicando que se trata de uma realidade que já existia, sendo que atualmente se concretiza em novas e distintas plataformas. “As pessoas ligavam-nos à espera que essa informação fosse tratada pelos jornalistas”, explica um dos editores. “É uma situação que já se verificava. Chegámos a ter donos de restaurantes que nos ligavam a informar sobre encontros entre dirigentes de clubes de futebol e jogadores”, aponta um outro editor.  Sempre que há algum conteúdo novo a chegar à redação por parte dos cidadãos, a verificação é o grande desafio que os jornalistas têm que enfrentar. Isso mesmo está patente na redação, como nos explica um dos intervenientes entrevistados: “As redações todos os dias recebem denúncias, telefonemas de pessoas que precisam de ajuda”. Durante os casos de mau tempo, numa hora caem aqui na redação mais de 600 fotografias”, diz-nos um dos editores.  “As redes funcionam, em alguns casos, como pontos de partida. Recebemos a informação e vamos fazer o nosso trabalho de investigação para comprovar se é verdade. A partir daí podemos, ou não, avançar para uma peça”, explica um dos jornalistas.    O facto de não existir nenhum jornalista a trabalhar especificamente este tipo de situações faz com que seja uma tarefa desempenhada por diferentes membros da redação. Trata-se de um processo que é feito com o apoio de softwares especialmente desenvolvidos para este efeito ou através do contacto telefónico. “Observa-se o fenómeno e tenta-se trabalhar isso. Se for na escola, ligamos para a escola para tentar compreender se é verdade. Se há alguém que disse alguma coisa e está a provocar polémica, vamos ver se foi mesmo assim que disse,” refere um jornalista que acrescenta: “Este é o tipo de trabalho que o jornalista fez desde sempre. Recolher a informação e tratá-la. Hoje já não pode ser o único a divulgar a informação, mas pode ajudar a escolher o que é verdadeiramente relevante”. “A informação chega-nos de todo o lado e a qualquer hora. Isto faz com que seja necessário encontrar um conjunto de fontes para compreender se isso é verdade,” conta-nos outro jornalista. Trata-se de uma posição partilhada por um dos editores que entrevistámos: “Fundamentalmente, temos exatamente o mesmo trabalho que sempre tivemos. Devemos continuar a questionar porque aquilo que nos chega pode não ser inteiramente verdade. Os jornalistas são os responsáveis para fazerem chegar a verdade até às pessoas”. Durante a nossa estadia numa das redações, foi possível verificar que as redes de media social são utilizadas, em alguns casos, para comprovar informações dadas pelas fontes. Através da análise do perfil das pessoas envolvidas em acidentes, pode-se chegar à conclusão de que a 
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foto não é verdadeira ou foi capturada por outra pessoa que não aquela que enviou. Nestas situações, verifica-se um elevado nível de colaboração, sendo comum encontrar jornalistas de diversas secções a desenvolverem juntos essa tarefa  Mas não nos podemos focar apenas naquilo que os cidadãos fazem chegar de forma voluntária às redações. As redes de media social são igualmente utilizadas propositadamente quando as redações necessitam de informação para alimentar as suas peças. Utilizando o exemplo do JN, por ser o único meio que durante o período de observação comportava um jornalista dedicado de forma exclusiva a esta tarefa, conseguimos compreender melhor este processo. Uma das tarefas deste jornalista passa por procurar na rede assuntos que possam vir a ser desenvolvidos na secção. A estratégia absorve a criação de listas, por temas, onde estão agrupados vários utilizadores. O jornalista quando encontra um assunto que possa merecer atenção partilha com os colegas da secção que trabalha os conteúdos para o site e juntos decidem se o tema merece ser aprofundado.  Na RR, mesmo sem um jornalista dedicado a trabalhar este tipo de questões, existe uma tentativa de desenvolver trabalho através do conteúdo que é partilhado nas redes de media de social. Para isso, os jornalistas recebem formação de forma a desenvolverem comptências para reconhecerem elementos que sejam potencialmente desenvolvidos numa notícia.  Nestes casos, o processo de verificação assume uma importância ainda maior. A necessidade de serem os primeiros a veicular determinado assunto, fruto da instantaneidade promovida pela Internet, é um aspeto mencionado tanto pelos jornalistas com quem partilhamos o espaço durante o período de observação, como pelos entrevistados. Ser o primeiro pode muitas vezes levar a publicar informação errada. “Um jornalista cada vez mais se define por aquilo que não escreve do que pelo que escreve. O mais fácil é escrever sempre sobre tudo. A chave aqui é compreender o que verdadeiramente é relevante e contextualizar esse assunto de uma forma eficaz”, explica um editor. Se este trabalho não for desenvolvido de uma forma eficaz, “os jornalistas correm o sério risco de se tornarem meras caixas de ressonância”, conclui. Este é um conflito assumido e que tende a ser agravado com o desenvolvimento das redes.    
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3.6- Que jornalistas teremos?  Num ambiente pautado pelas constantes mutações e exigências para os agentes envolvidos, procuramos compreender que tipo de perfil é exigido ao jornalista. Neste ponto, centramo-nos mais no discurso dos intervenientes do que no processo de observação. Existe uma posição comum que aponta para um jornalista mais multifacetado e capaz de gerir de forma eficaz o que vai acontecendo nas redes de media social.  Isto mesmo é explicado por um dos editores entrevistados, que nos explica: “Tem que ser uma pessoa muito ativa nas redes de media social e deve estar sempre a par das principais novidades neste tipo de ambientes”. As redes digitais são, de facto, uma das principais referências quando analisamos o discurso dos intervenientes. Tanto na procura como na entrega dos conteúdos, assumem um papel de destaque que não é esquecido na análise desenvolvida aos discursos: “Deve ter um pensamento que funcione verdadeiramente numa lógica online e digital. Tem que ser capaz de pensar e executar rapidamente”, comenta um outro editor. Porém, quando falamos de rapidez não estamos a abordar de forma específica a necessidade de publicar rapidamente, mas antes “de confirmar a informação o mais breve possível. Em órgãos que vivem principalmente das breaking news é uma exigência cada vez mais importante”.   “O breaking news exige uma linguagem simples e direta por parte dos jornalistas”, conta-nos um jornalista que, no entanto, refere: “As regras e as rotinas que fomos desenvolvendo para o panorama digital são as mesmas utilizadas nas plataformas mais antigas”. Neste ambiente, em que qualquer pessoa pode ter uma postura ativa, o jornalista deve voltar a chamar para si o papel de farol, capaz de sinalizar o que é verdadeiramente importante: “O jornalista continua a ser um elemento importante na sociedade, mesmo que seja para desempenhar funções de natureza distinta àquelas que estava habituado. Deve ser o jornalista o centro de referência no meio da confusão”, explica um jornalista.  Ora, para este interveniente os jornalistas, assim como o próprio jornalismo, devem estar atentos a todas as mutações que estão a acontecer de forma a marcarem uma posição que proteja a profissão e os valores que ela encerra: “O mundo está diferente e a profissão também mudou muito ao longo dos últimos tempos. Vamos tentar participar e influenciar esta mudança da forma mais positiva possível. Não compreendo como é que isto pode ser feito de uma forma diferente. 
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Não participar ativamente nesta mudança significa abandonar por completo os destinos da profissão e abandonar a própria função”. Mas os novos desafios para o papel do jornalista não se restringem ao que deve ser feito nas redes de media social. Um dos fenómenos que recentemente tem atingido o trabalho dos jornalistas prende-se com o Mojo e a forma como os jornalistas utilizam os periféricos móveis durante o seu trabalho. Trata-se de um processo que ainda não foi completamente assimilado em todas as redações. Se na RR os jornalistas já levam os telemóveis para captar imagens e som no terreno, em outros meios, este processo ainda está no início. A aposta feita ao nível do audiovisual vai acelerar a adaptação dos jornalistas. Deste modo, compreendemos melhor a posição de um dos editores quando nos diz: “Os jornalistas devem ser mais ágeis, capazes de trabalharem em diversas plataformas com a mesma eficácia com que fazem numa única”.  Através de uma analogia com o passado, torna-se evidente que, atualmente, “o jornalista é quem escreve a notícia, é paginador, o responsável da gráfica e o próprio ardina”, comenta um dos editores que explica: “Se até há muito pouco tempo o jornalista não sabia quem era o ardina, hoje está também responsável por desenvolver esse papel”.  Contudo, este processo de adaptação a novas necessidades e exigências é muitas vezes confrontado com um conjunto de limitações identificadas pelos entrevistados. A crise financeira que afetou fortemente a indústria dos media, como já identificámos anteriormente, é um dos principais elementos apontados ao longo das entrevistas que desenvolvemos. Esta dificuldade ganha um relevo ainda maior quando entramos no universo digital, já que é nestas plataformas que se efetuam os primeiros cortes sempre que se verifica uma diminuição de publicidade. Condicionando o número de jornalistas disponíveis para o desempenho das tarefas associadas a um novo ambiente informativo, coloca também em causa todo o tipo de formação que se pretende desenvolver. Porém, há ainda outros elementos que importa mencionar. Um deles acontece ainda durante o processo de estágio dos futuros jornalistas e tem como epicentro as reticências existentes no trabalho desenvolvido nos meios online. “As redações precisam de sangue novo e de ideias que nos ajudem a desenvolver novos projetos. No entanto, quem chega das universidades vem formatado a trabalhar em ambiente de mass media. Hoje funciona tudo de uma forma bastante diferente”, conta-nos um editor. Esta resistência tem ainda mais significado quando acontece no interior das redações. De acordo com os relatos que captámos, os jornalistas encaram a mudança quase como algo que 
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coloca em causa a própria profissão, dificultando a assimilação de novos processos que permitam o avanço para outros estágios evolutivos. “O que se verifica é uma barreira auto-erigida”, em que os membros da redação assumem para si próprios que as novas tarefas não se enquadram naquilo que eles entendem como sendo jornalismo. “Segundo a tese de algumas das pessoas com mais anos de casa, trabalhar nas plataformas digitais é um trabalho menor, que se baseia muito naquilo que é a cópia e a colagem”, constata um jornalista, que refere que a mudança terá que acontecer, mesmo acreditando que demorará algum tempo a ser concretizada: “A atividade dos jornalistas é produto de uma cristalização de práticas. Um cimentar de anos de costumes. De um exercício diário, com repetição de tarefas e de regras. De crescimento e desenvolvimento dessas regras que têm sido a cola da profissão”.  Há um outro aspeto relacionado com a falta de literacia mediática por parte das audiências. Numa das entrevistas, um dos jornalistas explicou que na redação há o sentimento de que quem está do outro lado não é capaz de distinguir o que é uma página de Facebook de um projeto jornalístico daquilo que é uma página de mero entretenimento. Isto contribuiu para uma certa desconfiança em relação aos projetos que apostam nas plataformas digitais. “Muitas vezes não sabemos qual vai ser a perceção das pessoas. Isso pesa na hora de desenvolver um projeto específico para o meio digital”, refere.    
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 3.7 - Discutindo os resultados: ser jornalista num ambiente em mutação  Depois de concluirmos o nosso processo de observação e de análise do trabalho que se desenvolve nas redações, urge pensar se o objetivo da redação integrada, comum a todos os espaços onde estivemos inseridos e presente no discurso daqueles com quem trabalhamos, se concretiza ou se não passa de um mero objetivo. Em primeiro lugar, é possível destacar que a composição do espaço onde os jornalistas desenvolvem o seu trabalho é o principal indício da vontade em se atingir aquilo que é a realidade das redações integradas, um caminho para o processo de convergência. Em todos os espaços onde desenvolvemos a tarefa de observação foi possível comprovar a forma aberta da respetiva arquitetura. Os jornalistas conseguem, de forma bastante fácil, estabelecer contatos com os seus colegas que trabalham noutras secções. A partilha de ideias existe e verificou-se o trabalho comum em casos bastante específicos. Tal realidade permite desconsiderar a segunda hipótese: as redações portuguesas, reconhecendo a importância que as multiplataformas informativas possuem, juntamente com o papel ativo dos cidadãos, não têm capacidade para as aproveitar.   O MF é o caso mais evidente, já que os jornalistas partilham o mesmo espaço com os elementos que trabalham o desporto da TVI 24. Por pertencerem todos ao mesmo grupo empresarial – a Media Capital – são desenvolvidos vários trabalhos em conjunto. Aqui, membros do portal desportivo e do canal de televisão partilham informações e trabalham em parceria em diversos casos. Logo aqui, podemos rejeitar a primeira hipótese: as redações portuguesas não atribuem qualquer tipo de importância às multiplataformas informativas, nem àquilo que chega por parte das audiências; Nos outros dois meios, as rotinas da convergência existem, mas não de uma forma tão clara. No caso do JN, por exemplo, não é possível constatar um trabalho de parceria com outros media do mesmo grupo. Mesmo no interior da redação, excetuando alguns casos esporádicos, não se verificou uma grande colaboração entre os jornalistas que trabalham para o site do diário informativo e os do papel. Um caso em tudo semelhante com o que foi possível observar durante a semana em que estivemos inseridos nas rotinas de trabalho da RR.  Estes dados vão precisamente ao encontro daquilo que foi expresso por alguns decisores que nos explicaram que as redações funcionam quase de forma bipolar. Apesar dos elementos que não 
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trabalham para o site reconhecerem a sua existência, não prestam grande atenção ao que é desenvolvido neste tipo de plataformas, encarando-as, até, como um elemento que contribui para fragilizar o seu papel de jornalista. Ou seja, apesar destes condicionamentos, torna-se possível rejeitar a validade da quinta hipótese: as redações portuguesas já aproveitam as oportunidades promovidas pelas multiplataformas informativas e também o trabalho que resulta do papel mais ativo dos cidadãos. Quando ao longo do nosso percurso teórico apontámos a forma como o processo de convergência se pode desenvolver ao nível do trabalho dos jornalistas, compreendemos que ainda existe um caminho longo até que isso seja uma realidade em Portugal. A redação integrada, sendo o principal objetivo, não é ainda uma realidade totalmente confirmada.  A formação dos jornalistas que não estão familiarizados com a linguagem e com a importância da Internet seria um primeiro passo a esse nível. As receitas de publicidade nas plataformas mais analógicas estão a cair e, embora o crescimento seja lento, o mercado está cada vez mais sensibilizado para o que se faz ao nível do digital.  Apesar de em algumas redações os jornalistas de outras secções passarem algum tempo a trabalhar para as plataformas da web, isso acontece a uma escala bastante reduzida. Seria importante intensificar esse esforço. Acreditamos que essa é a melhor estratégia para sensibilizar os jornalistas com uma carreira mais experiente. Perceberiam melhor aquilo que é feito nos sites e as dificuldades que os seus colegas sentem, num contexto fortemente marcado pela necessidade de ser rápido e imediato, onde a pressão por melhores resultados, em termos de audiência, anda de mão dada com a necessidade de se fazer sempre melhor. O jornalismo online em Portugal tem feito uma caminhada marcada pela forte crise que o sector vive. No entanto, acreditamos que é seguro falar numa fase de amadurecimento. O repurposing, muito comum no início deste milénio, é uma prática que deixou de ser tão comum. Há cada vez mais projetos a serem desenvolvidos de forma específica para a Internet. Através da implementação de estratégias como as que foram atrás mencionadas, julgamos ser possível dar passos mais firmes em direção a uma nova fase de maturação. Mas o principal problema a ser ultrapassado remete-nos para a falta de jornalistas nas redações. Numa época em que a informação circula a uma velocidade nunca antes vista, é incompreensível que as redações tenham menos pessoas a trabalhar de forma contínua. A crise que atingiu o mercado da comunicação em Portugal, e grande parte do ocidente, provocou vários 
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despedimentos, deixando as redações sem jornalistas com grande experiência. Estes profissionais ajudariam as gerações mais jovens a ambientarem-se aos desafios inerentes ao correto desempenho da profissão. Ainda para mais numa altura em que o processo de verificação, como foi demonstrado anteriormente, se assume com uma das tarefas mais importantes para quem é jornalista.   No que diz respeito ao aproveitamento daquilo que chega das redações por parte dos cidadãos, podemos compreender que, apesar do reconhecimento, existe pouco trabalho feito a esse nível. Refletindo sobre os resultados que obtivemos aquando da análise ao estudo de caso, compreendemos que os cidadãos ainda são entendidos como o ponto final do processo jornalístico. Assim, rejeitamos os pressupostos levantados a propósito da terceira hipótese: as redações portuguesas reconhecem a importância que as multiplataformas informativas possuem, mas não atribuem qualquer tipo de importância ao papel mais ativo dos cidadãos.  Deste modo, olhando para as hipóteses que foram levantadas, assumimos que o processo de convergência no interior da redação, a vertical axis, é um fenómeno que tende a ganhar importância, mas que ainda não se concretizou de forma plena. Existe como que uma relutância por parte de alguns membros das redações em assumir um papel mais ativo na efetivação do processo de convergência. Esta resistência é igualmente percetível na forma como os cidadãos são encarados. Assim, julgamos estar mais perto da seguinte hipótese: as redações portuguesas desenvolveram estratégias com vista ao aproveitamento das multiplataformas informativos e do papel mais ativo por parte dos cidadãos, mas ainda não atingiram a maturidade plena;   
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Notas finais: A tecnologia no jornalismo, mas ao serviço das pessoas  Ao longo do percurso teórico que pautou os primeiros momentos do nosso trabalho de doutoramento procurámos abordar questões que conjugassem aspetos de ordem mais tecnológica com elementos relacionados com a área das ciências sociais. Assim, começámos por questionar a forma como os avanços tecnológicos, próprios de uma sociedade que vive rodeada de ecrãs, influenciam a forma como consumimos informação e o modo como alteram as nossas próprias relações a nível pessoal. Foi importante refletir na relação conflituosa entre o determinismo tecnológico e o construtivismo social, para conseguirmos defender a posição que aqui pretendemos apresentar.  Guerra dos mundos? Não, Homens e máquinas alteram-se mutuamente  Sendo verdadeiramente tentador enveredar por um ângulo que atribui à tecnologia o papel central neste ambiente, preferimos enquadrar esta questão num meio termo. Por um lado, é facilmente percetível que a tecnologia desempenha um papel fulcral tanto ao nível das relações interpessoais, como nos relacionamentos que criamos com a indústria dos media, o ponto central do nosso trabalho. Por outro, é importante lembrar que as grandes novidades e desenvolvimentos tecnológicos que hoje podemos experimentar enquanto utilizadores se ficam a dever ao trabalho de longos anos promovido por vários atores. O computador e os smartphones são resultado de operações de desenvolvimento que passaram por diversas fases. A melhor forma de compreendermos esta evolução pode ser analisada na observação do desenvolvimento da Internet ao longo das últimas décadas e que culminou nas redes de Internet móvel de quarta geração.  Também nos debruçámos sobre a forma como a comunicação em rede evoluiu ao longo das décadas até chegar aos dias de hoje. Apoiados por elementos tecnológicos de inigualável preponderância, conseguiram quebrar barreiras que se apresentavam inquebráveis, mudando todo o panorama tecnológico – e, por consequência, o mediático –  da nossa sociedade.   É precisamente na discussão que opõe o determinismo tecnológico ao construtivismo social que julgamos existir uma lacuna bastante visível em termos de literatura.   
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Na tabela 1, onde expusemos as diferenças e a forma como estes dois campos se confrontam, notámos a ausência de elementos intermédios, capazes de reconhecer a influência mútua de capital humano na forma como a tecnologia orienta aspetos cada vez mais determinantes no nosso dia a dia. Este é o lugar em que nos queremos posicionar e que acreditamos que terá o seu reconhecimento nas próximas décadas, fruto do desenvolvimento de elementos mais próximos daquilo que é a Internet das coisas. Homens e máquinas vão estar mais ligados, trabalhando para um objetivo comum, melhorando o desempenho de ambos.  Pela afirmação da inteligência humana na tecnologia  A possibilidade de nos relacionarmos de uma forma muito mais próxima e complexa com as máquinas é fruto de um desejo humano de controlar e assumir um papel mais ativo em todos os aspetos do dia a dia. O Homem começou por alterar o seu corpo inserindo aspetos exteriores como as tatuagens e os piercings. Com o desenvolvimento, adulterou a fisionomia humana com elementos de ordem informática. Gadgets e wearables são anexos que consideramos indispensáveis quando saímos de casa e que nos ajudam a completar as tarefas mais importantes. Podemos criar listas de compras, contar o número de calorias que estamos a gastar durante a corrida matinal e controlar a forma como recebemos informação. Esta sede de controlo é a força responsável pelo desenvolvimento da Internet das coisas, que vai pautar os próximos anos.  De certo modo, vai ser o Homem a dar vida a elementos automáticos como um carro, um frigorífico ou um mero micro-ondas. Apoiado pelas invenções tecnológicas, vai ser capaz de comandar, qual criador supremo, as componentes tecnológicas. A própria tecnologia vai evoluindo consoante as necessidades dos seres humanos, que as desenvolvem de forma a acompanhar as suas ambições.  Daí que nos próximos anos seja muito importante refletir em aspetos próximos daquilo que é a inteligência artificial. Assim, consideramos que o combate entre o que é o construtivismo social e o determinismo tecnológico deve evoluir para uma nova etapa: a inteligência tecnológica. Um conceito capaz de refletir de uma forma mais justa e clara a relação que o ser humano (inteligência) e as máquinas (tecnológica) estabelecem entre si.   
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                   Como é possível observar nas duas figuras, em vez do espaço que existe entre aquilo que é o determinismo tecnológico e o construtivismo social, optámos aqui por desenvolver este novo elemento: a inteligência tecnológica. Tendo em conta que grande parte do nosso trabalho de doutoramento visa aspetos relacionados com a convergência – que serão discutidos mais à frente – acreditamos que o aproveitamento da evolução tecnológica e da inteligência humana é primordial. Trata-se de um foco de discussão que nos próximos anos vai assumir uma maior relevância no interior das redações, com a crescente computorização e automatização das tarefas despenhadas pelos jornalistas. O auxílio de elementos tecnológicos torna-se indispensável num ambiente marcado pela necessidade de ser primeiro e assertivo. Foi mesmo esta a perceção que tivemos na última fase de leituras por nós desenvolvida. Novas questões relacionadas com a automatização dos processos de trabalho dos jornalistas estão a ser amplamente discutidas em 

Construtivismo social Determinismo tecnológico Inteligência tecnológica Figura 41- Construtivismo social e  determinismo tecnológico Figura 42- Exposição da proposta de inteligência tecnológica 
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cenários onde a tecnologia está mais desenvolvida, como é o caso dos EUA. Mesmo ao longo do nosso processo de observação participante, foi possível constatar uma crescente atenção em relação a métricas. Mais do que escrever histórias sobre a atualidade, os jornalistas são obrigados a compreender os vários “zeros” e “um” da nova realidade digital.  Porém, é importante ter bem presente a ideia de que as histórias que todos os dias são publicadas, independentemente da plataforma, são destinadas a pessoas. E é com base nesse pressuposto que o capital humano não pode nunca ser negligenciado. Acreditamos que a inteligência tecnológica pode ser a chave para aproveitar da melhor forma as potencialidades presentes nas redações, sem esquecer a natureza e o destinatário final do trabalho desenvolvido pelos jornalistas: as pessoas. Numa altura em que a tecnologia é mais evoluída que nunca, o capital humano torna-se verdadeiramente importante e o papel dos jornalistas, como foi discutido anteriormente, é mais crucial.   Quando mais ainda não significa melhor  Esta forma de encarar os avanços tecnológicos serve de ponto de partida para uma breve reflexão sobre o processo de convergência que foi amplamente discutido ao longo do nosso trabalho. Um dos aspetos-chave prende-se com a necessidade de compreender que o facto de existir uma maior quantidade de meios disponíveis para publicar e receber informação não significa que o trabalho desenvolvido seja melhor. Nem sempre mais significa melhor e o risco do less from more é verdadeiramente real. O entusiasmo que existe à volta das mais diversas plataformas tecnológicas faz com que, ao longo da literatura, exista um elevado positivismo em relação a tudo o que é novo. No entanto, importa salientar que, ao longo do tempo, são vários os exemplos de novidades tecnológicos que, recebidas com grandes elogios e expetativa, rapidamente passaram ao esquecimento. Casos como o minie-disk, o projeto Google Glass, da Google e os Smartwatches, não deixando de existir, estão restritos a pequenos nichos de mercado.  Mesmo no interior das redações informativas, com uma maior capacidade tecnológica,o ritmo de trabalho nem sempre é superior. Ao longo dos últimos anos, o fascínio por softwares inovadores fez com que se deixasse de parte a componente humana. É notório o investimento feito ao nível das novas tecnologias de informação, numa altura em que as empresas despediram centenas de jornalistas, com uma grande experiência profissional. 
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Não pretendemos aqui entrar num conflito que opõe Homem e Máquina. Como foi atrás defendido, a nossa posição vai mais ao encontro de uma combinação entre os dois elementos. É precisamente essa falta de combinação que pode levar a que se caia numa realidade de less from more. O ponto de equilíbrio nas redações entre o capital humano e as inovações tecnológicas é um elemento chave a que vamos estar atentos em futuras investigações. Novamente, destacamos esta lacuna e a falta de abordagem teórica capaz de nos ajudar a compreender e a justificar o nascimento e rápida decadência que este tipo de artefacto experimenta. Aqui, julgamos ser necessário criar pensamento científico que permite refletir sobre a forma como determinados elementos tecnológicos chegam ao mercado com grande projeção, desaparecendo pouco tempo depois, sem deixar rasto.   Tal como nos primeiros anos dos projetos jornalísticos on-line, também agora se vive no perigo de se perder uma oportunidade para ir mais longe. E isso fica a dever-se, principalmente, à fixação que existe em relação às potencialidades despontadas pelo meio.  Em vez de se prestar uma verdadeira atenção à riqueza que as mensagens podem ter, vivemos como que embevecidos pela tecnologia. Uma relação que é alimentada pelas estratégias de marketing das principais empresas de tecnologia que nos fazem sentir um interesse instantâneo e quase automático por cada produto que é colocado à venda. Só assim se compreende as longas filas, que podem durar dias, sempre que a Apple e a Samsung lançam um novo smartphone. É justo afirmar que a novidade vende por si mesma. Se na década de 60, quando a humanidade chegou pela primeira vez à Lua, estive disponível a mesma panóplia de ferramentas eletrónicas que hoje existem, em vez de ficarmos fascinados pelo satélite natural, estaríamos a olhar para a nave que foi utilizada para lá chegar.   Como foi explicado por Lev Manovich, quando se discutem problemas relacionados com a problemática da interatividade, muito daquilo que hoje é feito com auxílio de elementos tecnológicos de ponta já era conseguido. Por outras palavras, o que atualmente temos é um conjunto de elementos que nos ajudam a alcançar os mesmos objetivos, mas de uma forma mais simples e eficaz. A eficácia é, assim, um elemento chave nesta nova realidade. Saber tirar aquilo que de melhor cada ferramenta tem para oferecer é o aspeto mais importante do ambiente de convergência. Apoiados na metáfora da caixa preta, desenvolvida por Jenkins, interessa-nos que cada uma das caixas que hoje nos rodeiam operem em direção a um único e mesmo objetivo. A possibilidade de criar discursos verdadeiramente multimediáticos só será concretizada quando 
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se tirar o real valor de cada elemento que hoje temos à disposição. De nada serve misturar um vídeo, um ficheiro de som ou um hipertexto se eles não funcionarem no mesmo sentido. E é aqui que o papel do jornalista sai novamente reforçado.  A esfera informativa no caminho para a convergência   Inserido num mar de possibilidades, é necessário, qual engenheiro social, tirar partido dos ventos tecnológicos para rumar a bom porto. Uma função de inigualável importância numa altura em que os públicos querem deixar de ser elementos totalmente passivos, contribuindo com elementos que podem ser igualmente importantes para o bom funcionamento do trabalho das redações. Este foi, também, um aspeto que julgamos ter sido menos explrado ao longo do percurso teórico deste nosso trabalho. Muito centrada em aspetos relacionados com a tecnologia, a discussão em torno dos estudos da convergência passa ao lado daquilo que é o papel das audiências na nova conjuntura mediática. Mesmo quando é abordado o papel dos jornalistas, o processo é amplamente centrado no ponto de vista tecnológico, deixando de lado o capital humano, que, como temos vindo a afirmar, é mais necessário do que nunca. A tecnologia e todos os outros elementos que se afirmam na nova conjuntura mediática necessitam de ser mediados pelos jornalistas. Funções como a curadoria e a confirmação são de inegável importância.  A pirâmide invertida foi confrontada com a pirâmide deitada, numa altura em que as principais empresas de media davam os primeiros passos na Internet. As peças informativas ganharam como que uma nova arquitetura, orientada para retirar todo o potencial que o universo digital comporta. Nesta nova conjuntura, mais do que apenas a organização do texto informativo, é importante pensar na forma como os vários elementos se relacionam no trabalho desenvolvido. Tecnologia, audiência e jornalistas devem operar de forma integrada, favorecendo aspetos da convergência, como se de uma esfera informativa se tratasse.   Como numa qualquer esfera, a linha exterior é que atribui a forma a esta figura geométrica. Essas linhas podem ser entendidas, num ambiente de convergência, como sendo da responsabilidade dos jornalistas, que vão salvaguardar o bom funcionamento de tudo o que está no interior dessa esfera.  
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  Figura 43- Explicação do fenómeno da esfera informativa Tal como está representado na figura 43, as várias barras que se encontram sobrepostas no interior da esfera ajudam a dar forma a esse mesmo elemento. Tocando umas nas outras, atingem um ponto de convergência perfeito quando se cruzam, uma vez que é dessa forma que se reforçam. Assim, elementos como a tecnologia e aspetos relacionados com a atividade das audiências contribuem para a forma da linha externa – dos jornalistas-  quando se apoiam mutuamente.   Ou seja, o papel desempenhado pelo jornalista passa, também, por aproveitar o potencial da tecnologia e do trabalho que é desenvolvido pelas audiências. Só quando estes elementos são organizados de forma a obter um objetivo comum é que podemos falar de convergência, tanto de meios, como de conteúdos. A esfera informativa é concretizada quando os dois pontos da linha exterior se tocam, apoiados pelas barras interiores, de forma a criar uma circunferência perfeita.  Assim se compreende melhor alguns dos elementos que fomos lançando durante o nosso processo de análise teórica. Apoiados no trabalho de vários autores, de onde é possível destacar o contributo do Hermida e Bruns, fomos apreendendo conceitos como o ambient information, que se aproximam daquilo que defendemos com a exposição da esfera informativa. Os jornalistas e as redações serão confrontados com elementos externos à rotina jornalística que influenciarão o seu trabalho. É conseguindo aproveitar e ordenar esses elementos que o jornalista se afirmará como elemento essencial no panorama mediático. Se rejeitamos, por um lado, o conceito e as noções mais próximas daquilo que é o jornalismo do cidadão, por outro, não podemos descurar a importância que o contributo das audiências tem atualmente.  
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 Novas funções do jornalista, a mais valiosa tecnologia no jornalismo  Por e-mail ou através de mensagens nas redes de media social, auxiliam os jornalistas num determinado trabalho. Assim, atividades como a verificação e a curadoria deverão ser essenciais no normal desenrolar das principais funções dos jornalistas. Trata-se de tarefas que podem ajudar a combater um dos principais riscos associados à forma como hoje consumimos informação. Através das várias aplicações, e até das redes de media social, torna-se possível selecionar as fontes de informação que pretendemos. Como foi anteriormente apontado, há um grande risco de apenas escolhermos os conteúdos informativos que se aproximem daquilo com que concordamos. Ora, é aqui que surge uma nova função, a da contextualização, onde os jornalistas se devem esforçar por mostrar uma visão da realidade verdadeiramente diversificada, apresentando os diversos ângulos do assunto em questão.  A contextualização pode igualmente funcionar como uma forma de justificar o emprego da tecnologia que se encontra disponível atualmente. Por exemplo, se juntarmos os alertas que podem ser emitidos através dos smartphones com o extenso arquivo que alguns dos órgãos de comunicação social em Portugal possuem, podemos conceber conteúdos informativos verdadeiramente ricos. Informação sobre determinados locais históricos poderia ser automaticamente disponibilizada sempre que o utilizador de um desses periféricos se aproximasse de um lugar com uma riqueza histórica que justificasse esse alerta. Fazendo uso de softwares de realidade aumentada, o leitor poderia vivenciar uma experiência verdadeiramente imersiva e rica em contexto. Desta forma, podemos novamente compreender melhor as vantagens inerentes à convergência plena entre o capital humano, a tecnologia e a atividade dos utilizadores, naquilo que foi anteriormente apresentado como sendo a esfera informativa. A convergência tem que acontecer no interior da redação  A tecnologia como elemento integrador do fenómeno da convergência levanta, antes de mais, um conjunto de desafios, que podem ser equacionados em dois eixos, com influência no conteúdo final. O primeiro diz respeito à organização do próprio capital humano. Ao longo das entrevistas e da observação participante, fomos confrontados com as dificuldades de os jornalistas 
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trabalharem num ambiente marcado pelo imediatismo e pela multiplicação de conteúdos com diferente perfil. Um dos entrevistados, falando sobre a forma como as gerações mais antigas encaram o online como inimigo, explicou-nos que há notícias que são guardadas de forma a proteger o suporte em papel em detrimento de valores como o imediatismo. Ora, logo aqui compreendemos a dificuldade que existe em implementar uma cultura de convergência. Apesar das exigências por parte das direções, as resistências existem entre colegas. Além disso, a falta de formação, que permite uma melhor adaptação desses jornalistas às novas realidades, foi uma queixa constante. Logo aqui a produção do conteúdo com sinais de convergência fica limitada. Como fomos adiantando ao logo do nosso trabalho, o elemento mais importante numa redação são mesmo os jornalistas. E só quando esses atores estiverem preparados é que a convergência, que já é um objetivo determinado, se concretizará na totalidade. Curiosamente, é no interior das redações que vemos uma maior atenção àquilo que os cidadãos podem trazer. Nas secções que trabalham o online, há uma atenção muito particular ao que acontece, por exemplo, nas redes sociais. Com o passar do tempo, fomos compreendendo uma maior integração da atividade dos cidadãos. Quando apontamos para o eixo dos conteúdos, vislumbramos mais sinais de convergência. Já não vemos apenas texto ou vídeos. Os dois conteúdos aparecem cada vez mais na mesma peça, sem, no entanto, existir uma noção de complementaridade totalmente definida. Também no que toca à relação com os cidadãos, vamos encontrando mais trabalhos com origem no contributo dos cidadãos.  Voltando ao início deste último ponto, só com jornalistas conscientes da necessidade de integração e reconhecendo a importância das novas plataformas, é que as redações viverão plenamente o fenómeno da convergência. Nos conteúdos, os sinais de convergência são cada vez mais visíveis na multiplicação de distintos perfis no interior da mesma peça, sem que isso signifique um trabalho de redação baseado na convergência. Há, ainda, uma grande separação ideológica no que diz respeito à natureza das plataformas.  Limitações do estudo  Ao longo do nosso trabalho fomos confrontados com uma série de limitações que, de uma ou outra forma, condicionaram algumas das mais importantes tarefas do nosso trabalho. A 
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primeira que urge apontar está relacionada com os elementos tecnológicos. Assim, é importante salientar o quão difícil é acompanhar e estudar questões como as aplicações móveis e as páginas de redes de media social. Ao longo deste trabalho, que teve uma duração de cerca de quatro anos, foram várias as mudanças operadas ao nível das aplicações móveis. Se, no início eram encaradas como um verdadeiro Santo Graal, foram perdendo algum protagonismo devido a complicações de ordem funcional, voltando, já na parte final do nosso trabalho, a ter um papel central ao nível das questões do digital. Foi também a pensar neste motivo que nos centrámos num evento específico, o Campeonato do Mundo de Futebol, de 2014, para o nosso estudo de caso. Este trabalho foi acompanhado por estudos de caso, relacionados até com outras temáticas, apresentados em congressos nacionais e internacionais e publicados em revistas nacionais e internacionais (McGregor, et al., 2017; Neto & Lopes, 2017; Neto, 2016; Neto & Lopes, 2016; Neto, 2014; Neto & Lopes, 2014a; Neto & Lopes, 2014b). Assim, julgamos ter sido capazes de acompanhar o desenvolvimento tecnológico, nas suas várias fases. Ainda no que se refere à tecnologia, acreditamos que a utilização de outro tipo de software, com níveis de automatismo mais elevados, nos ajudaria a economizar tempo e esforço mais necessário e útil para outras tarefas.   Em termos de limitações, podemos ainda falar da dificuldade em encontrar bibliografia de referência relacionada com alguns aspetos da temática por nós abordada. Grande parte das revistas internacionais, com os contributos de investigadores da área, cobram taxas incomportáveis, condicionando as nossas leituras. A aposta em portais de acesso aberto deve ser encarada como um elemento de extrema importância para toda a comunidade científica.    Porém, conseguimos ultrapassar este pequeno obstáculo aquando da estadia na Universidade do Texas, em Austin, nos EUA. Com acesso a repositórios atualizados no que se refere aos estudos do jornalismo, a nossa passagem por esta universidade foi importante para o desenvolvimento de linhas de pensamento mais atuais. Assim se compreende a predominância de autores anglo-saxónicos na componente teórica do nosso trabalho de doutoramento. Procurámos, sempre que possível, encontrar um equilíbrio com o apoio de trabalho desenvolvido por investigadores portugueses e de outras geografias europeias.  A questão do tempo também limitou algumas das tarefas a que nos tínhamos proposto. Na parte final do contrato como bolseiro de investigação, surgiu uma oportunidade profissional como jornalista, relacionada com o trabalho de investigação aqui apresentado. Tendo acontecido 
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numa fase adiantada do nosso trabalho, limitou o aperfeiçoamento e a concretização de trabalhos relacionados com a observação participante. Gostaríamos, igualmente, de ter dado um acompanhamento mais pormenorizando a alguns elementos bibliográficos mais atuais.   Chegados a este ponto da nossa caminhada científica, que culmina com a apresentação desta tese de doutoramento, é importante refletir sobre elementos a serem estudados num futuro.  Ao longo do trabalho já fomos apresentando algumas propostas que queremos abordar e desenvolver.  A primeira está relacionada com o fenómeno do big data. Acreditamos que vai ser um elemento importante no campo das ciências sociais nos próximos anos. Olhando para outras realidades científicas, nomeadamente nos EUA, já é possível observar alguns projetos que se estão a desenvolver a este nível. Assim, é com naturalidade que fomos dando os primeiros passos neste campo, com o desenvolvimento de estudos científicos que relacionam a temática do big data com as redes de media social. A digitalização do nosso ambiente é propícia ao crescimento de dados, carregados de informação, que podem ser organizados e estudados. A sua compreensão será um elemento chave para melhor assimilar aquilo que é entendido como a sociedade em rede.  O trabalho aqui apresentado não significa o fim do caminho na investigação, mas apenas um ponto vencido, numa trajetória que ganha todo um novo significado com a experiência adquirida no terreno enquanto jornalista. Todo o conhecimento adquirido ao longo do meu percurso enquanto investigador tem sido importante no trabalho de redação. Trabalho esse que me ajuda a pensar de uma forma diferente a componente cientifica. A oportunidade de conjugar efetivamente a experiência e o contato destes dois mudos é um desafio que quero enfrentar brevemente.    
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