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RESUMO 

 

A internet é um ambiente transfronteiriço e potencializador das informações, pois possibilita o 

compartilhamento, distribuição e interação do conteúdo disponível na mesma. Entretanto, esse 

sistema de informação pode gerar um movimento oposto quando produz uma avalanche de 

informações superficiais que dificultam a absorção ou crítica por parte do usuário. Essa 

sociedade líquido-moderna, que tem como uma das características a efemeridade, forma um 

sujeito fluido no qual seus hábitos não se concretizam, pois são tão efêmeros que não ganham 

forma. As informações também reproduzem esse mesmo cenário, pois o usuário está inserido 

em uma lógica baseada em suprir-se de informações e daí ele é condicionado a consumir, não 

absorvê-las e nem transformá-las em conhecimento, pois o fluxo de produção de conteúdo 

não permite isso. E é nesse contexto que as publicações sobre expressões culturais passam a 

ser questionadas, pois elas seguem uma tendência da sociedade líquida. A discussão aqui se 

apropriará de assuntos que abordam as variadas expressões culturais em Sergipe, tais quais 

cinema, teatro, artesanato, eventos, espaços de memória (museus, pinacotecas, memoriais, 

arquivos, bibliotecas, institutos históricos, academias científicas), dentre outras e analisará a 

produção do conteúdo no portal Infonet, a partir das matérias veiculadas nos meses de abril, 

maio e junho de 2008, período considerado como efervescência cultural do estado, devido à 

realização dos festejos juninos. Para tal, foram discutidas as idéias de Zigmunt Bauman, 

Pierre Lévy, Edgar Morin e Dominique Wolton. Além disso, foram analisadas as 

características da internet e sua aplicabilidade no portal aqui estudado a fim de perceber a 

forma como a informação é produzida na cibercultura, movimento que permite memorização, 

potencialização, interatividade, além de outros critérios inerentes ao ciberespaço.  

 
Palavras-chave: ciberespaço, informação, conhecimento, sociedade líquida  

 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 

The internet is a transbordering and potentializing environment for the information, since it 

makes possible the sheering, distribution and interaction of the contents available in it. 

However, this information system may generate an opposing move when it produces an 

avalanche of superficial information which difficult the absorption criticism by the user. This 

modern-liquid society, which is characterized by short living fashionisms, creates a fluid 

subject on which its habits do not become concrete, since they are so temporary that they 

don’t shape up. The information also reproduces the same scenario, since the user is inserted 

into a logic based on supplying information and so it is conditioned to consume, not absorb or 

transform them into knowledge, since the flow of content production does not allow it. It is in 

his context that the publishing of cultural expressions come to be questioned, since they 

follow a liquid society trend. This discussion will take on topics that approach diverse cultural 

expressions in Sergipe, such as cinema, theater, craftsmanship, events, memory 

spaces(museums, art galleries, memorials, files, libraries, history institutes, science 

academies), amongst others and will analyze the content production of the Infonet Portal, 

from the reports published during April, May and June of 2008, period considered to be of 

cultural turbulence in the state, due to the June Festivals (Saint john, Saint Joseph and Saint 

Peter).  To do so, Zigmunt Bauman’s, Pierre Levy’s, Edgar Morin’s and Dominique Wolton’s 

ideas were discussed. Besides, were analyzed the characteristics of the internet and its 

applicability within the portal hereby discussed in order to perceive the way the information is 

produced in the cyber culture, a movement that allows memorization, potentialization, 

interaction , besides other criteria inherent to the cyberspace.  

 

 

Key-words: cyberspace, information, knowledge, liquid society 
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I- Introdução  
 

A pesquisa surge de uma inquietação inicial. Informação e conhecimento não caminham 

juntos em plena evolução tecnológica no campo da comunicação. A informação produzida na 

sociedade líquido-moderna (Bauman) nem sempre produz conhecimento e nem a atividade do 

pensamento. Isso acontece porque o volume do que é produzido e transmitido não é proporcional 

às possíveis condições inerentes ao pensamento. O excesso de informação produzida compromete 

a percepção e outros elementos necessários para computar e cogitar a realidade. 

Consequentemente compromete também a participação e atuação crítica dos indivíduos, o que 

evidencia um paradoxo.  Em tempos em que a tecnologia oferece facilidades de acesso, produção 

e distribuição de informações, é possível perceber que esses avanços ainda são regressivos se 

considerarmos as possibilidades da produção do conhecimento. 

Essa é a tendência da produção de informação em diversos ambientes e meios, mas se 

tratando de dinamismo é inegável que no ciberespaço as informações se processam com 

velocidade e também os usuários permeiam com seus anseios e inquietações. Esse ciberespaço, 

ambiente em que os papéis sociais atuam de forma dinâmica, é definido por (LÉVY, 2005, p.17) 

da seguinte forma: 
“O ciberespaço (que também chamarei de rede) é o novo meio de comunicação que 

surge da interconexão mundial dos computadores. (...) Quanto ao neologismo 

“cibercultura”, especifica aqui o conjunto de técnicas (matérias e intelectuais), de 

práticas de atitudes de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem 

juntamente com o crescimento do ciberespaço”. 

 

 Para Lévy (2005, p.92) o ciberespaço é o “espaço de comunicação aberto pela 

interconexão mundial de computadores e das memórias dos computadores” (LÉVY, 2005, p.92). 

A partir dessa afirmação supõe-se que aconteça nesse ambiente dinâmico uma série de 

realizações, uma vez que o espaço de comunicação aberto permite diversas possibilidades. 

Entretanto, a vida líquida também caracteriza comportamentos e produtos no ciberespaço. Ela 

influenciou de tal forma a produção da informação que é possível perceber o expressivo fluxo de 

notícias contrapondo-se à ausência do conteúdo indispensável para compor o tecido 

informacional e permitir a construção do conhecimento. Devido à facilidade de acesso e a 

velocidade com que a informação é processada, a produção da informação é agilizada e junto a 
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isso há recuperação dos dados já publicados, textos superficiais e uma série de fatores gerados 

pelo suporte da internet.  

Nesse contexto as noções de tempo e espaço mudaram. Por um lado os sites e portais 

noticiam, a cada instante, fatos de diversos lugares do mundo. Paralelo a isso, imagens e 

expressões configuram um universo que até então era restrito, de conhecimento de poucos. O 

webjornalismo criou um ambiente comunicacional marcado por notícias que exploram recursos 

audiovisuais. Tal modelo de jornalismo é entendido por Mielniczuk (2003) como o jornalismo 

publicado na WWW, na grande teia mundial. Portanto é esse o termo aqui empregado para se 

referir ao jornalismo produzido pelo portal aqui estudado, www.infonet.com.br. Trata-se de um 

universo, também chamado de ciberespaço, composto de elementos que caracterizam o meio 

como o espaço que possui inúmeras possibilidades.  

Por outro lado a internet pode construir um contexto paradoxal. Ou seja, além de produzir 

a superinformação (excesso), ela também oferece a subinformação (falta) e a pseudo-informação. 

Superinformação, pois há uma abundância de notícias publicadas a cada segundo de todas as 

partes do globo e disponíveis a essa mesma dimensão. Informações facilmente acessíveis e 

disponibilizadas nem sempre são facilmente acessadas e compreendidas. É exatamente esse 

excesso que pode dificultar a compreensão e absorção dos fatos que até então interferem 

diretamente no cotidiano da sociedade. No entanto, diante dessa nuvem ou como afirma Morin 

(1986), miséria informacional, as enxurradas de notícias saturam e tornam-se banalizadas. Fato 

que gera uma discussão interessante entre os que têm a internet como potencializadora e aqueles 

que acreditam que se trata de um ambiente que enfraquece as relações sociais e que produz 

informações superficiais e efêmeras. Em detrimento a isso a informação nem sempre gera o 

conhecimento. 

Discute-se tanto sobre tecnologia e inovações, mas nem sempre se faz essa associação à 

produção de conteúdo para um usuário inserido nesse contexto. Muitas vezes é um estado de 

transferência entre os meios. A condição humana, no sentido de Morin, precisa estar atrelada a 

essa realidade, afinal, não se trata apenas de um processo criado pelo homo faber (técnico), mas 

de uma série de mutações que implicam em uma nova forma de pensar, obter e produzir 

informações e até mesmo, gerar conhecimento.  

Morin (2000) explica que a educação atual produz uma cegueira, pois não permite ao 

indivíduo “conhecer o que é conhecer”, mas os meios de comunicação compactuam o mesmo 
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cenário. São textos fragmentados que não estimulam no usuário idéias e reflexão acerca do 

assunto abordado; há um encantamento pela notícia em primeira mão em detrimento da 

informação apurada e contextualizada; e um ilusório sentimento de estar informado sobre os 

últimos acontecimentos mesmo que não possua competência de discutir sobre os mesmos. 

Ao passo que se considera a internet como um meio interativo que oferece ao internauta 

canais de colaboração, há portais e sites que caminham na contramão tendo em vista que 

disponibilizam esses recursos, mas não estimulam a participação dos usuários. As razões são 

várias, e em muitos casos é possível encontrar soluções. Os assuntos nem sempre são explorados 

de forma a oferecer ao internauta um conteúdo de qualidade e que proporcione uma reflexão 

acerca do mesmo.  

Quando se trata de expressões culturais são muitos os textos no ciberespaço que se 

limitam a noticiar eventos que irão acontecer. Os eventos são realizados e as informações não se 

desdobram em um novo texto a fim de oferecer novos desdobramentos e continuidade ao assunto. 

Simplesmente eles são substituídos por notas, releases, textos maquiados e retirados de outros 

sites e notícias que anunciam eventos, lançamentos, entre outros. É certo que o “sistema camufla 

a verdadeira informação” como já dizia Morin (1986), mas uma vez escolhido, o texto deve 

desenvolver o assunto de forma a saciar a compreensão do leitor. Afinal, a informação é um 

instrumento necessário para a construção do conhecimento.  

Considerando que o ciberespaço propicia uma memória e inteligência coletiva1é possível 

afirmar que o processo de comunicação na internet é operado de forma diferente dos demais 

meios. As ferramentas disponíveis no ciberespaço propiciam um novo tipo de leitor. Conforme 

afirmado anteriormente, as informações são disponibilizadas e acessíveis em um só ambiente. 

Isso acontece em um ambiente ilimitado e universal. A rede exerce um papel fundamental nesse 

processo e por isso é importante analisar qual o conteúdo e como ele é produzido nesse meio. 

Aqui, a proposta é perceber de que forma a informação é construída no ciberespaço e quais as 

condições existentes para a construção do conhecimento. A partir de um recorte espacial e 

temporal do meio serão verificados nas notícias sobre expressões culturais em Sergipe veiculadas 

no portal Infonet nos meses de abril, maio e junho de 2008.  

                                                 
1 Entende-se por inteligência coletiva o “reconhecimento e enriquecimento mútuo” das pessoas que desfrutam das 
tecnologias digitais de comunicação. (LÉVY, 2005) 
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O portal Infonet também é um provedor sergipano que não está vinculado a nenhuma 

empresa de comunicação. A iniciativa de produzir o conteúdo sobre as expressões culturais em 

Sergipe não segue manuais e regras que impõem ou estabelecem condutas e formas de expressar 

as manifestações folclóricas, músicas, gastronomia, artesanato e outros elementos, realidade de 

outro portal existente2 em Sergipe. 

Para analisar e demonstrar os argumentos apresentados, a dissertação terá o seguinte 

formato: Primeiro Capítulo- Introdução; Segundo Capítulo- Informação e Conhecimento (estudo 

da informação e do conhecimento baseado em Morin no qual também abordará a miséria 

informacional e o pensamento mutilado); Terceiro Capítulo- O Tempo da Sociedade Líquido-

Moderna (Bauman) e a Produção da Informação no Ciberespaço (Lévy, Franciscato, Gadini, 

entre outros) contempla a compreensão sobre o contexto em que a informação é produzida. Parte-

se da idéia de que essa produção e consumo se dão na sociedade líquido-moderna); Quarto 

Capítulo- A Informação Fluida no Portal Infonet (analisa-se a informação líquida no portal 

Infonet. Ou seja, far-se-á uma investigação sobre o tratamento dado ao conteúdo já mencionado, 

utilização das ferramentas da internet, linguagem, estrutura do texto que criam contextos 

necessários para a compreensão das informações publicadas, a inteligência coletiva e a 

construção do conhecimento. Será possível perceber como o ciberespaço proporciona a 

interatividade e como a informação é produzida em seu ambiente transfonteiriço, dinâmico e 

compartilhado); Considerações Finais e, por último, as Referências Bibliográficas.  

Assim, as discussões de Morin (1986) sobre miséria informacional serão problematizadas 

e relacionadas à produção do conteúdo do portal Infonet. A partir dessa abordagem será possível 

refletir sobre a abundância de informações no ciberespaço e traçar uma relação com sociedade 

líquida, fluida e efêmera. Discussão que evidenciará o paradoxo da sociedade líquido-moderna 

norteada pelo tempo que permite alta escala de produção de conteúdo, mas não permite o 

compartilhamento na mesma proporção. E para discutir essa realidade, serão conceituados 

informação e conhecimento e posteriormente, relacionados ao contexto da sociedade líquida. O 

material empírico servirá de amostra para analisar a discussão proposta nesta dissertação. 

 

 

 

                                                 
2 Trata-se do portal da Rede Globo, Emsergipe.com. 
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II-Informação e Conhecimento  

 Esses dois termos serão apresentados aqui, principalmente a partir da discussão proposta 

por Morin (2008). A tentativa é elucidar os conceitos da informação e do conhecimento e traçar 

uma análise do conteúdo produzido no ciberespaço. A informação será tratada aqui assim como 

os elementos que a constitui como ruído e redundância, por exemplo. Já o conhecimento será 

discutido por meio de uma questão inicial que Morin julga imprescindível compreender: ele é 

multidirecional. Portanto, a sua existência está associada à vida humana (atos biológicos, 

atividades cognitivas, entre outros). Para que haja conhecimento serão necessárias a realização de 

algumas etapas e a utilização de processos como é o caso da comunicação. Dessa forma, 

comunicação será trabalhada com intuito de compreender a construção do conhecimento. 

 

II-I- Informação  

O emprego do termo informação é facilmente utilizado pela sociedade e pela mídia em 

geral. Com os avanços tecnológicos, as informações são produzidas e transmitidas em um tempo 

cada vez menor e em alguns casos, elas são utilizadas como conhecimento. A informação é 

entendida aqui como a que foi proposta por Morin (1986).  Os sistemas mentais filtram, 

selecionam como também rejeitam a informação. Ela é nova e passa a ser conhecida como 

surpresa. O que já é conhecido passa a ser redundância e não informação. “Um fato portador de 

informação é um fato que, ou põe um termo em dúvida, ou traz algo novo, isto é, uma surpresa” 

(MORIN, 1986, p.41). Portanto ao falar da informação é imprescindível relacioná-la à 

redundância e ao ruído, elemento que será abordado a seguir. 

Dessa forma é que se dá sentido ao que vê. Nesse caso, é possível ressaltar a importância 

e papel da ideologia nesse processo. O processo de recepção depende da ideologia do indivíduo e 

de elementos externos. Se há uma visão de mundo arraigada os sistemas mentais negam aquelas 

informações que contrariam a ideologia do indivíduo. Há uma resistência ao novo. Por outro 

lado, se o sistema é aberto ele analisa e verifica os dados e pode aceitar ou recusar a informação. 

“A ideologia provoca a explosão da informação (besteira! Mentira! Calúnia!) para que a 

informação não a faça explodir (...). A ideologia é um sistema de idéias feito para controlar, 

acolher, rejeitar a informação” (MORIN, 1986, p.44-45). O texto intitulado Curta-SE vai 

transmitir debates pela internet3 pode exemplificar a ideologia apresentada por Morin (1986). 

                                                 
3 http://www.infonet.com.br/cultura/ler.asp?id=72582&titulo=cultural 
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Embora tenha esse título como assunto síntese, o texto não tem esse assunto como foco central. 

Ele aborda a mesa redonda sobre TV Pública e explica que faz parte da programação da oitava 

edição do Festival Iberoamericano de Curtas-Metragens de Sergipe. O recorte que se ressalta aqui 

é o fato de o título evidenciar a forma de transmissão do debate. O fato de ser transmitido pela 

internet pode obscurecer demais informações, inclusive as que informam local e horário em que o 

debate será realizado. Naturalmente, os que são avessos a esse tipo de transmissão ou de 

tecnologia não se darão a chance de verificar demais informações e recusarão quaisquer 

informações sobre o evento. 

Morin (1986) explica que a ideologia é teoria, doutrina e política. A primeira questiona 

diante da informação. A doutrina é fechada e a ideologia política mantém uma relação opressora 

e repressora diante do novo. Independente da ideologia a recepção dos dados nunca é total. 

Portanto, há sempre ruídos, informações que não foram recebidas e nem verificadas. Uma vez 

ignoradas ou despercebidas essas informações se tornam ruídos.  

 
“Todos os fatos que acontecem desordenadamente, sem significado para nós, constituem 

ruído no jargão da teoria de Shannon. Nossas vidas estão envolvidas por um ruído que 

está por trás de tudo, um pulular de fatos insignificantes que não têm acesso à 

informação e até perturbam a sua recepção. Entretanto, o que é “ruído’ para um pode ser 

informação para outro e vice-versa”. (MORIN, 1986, p. 42). 

 

Daí a necessidade da teoria para acolher e contestar os dados e demais realidades. “Essa 

ideologia não deve se fechar sobre si mesmas, senão seríamos incapazes de receber a mínima 

lição do real e de acolher o novo” (MORIN, 1986, p.47). Essa prática pode ser compreendida 

como um passo para o pensamento, conforme será discutido ainda neste capítulo. Embora pareça 

que o real seja lógico e evidente, o componente alucinatório põe em dúvida e faz o indivíduo 

desconfiar, indagar e contestar. 

 
“Os fatos só falam de si mesmos quando lhes permitimos falar. Os sistemas de idéias são 

necessários para que os fatos nos possam transmitir sua mensagem. Mas são eles que, 

tornando-se ideologias fechadas, os que fazem calar-se. Precisamos, portanto, tentar um 

duplo controle: devemos aceitar que o núcleo de nossa ideologia seja submetido ao 
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controle da informação, mas é preciso, reciprocamente, que a informação seja controlada 

ela racionalidade, isto é, o recurso conjunto à verificação lógica.” (MORIN, 1986, p. 47) 

 

Nesse sentido, a informação exerce um papel importante para a construção da ideologia. 

“O fato ─ a informação ─ deve ser capaz de enriquecer-nos, de mudar-nos, de converter-nos, 

simplesmente porque nos permitiu ver o que era invisível para nós, saber o que ignorávamos, 

admitir o que considerávamos inacreditável” (MORIN, 1986, p.47). É imprescindível associar a 

informação à ideologia.  

Além disso, é importante compreender as condições da produção da informação.  O 

conteúdo produzido e os elementos que o compõem são importantes, mas o receptor, nesse caso, 

precisa ser compreendido como um sujeito que pode ser atuante, capaz de decidir qual a 

informação pretende acessar e de que forma isso deve acontecer. Entretanto, essa questão será 

melhor discutida no último capítulo quando a informação será analisada e discutida como uma 

ferramenta importante para a construção do conhecimento.  

A percepção é composta por um componente alucinatório como afirma Morin (1986, p. 

25). Esse componente permite olhar, perceber e criar situações por meio da racionalidade. Em 

outras palavras, “a alucinação é uma representação provocada não por estímulos externos, mas 

por estímulos cerebrais internos”. Por isso é preciso “desconfiar, na nossa percepção, não 

somente daquilo que nos parece absurdo, mas também do que parece evidente, porque lógico e 

racional”.  
“Assim, é sabido que, na leitura rápida de um texto, nosso olhar só capta alguns blocos 

de letras, a partir dos quais reconstituímos espontaneamente a frase integral. É por isso, 

aliás, que temos tanta dificuldade em discernir um ero de imprensa, pois a visão global a 

partir dos elementos privilegiados permite economizar a leitura de todos os elementos. 

Assim, por exemplo, pergunto-me quantos leitores observaram que eu, deliberadamente, 

mandei imprimir a palavra ero ao invés de erro?”(MORIN, 1986, p. 24) 

 

A percepção deve ter como exercício o questionamento e a reflexão para discernir a 

situação e construir a realidade. Esse processo pode ser observado no ato da leitura do texto 

mencionado anteriormente ─ Curta-Se vai transmitir debates pela internet─. No primeiro 

momento o leitor pode ser atraído pelo fato de o debate sobre TV Pública ser transmitido pela 

internet. Mas por meio de outro olhar é possível perceber que essa é uma informação secundária. 

A prova disso é que não foi bem desenvolvida no próprio texto. De forma equivocada, o título é 
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composto por informações cujo destaque inexiste no texto a que se refere. O componente 

alucinatório, nesse caso, é o elemento que faltava para o cenário que já estava favorável a uma 

diferente compreensão. 

Quando se discutir nas seções seguintes, a relação entre cérebro e espírito, ficará evidente 

a explicação que Morin (1986) dá acerca da percepção. Não são os olhos que vêm e sim o espírito 

por meio dos olhos. “Daí chegamos a uma conclusão paradoxal: devemos desconfiar de nossos 

olhos, embora somente neles possamos confiar” (MORIN, 1986, p.30). Essa afirmação permite 

compreender a necessidade de conhecer esses processos cerebrais para estimular e mobilizar o 

espírito. “Precisamos mobilizar o espírito para controlar nossos olhos, precisamos mobilizar 

nossos olhos para controlar nosso espírito” (MORIN, 1986, p.31). Essa tarefa tem se tornado 

complicada tendo em vista que a dinâmica está a favor do consumo de informação cada vez mais 

intenso e efêmero. Vive-se a miséria informacional cuja discussão será apresentada 

posteriormente.  

Nesse contexto, Morin (1986) classifica a informação como superiformação, 

subinformação, e pseudo-informação. A superinformação está literalmente relacionada à 

superabundância de informação. “(...) o excesso abala a informação quando estamos sujeitos ao 

rebentar ininterrupto de acontecimentos sobre os quais não podemos meditar porque são logo 

substituídos por outros” (MORIN, 1986, p.31). Como há informação em abundância, significa 

dizer que há diversos estímulos que podem escapar do controle do usuário. A conseqüência disso 

é a cegueira e a possibilidade de ignorar ou não perceber contornos escondidos na nuvem de 

informações. Além disso, esse excesso banaliza a informação e não há tanto interesse de quem 

acessa essa enxurrada informacional.  

O excesso de informação pode ser facilmente observado nas coberturas sobre assuntos de 

repercussão nacional como o caso de Isabela Nardoni4. Inegável a transmissão e publicação de 

materiais ricos de detalhes e informações sobre o crime. Assim como também é inegável que a 

enxurrada informacional permite um fácil esquecimento dessas informações. A abordagem de 

eventos e/ou expressões culturais acontece com a mesma intensidade. A quantidade de textos 

publicados não é proporcional à qualidade.  

                                                 
4 Crime julgado no mês de março de 2010 quando o pai e a madrasta de Isabela Nardoni foram condenados por 
matá-la quando tinha 7 anos.  
 



 18

Da mesma forma que o excesso ofusca a visão ao criar um aglomerado de novos 

fenômenos incapazes de interpretação, a escassez torna tudo vazio. Muitas vezes o vazio se faz 

apenas por nuvens carregadas que cobrem parte da verdade, mas não sua totalidade. A 

subinformação é a falta de informação para compor produtos que informam e esclarecem 

determinadas situações. Morin (1986) adverte que esse tipo de informação torna o mundo ainda 

mais desconhecido principalmente devido à forma de lidar com a informação. “(...) continentes 

inteiros tornaram-se novamente desconhecidos, as antigas manchas brancas geográficas foram 

substituídas pelas imensas zonas de silêncio sociológico e político que são, ao mesmo tempo, 

zonas de informação-ficção” (MORIN, 1986, p.32).   

Os espetáculos, mostras, shows e cursos, por exemplo, aparecem nos textos selecionados 

para esta pesquisa como acontecimentos sem continuidade e sem informações necessárias para 

gerar uma compreensão melhor. Muitos textos se limitam a expor o mínimo de informação capaz 

de elucidar o conteúdo, como é o caso desses que evidenciam a subinformação: Exposição 

Aracaju no Tempo do Cólera continua em cartaz5, Muhse promove mostra e discussão de filme6, 

Mallet abre exposição nesta quarta-feira7, Dinho Duarte expõe ‘Queremos Amart’ no Sesc8, 

Fotógrafo expõe ‘Cotidiano’ no Boteco dos Poetas9. 

A subinformação e a pseudo-informação estão relacionadas à informação propriedade ou 

totalitária apresentada por Morin (1986). Ambas podem ser produzidas e conduzidas por critérios 

e opiniões diversas que determinam a versão do conteúdo a ser transmitido ou publicado. Por 

essa razão, não se pode desvinculá-las a ideologia e interesses comuns. A pseudo-informação 

pode é considerada lendária, pois surge por meio da censura, camuflagem e encenação. 

 
“A censura, a camuflagem, a encenação contribuem para criar um universo em que 

milhares de pseudo-informações louvam a excelência do sistema. Não só greves e 

revoltas passaram sob silêncio e conflitos internos foram escondidos, mas os próprios 

                                                 
5 http://www.infonet.com.br/cultura/ler.asp?id=71795&titulo=cultural 
 
6 http://www.infonet.com.br/cultura/ler.asp?id=72553&titulo=cultural 
 
7 http://www.infonet.com.br/cultura/ler.asp?id=72571&titulo=cultural 
 
8 http://www.infonet.com.br/cultura/ler.asp?id=71955&titulo=cultural 
 
9 http://www.infonet.com.br/cultura/ler.asp?id=72568&titulo=cultural 
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acidentes ferroviários e aéreos foram banidos da realidade soviética.” (MORIN, 1986, p. 

51) 

 

O silêncio se torna evidente em situações como essas citadas por Morin. Nesse caso, “não 

há mais informação no sentido em que o termo traz surpresa, traz o inesperado, traz perturbação”. 

(MORIN, 1986, p. 51). A informação totalitária tende a produzir o que interessa divulgar 

oficialmente e “sua eficácia é enorme e polivalente.  
“Por todos os meios e de diversas maneiras, o sistema, embora sua informação não seja 

digna de crédito, consegue, inibindo, reprimindo, estabelecendo tabus, fechando, 

isolando, asfixiando as informações que têm um potencial explosivo, inibir 

vitoriosamente essa potencialidade explosiva, o que permite, entre outras coisas, evitar 

qualquer contágio a partir de um foco de protesto ou de revolta.” (MORIN, 1986, p. 52) 

 

E para explicar esse cenário, Morin (1986) cita passagens de vários contextos políticos em 

que foi estratégica a produção da subinformação e da pseudo-informação. E conclui que: 
“Assim, simultaneamente, o partido exprime a voz daqueles que oprime, oculta a 

realidade que subjuga, assim como sua própria realidade, programa e produz um novo 

tipo de sociedade que, como veremos, desafia ainda nossos meios de conhecimento e 

nossos instrumentos de análise, faz tudo para impedir que se conheça e compreenda o 

que está acontecendo nas sociedades que se chamam capitalistas, isto é, impede o 

conhecimento e a compreensão da verdadeira natureza destas.” (MORIN, 1986, p. 55) 

  

As fontes oficiais que tenderiam a fornecer informações seguras e reais constroem os 

fatos da forma lhes convém. E mesmo diante dessa evidência, os meios de comunicação 

reproduzem essas informações com o mesmo teor da informação totalitária. O exemplo disso é a 

publicação de textos cujo rodapé indica as fontes oficiais como assessoria de órgãos, instituições 

e até mesmo do governo do Estado. A Agência Sergipe de Notícias ─ ASN ─ site cuja iniciativa 

é do Governo do Estado de Sergipe aparece como fonte de vários textos publicados no Portal 

Infonet no mês de abril de 2008. Os exemplos são os textos intitulados Aracaju sedia Fórum de 

Secretários de Cultura do Nordeste; Fotógrafo expõe ‘Cotidiano’ no Boteco dos Poetas; Fundo 

recebe projetos para festejos juninos contêm a nota; Governo e Banese patrocinam 'O Senhor do 

Labirinto; Terceira edição do Domingo no Parque acontece neste final de semana. 
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Sem dúvidas que a produção da informação sofre todas essas influências, sobretudo, ao do 

sistema capitalista que caracteriza a imprensa do dinheiro. Por isso a necessidade de compreender 

essa tendência e perceber a necessidade de analisar o conteúdo e a forma como ele é transmitido. 

 

II-II- Conhecimento  

 

 Ao abordar o conhecimento Morin (2008, p.44) já enfatiza que “o problema do 

conhecimento acha-se no coração do problema”. Embora se pareça evidente, o conhecimento é 

desconhecido. Muitos não se dão conta do seu significado e existência. Por essa razão há 

necessidade de conhecer o conhecimento. 

 
“Ignorância, desconhecido, sombra, eis o que encontramos na idéia desconhecimento. 

Nosso conhecimento, apesar de tão familiar e íntimo, torna-se estrangeiro e estranho 

quando desejamos conhecê-lo. Desde o início, estamos situados diante do paradoxo de 

um conhecimento que não somente se despedaça desde a primeira interrogação, mas que 

também descobre o desconhecido em si mesmo e ignora até mesmo o que significa 

conhecer.” (MORIN, 2008, p. 17) 

 

Incompleto e inacabado, pois o indivíduo deve estar em busca de algo para elucidar ou dar 

sentido às informações. Mas todo o conhecimento possui competência, atividade cognitiva e um 

saber.  Segundo Morin (2008) os dois primeiros elementos dependem do cérebro, “formidável 

máquina bio-físico-química” e dos elementos culturais necessários para dar sentido e lógica às 

atividades. Essa idéia decorre de campos diversos como o da filosofia, biologia e o da psicologia. 

 
“Assim, todo acontecimento cognitivo necessita da conjunção de processos energéticos, 

elétricos, químicos, fisiológicos, cerebrais, existenciais, psicológicos, culturais, 

lingüísticos, lógicos, ideais, individuais, coletivos, pessoais, transpessoais e impessoais, 

que se encaixam uns nos outros. O conhecimento é, portanto, um fenômemo 

multidimensional, de maneira inseparável, simultaneamente físico, biológico, cerebral, 

psicológico, cultural, social.” (MORIN, 2008, p. 18) 

 

Essa relação “faz com que o conhecimento não possa ser dissociado da vida humana e da 

relação social. Os fenômenos cognitivos dependem de processos infracognitivos e exercem 

efeitos e influências metacognitivos” (MORIN, 2008, p.26). Não se pretende aqui explicar a 
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origem dos processos cognitivos e suas organizações biológicas como propõe Morin (2008), mas, 

sobretudo, mostrar que o conhecimento é complexo e compreende vários elementos. Ele não deve 

ser esfacelado, pois essa separação causa a patologia do saber. 

 
“Percebe-se ainda com muita dificuldade que a disjunção e o esfacelamento dos 

conhecimentos afetam não somente a possibilidade de um conhecimento do 

conhecimento, mas também as possibilidades de conhecimento sobre nós mesmos e 

sobre o mundo, provocando o que Gusdorf chama justamente de “patologia do saber”.” 

(MORIN, 2008, p. 19) 

 

Para compreender esse processo Morin (2008, p.23) explica que o ponto de partida é 

reconhecer o conhecimento como multidimensional, a noção da obscuridade do fenômeno e da 

existência da crise contemporânea. “(...) não há nenhum fundamento seguro para o conhecimento 

e de que este comporta sombra, zonas cegas, buracos negros”.  Além disso, é necessário 

reintegrar o sujeito ao objeto, pois ele faz parte dos sistemas humanos que precisam ser 

observados. 

E nesse caso Morin (2008) propõe o conhecimento do conhecimento como “nucleus de 

nosso empreendimento reflexivo, confrontando-nos com o paradoxo essencial: o operador do 

conhecimento deve tornar-se ao mesmo tempo objeto do conhecimento” (MORIN, 2008, p.36). 

Essa proposta de refletir os conhecimentos dispersos permite reavaliá-lo e surge “a necessidade 

de superar as alternativas e concepções mutiladoras (que separam e unificam abusivamente)”. 

Conforme já mencionado brevemente, o conhecimento é um fenômeno incompleto e 

inacabado, um sistema aberto que está em perene construção. Mas é preciso que se coloque em 

prática e as incertezas e reflexões pautem obras, discursos e ações. “Construímos nossas obras de 

conhecimento como casas com teto, como se o conhecimento não estivesse a céu aberto. 

Continuamos a produzir obras inacabadas, fechadas ao futuro”. (MORIN, 2008, p.39) 

Esses processos cognitivos acontecem inicialmente no cérebro humano. A atividade 

computante é simples ou complexa e pode ser operada pela máquina artificial/física ou pelo 

organismo vivo ou espírito humano em instâncias informacional, simbólica, memorial e 

pragmática. Morin (2008) analisa os atos biológicos para demonstrar que há dimensão cognitiva, 

mas em proporções diferentes. O corpo humano é uma dimensão cognitiva, pois é constituído de 
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células e neurônios que computam as informações genéticas. “A computação viva é ao mesmo 

tempo organizadora/produtora/comportamental/cognitiva”. (MORIN, 2008, p.51) 

  A computação trata dos signos/símbolos (codifica, memoriza, registra, controla cálculos, 

operações perceptivas e raciocínios, entre outros). “Assim, em virtude dos princípios/regras que a 

dirigem em função dos modos de associação/separação combinados, a computação realiza o que 

bem indica a origem latina de computare: analisar em conjunto, com-parar, com-frontar, com-

preender”. (MORIN, 2008, p.47) 

As atividades computantes comportam uma dimensão cognitiva que permite a partir de 

regras ou princípios, organizar e tratar problemas do viver e sobreviver. Não se trata de uma 

ciência que trata de computadores, como a palavra induz, mas “como a ciência das computações 

necessárias a todo conhecimento e, acrescento, a toda organização computando uma dimensão 

cognitiva para resolver os seus problemas”. (MORIN, 2008, p.48- 49) 

Ao comparar as máquinas viva e artificial, o autor explica que o elemento que as 

diferencia é a capacidade cognitiva, pois depende do sujeito. A informação genética contida no 

ADN (ácido desoxirribonucléico) é copiada e, posteriormente, transmitida pelo ARN (ácido 

ribonucléico) mensageiro até o organito encarregado de traduzi-lo numa proteína correspondente 

à mensagem inscrita no ADN. (PENA-VEGA, 2003, p.123) 

A organização viva funciona em virtude do cômputo. “Em outras palavras, a fonte de todo 

conhecimento encontra-se no cômputo do ser, celular, indissociável da qualidade do ser vivo e do 

indivíduo-sujeito”. O cômputo é ato que se autocomputa e computa estímulos do mundo exterior. 

Ou seja, conhecer é computar. (MORIN, 2008, p.57-58). O conhecimento é mais amplo do que a 

computação, mas comporta tradução, construção e solução. Esses elementos fazem parte das 

etapas do conhecimento. É imprescindível religar saberes para compreender relações complexas. 

Essa articulação de sistemas cognitivos passa ser a cogitação. Ela se desenvolve a partir da 

computação, mas faz parte de outra etapa de organização: a linguagem. “A cogitação 

(pensamento), emergente das operações computantes da máquina cerebral, retroage sobre essas 

computações, utilizando-as, desenvolve-as e transforma-as formulando-se em linguagem”. 

(MORIN, 2008, p.129). 

 
“A linguagem é tão necessária à constituição, à perpetuação, ao desenvolvimento da 

cultura quanto à inteligência, ao pensamento e à consciência do homem; tão 

consubstancial ao humano do humano que se pode dizer que a linguagem faz o homem. 
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Mas essa idéia mutila uma verdade complexa: a linguagem fez o homem que a fez; assim 

como fez a cultura que a produziu.” (MORIN, 2008, p. 133). 

 

Morin explica a encruzilhada porque a linguagem é computada e cogitada; é inata e 

adquirida; é individual e coletiva e pessoal e cultural. Portanto é complexa. A linguagem permite 

a reflexão, a consciência e consequentemente o desenvolvimento do pensamento.  Essa dimensão 

cognitiva do ser humano que o torna consciente do que sabe e consciência em si mesmo. O 

sujeito é auto-eco-organizador de si mesmo. Essa reflexão se dá por meio da cogitação. A 

computação do cérebro desenvolve a cogitação que é articulada por meios de linguagens, 

símbolos e outros que tornam o pensamento.  

 
“O espírito, aqui, não significa nem emancipação de um corpo, nem um sopro vindo do 

alto. É a esfera das atividades cerebrais onde os processos computantes tomam forma 

cogitante, ou seja, de pensamento, linguagem, sentido, valor, sendo atualizados ou 

virtualizados fenômenos de consciência.” (MORIN, 2008, p. 92) 

 

O pensamento supõe, utiliza, desenvolve, transforma e supera a computação. Então a 

partir da computação e cogitação, o cérebro passa a ser uma máquina de pensar e o espírito 

atividade pensante e consciente. “O pensamento não é mais somente o fruto de uma organização 

computante, mas o fruto de uma organização cogitante e computante.”(MORIN, 2008, p.139). 

Para abordar o pensamento é imprescindível antes, elencar alguns elementos e competências 

existentes nessa construção. Dessa forma, apresenta-se aqui a atuação do cérebro, espírito, 

consciência, inteligência e pensamento. 

 

II.II. I-O cérebro e o espírito 

 Como se trata de máquina viva, a computação cerebral possui dupla memória (hereditária 

e adquirida), terminais sensoriais diferenciados e princípios e regras necessários para organizar o 

conhecimento. Assim, o sistema cerebral junta (associa/relaciona) e separa (dissocia/isola), 

sintetiza e analisa.  Ao discutir a autonomização do conhecimento, Morin (2008) explica que esse 

processo permeia as etapas da aprendizagem, estratégias e curiosidade. E para conceber essa 

aprendizagem, Morin faz algumas ressalvas que são pertinentes à discussão proposta nesse 

trabalho. “Construir supõe um construtor; aprender supõe a priori; adquirir supõe um inato. O 
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aparelho neurocerebral é o construtor a priori dispondo da capacidade de aprender”. (MORIN, 

2008, p.69) 

Essa é razão pela qual esse trabalho discute a construção do conhecimento. Durante a 

construção do processo evolutivo, o aparelho cerebral integra e interioriza os elementos do meio. 

Isso acontece por meio de um movimento em espiral que permite somar as competências inatas e 

as aptidões adquiridas e desenvolvidas. O conhecimento humano difere-se do conhecimento 

animal, pois as capacidades cognitivas são capazes de “extrair informações do oceano do “ruído”, 

realizar a representação correta de uma situação e avaliar as eventualidades e elaborar cenários de 

ação.   

Pode-se afirmar que o conhecimento por si só é um fenômeno biológico que se estrutura e 

se desenvolve por meio de aparelhos neurocerebrais. E a linguagem humana é algo que diferencia 

da animal. Com a curiosidade, as estratégias cognitivas evoluíram, novas habilidades foram 

desenvolvidas assim como o conhecimento foi ampliado. “A hominização do conhecimento fez 

surgir a humanidade do conhecimento. O pensamento humano passa do Umwelt – o meio – ao 

Welt – o Mundo. O movimento que cria o mundo do pensamento é o mesmo que abre o 

pensamento do mundo”. (MORIN, 2008, p.77).  

 O cérebro é uma máquina hipercomplexa cujas capacidades intelectuais, culturais e 

sociais ainda não foram totalmente descobertas, portanto são enigmáticas e complexas.  O 

espírito e o cérebro são inseparáveis, mas há fossos entre eles que os tornam desconhecidos entre 

si. Ambos exercem atividades e comandos concomitantemente, mesmo sem serem reconhecidos.  

 
“O espírito nada sabe, por si mesmo, do cérebro que o produz, o qual nada sabe do 

espírito que o concebe. Há ao mesmo tempo abismo ontológico e opacidade mútua entre, 

de um lado, um órgão cerebral constituído de milhares de neurônios ligados por redes, 

movidos por processos elétricos e químicos, e de outro lado, a Imagem, a Idéia, o 

Pensamento. Contudo e junto, mas sem se conhecer, que eles conhecem. A unidade 

deles é conhecimento, sem que disso tenham conhecimento.” (MORIN, 2008, p. 79). 

 

 Morin explica que a separação entre materialismo e espiritualismo deu-se em meados do 

século XVII quando se atrofiou a relação entre ambos. Trata-se da conseqüência do renascimento 

cujo debate dos intelectuais renascentistas baseava-se na tentativa de eliminar os ranços da 

sociedade medieval e o domínio da Igreja católica e da nobreza feudal. A luta para se tornar 
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moderno. O antropocentrismo querendo substituir o teocentrismo. A burguesia dando uma cara 

de Estado burguês ao seu domínio político. É a base do Estado-Nação. Os direitos do Homem e 

da propriedade privada na Revolução Inglesa. A primeira revolução burguesa que o mundo 

conhece. A ciência se opondo a fé.  

Embora os materialistas considerassem o espírito ilusão, hoje é evidente a relação entre 

eles e por isso discutir isso é inoportuno. Morin ainda ironiza essa resistência em perceber a 

existência do espírito como uma prova do mesmo. 

 
“O espírito dos filósofos necessita do cérebro destes; o universo sem espírito e sem 

consciência dos cientistas necessita o espírito e da consciência destes. Mais ainda: toda 

negação do espírito ilustra a surpreendente potência das idéias, logo do espírito, pois é 

bem o espírito que recusa sua própria existência para não afetar a idéia que tem da 

matéria!” (MORIN, 2008, p. 82) 

 

Trata-se de uma relação de dependência, pois necessitam um do outro, mas não de 

subordinação. Ambos reagem e influenciam um ao outro. Por isso, Morin ressalta que não se 

deve estabelecer a relação de causa e efeito e nem de produto e produtor. Aqui é a sua marca pós-

moderna de não aos determinismos e aos binarismos. O cérebro pode ser afetado por intervenções 

químicas, mas também pelo espírito e vice-versa. “Tudo nos indica uma ação recíproca, um efeito 

mútuo, uma causalidade circular. (...) O cérebro apresenta-se como uma eflorescência do cérebro, 

mas este aparece como uma representação do espírito.” (MORIN, 2008, p.83-84) 

Mas a cultura surge como outro elemento entre o cérebro e espírito que permite o 

desenvolvimento de ambos, pois é ela que permite a leitura e a transmissão dos códigos que 

ganham força a partir da interação com o meio e outros indivíduos. E aí se volta à questão da 

importância do meio. O meio é importante, mas não determina. Este é um avanço da ciência na 

primeira metade do XX. Crenças, idéias, mitos são espécies de imprinting cultural que 

influenciam também o cérebro. Dessa forma, ela deve ser considerada presente entre a 

unidualidade aqui discutida. “A cultura é indispensável para a emergência do espírito e para o 

desenvolvimento total do cérebro, os quais são indispensáveis à cultura e à sociedade humana, as 

quais só existem e ganham consciência na e pelas interações entre espírito/cérebros dos 

indivíduos” (MORIN, 2008, p.85).  
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Figura 01: A complexidade do conhecimento apresentada por Morin (2008, p. 85) 

 

A cultura transforma o computar em cogitar, conforme apresentado anteriormente. O 

aparelho neurocerebral do homem “consiste em dispor de uma complexidade organizacional que 

lhe permite desenvolver e transformar as computações em “cogitações” ou pensamento através da 

linguagem, do conceito e da lógica, o que exige um campo sociocultural” (MORIN, 2008, p.88). 

Nesse processo, é possível perceber que esta relação evidencia uma relação tríplice composta 

pelo cérebro, espírito e cultura. 

Morin (2008, p.92) define o cérebro o aparelho neurocerebral como dispositivo 

computacional; o cérebro como computador central desse aparelho; e o espírito como esfera das 

atividades cerebrais onde os processos computantes tomam forma cogitante. Ele ressalta que “o 

espírito não é uma substância pensante, mas uma atividade pensante. Assim, “cogito é a unidade 

das experiências do espírito/cérebro na identidade do sujeito pensante/consciente”.(MORIN, 

2008, p.137).  

 

II.II. II- Do pensamento para o conhecimento e do conhecimento para o pensamento 

 

É necessário conhecer o pensamento para enfim, pensar o conhecimento. Por essa razão, 

este trabalho tem discutido o processo e elementos necessários ao pensamento e à construção do 

conhecimento. Abordou-se a computação-cogitação, cérebro-espírito na tentativa de elucidar esse 

processo e pensar o pensamento. 

Morin (2008) pretende discutir o “engajamento da consciência na existência e o 

engajamento da existência no conhecimento”. Para isso relaciona a interpretação da realidade aos 
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elementos psíquicos, aspecto individual-subjetivo do espírito. “As psicoses determinam visões de 

mundo que impõem sentido às informações, acontecimentos, situações;”( MORIN, 2008, p.141) 

O conhecimento é a atividade do pensamento. O conhecimento pode ser colocado a 

serviço do sujeito cognoscente. “O conhecimento é aquilo que permite situar a informação, 

contextualizá-la e globalizá-la, ou seja, inseri-la num conjunto.”(PENA-VEGA, 2003, p.124) 

Compreensão é o conhecimento que aprende de tudo aquilo de que podemos fazer uma 

representação concreta, ou que podemos captar de maneira imediata por analogia”(MORIN, 

2008, p.158). Ele acrescenta que a compreensão é uma projeção. “A compreensão, portanto, 

comporta uma projeção (de si para o outro) e uma identificação (com o outro), num duplo 

movimento de sentido contrário formando um ciclo”( MORIN, 2008, p. 159).  

Já a explicação é a capacidade de conhecer por meio de objetos, lógica, situações de 

forma objetiva. “A explicação permite conhecer um fato humano (sujeito) enquanto objeto; a 

compreensão permite compreender um sujeito enquanto sujeito” (PENA-VEGA, 2003, p.126). 

Morin (2008, p. 164) acrescenta:  
“A compreensão compreende em função de transferência projetivas/identificatórias. A 

explicação explica em razão da pertinência lógico-empírica de suas demonstrações. 

Enquanto compreender significa captar os significados existenciais de uma situação ou 

de um fenômeno, “explicar” é situar um objeto ou um acontecimento em relação à sua 

origem ou modo de produção (...).” 

 

São antagônicas, mas elas se completam, pois “não há compreensão sem explicação”. 

Mas a compreensão é mais ampla e indispensável para a construção do conhecimento. Por essa 

razão Morin (2008) sugere compreendê-la. “A compreensão é o conhecimento que torna 

inteligível para um sujeito não somente outro sujeito, mas também tudo o que é marcado pela 

subjetividade e afetividade”. (MORIN, 2008, p.162-163). Mas ele ressalta que os erros e ilusões 

também permeiam esse processo, fato que pode gerar a incompreensão. Daí a necessidade de 

questionar como a compreensão e a explicação aparecem na informação ou nos textos publicados 

no ciberespaço. As notícias difundidas e divulgadas facilitam a compreensão? A explicação do 

assunto abordado é realizada de forma satisfatória? Essas questões serão respondidas nos 

próximos capítulos onde a contextualização será questionada a partir da utilização de elementos 

hipertextuais e multimidiáticos.  
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II.II. III- Inteligência, pensamento e consciência 

 

(...) o pensamento constitui o modo superior das atividades organizadoras do espírito que, 

na, por e através da linguagem constitui a sua concepção do real e do mundo (MORIN, 2008, 

p.169), mas é a tríade (inteligência, pensamento e consciência) que combina as atividades 

superiores do espírito no sentido de haver um problematizador/solucionador. Eles não são 

interdependentes. Dialogam e executam juntos e por meio de aptidões o exercício da reflexão e 

da articulação de situações diversas para interrogar e resolver problemas. 

A inteligência é a capacidade de lidar com situações e enfrentar o mundo por meio de 

habilidades próprias. “A inteligência é uma qualidade anterior e exterior ao pensamento humano, 

se a definirmos como aptidão para pensar, tratar, resolver problemas em situações de 

complexidade”. (MORIN, 2008, p.195). 

Ela precede a humanidade, o pensamento e a linguagem, pois os animais e vegetais já 

possuíam qualidades inteligentes ao recuar diante dos riscos, aptidão para aprender. “No homem 

há recomeço da inteligência ao nível do espírito, da cultura e da sociedade”. (MORIN, 2008, 

p.196). 

Como aptidão, todo o ser humano é dotado de inteligência, mas elementos socioculturais 

determinam a sua realização. “Cada ser humano dispõe no cérebro de toda a potencialidade da 

inteligência. Mas, em conseqüência de determinações hereditárias, familiares, culturais, históricas 

e de acontecimentos/acidentes pessoais, dispõe insuficientemente e exprime-se de forma 

desigual” (MORIN, 2008, p.199). Nem sempre a utilização se dá de forma proporcional à 

realização. Como dito, alguns fatores influenciam a inteligência e, por conseqüência, também 

limitam a construção do conhecimento. 

O pensamento é uma dialógica complexa porque envolve elementos antagônicos, 

entretanto inseparáveis. Além disso, “o pensamento é uma atividade específica do espírito 

humano, que como qualquer outra atividade do espírito, expande-se na esfera da linguagem, da 

lógica e da consciência, comportando como toda atividade de espírito, processos lingüísticos, 

subconscientes sub ou metalógicos”. (MORIN, 2008, p. 201).  

É antagônico porque permite a certeza e a incerteza; racionalidade e empirismo; abstrato, 

concreto; dedução e indução entre outros elementos distintos, mas complementares. O 

pensamento é o que une esses pólos. Por isso Morin (2008) explica a dialógica pensante que 
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comporta um circuito reflexivo e ininterrupto. Se não houver esse movimento, não há atividade 

pensante. “A análise sozinha desintegra a organização que liga os elementos analisados, enquanto 

a síntese sozinha oculta a realidade dos componentes”. (MORIN, 2008, p. 202).  

 
“O turbilhão do pensamento é animado por um movimento em espiral. Desloca-se como 

o ciclone. Nunca é repetitivo. O pensamento apaga-se ao reduzir-se à repetição da 

mesma velocidade adquirida. O RE do retorno reflexivo é também o da regulação depois 

de cada nova aquisição, de cada modificação sofrida, de cada turbulência encontrada. 

Esse processo em turbilhão é assim produtivo: produz pensamento, ou seja, a 

transformação do conhecido em concebido.” (MORIN, 2008, p. 203). 

 

 Quando transforma o conhecido em concebido tem-se o pensamento, ars cogitandi. Essa 

atividade pensante desperta habilidades e aptidões em diversas situações de acordo com as 

especificidades de quem pensa. “Cada indivíduo utiliza, do seu jeito, conforme a sua 

idiossincrasia, sua história pessoal, sua formação, sua profissionalização, as possibilidades 

dialógicas do pensamento”. (MORIN, 2008, p.203). Por isso, há diferenças entre olhares e o que 

é visto pode ser pensado e isso faz uma grande diferença. Morin (2008) ilustra o pensamento 

criador quando exemplifica o significado da queda de uma maçã para Isaac Newton. A visão é a 

mesma, mas a percepção e concepção são diferentes. 

 
“Em outras palavras, há interdependência entre “ver o que o mundo viu” e “pensar o que 

ninguém pensou”; o “e” que associa os dois enunciados deve ser concebido como um 

vínculo estabelecendo um circuito, em que a visão de uma evidência não vista determina 

a criação de uma concepção de forma alguma evidente. Assim, qualquer descoberta, a 

começar pela de uma coisa visível para todos, é uma conquista cognitiva que comporta 

invenção e criação.” (MORIN, 2008, p. 208) 

 

Nesse sentido a atividade criadora é permeada pela imaginação, elemento que permite a 

criação, idéias, mas que também corre o risco da ilusão. Portanto, o pensamento é complexo. 

Além da cogitação, o pensamento se dá pela concepção.  

 “A concepção utiliza todos os recursos do espírito, do cérebro e da mão do homem: 

combina a aptidão para formar imagens mentais com as aptidões para produzir imagens 

materiais (desenhos, projetos de arquitetos, maquetes de engenheiros, modelos 

reduzidos); utiliza palavras, idéias, conceitos, teorias; recorre ao julgamento (avaliação, 
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escolha dos elementos e do mundo de organização); utiliza a imaginação e as diversas 

estratégias de inteligência. A plena utilização da dialógica pensante gera a concepção 

que gera essa plena utilização.” (MORIN, 2008, p. 204) 

 

Para que haja essa concepção aqui discutida é preciso que haja uma reflexão. Essa 

reflexão, por sua vez, é possível porque há consciência. Já a consciência é sempre duplicada a 

partir do momento que há consciência de si mesma.  
“O desenvolvimento pleno do espírito comporta a sua própria reflexividade, a 

consciência. Sob todos os aspectos, a consciência é o produto e a produtora da reflexão; 

o termo reflexão pode ser considerado num sentido análogo do espelho ou da lente; mas, 

ao nível do espírito, a consciência é muito mais do que um jogo ótico; trata-se do retorno 

do espírito sobre si mesmo via linguagem; esse retorno permite um pensamento do 

pensamento capaz de retroagir sobre o pensamento e, em paralelo, possibilita um 

pensamento de si apto a retroagir sobre si.” (MORIN, 2008, p. 209-210) 

  

 Mas Morin (2008) ressalta que na consciência há separação e distanciamento de si a si e 

de si aos objetos do conhecimento. Portanto, evidencia-se também a complexidade da 

consciência, pois ela é subjetiva e objetivante; periférica e central; epifenomenal e essencial; 

estranha e íntima e distante e interior. Ela também é uma espécie de circuito preenchido pela 

reflexividade do espírito conforme a intenção do sujeito. Por essa razão “a consciência pode ser 

concebida como “intensionalidade””. (MORIN, 2008, p.211). Ela intervém durante o 

conhecimento, o pensamento ou a ação.  

 
“(...) assim, o pensamento pode pensar-se ao fazer-se, no seu próprio movimento; e 

podemos, sempre, colocar o nosso ponto de vista na órbita do metaponto de vista 

(reflexivo) e fazê-lo retomar ao ponto de vista piloto, integrando a lição da reflexidade, 

ou seja, modificando o conhecimento, o pensamento ou a ação em virtude da tomada de 

consciência.” (MORIN, 2008, p. 211) 

 

 Nesse sentido, há dois tipos de consciência: a cognitiva e a consciência de si. Para Morin 

(2008) o essencial das atividades cognitivas é inconsciente. Não temos consciência das inter-

retro-macro-computações cerebrais; a maioria dos nossos movimentos voluntários conscientes é, 

quanto à organização, involuntários e inconscientes. O autor discute essa relação e põe à tona a 

unidualidade existente agora entre consciência e inconsciência. 



 31

“A consciência é no início epifenomenal. Contudo pode disseminar-se e cobrir todas as 

atividades do espírito, todos os conhecimentos sobre o mundo e sobre si mesma. A 

consciência pode então retroagir sobre o inconsciente sobre o qual ela é originária. 

Surgida como epifenômeno relativamente autônomo, capaz de controlar as condições de 

vida de quem depende.” (MORIN, 2008, p. 211) 

 

 Acrescenta-se o risco da ilusão da consciência, a pior inconsciência, embora em algumas 

vezes pode ser necessária ao processo do conhecimento e da tomada da consciência. O princípio 

da consciência de si está na autocomputação e autocogitação. Ela age na periferia do pensamento 

e estranha a si no sentido de permitir a reflexão. Essa complexidade necessita “desenvolver o 

diálogo de consciência consigo, aproximando-nos melhor e afastando-nos melhor de nós 

mesmos, o que deveria nos estimular a cultivar a aptidão para a auto-análise (...)” (MORIN, 2008, 

p.216). 

 Portanto, Morin (2008) discute a relação dessa tríade  
“Cada um desses termos necessita dos outros para ser definido e concebido. Assim, o 

pensamento necessita da arte e da estratégia cognitiva, ou seja, da inteligência. Esta 

precisa do pensamento, isto é, dos diálogos polimorfos do espírito e da aptidão para 

conceber. A consciência precisa ser controlada pela inteligência, a qual necessita das 

tomadas de consciência. O pensamento necessita da reflexão (consciência) e a 

consciência necessita do pensamento.” (MORIN, 2008, p. 216) 

 

 Os confrontos e interrogações que surgem a partir da reflexão servem não somente para 

dar respostas ao inconcebível e incognoscível, mas sobretudo, a utilização do pensamento e do 

“jogo produtivo do antagonismo”. É possível estabelecer uma relação com o papel do leitor, 

internauta, telespectador como pessoas de diferentes formações intelectuais, classes, gêneros, 

visões de mundo, mas com uma vivência e com um arcabouço de imagens e situações que 

aguçam a imaginação e dão sentidos diferenciados às mesmas informações. Com isso a 

informação nunca é única ela sempre é múltipla, já que o sujeito participa da sua construção, 

interfere, transforma. Nem sempre aquilo que se pretende transmitir é absorvido da mesma forma 

como se pensou. Com isso as críticas existentes ao longo do trabalho é apenas algumas das 

possíveis a que a reflexão dos textos e cenário permitiu. Para cada sujeito uma imposição, para 

cada absorção diversas aceitações, várias negações e constantes indagações.  
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II.III- Enfim, o conhecimento  

 

A discussão aqui apresentada evidencia o sujeito como um ser multidimensional 

constituído de elementos biológicos, sociais, psicológicos e culturais. Assim, o conhecimento, 

como produto humano também está impregnado desses aspectos. Por isso Morin (2008) parte do 

princípio que o conhecimento parte da atividade computante, conforme já apresentado aqui. Essa 

atividade computante caracteriza “toda organização biológica e comporta uma dimensão 

cognitiva”. (MORIN, 2008, p.224) 

 “O conhecimento humano é, ao mesmo tempo, atividade (cognição) e produto dessa 

atividade”(MORIN, 2008, p.224). Ele é ao mesmo tempo cultural, espiritual, cerebral e 

computante. Antes de gerar o cogitante (pensamento), o computante associa, separa, junta, 

identifica, seleciona, analisa. 
“Como todo o conhecimento cerebral, o conhecimento humano organiza em 

representações (percepções, rememorações) as informações recebidas e os dados 

disponíveis. Mas, ao contrário de qualquer conhecimento cerebral, o conhecimento 

humano associa reflexivamente atividade computante e atividade cogitante (pensante); e 

produz correlativamente representações, discursos, idéias, mitos, teorias; dispõe do 

pensamento, atividade dialógica da concepção, e da concepção, atividade reflexiva do 

espírito sobre si mesmo e sobre suas atividades; o pensamento e a consciência utilizam 

necessariamente os dispositivos lingüístico-lógicos, ao mesmo tempo cerebrais, 

espirituais e culturais.” (MORIN, 2008, p. 225) 

 

 Ele duplica o universo exterior em universo mental por meio de um universo complexo 

composto por um “aparelho que computa/cogita de modo informacional/representacional/ideal, 

digital/analógica, quantitativo/qualitativo, lógico/alógico, preciso/impreciso, analítico/sintético, 

classificador/desclassificador, formalista/concreto, imaginativo/verificador, racional/mitológico” 

(MORIN, 2008, p.225). 

 O conhecimento humano pressupõe inerência, separação e comunicação. O problema 

maior é que a separação, fratura gera dificuldades de compreender o conhecimento. A disjunção 

entre filosofia e ciência, conforme foi discutida aqui, é que fragmenta o espírito e o cérebro. 

Assim, se tem ciências físicas, biológicas, humanas, entre outras. Mas o conhecimento não pode 

sofrer essa fratura e nem se transformar em uma patologia do saber. Ele é complexo porque é 

multidimensional e inseparável. 
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“Assim todo acontecimento cognitivo necessita da conjunção de processos energéticos, 

elétricos, químicos, fisiológicos, cerebrais, existenciais, psicológicos, culturais, 

lingüísticos, lógicos, ideais, individuais, coletivos, pessoais, transpessoais e impessoais, 

que se encaixam uns nos outros. O conhecimento é, portanto, um fenômeno 

multidimensional, de maneira inseparável, simultaneamente físicos, biológico, cerebral, 

mental, psicológico, cultural, social.” (MORIN, 2008, p. 18) 

 

Por essa razão Morin (2008) afirma que esse é o ponto de chegada e partida ao mesmo 

tempo. Compreender a multidimensionalidade do conhecimento é também compreender sua 

obscuridade. Essa é a crise evidenciada na modernidade. “Partimos, no núcleo dessa crise, e 

mesmo aprofundando-a, da aquisição final da modernidade, referente ao problema original do 

pensamento: a descoberta de que não há nenhum fundamento seguro para o conhecimento e de 

que este comporta sombras, zonas cegas, buracos negros”. (MORIN, 2008, p. 23). 

Portanto, o processo já é complexo, mas se torna ainda mais quando as tecnologias de 

informação e comunicação oferecem diversas possibilidades para produzir e distribuir 

informação. Isso exige cada vez menos de tempo e mais informação. Entretanto, deveria exigir 

cada vez mais das atividades computantes e cogitantes (separar, identificar, selecionar e refletir, 

por exemplo). Esse processo deve acontecer dois lados: de quem produz a informação e de quem 

acolhe a informação. Por essa razão, é importante compreender o texto do ciberespaço e perceber 

as potencialidades que ele pode ter e, conseqüente, oferecer ao usuário. Os exemplos 

apresentados no capítulo intitulado A informação fluida no Portal Infonet ilustrarão melhor esse 

contexto. 

 
II.IV-     A miséria informacional e o pensamento mutilado 
 

O excesso informacional gera a banalidade, a saturação. “Assim, nós nos acomodamos 

para não ver o que estamos vendo, deixamos de ver o que está sempre à vista (saturação), 

olhamos para coisa (diversão), olhamos para outra coisa (diversão) mesmo quando temos todas as 

informações à nossa disposição”. (MORIN, 1986, p.44).  

Por isso, Morin (1986) já ressalta a necessidade de se repensar o cenário marcado pelo 

homem técnico pelo aspecto tecnoeconômico.  
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“Precisamos superar a noção de homem técnico (homo faber), associando a ela, 

indissoluvelmente, a de homem imaginativo (que imagina, sonha, cria fantasmas, 

mitifica). Precisamos superar a noção de homo sapiens com a noção de homo 

sapiens/demens, que é a única que permite considerar a capacidade que tem o homo 

sapiens de produzir poesia e arte, sonho e delírio, loucura e horror; ela é a única a nos 

tornar capazes de compreender que a loucura pode ser produtora de virtudes e 

sabedoria...” (MORIN, 1986, p. 113) 

 

Em uma discussão que envolve sociedade e nação, Morin (1986, p. 121) ressalta a 

importância de se “aspirar a uma ação política a menos mutilante possível”. Essa ação já é um 

passo que permite uma mudança do pensamento. “Colocar esse problema é colocá-lo não tanto ao 

nível das proclamações e programas, mas ao da estrutura de pensamento subjacente que comanda 

simultaneamente a visão do mundo, a visão do homem, a visão da sociedade, a visão da política”. 
 

“Ora, o pensamento mutilado não é inofensivo: cedo ou tarde, ele conduz a ações cegas, 

ignorantes do fato de que o que elas ignoram age e retroage sobre a realidade social, e 

também conduz a ações mutilantes que cortam, talham e retalham, deixando em carne 

viva o tecido social e o sofrimento humano.” 

 

Segundo ele para compreender o mundo é preciso compreender a política. Só assim 

haverá a possibilidade de intervir e agir na sociedade em que se vive. Considera-se aqui a política 

como “todas as áreas do conhecimento do homem e da sociedade. (...) nossas vidas, nossas 

mortes, nossas alegrias, nossas desgraças escapam, por todos os lados, ao político.” (MORIN, 

1986, p.15-16). Acredita-se que dessa forma é possível ter um pensamento complexo capaz de 

compreender a multidimensionalidade do mundo. 

 
“Então, poderemos compreender que, quanto mais complexa for uma sociedade, quanto 

mais potenciais de desordens, antagonismos, conflitos ela contiver, quanto mais ela 

comportar, ao mesmo tempo, potencialidades de inovações, de estratégias, de respostas 

às forças de desagregação, tanto mais ela deverá conter para compensar sua fragilidade 

orgânica, a comunicação fraternizante que transforma a desordem em liberdade.” 

(MORIN, 1986, p. 122) 

 Mais que isso. A intenção de discutir política é associar a capacidade de distinguir refletir 

e finalmente agir.  A política requer “um pensamento que se possa alçar ao nível de 
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complexidade do próprio problema político e possa responder ao querer-viver da espécie 

humana” (MORIN, 1986, p.17).  

Essa discussão também se baseia na necessidade de se repensar a reflexão e a ação do 

homem diante de um sistema que mutila o homem em detrimento a uma produção 

técnoeconômica. Para Morin (1986) a política exerce um papel marcante nesse processo, pois ela 

descarta a complexidade. 

 
“O pensamento mutilante atualmente devasta todos os setores do conhecimento e da 

ação. Mas é na política que se torna um desastre porque se une estreitamente à 

ingenuidade, à ignorância, à magia, ao mito, à ética maquineísta. Ele promove a 

destruição de tudo aquilo que ignora, despreza ou não compreende.” (MORIN, 1986, p. 

143) 

 

 Neste trabalho é possível fazer uma relação entre esses efeitos e os meios de 

comunicação. Com a proposta de relatar realidades e transmitir tudo e a todos, a imprensa tem se 

tornado também uma prática simplificadora cujos esforços são produzir informações em 

quantidade a fim de oferecer ao indivíduo ávido pelo novo. Essa tendência é marcada pela 

utilização de idéias genéricas, portanto fracas e com poucas possibilidades de reflexão.  

 
“Em toda parte, pois, nas ciências, nas técnicas, nas humanidades, nos mídia, há 

necessidade de idéias genéricas. Reinam, em toda parte, as idéias gerais, vazias, aqui 

sonoras e estrondosas (as humanidades), ali escondidas mas onipresentes (as ciências), 

acolá escolhidas segundo seu valor de consumo ou de compra e venda (os mídia)”. 

(MORIN, 1986, p. 249) 

Isso tem refletido em diversas áreas e em toda a humanidade. No jornalismo isso é muito 

evidente porque o seu produto é e deve estar acessível a todos. Portanto, não e difícil comprovar 

na produção jornalística a superficialidade e a visão simplificada das coisas. 
“Surge, por toda parte, o problema da reflexão e, em toda parte (inclusive e 

principalmente nas carreiras intelectuais, pesquisa, ensino, jornalismo, editoração), um 

formidável crescimento de civilização, isto é, o modo de vida urbano sob todos os seus 

aspectos, as pressões cronométricas, as sobrecargas, as necessidades imediatas, a pressa, 

a imprensa tendem a aniquilar toda possibilidade de rever, pensar, refletir.” (MORIN, 

1986, p. 249) 
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Quéau (2004) afirma que os efeitos das tecnologias da informação e comunicação já são 

evidentes como a necessidade de se preocupar nas suas conseqüências, uma vez que envolve 

diversos aspectos.   
“Este é o próprio modelo de sociedade industrial, que é desafiado com uma cascata de 

efeitos sobre as sociedades em transição e países em desenvolvimento.  A "sociedade 

global da informação" é na verdade a origem de uma revolução quádruplo: cultural, 

social, econômico, político.” 

 Morin (1986) explica que o campo das humanidades foi reduzido por uma cultura 

tecnocientífica, baseada na visão reducionista de um pesquisador especialista, e também pela 

cultura industrializada da cultura de massa “que impõe suas normas de divertimento em 

detrimento da reflexão”. 
“De um lado, “humanidades”empobrecidas que não sabem entrar em contato com as 

fontes de verificação (as ciências) nem com as fontes cotidianas do conhecimento (os 

mídia) e que fazem reflexões inúteis. De outro, uma cultura científica que, por princípio, 

método e estrutura, é incapaz de conceber os problemas de conjunto e refletir sobre si 

mesma. De um terceiro lado, uma cultura dos mídia, efetivamente ligada ao mundo de 

cada dia, ao fato, ao novo, mas não dispondo dos meios de integração e reflexão 

(limitando-se a apelar para “personalidades” entrevistadas às pressas.” (MORIN, 1986, 

p. 249) 

 Para ele a religação desses saberes é indispensável para a “formação e estabelecimento de 

uma reflexão”. “Refletir quer dizer, ao mesmo tempo: a) pesar, repesar, deixar descansar, 

imaginar sob diversos aspectos o problema, a idéia; b)olhar seu próprio olhar olhando, refletir-se 

a si mesmo na reflexão”. (MORIN, 1986, p.250). Agir assim se torna ainda complicado porque o 

contexto é marcado pela efemeridade e fluidez, conforme explica o próximo capítulo. 
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III- O tempo da sociedade líquida e a produção da informação no ciberespaço  

 

 Com a idéia de Estado-Nação tinha-se uma construção de um lugar sólido, seguro, 

homogêneo e praticamente estático. Onde existia uma delimitação de fronteiras, a elaboração de 

uma história, uma geografia e uma literatura nacionais, a formulação de um passado glorioso, 

repleto de “heróis”, mitos fundadores, relações de poder estabelecidas e uma cultura 

representativa do todo.    

 
“Com a fragmentação do modelo de Estado-Nação se tem um abandono de uma 

regulação normativa por parte dos governantes que estavam a frente destes Estados 

modernos, o caminho a ser seguido é o da desregulamentação, o controle dos processos 

econômicos e culturais é entregue às “forças de mercado”, isto é, as forças 

essencialmente extraterritoriais. Há um vazio institucional, a segurança existencial se 

estilhaçou, as relações perderam a garantia de durabilidade, a não ser que se tenha uma 

decisão individual de fazê-las durar.” (BAUMAN, 2003, p. 91) 

 

O já difundido fim, a crise, a transição ou a fragmentação deste modelo de Estado-Nação 

veio acompanhado da necessidade de substituição da idéia de Estado de Bem-Estar Social 

motivada pelas novas exigências do modo de produção capitalista. Fato que mais uma vez alterou 

significativamente as relações sociais e a confiança nos representantes governamentais, e gerou 

um abalo sísmico na segurança da população e um repensar na idéia de sociedade. 

 
“É verdade que a ‘sociedade’ foi sempre uma entidade imaginária, nunca dada á 

experiência em sua totalidade; há não muito tempo, contudo, sua imagem era de uma 

comunidade de ‘cuidados e compartilhamento’. Através de disposições previdenciárias 

vistas como certidão de nascimento do cidadão e não como caridade para com os menos 

capazes, inválidos ou indolentes, essa imagem irradiava uma confiança reconfortante no 

seguro coletivo contra o infortúnio individual. (...) Entre as totalidades imaginárias a que 

as pessoas acreditavam pertencer e aonde acreditavam poder procurar (e eventualmente 

encontrar) abrigo, um vazio boceja no lugar outrora ocupado pela sociedade.” 

(BAUMAN, 2003, p. 101) 

 

Aos poucos as muralhas que demarcavam as fronteiras e que pareciam tão sólidas e 

visíveis foram se tornando móveis e praticamente invisíveis a olho nu.  Com o fim da solidez, 
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veio a percepção de que estas também não eram estáticas e que podem ser modificadas a 

qualquer momento a depender da necessidade, da conquista dos objetivos e dos desejos humanos.  

Esta nova dimensão da vida em sociedade acabou por interferir nas diversas relações 

estabelecidas entre os agentes sociais, os seus espaços e as instituições sociais. Os laços de 

solidariedade, vizinhança, parentesco, amizade e variados sentimentos construídos como 

fundamentais na solidez da idéia de pertencimento, aos poucos vão enfraquecendo com a 

fragmentação da idéia de país, região, estado, cidade, bairro e família. Não se pode negar que isto 

abala inclusive a percepção do papel social que cada agente exerce nesta sociedade, o que gera 

uma modificação na percepção e autoconfiança de cada agente. 

 
“Foi-se a maioria dos pontos firmes e solidamente marcados de orientação que sugeriam 

uma situação social que era mais duradoura, mais segura e mais confiável do que o 

tempo de uma vida individual. Foi-se a certeza de que ‘nos veremos outra vez’, de que 

nos encontraremos repetidamente e por longo porvir – e com ela a de que podemos 

supor que a sociedade tem uma longa memória e de que o fazemos aos outros hoje virá a 

nos confortar ou perturbar no futuro”. (BAUMAN, 2003, p. 47) 

 

Estas seriam características e/ou conseqüências de uma nova ordem mundial estabelecida 

denominada de globalização. O que em breves linhas e seguindo os escritos de Bauman (2003, p. 

89) “globalização significa que a rede de dependências adquire com rapidez um âmbito mundial”. 

E como esta rede não é tecida em todos os lugares ao mesmo tempo e com a mesma velocidade, 

ela acaba deixando verdadeiros buracos que talvez durante um bom tempo não sejam tapados. O 

que revela a complexidade e a ambigüidade no processo, como se pode perceber na manutenção 

de relações e de interesses locais.  

 
“Processo que não é acompanhado na mesma extensão pelas instituições passíveis de 

controle político e pelo surgimento de qualquer coisa que se assemelhe a uma cultura 

verdadeiramente global. Bem entrelaçado com o desenvolvimento desigual da economia, 

da política e da cultura (outrora coordenadas no quadro do Estado-Nação) está a 

separação do poder em relação à política; o poder, enquanto incorporado na circulação 

mundial do capital e da informação, torna-se extraterritorial, enquanto as instituições 

políticas existentes permanecem, como antes, locais.” (BAUMAN, 2003, p. 89) 
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Isto gera uma percepção nos agentes que muita coisa continua inalterada. Que o local 

precisa ser entendido e/ou explicado para buscar um entendimento do eu e do todo. Praticamente 

todos continuam a ser educados com a idéia de viver em sociedade e buscar uma segurança 

específica em grupos. Percebe-se que os laços que atrelam estes grupos não são mais os mesmos 

e os agentes procuram entender e se adaptar ou transformar tais mudanças. De acordo com 

Bauman (2003), tais transformações geram dois tipos específicos de agente: I - os indivíduos que 

não tem recursos nem autoconfiança - aqueles que continuam dependentes destes grupos que 

determinam quem pode participar, o que fazer, quais os caminhos a percorrer, acabam por trazer 

uma confiança e uma imagem de pertencimento. II - os indivíduos cheios de recursos e 

autoconfiantes - estes não precisam de uma garantia do grupo para sua segurança, ele faz a suas 

próprias escolhas, escolhe os próprios caminhos, cria uma auto-imagem e entra e sai de grupos a 

partir dos seus interesses ou caprichos. 

Por outro lado, a idéia de cultura global que se tem hoje, muito restrita a uma nova elite 

mundializada, altamente seletiva, restrita, homogênea e coercitiva não chegará a substituir e nem 

fazer desaparecer as culturas locais. O que se percebe é que há inclusive uma valorização de 

variadas expressões culturais locais em detrimento do global. Acaba, não de forma intencional, 

exercendo certa alteridade. Tal (re) conhecimento auxilia no interesse e valorização do local. 

 
“Uma insólita aventura aconteceu com o espaço rumo à globalização: ele perdeu sua 

importância, mas ganhou significação. De um lado, como insiste Paul Virilio, a 

soberania territorial perdeu quase toda a substância e boa parte de sua atração: se cada 

ponto pode ser alcançado e abandonado no mesmo instante, a posse permanente de um 

território com seus deveres e compromissos de longo prazo transforma-se em um 

passivo, e se torna um peso e não mais um recurso na luta pelo poder. De outro, como 

observa Richard Sennet, ‘como as instituições cambiantes da economia diminuem a 

experiência de pertencer a algum lugar especial.... os compromissos das pessoas com os 

lugares geográficos, como nações, cidades e localidades, aumentam.” (BAUMAN, 2003, 

p. 100) 

 

Percebido este caráter paradoxal da globalização, as suas continuidades e 

descontinuidades, as suas flexibilizações e fragmentações, o seu ritmo desigual, as suas 

influências e imposições, percebe-se que os indivíduos buscam cada vez mais segurança e 

confiança. Para alguns tais sentimentos podem ser encontrados nas antigas e aparentemente 
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sólidas, instituições sociais, nos variados grupos sociais ou no espaço que eles acreditam que 

pertencem. Para outros há uma valorização do eu, uma crença nas capacidades de escolha, 

indivíduos ativos, cientes do seu poder de transformação e do seu papel enquanto sujeitos da 

história. Mas ambos ainda são vinculados a uma cultura local e em busca de um porto seguro, de 

um lugar. Na explicação de Richard Sennett citado por Bauman (2003, p. 100/101) ‘o sentido de 

lugar se baseia na necessidade de pertencer não a uma ‘sociedade’ em abstrato, mas a algum 

lugar em particular; satisfazendo essa necessidade, as pessoas desenvolvem o compromisso e a 

lealdade’.  
“O mundo, cada vez mais torna-se uno, mas torna-se, ao mesmo tempo, cada vez mais 

dividido. Paradoxalmente, foi a própria era planetária que permitiu e favoreceu o 

parcelamento generalizado dos Estados-nações; de fato, o pedido de emancipação da 

nação é estimulado por um movimento de ressurgência de identidade ancestral, que 

ocorre em reação à corrente planetária de homogeneização civilizacional, e esta 

demanda é intensificada pela crise generalizada do futuro”. (MORIN, 2000, p. 69) 

 

Portanto, mesmo os indivíduos que estão conscientes de que as relações, as instituições, 

os sentimentos, os grupos sociais e as interações não são mais tão sólidos quanto antes; mesmo 

cientes que os contratos estabelecidos podem ser rescindidos a qualquer momento sem 

pagamento de multa rescisória por qualquer um dos lados e que as certezas de hoje são tão 

incertas; mesmo ciente de que não existe solidez nas relações, mesmo as mais íntimas, como 

observou Yvonne Roberts, citado por Bauman (2003, p. 47) “embarcar no casamento no século 

XXI parece uma decisão tão sábia como partir para o mar numa jangada de mata-borrão”, 

percebe-se que as pessoas continuam a se casar e acreditar que como verdadeiros náufragos, 

poderão chegar ao destino desejado, mesmo sabendo que o mar é revolto, a ventania é forte e a 

correnteza não ajuda. A partir daí saberão se uma jangada de mata-borrão é suficiente para 

navegar em um mar qualquer ou descobrir o que é uma jangada feita de mata-borrão. 

Tudo é incerto e dinâmico, pois a sociedade líquida é efêmera e marcada pelas 

transformações, por isso é vivido com intensidade. Essa mobilidade também alterou o sentido de 

tempo e espaço. O primeiro adquire velocidade e o segundo também é momentâneo, pois é 

preenchido e utilizado por um determinado período já que os indivíduos se movem, fluem e se 

esvaem com muita facilidade. Bauman (2001) explica que o tempo “não mais confere o valor do 
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espaço”, pois a quase-instantaneidade e a possibilidade de estar em vários espaços 

concomitantemente provocaram a desvalorização do espaço.  

 
“Se todas as partes do espaço podem ser alcançadas a qualquer momento, não há razão 

para alcançar qualquer uma delas num dado momento e nem tampouco razão para se 

preocupar em garantir o direito de acesso a qualquer uma delas. Se soubermos que 

podemos visitar um lugar em qualquer momento que quisermos, não há urgência em 

visitá-lo nem em gastar dinheiro em uma passagem válida para sempre.” (BAUMAN, 

2001, p. 137) 

 

Quando aborda o tempo, Bauman (2001, p. 139) explica que ainda não houve tecnologia e 

descoberta que tenha conseguido atingir a “genuína instantaneidade”, mas ela é sem dúvida a 

busca da modernidade. Além disso, a capacidade de usar o tempo e a velocidade a seu favor 

permite um diferencial. Segundo ele,  

 
“as pessoas que se movem e agem com maior rapidez, que mais se aproximam do 

momentâneo do movimento, são as pessoas que agora mandam. E são as pessoas que 

não podem se mover tão rápido – e, de modo ainda mais claro, a categoria das pessoas 

que não podem deixar seu lugar quando quiserem– as pessoas que obedecem”. 

 

 E nesse caso, é preciso associar o tempo/instantaneidade à idéia de consumo. Os produtos 

surgem e com a mesma facilidade desaparecem. É difícil perceber o começo e o fim de um 

processo. O longo prazo deixa de existir e é substituído pelo curto prazo, em que a 

instantaneidade é o ideal. O autor afirma que “A duração deixa de ser um recurso para tornar-se 

um risco” (BAUMAN, 2001, p. 148). Essa tendência pode ter resultados preocupantes e por isso 

há necessidade da sociedade repensar comportamentos acelerados, mobilidade e, sobretudo, a 

responsabilidade das escolhas. 

Esse pensamento está associado ao consumo de bens duráveis, mas pode evidentemente 

auxiliar a compreender também a produção e o consumo da informação na sociedade líquida. 

Com a internet há uma produção em grande escala assim como há consumo da informação na 

mesma proporcionalidade. No ciberespaço, o volume de informação é imensurável. A cada 

segundo milhares de informações são publicadas em sites e portais. Mas Bauman ressalta que ao 

dinamizar o processo de produção, a instantaneidade, pode causar “exaustão e desaparecimento 
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do interesse”. Além disso, a promiscuidade da informação surge com a numerosa produção da 

mesma. 

Os meios de comunicação transformaram ou influenciaram o cenário no qual foram 

inseridos. O jornal, o rádio, a TV e o cinema romperam e/ou transformaram cada um de forma 

singular, com hábitos, linguagens, expressões culturais e/ou até mesmo influenciaram 

comportamentos e idéias. Mas a internet, inegavelmente, formou um novo ambiente, modelou os 

usuários e fez surgir novas práticas, sobretudo modificações na produção do conteúdo 

jornalístico. É o ciberespaço que rompe fronteiras e que oferece novos espaços, posturas, 

diferentes relações de poder e até mesmo variadas formas de aprendizado. E daí surge a 

cibercultura, movimento que marca uma sociedade em constante mudança, dinâmica, efêmera. 

O recorte aqui é a produção da informação e a construção do conhecimento. Ressalta-se a 

divergência entre autores ao validarem a internet como meio de comunicação. Para Marcondes 

Filho (2008) ela “não é exatamente um meio de comunicação”, pois ela duplica o mundo vivido e 

isso não acontece de forma imaginária como no cinema, televisão, entre outros. Além disso, ela 

permite o diálogo entre os usuários. Ele ressalta que em alguns casos, a internet pode ser 

considerada um meio de comunicação, pois “repete procedimentos da vida real” (telefonema, 

correio eletrônico, entre outros).  

 E para polemizar ainda mais, Wolton (2003) afirma que nem sempre um sistema de 

informação é uma mídia, pois para esse autor é necessário compreender algumas diferenças. 

Primeiro ele explica as funções da internet e daí traça a comparação sempre que possível. Em 

seguida, assegura que há uma quantidade e diversidade de informações (serviços, financeiras, 

entretenimento, entre outros); infinitas possibilidades de expressão e pouca regulamentação 

(chats, canais de relacionamento, entre outros) e última função é comum às demais mídia, que é a 

oferta, programação e outros. 

 Para Wolton (2003) essas funções se aproximam das dos meios de comunicação, mas 

caminham em sentidos diferentes. A segunda diferença é a falta de legislação, códigos na 

estrutura da inserção social. E a terceira está diretamente relacionada aos recursos e retornos 

financeiros. “Com os computadores, se está do lado da produção e da rentabilidade, enquanto que 

com as mídias se está ao lado da política ou da cultura!”. (WOLTON, 2003, p.99). Ele acrescenta 

que as inúmeras atividades da internet não dependem e não estão associadas à lógica das mídias. 

“Enfim, não há mídia sem uma representação a priori de um público”. (WOLTON, 2003, p.100). 
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Já Luhmann (2005, p. 16) acredita que os meios de comunicação são  
“todas as instituições da sociedade que se servem de meios técnicos de reprodução para 

a difusão da comunicação. Consideram-se aqui, principalmente, livros, revistas, jornais 

produzidos de forma impressa, mas também processos de reprodução fotográfica ou 

eletrônica de qualquer tipo, na medida em que fabriquem produtos em grande 

quantidade a um público indeterminado”. 

 

 Aqui, acredita-se que ela a internet é um sistema que proporciona uma série de atividades 

e serviços, inclusive os produzidos pela mídia. Portanto, ela é mais que um meio de 

comunicação, mas esse trabalho abordará a internet principalmente pelo viés da mídia. Além 

disso, sua importância ainda é maior porque ela pode influenciar a forma de produção dos demais 

meios. Ressalta-se aqui que o ciberespaço dispõe dessas possibilidades, mas o que s realiza não é 

necessariamente tudo que ele pode proporcionar. Por essa razão Quéau (2004) salienta a 

importância da coordenação de esforços para repensar esse ambiente e transformar na prática a 

riqueza coletiva. 

Segundo ele, o desafio não é somente técnico, mas político e social. O acesso à 

informação precisa ser questionado e repensado. Esse é um caminho para realmente tornar o 

ciberespaço compartilhado. “A info-ética não é uma nova ética: ela confia em vez disso, os 

valores éticos fundamentais, analisados, tais como a igualdade, a liberdade e a dignidade humana, 

mas tentando colocar em prática no novo contexto da informação global”. (QUÉAU, 2004) 

A universalidade, mundialização e globalização são termos muito usados e discutidos na 

contemporaneidade pelas ciências sociais. Embora com significados e aplicações diferentes, eles 

se associam à sociedade líquido-moderna (BAUMAN, 2007) e geram algumas inquietações, 

sobretudo, acerca da produção da informação e sua contribuição para a construção do 

conhecimento (MORIN, 1986). Essa questão tornou-se ainda mais evidente com a imprensa, e, 

sobretudo, com a popularização da internet. Os meios de comunicação influenciam de alguma 

forma a sociedade, seja na economia, política ou em qualquer outro setor. Eles formam, 

informam, desinformam sobre fatos relevantes e configuram como notáveis informações sem 

caráter social e interesse público. Mas isso se torna intangível quando se fala em internet. Ao se 

referir ao século XX, Morin explica:  

 
“O mundo torna-se cada vez mais um todo. Cada parte do mundo faz, mais e mais, parte 

do mundo e o mundo, como um todo, está cada vez mais presente em cada uma de suas 
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partes. Isso se verifica não apenas para as nações e povos, mas para os indivíduos, assim 

como cada ponto de um holograma contém uma informação do todo do qual faz parte, 

também, doravante, cada indivíduo recebe ou consome informações e substâncias 

oriundas de todo o universo.” (MORIN, 2000, p. 67) 

 

As informações disponíveis na World Wide Web - WWW, como também é conhecida a 

internet, são potencializadas e passam a estar em todo o lugar e para todos que têm acesso à rede. 

Daí a necessidade de associar esse contexto ao que já foi discutido anteriormente em relação ao 

tempo e espaço. Essas informações são consumidas cada vez mais e em um período ainda menor. 

Tudo dinamizado pela velocidade das redes e desfrutado por usuários que buscam mais, pois a 

lógica é consumir para acompanhar as tendências e sociedade. Do contrário, eles ficarão à 

margem e excluídos. Essa é a reação inicial. Com o tempo, o usuário passa a ter outro 

comportamento, conforme será discutido no capítulo seguinte. Considerando que há diferenças 

entre Web, internet e ciberespaço, para este trabalho optou-se por discutir o ciberespaço, embora 

em alguns momentos os demais termos também são apropriados. Lemos e Lévy (2010, p. 15-16) 

ao explicar o surgimento da internet explicam: 
“(...) endereça os servidores de informação nas redes. O crescimento da Internet nos anos 

1980, paralelo ao dos computadores pessoais, permitiu a redes de indivíduos e a 

instituições começaram a alimentar e explorar o ciberespaço. Nessa segunda fase, que 

viu o desenvolvimento das primeiras comunidades virtuais, a potência de cálculo se 

descentralizou. Ela passou para as mãos dos indivíduos, pelo menos no mundo 

acadêmico, para os profissionais e para a juventude urbana rica. A terceira camada, a da 

web, endereça páginas de documentos e permite ao mesmo tempo, identificar as 

hiperligações entre estas páginas.  

 

Essa é a realidade da sociedade líquido-moderna conforme já foi apresentado neste 

capítulo. Bauman é utilizado aqui como base para entender o contexto e os conflitos que essa 

sociedade vive. A partir dele é possível questionar a condição humana, seus princípios e valores 

em um contexto efêmero e fluido. Essa velocidade pode também estar atrelada às tecnologias, 

como também ao ciberespaço.  

Assim é possível perceber quão valioso é o estudo das informações e formações 

relacionadas ao ciberespaço e até mesmo à cibercultura. Esta é entendida como uma cultura 

contemporânea que surge a partir da relação entre tecnologia e sociabilidade (LEVY, 2005). Na 

tentativa de acompanhar o que é produzido, o indivíduo abre mão de elementos indispensáveis 
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para a compreensão. Na mesma lógica, a informação também é produzida a partir de critérios 

quantitativos e nem sempre qualitativos. Como o hábito da sociedade contemporânea é consumir, 

a produção da informação é acelerada tendo em vista que há uma necessidade de atender aos 

usuários e ainda explorar a velocidade e instantaneidade proporcionada pelos avanços da 

tecnologia. 

A internet acelerou tanto a produção a ponto de não ser possível esgotar o conteúdo 

publicado. E não há dúvidas que a instantaneidade continua sendo o ideal da sociedade líquida 

conforme proposto por Bauman (2001).  

 

 

III.I- Velocidade e Informação  

Para compreender o contexto da velocidade, utiliza-se aqui a dromocracia, termo 

discutido por Paul Virilio e retomado por Trivinho (2007) quando aborda a velocidade imperativa 

que marca a civilização mediática avançada. Essa é a lógica da vida humana. E os avanços das 

tecnologias digitais impuseram novas pressões não somente na produtividade industrial, mas 

alterou bases sociais e culturais. A comunicação eletrônica em tempo real e a velocidade 

tecnológica fomentam a produção em excesso já que a mídia permite várias transmissões ao 

mesmo tempo.  “Por motivos óbvios, a conjunção entre aceleração e excesso é, de fato, mais 

flagrantemente perceptível no âmbito da própria cultura mediática”. (TRIVINHO, 2007, p.65). 

Evidencia-se, portanto, a circularidade de informações e imagens sem finalidades concretas, 

conforme será analisado no capítulo posterior. 

 Trivinho (2207) explica que a velocidade é uma forma de violência, embora ela não se 

apresente como tal, pois é uma violência simbólica. Ela não deve ser considerada uma mera 

exigência ideológica de classe, mas algo impregnado em todos os aspectos e grupos sociais, um 

“combustível da sociedade contemporânea”.  
“Nesse contexto, a velocidade, longe de vigorar como simples processo social, 

epifenômeno de fatores concretos que lhe precedem, impõe-se como eixo de 

organização e modulação de toda a existência social, cultural, política e econômica. 

Mais que outrora, a velocidade está implicada na reestruturação inteira da civilização 

contemporânea.” (TRIVINHO, 2007, p. 91) 
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Sem dúvida de que a velocidade é a marca da sociedade do final de século e entrada do 

século XXI. E por essa razão, este trabalho contempla essa discussão. Para discutir a produção da 

informação e construção do conhecimento no ciberespaço é imprescindível compreender o 

contexto ao qual a sociedade está inserida. Essa velocidade está presente em toda a vida social e 

as tecnologias têm um papel fundamental nessas mudanças. Elas dinamizam o acesso, a 

distribuição da informação, oferecem mais possibilidade de trabalho e lazer, entre outros. E isso 

faz com que o conceito e o uso do tempo se modifiquem também. 
“Já que se tem acesso a um número infinitamente grande de atividades e práticas e já que 

há equipamentos tecnológicos que tornam tudo isso possível e viável, trata-se de 

conseguir condensar essa imensa oferta num tempo que cronologicamente era o mesmo, 

que tinha a mesma marcação do começo deste século e do século passado, mas que 

permite hoje muito mais ações. O resultado é uma compressão do tempo. Tudo torna-se 

radicalmente comprimido e isso exige que as pessoas atuem mais rapidamente.” 

(MARCONDES FILHO, 2009, p. 153) 

 

Daí tem-se a metáfora da “liquidez” como marca da condição humana dessa época. Tudo 

é volátil. Se a liquidez é a tendência dessa sociedade é possível ressaltar que o ciberespaço é o 

ambiente que possibilita a volatilidade com maior plenitude. “No ciberespaço, qualquer 

informação e dados podem se tornar arquitetônicos e habitáveis, de modo que o ciberespaço e a 

arquitetura do ciberespaço são uma só e mesma coisa. Entretanto, trata-se de uma arquitetura 

líquida, que flutua”. (SANTAELLA, 2007, p.16). Como já apresentado, trata-se de territórios 

flutuantes, pessoas fluidas e ambíguas que vivem em estado de transformação e por essa razão se 

adaptam a esse ambiente.  

Tanto se adaptam que se inserem no ciberespaço e assumem facilmente atividades e 

comandos impostos pela velocidade e lógica do dinamismo do meio. O consumo de informação 

produzida no ciberespaço- aqui caracterizada como aquela que possui cunho jornalístico- é cada 

vez maior e em tempo consideravelmente menor, mais curto. O tempo determina a produção da 

informação, qualidade e até o consumo da mesma. A necessidade é operacional e funcional: estar 

informado.  

Mas Lévy (2003) explica que no Espaço do saber, compreendido como ciberespaço, as 

condições temporais são diferentes das do Território que são domesticadas pela Mercadoria. “O 

tempo do relógio e do calendário, o tempo do emprego do tempo, o tempo mecânico, padrão das 
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velocidades, o tempo que sincroniza as ações, coordena as organizações, todos esses tempos 

alinham-se no curso regular dos astros”. (LÉVY, 2003, p.153).  

O Espaço do Saber alimenta-se de tempos interiores, mas não há como abolir o tempo do 

Espaço das Mercadorias, afinal os usuários desfrutam desse contexto. As durações são flexíveis e 

determinadas pelas maturações coletivas. “A partir do tempo coletivo, formam-se e transformam-

se espaços de significação, tensos de proximidades subjetivas, distâncias interiores” (LÉVY, 

2003, p.155).  

Assim, o conteúdo é produzido para informar, ou seja, atender coerentemente aos anseios 

da sociedade fluida. Nesse caso, o texto segue regras que suprimem a qualidade e explicações 

sobre a realidade. Contexto que contraria a discussão já apresentada sobre compreensão e 

explicação. Ao explicar os traços da era tecnológica do jornalismo fin-de-siécle, Marcondes Filho 

(2009) mostra que o tratamento dado à notícia foi radicalmente influenciado e as regras e estilos 

impostos pelas empresas de comunicação afastam-se das qualidades literárias capazes de permitir 

o conhecimento. 
“Outro campo que se altera radicalmente nessa nova era é o do saber e do conhecimento, 

que perderam seus referenciais anteriores de legitimação, desconectando-se dos 

princípios morais ou ideológicos que orientavam suas práticas, tornando-se não só saber 

instrumental, como já havia apontado Habermas, não só um saber voltado a fins práticos 

e interesseiros do sistema econômico, mas aceleradamente um saber restrito e 

particularizado, que se aplica a necessidades pontuais e específicas tanto da produção 

quanto do próprio agir social e das necessidades de uma sociedade fragmentada, difusa e 

indeterminada.” (MARCONDES FILHO, 2009, p. 155) 

 

O papel do jornalista é meramente técnico, pois obedece a padrões que determinam que o 

texto deve ser curto para satisfazer o leitor e permitir que ele leia um número de maior de 

informação produzida. Hoje, o vídeo-texto, forma como o conteúdo é apresentado na internet, é 

substituído por outra numa velocidade tão rápida que não é possível absorver e nem consumir 

metade do que é transmitido. Mas a sensação do leitor, muitas vezes, é de que o conteúdo foi 

lido, mas falta informação e desdobramentos para que ele seja compreendido e de fato, absorvido. 

Essa questão será discutida no capítulo posterior que analisará o conteúdo do Portal e trará 

sugestões e inquietações para a produção jornalística no ciberespaço. Além disso, o tempo está 

associado à economia e essa relação provoca algumas posturas diante da produção da 

informação.  
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Por trás das particularidades muito discutidas das modernas estruturas do tempo, como 

dominação do esquema passado/futuro, uniformização do tempo mundial, aceleração, 

extensão dos eventos sincrônicos aos assincrônicos, estão também os meios de 

comunicação possivelmente ao lado da economia monetária. Eles produzem o tempo 

com o qual trabalham e a sociedade acomoda-se a ele. (LUHMANN, 2005, p. 45) 

 

 Virilio (1999, p.10) já discute os problemas e riscos da tecnociência. Segundo ele trata-se 

da ciência do excesso cujo instrumento técnico e eficiente “se perde na própria desmesura de seus 

pretensos progressos”. De fato, percebe-se que o tempo/velocidade e o conteúdo estabelecem 

entre si um paradoxo. É a técnica que permite a produção de informação em grande escala. E é o 

tempo determinado pelas condições tecnológicas que faz com que o usuário se atenha cada vez 

mais ao conteúdo. Nessas condições, surge a necessidade de suprir uma demanda insaciável, mas 

subordinada ao limite. 

Essa realidade repercute também no jornalismo. Há uma série de fatores que vêm a 

interferir no processo de comunicação. Fatores que em um primeiro momento podem ser 

encarados como simples, mas que podem trazer conseqüências maiores ao distorcer a informação 

ou ao impedir que seja passada em sua totalidade. Seja pela escassez, seja pelo excesso, sempre 

haverá informações capazes de sufocar outras. Ou seja, ao mesmo tempo em que as tecnologias 

facilitam a disseminação da informação, a sua velocidade degrada sua qualidade e isso repercute 

no homem ao acreditar que está bem informado. É curioso constatar o fato de uma grande 

quantidade de informações possa ser impedimento para a compreensão. Quando uma série de 

acontecimentos ocorre, e sobre eles uma série de informações surge, não é simples entender todas 

elas.  

Dessa maneira, ao contrário de sentir e reproduzir detalhes, formas, pontos fracos ou 

fortes, tudo é produzido rapidamente. Morin (1986, p.56) explica: “Temos a necessidade absoluta 

de estar bem informado, mas isso não basta, de modo algum para conhecer bem. O importante 

não é só a informação, é o sistema mental ou o sistema ideológico que acolhe, recolhe, recusa, 

situa a informação e lhe dá sentido.” 

Compreende-se que o progresso em alguns aspectos pode ser regressivo. Trata-se de um 

meio que permite produzir e compartilhar informações sem estar necessariamente vinculado aos 

monopólios comunicacionais e disseminá-las por toda a parte em tempo real. Por outro lado, esse 
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mesmo meio provoca reações contrárias. Às vezes a informação passa de necessária para 

insuficiente. E daí é que surge no homem a dificuldade em assimilar esse conteúdo.  
“O aparecimento e o desaparecimento dos mídia lançou sobre o planeta uma rede de 

informações que aumentou extraordinariamente as possibilidades de conhecimento do 

mundo e de seu devir. É notável que seja esse progresso na informação e no 

conhecimento a causa do progresso da deformação e da ignorância. As forças ameaçadas 

pelo poder informacional, veiculado pelos mídia, não tiveram outro recurso senão 

subjugá-los para transformá-los em instrumentos de cegueira.” (MORIN, 1986, p. 55) 

 

 Voltando à questão da internet como a mais inovadora das tecnologias de informação e 

comunicação, pode-se considerar a idéia de que tem causado mudanças significativas no 

ciberespaço através da distribuição de informações em rede. O conhecimento e a informação não 

estão sob o controle de um grupo, mas são possíveis no ciberespaço. Portanto é importante 

considerar que a internet policentraliza a informação. Ainda há concorrência para a “informação-

propriedade” do Estado ou dos grandes conglomerados de comunicação. Mas há uma idéia de 

liberdade. Se esse já não é o único meio que transmite informação, então, pode-se considerar que 

a sociedade pode usufruir um sistema que constrói um conteúdo diferenciado dos meios 

tradicionais. Um meio em que as informações são continuadas, contextualizadas e que permitem 

uma compreensão e conhecimento por parte do usuário.  

 Sem dúvidas, a internet pode oferecer todas essas possibilidades, mas como ela é uma teia 

imensurável, é possível desempenhar diversos papéis. Nela, há também aqueles ambientes que se 

apropriam das ferramentas tradicionais e não executam nada de novo, embora estejam em um 

ambiente que teoricamente, potencializa, gera a inteligência coletiva e permite a construção do 

conhecimento.  

Os assuntos são publicados isoladamente sem ser apresentado por meio de um contexto 

mais amplo, com links que se conectam ao assunto principal, áudio que permite ao usuário 

mergulhar no assunto abordado ou um canal que lhe ofereça a chance de ser de fato, ouvido e 

consequentemente, começar a compreender e dar sentido à informação. Marcondes Filho (2009) 

já adianta que: 
“O jornalismo reflete muito bem a aventura da modernidade. Ele é a melhor síntese do 

espírito moderno. Por esse motivo, o processo de desintegração da atividade, seu 

enfraquecimento, sua substituição por processos menos engajados (que já buscam a 
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“verdade”, que já não questionam a política ou os políticos, que já não apostam numa 

evolução para uma “sociedade mais humana”).” (MARCONDES FILHO, 2009, p. 22) 

 

E daí pode-se associar esse contexto à miséria informacional discutida por Morin (1986) e 

abordada no capítulo anterior. 

 

  

III.II- O desafio de comunicar na sociedade líquida  

 

Conforme mencionado, as tecnologias aceleraram o ritmo de produção do conteúdo e em 

decorrência disso há uma promiscuidade nesse processo. Na tentativa de se produzir e evidenciar 

o novo, o inédito, as informações são descontinuadas, aproveitadas, não desdobradas e nem 

explicadas em ocasiões e espaços diferentes. As informações são transmitidas, mas a 

compreensão não acontece de forma proporcional. Por essas e outras razões Wolton (2006, p.11) 

ressalta os problemas e a necessidade de salvar a comunicação. Segundo ele é preciso levar “a 

sério o ideal universal perseguido há um século pelo desejo de ampliar incessantemente o 

horizonte do mundo e suas relações”. 

Para Wolton (2006) o desenvolvimento causado pela globalização causou vários 

problemas e inclusive não diminuiu alguns já existentes.  

 
“O cidadão-consumidor do início do século XXI encontra-se numa situação de 

exposição e de interação sem qualquer comparação com o que sempre recebeu até então. 

Administra um volume de informação consideráveis e, aliás, será cada vez mais 

obrigado a fazer tudo. Basta observar a multiplicação dos terminais de informação 

através dos quais por fim cada um de nós deve negociar com o banco, a administração, a 

Previdência Social, a SNCF.” (WOLTON, 2006, p. 34) 

 

Hoje, tudo é visível e facilmente acessado, mas não significa dizer que é compreensível.   

Os indivíduos lidam cada vez mais com um número maior de informações, maior quantidade de 

escolhas. E essa recepção deve ser questionada. O consumidor está instrumentalizado, mas nem 

sempre ele tem consciência da sua capacidade de decidir, refletir e questionar. Nessa sociedade 

aberta há mais possibilidades de interrogar, mas o que de fato é questionado? Os indivíduos 
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possuem o suporte técnico, mas falta autonomia cognitiva para fazer escolhas e atuar, agir, 

refletir.  

Além dos aspectos causados pela velocidade ainda há os originados pela facilidade de 

acesso e de uso. O bombardeio de informação a torna ainda mais insignificante quando 

disseminada aleatoriamente. Consequentemente não há credibilidade e nem confiança na 

produção da informação da web. 

 
“A amplitude das redes cria novos problemas no jornalismo: além da “obesidade” 

informativa, que neutraliza todas as notícias profissionalmente produzidas, zerando o 

conhecimento social, deixando todos tão desinformados quanto antes do noticiário, um 

desgaste adicional do “valor de verdade” ocorre por força da circulação anárquica de 

dados na rede. Uma sociedade, um planeta que não confia nas informações e que se 

encerra nos “mundos protegidos” de suas cidadelas, assiste como dizia Walter 

Benjamim, à sua própria destruição como um prazer estético de primeira ordem.” 

(MARCONDES FILHO, 2009, p. 106) 

 

O fascínio pela operação da técnica, a interação e as novas relações reforçam a idéia de 

democracia, liberdade e solidariedade. Mas uma observação mais crítica permite perceber que a 

comunicação, “operador central de todos os sistemas sociais” conforme Luhmann (2005), ainda 

sofre as influências da realidade técnica e não humanista. Nesse caso, a informação e a 

comunicação devem ser discutidas e relacionadas ao contexto social, cultural e política, conforme 

explica Wolton (2006): 
“Sim, salvar a comunicação é antes de tudo preservar sua dimensão humanista: o 

essencial da comunicação não está do lado das técnicas, dos usos ou dos mercados, mas 

do lado da capacidade de ligar ferramentas cada vez mais performáticas a valores 

democráticos, como se viu com um imenso movimento de solidariedade mundial por 

ocasião do Tsunami de dezembro de 2004 no sudeste da Ásia.” (WOLTON, 2006, p. 10) 

 

E salvar a comunicação significa refletir sobre a importância da comunicação em uma 

sociedade em que tudo se informa, transmite e distribui por meio de simples comandos, mas 

pouco se comunica. A fragilidade da comunicação é evidente. Conforme discutido no capítulo I, 

informação e comunicação não são sinônimos e nem tampouco são um sistema e transferência.  

A primeira limita-se a transmitir e divulgar e não possui relação subjetiva. “Ela exclui o 

comentário ou a intrusão do sujeito na mensagem. Ela também pode ser teoricamente medida: 
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para isso se utilizam os conceitos de entropia, redundância e ruído”(MARCONDES FILHO, 

2009, p.99). Ressalta-se que não é possível mensurar a qualidade da informação. 

Já a segunda é um processo de apropriação em que há negociação entre as partes que não 

são necessariamente pessoas. A comunicação não pode ser considerada um ato de transferir 

informação porque ela não se desfaz e sim, se multiplica, se compartilha. 

 
“A comunicação assume seu lugar normativo ao passar de uma sociedade fechada a uma 

sociedade aberta. Desenvolve-se muito, portanto, com o crescimento urbano, o êxodo 

rural, a fragmentação das estruturas sociais tradicionais, o enfraquecimento das classes 

sociais e da família ampliada. É o símbolo da libertação em relação à tradição, da 

mobilidade em relação à estabilidade, de uma sociedade menos hierárquica, mais 

centrada em si e na relação com o outro. Comunicar, enfim é sempre desejar 

compreender o mundo. Isto supõe que o homem possa abrir-se para o mundo.” 

(WOLTON, 2006, p. 26) 

 

Portanto, é possível acreditar que a comunicação é um processo que permite a 

emancipação, a liberdade e a autonomia dos indivíduos. Comunicar é interrogar, compartilhar e 

tentar compreender o mundo, as relações sociais e suas inquietações. Não se pode iludir-se que 

esse processo é possível somente por meio de suportes e de técnicas. Antes da técnica, da 

economia, os aspectos sociais e culturais são imprescindíveis. A condição humana está 

impregnada de elementos que diferenciam os indivíduos e isso é que os tornam indivíduos. A 

heterogeneidade precisa ser compreendida e respeitada senão haverá conflitos.  

 
“Diante de uma sociedade mais fragmentada, mais desigual que há cinqüenta anos, com 

menos fatores de integração e ascensão social, as novas tecnologias correspondem às 

aspirações de liberdade das novas gerações, mas também correm o risco de se ornar 

ferramentas de reificação das desigualdades e das diferenças.” (WOLTON, 2006, p. 91) 

 

Além disso, a numerosa produção de informação dificulta ainda mais a comunicação, pois 

é maior o desafio de criar condições sociais e culturais necessárias para compreensão. A lógica 

do fluxo acentua outros problemas como a incomunicação. Embora seja um horizonte da 

comunicação, ela não deixa de ser uma tendência que precisa ser reparada. O indivíduo não fala, 

não responde e para compreender essa realidade é preciso admitir a liberdade do outro, mas tentar 

de alguma forma coabitar.  
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“A incomunicação é o resultado do lugar cada vez maior que foi assumindo a 

comunicação nas nossas sociedades, e progressivamente em escala mundial. Ela não é 

uma regressão, mas um progresso. Ontem, nas sociedades fechadas e hierarquizadas, 

havia tão pouca comunicação, que a incomunicação nem sequer era notada. A 

incomunicação não existe nos “sistemas de informação”, pois todas as trocas próprias 

aos sistemas de informação acontecem no interior das redes, mas antes entre homens, 

sociedades e culturas.” (WOLTON, 2006, p. 148) 

 

Ela é o reflexo da sociedade moderna que precisa ser analisado, o que não deixa de ser um 

paradoxo no campo da comunicação. Marcondes Filho (2004, p.7) tenta compreender esse 

fenômeno e afirma que “as pessoas continuam a achar que sua maneira de ver o mundo, seus 

sentimentos, suas angústias, suas alegrias são fatos internos, íntimos, incomunicáveis”. Segundo 

ele “há algo errado no mundo das comunicações”. 

Para Wolton (2006) ontem, informação e comunicação eram sinônimos. Hoje quem 

domina é a informação. “Estamos então diante de uma tripla equação: abundância de informação 

e baixa comunicação, incomunicação e onipresença do outro, retorno das identidades e 

coabitação”. (WOLTON, 2006, p. 153) 

 Compreende-se que a incomunicação é uma fase e está relacionada ao contexto da 

sociedade líquida. Os usuários têm dificuldade de se comunicar e compartilhar informação. Essa 

afirmação gera uma discussão necessária, pois a internet é, para muitos, ágoras virtuais em que é 

possível não só realizar transações e relacionamentos como se enriquecer mutuamente a partir de 

discussões, trocas e interações entre os indivíduos. 

 É o que Lévy chama de Inteligência Coletiva. Para ele esse espaço antropológico permite 

a construções de laços sociais que por sua vez, fazem acontecer compartilhamento do saber. O 

ambiente é o ciberespaço e os indivíduos são seres cuja inteligência e conhecimento devem ser 

compartilhados entre os demais. Isso não acontece de forma aleatória, pois segundo ele, os 

usuários são comprometidos e envolvidos com a necessidade de agir e crescer mutuamente. O 

ciberespaço é somente o ambiente onde acontecem as trocas, mas ele exerce um papel 

fundamental, pois não possui fronteira territorial e isso faz toda a diferença. Ele permite o acesso 

indiscriminado de usuário e torna o compartilhamento do saber mais dinâmico, pois os usuários 

dividem o mesmo espaço e até mesmo gozam do “tempo real”. 
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 Embora o ambiente seja propício para a inteligência coletiva ele não fará sentido se os 

usuários não estiverem cientes do seu papel e do funcionamento do sistema. Do contrário a 

inteligência coletiva não passa de uma utopia criada e acreditada por aqueles que vêm a internet 

como a solução de grande parte dos problemas atuais. 

  Não se deve esquecer de que o homem continua sendo o ser que comanda e que decide a 

utilização das máquinas e determina novas descobertas. As ferramentas dão suporte para que as 

trocas e conhecimento aconteçam, mas as ações são determinadas e praticadas pelos usuários 

comprometidos e incutidos de valores éticos e morais. Ele ressalta que “não é um conceito 

exclusivamente cognitivo. Inteligência deve ser compreendida aqui como na expressão “trabalhar 

em comum acordo”, ou no sentido de “entendimento com o inimigo”. (LÉVY, 2003, p.26). O 

autor define como “uma inteligência distribuída por toda parte, incessantemente valorizada, 

coordenada em tempo real, que resulta em uma mobilização efetiva das competências” (LÉVY, 

2003, p.28). 
“Essa ágora virtual facilitaria a navegação e a orientação no conhecimento, promoveria 

trocas de saberes, acolheria a construção coletiva o sentido, proporcionaria visualização 

dinâmica das situações coletivas, permitiria, enfim, a avaliação por múltiplos critérios, 

em tempo real, de uma enorme quantidade de proposições, informações e processos em 

andamento. O ciberespaço poderia tornar-se o lugar de uma nova forma de democracia 

direta em grande escala.” (LÉVY, 2003, p. 64) 

 

 Fica claro que é um processo comunicativo. A proposta é que haja troca, interação e 

enriquecimento. Assim, é oportuno fazer a relação entre inteligência coletiva e comunicação, 

conseqüente com a construção do conhecimento. A reflexão proposta até aqui é que a 

comunicação precisa ser reavaliada, pois ela encontra-se desvirtuada e fragilizada, mesmo diante 

dos sistemas que tendem a facilitar a disseminação e troca de informações. Nunca se teve tanta 

informação, entretanto nunca foi tão difícil se comunicar. As reflexões e compreensões acerca 

dessa realidade já foram abordadas anteriormente. Foi possível perceber que se trata de questões 

socioculturais e o usuário precisa estar ciente das suas competências para legitimar não o 

ciberespaço, mas a existência do laço social. Agora, o que se pretende aqui é refletir sobre o que é 

produzido no ciberespaço e a forma como usuários podem construir juntos as “árvores das 

competências”. 
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 Pelo fato de ser construída por agentes inteligentes, a inteligência coletiva é inacabada e 

está sempre em transformação. Nesse trabalho a inteligência coletiva é considerada a ação e 

tentativa de compartilhamento do saber. Portanto, ela será melhor discutida no capítulo seguinte 

quando a interatividade será analisada assim como a participação do usuário. 

 Como visto a comunicação envolve questões de diversos aspectos e se torna ainda mais 

complicada na sociedade líquida, pois esses aspectos tomam maior dimensão tendo em vista que 

as ferramentas tecnológicas aceleram o processo de distribuição e produção de informação. Por 

isso, é um desafio comunicar nessa era. É preciso compreender “o que as sociedades e as culturas 

fazem com as técnicas e não partir da análise das próprias técnicas”.  

 
“Ontem não conseguíamos comunicar por falta de técnicas apropriadas. Hoje elas 

pululam, mas não nos compreendemos forçosamente melhor. Ontem a dificuldade para 

abordar o outro ilustrava a dificuldade de comunicar com ele. Hoje a facilidade de 

comunicar dá o falso sentimento de que seria mais fácil compreender-se. Em outras 

palavras, a globalização é um acelerador de contradição.” (WOLTON, 2006, p. 19) 

 

 Como comunicar numa sociedade imediatista e ávida pelo novo e não pela continuidade, 

aprofundamento? É certo que os usuários estão inseridos nesse contexto e agem, muitas vezes, 

involuntariamente. Também é certo que os meios de comunicação exercem um papel 

fundamental nessas escolhas e atitudes. Por outro lado, os indivíduos precisam ter autonomia 

cognitiva para sentir a necessidade de construir idéias, desvendar inquietações e enfim, decidir o 

quê e como será absorvido. Há grandes desafios: os usuários precisam ser mais críticos, exigir 

mais qualidade nas informações, conhecer e atuar. E quando os meios de comunicação 

observarem esses indivíduos questionadores, provavelmente perceberão que devem mudar o 

rumo da produção do conteúdo. As árvores do conhecimento não são plantadas sozinhas ou com 

poucos e nem crescem sem a mobilização das competências. 

 Pode ser uma fase, como acredita Wolton (2006), mas é preciso repensar essas tendências 

a apostar que se a comunicação for compreendida e praticada de forma intensa e mais 

proporcional à informação. É possível ter uma sociedade mais atuante e ciente do seu potencial. 

Por fim, Marcondes Filho (2009) faz uma análise apropriada para o encerramento da 

discussão aqui proposta. Segundo ele há três aspectos desse tempo que marcam a sociedade cuja 

tecnologia fomenta a obesidade informacional. O primeiro é o desencanto causado pela 
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Modernidade e Iluminismo quando “os princípios da verdade, razão, progresso seriam os 

prioritários”. Já o segundo momento é marcado pela crise dos metarrelatos. Atividade que 

naquela época se transmitia com prestígio cujo saber era valorizado e repercutido entre os 

demais. 
“O fim das metanarrativas tem algo a ver com a própria crise da narrativa. Filosofias, 

universos políticos, sistemas de pensamento sempre se construíram na forma de relato. 

Uma peça de teatro, uma aula universitária, uma pregação religiosa, uma notícia 

jornalística, um poema, todos esses modelos de discurso encerravam uma estória que 

alguém passava a outra(s) pessoa(s): ensinava-se.” (MARCONDES FILHO, 2006, 

p.149) 

 

 E o terceiro aspecto é que a sociedade vivencia hoje, a pós-história. “Ou seja, o fato de 

hoje vivermos num momento em que já não se pode mais utilizar o conceito histórico, criado e 

desenvolvido a partir do século XIX”. (MARCONDES FILHO, 2006, p.150). Isso significa dizer 

que a expansão dos meios de comunicação acelerou o tempo da informação e em detrimento a 

isso, diminuíram os espaços para as explicações históricas, o ontem e as interpretações. Vive-se o 

presente e o futuro não é mais cronológico, mas tem o seu referencial a virtualidade. 

 
“Por um lado, os meios de comunicação tornam tudo presentificado e a única 

experiência válida é exatamente a do aqui e agora. Como exposto acima, também a 

pesquisa do passado está em crise, como valor de verdade para orientação do futuro. O 

passado é o objeto de todas as incursões, manipulações, pilhagens com fins de criar 

interpretações em direção a formas de posicionamento e ganho de território nos jogos de 

poder.” (MARCONDES FILHO, 2006, p.152) 

 

 Portanto, a partir da apresentação do contexto da sociedade líquida e a velocidade é 

possível entender que as informações estão cada vez mais fluidas assim como os indivíduos que a 

consomem. O próximo capítulo partirá da abordagem já feita aqui para articular com a análise do 

Portal Infonet. Sem dúvidas, dessas discussões propostas aqui surgiram diversas inquietações 

sobre as questões estudadas. A teoria não somente serviu de suporte, mas facilitou a percepção e 

observação do material empírico. Por isso é importante ressaltar que não se trata de descrição 

empírica, mas do propósito analisar elementos evidentes na construção do conhecimento e a 

produção de informação no ciberespaço. 
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 Até este capítulo abordamos a questão da informação, do conhecimento, do tempo na 

sociedade líquida e a produção da informação no ciberespaço. Noutros termos, a teoria e o 

contexto foram evidenciados para permitir a compreensão da realidade apresentada e em seguida 

organizar as informações e lógicas que condicionam tendências e funcionamento da produção. 

Essas relações auxiliarão a análise proposta no próximo capítulo, pois permitirá uma visão 

abrangente para compreender as críticas e insuficiências apontadas a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV-A informação fluida no portal Infonet  

 
Conforme apresentado anteriormente, esse capítulo irá além da abordagem sobre os 

elementos empíricos do trabalho. Os dados pesquisados serão analisados e relacionados com a 

discussão aqui apresentada. Para isso, foram selecionados textos sobre expressões culturais em 

Sergipe publicados nos meses de abril, maio e junho de 2008, no Portal Infonet. 

Esta pesquisa estabelecerá relações entre códigos, títulos, imagens, linguagem e, 

sobretudo, análise da utilização das ferramentas da internet. Entende-se que essa forma auxiliará 

a análise do conteúdo publicado no Portal. Entre as características da internet discutidas aqui, há 

duas que merecem destaque e portanto, justificativa. A interatividade é discutida, pois os canais 

oferecidos aos usuários/internautas podem ser ágoras virtuais e estimular a reflexão e construção 

do conhecimento. Em contrapartida a instantaneidade é observada como elemento que aumenta a 

probabilidade de uma cobertura frágil, descuidada e insuficiente. Realidade que não condiz com a 

proposta do meio, pois se acredita que “uma nova mídia é aquela que abre novos caminhos 

estéticos e permite criar estratégias de produção, circulação e recepção de sentido, mas que 

também pode dialogar com as que a precederam” (DALMONTE, 2009, p.112-113). 

Entretanto a análise aqui proposta identificará em que estágio se encontra a produção da 

informação no recorte escolhido. Nesse caso, a inovação tecnológica ainda não apresenta em seu 
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discurso um conteúdo inovador como é proposto pela convergência de linguagens midiáticas. 

Mas diante da demanda pela efemeridade, o conteúdo publicado nos sites e portais limita-se, em 

sua maioria, aos fatos do dia-a-dia, ou seja, aos acontecimentos. É possível justificar que a 

cobertura precária se dá pela necessidade de publicar o fato o quanto antes em detrimento da 

checagem, verificação, angulação e até mesmo a contextualização por meio de informação e de 

recursos multimidiáticos.  

Até poderia confirmar essa realidade, mas contrariando essa tendência, esta pesquisa 

selecionou, propositadamente, os textos sobre expressões culturais. Como não se trata, 

necessariamente de factual – mesmo que seja, a maioria dos assuntos explorados sobre 

expressões culturais são previstos, portanto agendados – o conteúdo pode ser desdobrado e 

contextualizado, pois a instantaneidade não faz sentido. 

A metodologia utilizada baseou-se na discussão teórica, seleção dos textos e análise dos 

elementos já mencionados e até mesmo bate-papo presencial com jornalistas e editores 

responsáveis pela produção do conteúdo. É importante ressaltar que o portal não se dedica 

exclusivamente ao jornalismo cultural. As informações relacionadas são publicadas no canal 

intitulado Cultura. Nesse caso, a intenção não é analisar e julgar a produção de informações sobre 

expressões culturais produzidas por críticos ou profissionais que trabalham na área cultural. Mas 

como o conteúdo é publicado, é possível considerar que ele está suscetível às análises e 

compreensões.  

Entretanto é oportuno ressaltar o mérito do Portal Infonet em dedicar um canal intitulado 

Cultura, mesmo que haja pouca crítica e análise e incidência de textos pautados e agendados, 

além de serviços. No mínimo, demonstra o cuidado e a tentativa de informar e/ou discutir e até 

mesmo dar visibilidade aos assuntos relacionados às expressões culturais. Ao contrário de muitos 

portais que dedicam o espaço para política, economia, entretenimento e não cultura.  

Antes de qualquer discussão, é importante ressaltar que o jornalismo cultural derruba 

todas as regras e manuais que determinam e limitam o estilo do texto. Isso acontece porque se 

trata de abordagens que necessitam interpretações e envolvimento jornalístico. “Assim, a própria 

idéia de “acontecimento” tem que ser posta entre aspas, pois evidentemente a ocorrências das 

coisas da cultura não se dá por meio dos mesmos moldes do acontecimento político, econômico 

ou natural, com relação a “fatos como coisas””. (GADINI, 2009, p.12) 
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“Compreende-se aqui por jornalismo cultural os mais diversos produtos e discursos 

midiáticos orientados pelas características tradicionais do jornalismo – atualidade, 

universalidade, interesse, proximidade, difusão, clareza, dinâmica, singularidade etc. – 

que, ao abordar assuntos ligados ao campo cultural, instituem, refletem e projetos modos 

de ser, pensar e viver dos receptores, efetuando assim uma forma de produção singular 

do conhecimento humano no meio social onde ele é produzido, circula e é consumido.” 

(GADINI, 2009, p. 80-81) 

 

Nessa pesquisa optou-se por expressões culturais em vez de cultura, tendo em vista que a 

maior incidência de textos gira em torno de produtos, eventos e outras abordagens relacionadas à 

produção cultural.  
“Situadas como “expressões”, as culturas seriam, pois, inevitavelmente heterogêneas, 

marcadas por relações de pluralidade e, por vezes também, conflituosas. Assim, a 

tendência de compreensão conceitual da cultura como um “conjunto” de atos tende a ser 

tão polêmica e, principalmente, de difícil explicação. Metodologicamente, portanto, a 

busca de compreensão da cultura parte de produtos, expressões empíricas, que podem 

mais facilmente apontar traços e identificações culturais.” (GADINI, 2009, p. 38) 

 

 E essa realidade será analisada em um ambiente cujas capacidades tecnológicas podem 

seduzir ainda mais o usuário, pois podem agregar recursos e significações na produção do 

sentido.  

Ao utilizar Nelson Traquina, Gadini (2009) mostra que a previsibilidade é resultado da 

velocidade e do excesso de fatos abordados.  
“Para a teoria interacionista, “os jornalistas, confrontados com abundância de 

acontecimentos e escassez de tempo, lutando para impor ordem no espaço e no tempo” 

(ibidem, p.75), acabam criando uma rotina de “previsibilidade”, até para conseguir 

cobrir os principais fatos considerados noticiáveis para a edição do dia e hora seguintes. 

É daí que surge a pertinência das “rotinas produtivas”, bem como das necessárias 

“ordens” no tempo e no espaço”.” (GADINI, 2009, p. 51)   

 

É oportuno lembrar que no ciberespaço o consumo de informação é praticado em menos 

tempo e por isso, o texto é produzido utilizando os critérios necessários para seduzir, informar e 

satisfazer o leitor. O meio determina o ritmo de trabalho, estilo do texto e demais elementos além 

da incansável busca pelo ineditismo na informação. Ou seja, admite-se a tendência, conforme já 
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exposto por Marcondes Filho (2009), de textos curtos, descrição objetiva dos fatos e 

consequentemente, de uma cobertura superficial.  
“Note-se que essa visão e estilo são norteados por hábitos, rotinas de trabalho, 

preocupação com o ineditismo da informação, o olhar da concorrência, os limites de 

tempo e espaço para se dizer tudo o que se pretende – sob o cuidado dos vários 

interesses que se voltam ao campo –, a tentativa de evitar a veiculação de uma 

informação suspeita, a incerteza de um lado não confirmado, além do ritmo atropelado 

que diariamente reedita uma forma de entender, problematizar e falar de um modo 

acessível sobre fatos nem sempre novos que devem ser reinventados como uso de um 

gancho diferente, que pode atrair a atenção do leitor, ouvinte ou telespectador.” 

(GADINI, 2009, p. 112)   

 

Entretanto, esse mesmo conteúdo pode ser desdobrado em links, vídeos ou áudios e 

oferecer estratégias de significados que atribuem sentidos, valorizam a informação e até mesmo 

atraem para a leitura e exploração. As informações podem ser acompanhadas de detalhes que 

permitam a visibilidade e compreensão necessária sobre as expressões culturais, por exemplo. 

 
“A cultura não pode, assim, ser compreendida como um universo hermético e pronto. É, 

antes, constituída pelas mais diversas formas de expressão de fatos, manifestações, 

atividades e valores culturais que ganham visibilidade e reconhecimento social (embora 

não exclusivamente) a partir da publicização dos respectivos produtos midiáticos.” 

(GADINI, 2009, p.112)   

 

 Nesse sentido, a atividade jornalística é também como “sistema de representação 

simbólica”, pois a dimensão comunicativa produz diversidade e constrói realidades sociais. O 

jornalismo cultural exerce um papel importante na sociedade. Por isso a necessidade de perceber 

o que é produzido no ciberespaço em relação às expressões culturais. Embora os sites e portais 

possuam estrutura e potencialidades diferentes dos outros meios, eles tendem a produzir um 

conteúdo semelhante aos jornais impressos e não legitimam as particularidades do texto da 

internet. A cobertura apressada da internet nem sempre opera os recursos multimidiáticos, estilos 

e estratégias e nem produz um conteúdo diferenciado. E o que de fato é produzido em termos de 

informação e conhecimento? Essa resposta será discutida neste capítulo quando o conteúdo do 

Portal Infonet é analisado. 
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 Neste capítulo os textos selecionados foram analisados a partir de elementos que 

perpassam no ciberespaço, e sobretudo na cobertura jornalística; interatividade, multimidialidade, 

hipertextualidade, memória e instantaneidade. Essas são características do meio e que, portanto, 

especificam a produção do conteúdo da internet. Assim, foram analisadas notícias, reportagens e 

entrevistas que abordam as expressões culturais em Sergipe para discutir a produção da 

informação e analisar a utilização de elementos necessários para a construção do conhecimento e, 

possivelmente da inteligência coletiva. 

 

 

IV.I-   Prazer! Eu sou a Infonet. 

 

 Uma idéia que surgiu em setembro de 1969 a partir da necessidade de armazenar 

informações e transmiti-las a alguns pontos, a internet passou pelos campos militares dos EUA e 

pelas universidades que desenvolviam pesquisas científicas até chegar ao que se tem hoje em 

milhares de lares em todo mundo. 
“O primeiro contato do Brasil com a Internet ocorreu em 1988, quando a Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), ligada à Secretaria Estadual de 

Ciência e Tecnologia, realizou a primeira conexão à rede através de uma parceria como 

o Fermilab, um dos maiores importantes centros de pesquisa científica dos Estados 

Unidos.” (VIEIRA, 2003, p.8) 

 

Durante a conferência internacional ECO-92 a internet foi utilizada para acompanhar o 

evento e transmitir informações eletrônicas. Mas o ano de 1995 é o período que pode ser 

considerado o início da Internet comercial no Brasil.  

Em 1996, após dois anos de surgimento, o Yahoo! já faturava milhões de dólares. Esse 

cenário refletia em todo o mundo e os sites eram vistos como uma excelente oportunidade para 

vender produtos. Nessa mesma época,  
“(...) a web brasileira acompanhava com atenção o surgimento de centenas de pequenos 

provedores de acesso. A venda de computadores pela primeira vez havia ultrapassado a 

de aparelhos de TV e o consumo de linhas telefônicas aumentou gradualmente, até a 

explosão observada após a privatização do setor, em 1998.” (VIEIRA, 2003, p. 16) 
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Nesse mesmo período, em Sergipe o contexto é marcado pelo surgimento do CI- Centro 

de Informações Ltda (ou Infonet) em 1996, uma empresa que se dedicava à produção de 

softwares. 
“A primeira função da Infonet foi servir como software house, ou seja, uma empresa 

especializada no desenvolvimento de sistemas e programas voltados para a Internet. 

Depois, resolveu investir em outro segmento, o de provedor de acessos. Quando decidiu 

atuar nesse ramo, a empresa era a segunda provedora do Estado.” (SILVA JUNIOR, 

2005, p. 76) 

 

Ainda havia a Classe A e Transnet, mas não durou muito para haver uma fusão com o 

portal Infonet. Mas se a internet era novidade para muitos empresários da região sudeste, 

marcada pelas primeiras pesquisas e investimentos nessa tecnologia, em Sergipe essa situação 

não era diferente. Como a empresa ainda era provedor, a proposta era comercializar o produto. 

Mas boa parte das empresas, instituições e da sociedade desconhecia a internet. Assim, a Infonet 

ofereceu cursos gratuitos para os clientes. 

Dois anos após surgir no mercado sergipano, “a Infonet começou a expandir seus focos 

para o setor de Negócios e Portal de Internet”. (SILVA JUNIOR, 2005, p.77) Daí surge a 

produção do conteúdo jornalístico. 

 
“À época, a C.I. contava com quatro focos de atuação bem definidos, entretanto, um 

deles ainda continua, até hoje, sendo o responsável pela maior parte da receita da 

empresa: o de acessos. A informação online ainda é não é suficientemente forte, no caso 

da Infonet, ao ponto de servir como base para a geração de renda na Infonet e sua 

existência justifica-se apenas para servir de complemento aos outros serviços 

oferecidos.” (SILVA JUNIOR, 2005, p. 77) 

 

Inicialmente, a equipe responsável pelo conteúdo do portal era composta por dois 

jornalistas (Ivan Valença e Elisângela Valença) e um webdesigner. Um jornalista era responsável 

pela apuração externa e outro ficava na redação para fazer as atualizações necessárias para a 

página. Essas atualizações não eram tão freqüentes se considerarmos a instantaneidade de hoje. 

Ou seja, eram publicadas diariamente 4 a 5 notas e não havia elaboração de infográficos, vídeos e 

nem áudio. Somente no dia 25 de março de 2000 foram criadas subseções que indicavam o tema 
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e o canal que as notícias seriam inseridas. Nessa época, o portal passou a contar com alguns 

parceiros, cada um responsável por uma editoria. 

 
“O sistema era baseado no seguinte pensamento a Infonet oferecia espaço e a estrutura 

necessária: e o parceiro, o conteúdo. Todos os lucros provenientes dessa parceria, como 

anúncios, ou outros gerados a partir do canal, eram rateados entre a empresa e o 

responsável pela editoria.” (SILVA JUNIOR, 2005, p. 81) 

 

Além disso, o portal contava com a colaboração esporádica de outros jornalistas. Esses 

colaboradores trabalhavam em redações e assessorias e a colaboração no portal na maioria das 

vezes ficava em segundo plano. Realidade que mudou e foi visível na produção do conteúdo. Já 

se realizava cobertura de eventos como Pré-Caju, os festejos juninos no Estado de Sergipe, nas 

principais cidades que promoviam a festa. 

Em 2006, a mudança na equipe e a realização de estratégias exclusivamente voltadas para 

a produção de texto para a internet repercutiram em um conteúdo diferenciado dos anos 

anteriores. Já havia na redação, manuais, apropriação da Legislação, profissionais que pensavam 

o texto da internet e inclusive que desempenhavam o papel de repórter e fotógrafo. Além disso, o 

Portal ampliou os chats que até então só aconteciam nas eleições.  

Em 2007 aconteceu a grande mudança na home page do Portal Infonet. Na época o layout 

foi totalmente alterado e o comercial se separou do jornalismo. Neste momento também a equipe 

aproveitou para enxugar os canais (editorias), retirando aqueles que não tinham muita produção 

(Qualidade, Moda, solidariedade, etc) e educação e economia foram acrescentados. Além disso, a 

quantidade de colaboradores – profissionais que contribuíam com textos a partir das respectivas 

atuações – foi reduzida cerca de 70%. A proposta era compor uma equipe de jornalismo. Hoje, 

somente os canais Cinema e Encontros são produzidos por colaboradores. 

Já em 2008 o Portal investiu na confecção de infográficos, mas este ano, a equipe já 

planeja algumas mudanças nesse sentido. Embora haja uma expressiva incidência de textos 

superficiais, há aqueles que oferecem um conteúdo diferenciado. Muitos desses não exploram 

recursos como áudio e vídeo, mas já permitem um envolvimento maior do internauta, pois o 

enredo é desenvolvido e os personagens atuam em diversos papéis e cenários. 

“Com mediação constante, a empresa constatou que o número de acessos passou de 10 a 

11 mil visitas diárias, em 2000, para 40 mil acessos/dia em 2004”. (SILVA JUNIOR, 2005, p.81) 
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Em 2009 esse número supera 80 mil acessos e junto a isso surge a necessidade de mudar o 

suporte. É o que explica Caio Túlio Costa (Folha Online): 
“Na TV, quando você levanta um sinal de transmissão, seus custos estão ali, não importa 

se uma ou 40 milhões de pessoas estão vendo o que você está transmitindo. Na Internet, 

não. Quanto mais pessoas puderem ver o conteúdo que você levantou, mais você vai 

gastar em banda, em espaço em disco, em capacidade de processamento e por aí vai.” 

(COSTA apud VIEIRA, 2003, p. 16) 

 

E com a Infonet não é diferente. Ela tinha o acesso à Internet com uma velocidade de 14,4 

Kbps (Kilobits por segundo). Quando digitalizadas, as informações passam a ser homogeneizadas 

em cadeias seqüenciais de 0 e 1. “Essas cadeias são chamadas de bits. Um bit não tem cor, 

tamanho ou peso e é capaz de viajar à velocidade da luz. É o menor elemento atômico no DNA 

da informação. É um estado: ligado ou desligado.” (SANTAELLA, 2007, p. 301) 

Hoje a redação do portal conta com 7 funcionários (5 jornalistas e dois estagiários) e a 

média diária é de 190 mil acessos no geral. Na home page a média diária é de 65 mil acessos 

diários (com pico na segunda, terça e quarta de até 90 mil). Segundo a gerente de negócios da 

Infonet, Ila Menezes, o portal está estudando a possibilidade de fazer um grande investimento 

nesse suporte.  
“A pequena software house ampliou sua atuação e é responsável, além do portal e da 

provisão de acessos, pelo desenvolvimento de sistemas, de home-pages, Internet, 

Intranet, acesso à internet, suporte registro de domínio e conteúdo: além de atuar fora de 

Sergipe, com sistemas desenvolvidos para Brasília, Piauí, Espírito Santo.” (SILVA 

JUNIOR, 2005, p.84-85) 

 

Diferente do início, atualmente a produção de conteúdo jornalístico no Portal é forte e 

serve de base para geração de renda. Tanto que ampliou em mais de 50% os funcionários da 

redação durante dois anos e teve uma série de investimentos em material de trabalho.  

O portal agrega a produção de conteúdo de diversas áreas e oferece em canais (seções de 

conteúdo segmentado) como agenda, blog, cidade, cinema, cultura, educação, economia, 

encontros, esporte, política e saúde. A equipe de jornalismo juntamente com os designers faz por 

mês um chat (bate-papo onde são convidadas personalidades e/ou estudiosos para debaterem com 

o internauta), um hotsite (com temas relacionados à data específica do mês, a exemplo do dia das 

mães, pais, etc), um infográfico http://www.infonet.com.br/infograficos/ (com temas atuais). 
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Além de dois sazonais por ano (São João e Pré-Caju) e três assuntos enfatizados com chats, 

infográficos e matérias especiais (vestibular, eleições e imposto de renda). Até o momento desta 

análise constatou-se que há em média dois hotsites em execução e os canais de utilidades 

abordam eventos, promoções, infográficos, classificados entre outros. Como se trata de um 

portal, o Infonet agrega endereços de sites de jornais impressos, televisões e alguns sites de 

conteúdo jornalístico. 

Na home page (página inicial) o portal oferece do lado esquerdo os canais e do lado 

direito classificados e os blogs de profissionais que deixaram de ter colunas para expressar 

opiniões em blogs. No centro da página há sempre um quadro para fotografia que reveza com 

uma média de três a quatro imagens. Ao lado desse quadro há quatro espaços em que a manchete 

e as quatro chamadas ao lado das imagens “randômicas” não são as últimas notícias, mas as 

principais. Já no Plantão são as últimas notícias publicadas. Todas elas se encontram 

identificadas pelo canal a que elas estão relacionadas. Abaixo, utilizando a barra de rolagem é 

possível acessar os jornais, televisões e sites de jornalismo. Além disso, há um canal intitulado 

Plantão Infonet, que oferece as últimas informações direto da redação e evidencia o horário da 

publicação. Os textos, na maioria das vezes, abordam conteúdo local, não somente a capital 

sergipana, mas assuntos decorrentes do interior sergipano. 

Como é um provedor, o Infonet oferece na homepage canais de serviço como 

hospedagem, assinante, webdesign, Velox, entre outros. Todo o conteúdo é oferecido na página 

inicial sem nenhum aplicativo que se diferencie do conteúdo dos meios tradicionais, exceto as 

fotografias aqui já mencionadas. Há links pagos e uma barra de interatividade que anuncia e 

convida o internauta para um chat ou para participar de enquetes. O comercial e o jornalismo são 

diferenciados pela cor das chamadas. Azul para jornalismo e vermelho para comercial. 

 

IV.II-  O quê e como publico  

 
 O texto da internet, assim como os de outras mídias, sofre alterações à medida que as 

informações são publicadas e, sobretudo, consumidas. Já que esta pesquisa critica a fragilidade 

do contexto nas informações da sociedade líquida, retomar-se-ão questões referentes ao passado 

ou àquelas fases vivenciadas pelo jornalismo produzido na internet. Elas exerceram um papel 

fundamental nas adaptações e formato atual. Certamente, acontecerá o mesmo com o modelo que 

se tem hoje, afinal o ambiente é instável e se transforma rapidamente. 
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 Ao explicar as etapas do desenvolvimento do jornalismo na web, Mielniczuk (2003) 

utiliza a sistematização de Pavlik (2001) e explica que se trata de três fases. A primeira é marcada 

pela publicação de conteúdo produzido para outro meio. A transposição é a atividade dessa etapa. 

Na segunda já se percebe uma produção de conteúdo composta de links e outros elementos 

utilizados aos poucos e timidamente. A terceira fase “caracteriza-se pela produção de conteúdos 

noticiosos originais desenvolvidos especificamente para a web, bem como o reconhecimento 

desta como um novo meio de comunicação”. (MIELNICZUK, 2003, p.46). Esse cenário 

apresentado auxiliará a estabelecer uma comparação com o portal aqui analiado. 

O texto publicado na web, ou seja, com o suporte digital, passa a ter outro potencial. “O 

computador é, portanto, antes de tudo um operador de potencialização da informação” (Lévy, 

2005, p.41). Como já mencionado, na internet a informação circula em ambientes imensuráveis, 

pois se trata de um ambiente ilimitado no qual as produções são constantes. É um processo de 

virtualização que potencializa o texto, pois ele se multiplica rapidamente.  

 
“Os dispositivos hipertextuais nas redes digitais desterritorializam o texto. Fazem 

emergir um texto sem fronteiras nítidas, sem interioridade definível. Não há mais um 

texto, discernível e individualizável, mas apenas texto, assim como não há uma água e 

uma areia, mas apenas água e areia. O texto é posto em movimento do pensamento, ou 

da imagem que temos deste.” (LÉVY, 2005, p. 48) 

 

Mas essa discussão gera pontos divergentes. De uma forma ou de outra, é instigante 

discutir o movimento da cibercultura e perceber nele a inteligência coletiva. Ou seja, perceber se 

realmente a informação é distribuída e compartilhada por todos. Essa é a razão de analisar a 

questão a partir dos recursos oferecidos pela internet mencionados posteriormente. E Lévy (2003, 

p.17) ressalta que: 
“Essa nova dimensão da comunicação deveria, é claro, permitir-nos compartilhar nossos 

conhecimentos e apontá-los uns para os outros, o que é a condição elementar da 

inteligência coletiva. Além disso, ela abriria duas importantes possibilidades, que 

transformariam radicalmente os dados fundamentais da vida em sociedade.” 

 

Esse aspecto será considerado nesta pesquisa uma vez que se pretende aqui perceber a 

existência de um “reconhecimento e enriquecimento mútuo das pessoas” como afirma Lévy 

(2003, p.29). Essa produção de conteúdo possui elementos que permitem a construção do 
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conhecimento? Com que competências? Como as classificações da informação apontadas por 

Morin são percebidas no conteúdo do portal analisado? A informação é fluida a ponto de não 

despertar no internauta a reflexão ou assimilação da mensagem?  

Ao analisar o canal de cultura do portal Infonet nos meses de abril, maio e junho de 2008, 

é possível identificar alguns aspectos significativos. Entende-se por canal, uma editoria ou seção 

que aborda determinado assunto. Ao considerar que “toda atividade, todo o ato de comunicação, 

toda relação humana implica um aprendizado” (LÉVY, 2003, p.27) explica que esse processo 

envolve competência e conhecimento e se deve à possibilidade de troca e à sociabilidade do 

saber. Mas isso procede no portal analisado? A maneira mais evidente de perceber a troca em um 

texto digital é por meio da interatividade. E essa troca pode ser estimulada pelos recursos 

explorados no texto, isto é, a instantaneidade, interatividade, multimidialidade ou até mesmo a 

hipertextualidade, a memória e outros elementos que devem ser utilizados no texto publicado no 

ciberespaço. Essa é uma das justificativas da análise que seguem nos itens seguintes. 

A editora do portal, Raquel Almeida, explica que a prioridade do Portal é produzir a 

informação de qualidade. O furo é conseqüência. Raquel não concorda que os textos sejam 

superficiais, mas algumas são notas simples, principalmente as notícias de caráter policial. O que 

ela considera comum na web.  
“Contudo, existe a preocupação de se elaborar diariamente reportagens especiais, 

entrevistas e matérias mais aprofundadas de assuntos em evidências. E percebemos o 

retorno desta qualidade pelos comentários dos internautas e dos pedidos dos jornais 

locais em reproduzir as nossas reportagens e fotos10.” 

 

A partir da observação do portal, é possível perceber que nem sempre os textos 

superficiais tratam de assuntos factuais. Por essa razão seria interessante repensar os critérios 

para elaborar um texto cuidadoso, com links, desdobramentos, contextos e recursos de 

multimídias necessários para uma melhor compreensão. Mas a quantidade de textos a serem 

publicados é o maior empecilho. A proposta atual da Infonet é colocar no mínimo três matérias 

por hora, por isso também se publicam notas frias de agências locais ou releases que divulgam 

algum evento, congresso, entre outros assuntos. 

Assim, percebe-se que a estrutura da maioria dos textos analisados é composta pelo lead 

conforme é indicado para a notícia dos jornais impressos. O jornalismo da internet, sobretudo o 

                                                 
10 Entrevista enviada por email no dia 24.11.2009. 
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Portal Infonet herda insistentemente os traços do jornalismo impresso. Entretanto é preciso 

compreender que o espaço do jornal impresso é o limite e isso determina toda a produção. Já na 

internet, o texto não deve ser limitado pelo espaço. Por isso é preciso saber lidar com ele e suas 

ferramentas para se produzir novos formatos, produtos e prender a atenção de internautas por um 

tempo maior e ainda garantir e/ou estimular a participação dos mesmos. 

                           
Figura 02: Na web, a pirâmide invertida deve ser substituída pela pirâmide deitada. 

(CANAVILHAS, 2001, p.5-15) 

 

Para Canavilhas (2001) essa produção é possível a partir da elaboração do conteúdo 

baseada na pirâmide invertida conforme mostra a figura acima. A estrutura comporta o lead, mas 

ele servirá como base para responder às perguntas imediatas (o quê, quando, quem e onde). O 

nível de explicação pretende esclarecer o como e por quê. Em contextualização é preciso 

desdobrar o conteúdo em recursos que facilitam e reforçam a compreensão sobre o assunto, como 

áudio, infográfico, entre outros. Por último, o nível de exploração remete à capacidade de 

armazenamento, ou seja, é a inserção de links de informações relacionadas ao assunto abordado e 

que já foram publicadas. Conforme, será discutido, os textos selecionados não seguem esse 

parâmetro e se aproximam muito mais do conteúdo dos meios tradicionais. 

A home page do portal é atualizada, mas isso não significa dizer que os textos postados 

em destaque são novos. È possível perceber que há um rodízio que permite subir uma chamada 

que estava no canal Plantão, por exemplo. Isso acontece porque todas as notícias passam pelo 

Plantão, mas aquelas importantes sobem para as Manchetes 1, 2, 3,4 e 5 (conforme mostra Figura 

3). Já na área da imprensa (conforme mostra Figura 4) divulgam-se outras, mas durante o dia as 

posições são invertidas como a finalidade de permitir àqueles que não leram no plantão.  

A jornalista explica que a utilização de recursos como áudio e vídeo também sofrerá 

alterações. Já que a proposta do portal é oferecer um conteúdo sobre Sergipe, pretende-se fazer 
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isso com todas as ferramentas que a internet oferece. Sempre que é necessário colocam áudio 

e/ou vídeo, mas os vídeos ainda são poucos.  

 
“Percebemos através de pesquisa no google que a grande maioria não assiste aos vídeos. 

A explicação dos técnicos é a demora no carregamento do arquivo no computador do 

leitor. Outro ponto é que o Portal Infonet ainda não havia priorizado os vídeos, mas 

iremos intensificar daqui a duas semanas, já contratamos mais uma pessoa para ajudar na 

edição. Acredito que no máximo 15 dias isso já será visível11.” 

 

Raquel Almeida explica que o público/internauta opina e indiretamente participa de 

algumas alterações no portal. 
“Implementamos comentários, fizemos um sistema específico para a tabela dos 

campeonatos de futebol,  mudamos recentemente o layout de e-ventos (fotos), em breve 

colocaremos as mais lidas e estamos estudando a idéia de colocarmos uma lista de todas 

as matérias publicadas no dia. Todas estas foram estudos da equipe e solicitações dos 

internautas. Temos um retorno muito grande, seja nos comentários como no e-mail que 

fica disponível no expediente na parte inferior da home page. Estas são só alguns dos 

exemplos feitos com a ajuda do internauta12.” 

 

 

                                                 
11 Entrevista enviada por email no dia 24.11.2009. 
12 Entrevista enviada por email no dia 24.11.2009. 
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Figura 3: Homepage do portal Infonet/parte superior (www.infonet.com.br) 

  
Figura 4: Homepage do portal Infonet/parte inferior (www.infonet.com.br) 
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IV.III- Fala Internauta! Uma análise sobre a interação e conhecimento 

 

A cibercultura estabelece novas relações sociais e seus usuários têm diversas 

oportunidades de escolha, liberdade para selecionar e questionar sobre o que irão consumir. A 

interação surge como uma característica promissora dessa sociedade, pois há maior possibilidade 

de interrogar. O termo tornou-se sinônimo para a sociedade marcada pelos avanços tecnológicos, 

sobretudo no campo da comunicação. A idéia de democracia propiciada pela Sociedade da 

Informação marca as discussões positivas sobre a nova dimensão da comunicação. O espaço de 

transmissão de conteúdo é ilimitado geograficamente e com isso não há fronteiras que dificultam 

o acesso e a possibilidade de interagir com o meio. 

Por outro lado o fluxo contínuo de informações no ciberespaço escapa ao controle 

humano, pois há uma dificuldade em lidar com o excesso e articulá-lo a fim de tentar 

compreender as mensagens e construir o conhecimento. E em alguns casos, isso desencadeia uma 

interação limitada cuja comunicação pode ser questionada, pois o usuário nem sempre reage e 

questiona. Isso se deve não somente às condições técnicas, mas também à elaboração e ao 

conteúdo produzido.  

É nesse contexto que a interação do usuário deve ser questionada. O conteúdo do suporte 

digital permite a interação dos usuários? Que tipo de interação é evidenciado no meio? Assim é 

possível perceber no Portal Infonet, como o usuário reage às publicações sobre cinema, teatro, 

artesanato, eventos, espaços de memória (museus, pinacotecas, memoriais, arquivos, bibliotecas, 

institutos históricos, academias científicas, entre outras).  

Para avaliar a interação do internauta no portal foi necessário analisar além dos 

comentários postados, os textos nos aspectos da estrutura, conteúdo, desdobramentos e a 

utilização de recursos como links, vídeos, fotografias e áudio. Portanto, a partir do conteúdo 

publicado, a interação foi problematizada e discutida a partir das idéias de interatividade, 

comunicação e conhecimento. Ressalta-se aqui que os recursos multimídia serão discutidos com 

maior intensidade no subcapítulo posterior. 

O ambiente virtual proporciona uma ligação maior entre os usuários. Essa interatividade é 

estabelecida através da postagem de comentários, chats, e-mails e outros recursos que têm 

surgido com freqüência. Entende-se que nem sempre esses comentários são interativos. Em 

muitas situações eles funcionam com um canal aberto que permite a participação do internauta. 
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Quando utiliza o espaço, o usuário comenta e até mesmo questiona. Esse comentário pode ser 

complementado por outro usuário como também pode não gerar continuidade, outras respostas, 

troca de informação. Mas é inegável que essa é uma tendência da produção jornalística da 

internet. 

 
“Bardoel e Deuze (200) consideram que a notícia on-line possui a capacidade de fazer 

com que o leitor/usuário sinta-se mais diretamente parte do processo jornalístico. Isto 

pode acontecer de diversas maneiras: pela troca de emails entre leitores e jornalistas, 

através da disponibilização da opinião dos leitores, como é feito em sítios que abrigam 

fóruns de discussões, através de chats com jornalistas, etc.” (PALACIOS, 2003, p.18-19) 

 

Lévy (1999) discute a interatividade como uma participação do usuário e que por isso ele 

é sempre ativo. Daí ele compara meios como telefone, televisão, vídeo cassete e mostra as 

possibilidades de escolha do usuário em cada um desses, dispositivos além de outros elementos 

que ele caracteriza como um processo interativo. O usuário interage, pois “decodifica, interpreta, 

participa, mobiliza seu sistema nervoso de muitas maneiras, e sempre de forma diferente de seu 

vizinho” (LÈVY, 1999, p.79). Ele apresenta um grau de interatividade de uma mídia ou 

dispositivos de comunicação diferentes para avaliar os tipos de comunicação interativa. “O termo 

“interatividade” em geral ressalta a participação ativa do beneficiário de uma transação de 

informação. De fato, seria trivial mostrar um eu receptor de informação, a menos que esteja 

morto, nunca é passivo.” (LÉVY, 1999, p.79) 

Portanto, é possível avaliar essa proposta como meramente condicionada aos aspectos 

técnicos e não às condições socioculturais. Não há dúvidas que a técnica exerça uma função 

nesse processo, mas o usuário precisa ser valorizado e analisado a partir de vários ângulos no 

processo da recepção e possível interatividade. Esse procedimento não deve ser considerado um 

ato mecânico, mas complexo, pois se trata de mentes humanas e inteligências distintas. 

Já Primo (2007) ressalta a importância de pensar nessas relações estabelecidas entre 

homem e a máquina e perceber se realmente a interação é sempre gerada nessas situações. “Não é 

demais repetir que interagir não é algo que alguém faz sozinho, em um vácuo. Comunicar não é 

sinônimo de transmitir. Aprender não é receber. Em sentido contrário, quer-se insistir que 

interação é um processo no qual o sujeito se engaja.” (PRIMO, 2007, p.72) 
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A interação mediada pelo computador cria novas formas de comunicação interpessoal. 

Por isso há autores que não mais consideram a interatividade como ferramenta, mas como parte 

do ambiente.  
“De fato, os meios digitais abrem novas formas de comunicação e demanda a 

reconfiguração dos meios tradicionais ao mesmo que tempo que amplificam potenciais 

pouco explorados. A instantaneidade dos intercâmbios mediados, as tecnologias de 

armazenamento e recuperação de informações e a escrita hipertextuais vêm também 

desafiar a estabilidade de alguns consensos teóricos.” (PRIMO, 2007, p. 9) 

 

Antes de perceber como esse elemento acontece no portal aqui analisado, é interessante 

refletir a discussão sobre essa interação mediada por computador proposta por (PRIMO, 2007). 

Para ele, é preciso compreender que a comunicação interpessoal não é sinônima de presencial, 

pois tem se dado um conceito muito elástico, abarcando várias situações. Ele ressalta que como 

se trata da interação com capacidade tecnológica, o comum é analisar e considerar o seu potencial 

tecnicista quando há outros aspectos e ângulos a serem percebidos.  

 
“Quando se fala em “interatividade”, a referência imediata é sobre o potencial 

multimídia do computador e de suas capacidades de programação e automatização de 

processos. Mas ao estudar-se a interação mediada por computador em contextos que vão 

além da mera transmissão de informações (como na educação a distância), tais 

discussões tecnicistas são insuficientes. Reduzir a interação a aspectos meramente 

tecnológicos, em qualquer situação interativa, é desprezar a complexidade do processo 

de interação mediada. É fechar os olhos para o que há além do computador.” (PRIMO, 

2007, p. 30) 

Para ele é importante questionar sob uma perspectiva sistêmica o relacionamento entre os 

interagentes, não para conceituar o termo interação, mas para compreendê-lo qualitativamente. 

“Entendendo que interação é “ação entre” e comunicação é “ação compartilhada”, quer-se estudar 

o que se passa entre os participantes da interação, aqui chamamos de interagentes.” (PRIMO, 

2007, p.56) Esse estudo permitiu-lhe identificar entre os interagentes dois tipos de interação: 

reativa e mútua.  
“A interação mútua é aquela caracterizada por relações interdependentes e processos de 

negociação, em que cada integrante participa da construção inventiva e cooperada do 

relacionamento, afetando-se mutuamente; já a interação reativa é limitada por relações 

determinísticas de estímulo e resposta.” (PRIMO, 2007, p. 57) 
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A interação humana não deve ser compreendida pelo aspecto transmissionista e uma 

relação entre homem-máquina, mas homem-homem. Dessa forma é possível estabelecer diálogo 

entre os interagentes. Primo (2007) ainda ressalta que o processo não é tão reducionista e que o 

fato de o indivíduo atuar, participar não significa que ele está interagindo com o ambiente.  

O processo é muito mais complexo, e não se reduz a emissão e reação de informação. Ou 

seja, a interação exige uma troca. Quando essa troca é prevista pelo sistema é reativa e quando ela 

é aberta, mútua, há indivíduos interdependentes. Para dar continuidade ao diálogo é preciso do 

estímulo, ou pergunta do outro. Por isso, é possível afirmar que esta última é dinâmica e ela é o 

resultado da troca de informação entre os interagentes. “A interação mútua também é ação 

conjunta, muito mais que mero movimento ou reação determinada”. (PRIMO, 2007, p.116) 

Essas relações são construídas a partir da historicidade. “A dinamicidade da interação 

mútua também nos leva à constatação de que jamais um relacionamento é igual a outros. 

Dependente de contextos social e temporal, cada relação torna-se diferente, mesmo que frente a 

estímulos equivalentes.” (PRIMO, 2007, p.116) 

Considerando que a interação pode gerar a discussão e a construção do conhecimento, é 

fundamental perceber de que forma o portal utiliza essa ferramenta no sentido de oferecer um 

canal para se expressar, interrogar, comentar, entre outros. No Portal Infonet, o espaço para 

comentários em todos os textos publicados as enquetes (conforme mostra Figura 5)  são os 

recursos oferecidos para promover a interação. Portanto, será analisada aqui a participação do 

usuário nos comentários dos textos selecionados a partir da discussão sobre interatividade aqui 

apresentada. 

Há algumas estratégias que poderiam surtir resultados positivos assim como a 

proximidade. Sites e portais enviam emails para internautas ou postam no Twitter mensagens que 

informam que a página foi totalmente atualizada. “Por meio dessa estratégia, o webjornal se 

coloca na ordem do dia. É interessante notar que o leitor tem o poder de decidir se vai acessar o 

jornal e quando fará;” (DALMONTE, 2009, p.136) 

No portal Infonet, o espaço do dedicado à interação nas notícias analisadas é limitado. É 

possível estabelecer uma relação com internauta ao permitir que ele se expresse e seja ouvido, 

mas nem sempre isso acontece. Entre notícias, reportagens especiais e entrevistas dentro de um 

universo de 130 textos analisados, é expressiva a quantidade de textos que não gera troca de 

informação por parte dos internautas e nenhum outro tipo de participação. Fato que permite uma 
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importante discussão, pois parece estar na contramão dessa tecnologia. Não é evidente um 

expressivo engajamento por parte do indivíduo e nem sempre há um interesse em estabelecer a 

troca de informações e participação no ciberespaço. Para Dalmonte (2009, p.142) os comentários 

enriquecem a produção jornalística. “Para fins de entendimento, um texto jornalístico 

disponibilizado na web pode representar uma base de dados simples, ao passo que o texto 

original acrescido de comentários pode representar a complexificação, ou enriquecimento de 

dados”. 

 

 
Figura 5: Interatividade (enquete e questão do mês, promoções) 

É possível levantar algumas hipóteses sobre a interação dos internautas no portal Infonet, 

uma vez que é fundamental estabelecer esse canal de troca na construção do conhecimento. A 

relação interativa, quando realmente existe, consegue diminuir o distanciamento que há nos 

veículos de comunicação. Isso causa um maior aproveitamento da informação, seja da parte do 

emissor, pelo prazer de ser compreendido e obter retorno, seja da parte do receptor que se sente 

participante da informação, no direito de pensar, discutir e opinar.  

Nesse caso é imprescindível retomar a diferença entre informar e comunicar. O primeiro é 

a lógica transmissiva, funcional. Já o segundo exige uma apropriação e uma dimensão normativa. 
“Comunicar, portanto não é apenas produzir informação e distribuí-la, é também estar 

atento às condições em que o receptor a recebe, aceita, recusa, remodela, em função de 
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seu horizonte cultural, político e filosófico, e como responde a ela. A comunicação é 

sempre um processo mais complexo que a informação, pois se trata de um encontro com 

um retorno e, portanto, com um risco. Transmitir não é sinônimo de comunicar.” 

(WOLTON, 2006, p.16) 

Essa diferença também gera uma discussão pertinente sobre a construção do 

conhecimento. Os avanços tecnológicos permitem um crescimento ininterrupto de informações 

desproporcional às condições de percepção e absorção desse conteúdo. O usuário está afogado de 

informações, com problemas em organizá-las, articulá-las, dar sentido e conhecê-las. Nas 

palavras do poeta T.S. Eliot, retomadas por Morin, quando diz: “onde está o conhecimento que 

perdemos na informação? O conhecimento só é conhecimento enquanto organização, 

relacionando com as informações e inserido no contexto destas. As informações constituem 

parcelas de saber”. (MORIN, 2008, p.16). Então se a interação envolve um processo de troca, 

aprendizado, relações interpessoais e sistemas mentais, percebe-se que há um desafio que vai 

além da visão tecnicista. 

O leitor pode conduzir a leitura e assumir o papel de autor de um novo texto à medida que 

dá sentido às informações e ainda posta comentários acerca do mesmo. Em alguns casos, essa 

opinião ou comentário contém mais dados que o texto original. Embora limitado, o Portal Infonet 

oferece condições técnicas para a interação. Mas o que causa a ausência da interação na maioria 

dos textos analisados? Ou melhor, o que essa ausência pode causar? Falar de expressões culturais 

é falar talvez daquilo que seja mais representativo dos saberes/fazeres dos agentes sociais, do seu 

cotidiano, dos seus símbolos, daquilo que acaba por dar um sentido de pertencimento ou uma 

idéia de coletividade, (re) conhecimento das suas práticas ou dos seus pares.  

A partir da seleção dos textos foi possível perceber elementos comuns nos textos que não 

possuem comentários. E é este o ponto que essa análise pretende discutir. Pretende-se aqui 

compreender a interação e perceber a sua relação no portal Infonet a fim de identificar possíveis 

razões para o cenário encontrado. Esta discussão envolve não somente a técnica, mas as 

condições necessárias para a troca, compartilhamento de idéias e reação entre usuários. 

Os textos que não possuem comentários tratam em sua maioria de inscrições em eventos e 

oficinas, lançamentos de exposições, livros e de projetos que envolvem cinema, cursos, editais de 

cultura, documentários, palestras, assinaturas de acordos, entre outros. Dito de outra forma, trata-

se de textos com teor informativo superficial que não geram na recepção nenhuma capacidade 

crítica do público. Portanto, a informação é frágil e fluida conforme contextualiza Bauman.  
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Os critérios de noticiabilidade são gerados pelo tempo e o receio da defasagem exige um 

fluxo contínuo de informação. As coberturas imediatas de acontecimentos relatados por regras 

técnicas ágeis permitem uma leitura rápida, e conseqüentemente, a sensação de estar bem 

informado. Fato que pode ser considerado paradoxal, pois a revolução tecnológica permite o 

acesso ilimitado às informações e assim também aumenta as possibilidades de conhecimento e 

compreensão do mundo. No entanto, a instantaneidade e velocidade permitem a produção da 

subinformação, superinformação e pseudo-informação. Aí está o desafio de sobreviver à cegueira 

da miséria informacional e conseguir organizar as informações, construir o conhecimento e se 

tornar um sujeito que dialoga e compartilha idéias. 

Portanto, a forma como a informação é produzida pode comprometer a interação do 

usuário. Um exemplo que pode representar boa parte dos textos analisados é o texto publicado no 

dia 2 de junho e intitulado Workshop sobre montagem de espetáculos e subtítulo contendo a 

informação que as inscrições custam 60 reais13. O desenrolar da matéria se dava em três 

parágrafos. O primeiro abordava informações sobre a realização, o segundo sobre o local e a data, 

o terceiro sobre a forma de inscrição. O assunto é encerrado e nenhum subtexto é relacionado 

para situar o leitor, link encaminhando a textos semelhantes, vídeo ou imagem para ilustrar e nem 

um enredo para instigar o interesse do internauta. 

Pode-se justificar esse contexto por se tratar de um texto da internet e que por essa razão 

ele precisa ser curto e direto. Mas o ciberespaço está repleto de textos assim e essa é a questão 

aqui analisada. Para condicionar o internauta a uma interação, compreensão e leitura crítica, o 

texto pode ser elaborado de forma diferenciada e antecipada de forma a lançar expectativas, 

despertar interesses que serão externados e/ou que motivarão outras pessoas a comparecerem ou 

não ao evento com os seus depoimentos, além de relacionar textos já postados no ciberespaço. 

O problema é que os manuais de redação orientam e a própria sociedade está convencida 

de que a velocidade proposta na cibercultura exige um conteúdo comprimido e deixa-se de lado a 

relação que pode ser estabelecida por meio de um texto historicizado, composto de depoimentos, 

e informações necessárias para a compreensão da mensagem. O conhecimento se constrói a partir 

da articulação com o contexto, o todo, conforme afirma (MORIN, 2000, p.35) 

 

                                                 
13http://www.infonet.com.br/cultura/ler.asp?id=73585&titulo=cultura  
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“O conhecimento do mundo como mundo é necessidade ao mesmo tempo intelectual e 

vital. É o problema universal de todo cidadão do novo milênio: como acesso às 

informações sobre o mundo e como ter a possibilidade de articulá-las e organizá-las? 

Como perceber e conceber o Contexto, o Global (a relação todo/partes), o 

Multidimensional, o Complexo? Para articular e organizar os conhecimentos e assim 

reconhecer e conhecer os problemas do mundo é necessário a reforma do pensamento.” 

  

Essa estrutura de texto mencionado anteriormente torna-se uma repetição em dezenas de 

outros publicados no período analisado. Títulos e subtítulos que apresentam a informação 

principal e para muitos, conteúdo necessário para se informar que até despreza o restante do 

texto. Este, na maioria das vezes, oferece o mínimo de informação, fato que contraria o exercício 

do jornalismo quando o seu ofício é transmitir informação e gerar a comunicação. 

 
“Sob o pretexto de clareza para o grande número, tudo acaba sendo simplificado. 

Chegando às vezes à caricatura, a forma suplanta o conteúdo. Ganha quem for mais 

rápido na invenção das frases curtas e das fórmulas. A simplificação, primeira lei da 

democracia, torna-se a paródia desta: não se deve correr o risco de entediar o 

telespectador, como se este fosse obrigatoriamente desprovido de sutileza.” (WOLTON, 

2006, p.69-70) 

 

Contexto também evidenciado no texto intitulado Evento discute políticas para a leitura14 

(conforme figura 6). O conteúdo divide-se em dois parágrafos que se resumem em informar além 

do local, dia e horário do evento, o público-alvo esperado para discutir “questões pertinentes 

como ‘Livro e Leitura no Programa Mais Cultura’ e ‘O fortalecimento, no Nordeste, das políticas 

editoriais e das feiras, mostras e bienais do livro’”. 

                                                 
14http://infonet.com.br/cultura/ler.asp?id=73233&titulo=cultura 
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Figura 6: Texto publicado no portal (www.infonet.com.br) 

 

Dezenas de textos como esse exercem alguma função no ciberespaço considerado tão 

dinâmico, repleto de informações e que gera uma troca entre os indivíduos capaz de promover o 

conhecimento. Esse texto não possui nenhum elemento que explique a relevância do evento, ou 

seja, qual a importância de se discutir políticas de leitura no Nordeste; como é essa realidade em 

Sergipe; as experiências desses projetos implantados em outros estados; situação das bibliotecas; 

escolas que não possuem espaços destinados à leitura; atividades de sensibilização da leitura; 

dados sobre o índice de analfabetos funcionais; necessidade de renovação do acervo das 

bibliotecas públicas; como está a relação com as escolas ou até mesmo pensar em estratégias 

oportunas como o uso da internet para estimular descobertas e contatos com obras que já não são 

mais publicadas e encontram-se disponíveis na rede, entre outros. 

Essa abordagem não geraria necessariamente, dezenas de parágrafos e não comprometeria 

a atenção do internauta, mas certamente atrelado ao fato como o evento mencionado poderia 

gerar um interesse e uma aceitação expressiva por parte do usuário. Ele adquire no texto 

subsídios e elementos capazes de elucidar determinadas questões e até mesmo de indagar 

aspectos que porventura estejam obscuros, discordar da angulação apresentada ou até mesmo 

fazer um comentário sobre o texto lido. A subinformação apresentou-se de forma evidente. Pode-
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se considerar que o conteúdo foi um fator determinante para não haver uma interação do usuário. 

“O conhecimento das informações ou dados isolados é insuficiente. É preciso situar as 

informações e dados em seu contexto para que adquiram sentido. Para ter sentido, a palavra 

precisa do contexto no qual se enuncia.” (MORIN, 2000, p.36). 

Morin (2000, p.18) afirma que “a educação deve contribuir não somente para a tomada de 

consciência de nossa Terra-Pátria, mas também permitir que esta consciência se traduza em 

vontade de realizar a cidadania terrena” (MORIN, 2000, p.18). Os meios de comunicação 

também precisam conter elementos que estimulem no indivíduo as idéias e inquietações e o 

conhecimento. Ao abordar o tratamento cooperativo e a comunicação transversal proporcionados 

pelos avanços tecnológicos, Lévy (2003) afirma que a construção interativa proporciona a 

mobilização dos indivíduos. “O uso generalizado dessas “ágoras virtuais” melhoraria 

sensivelmente a elaboração das questões, a negociação e a tomada de decisão em coletivos 

inteligentes heterogêneos e dispersos. Mas isso não acontece no portal analisado, pois não foi 

freqüente o questionamento e atuação do usuário. Por isso, Morin já ressalta: 

 
“A inteligência parcelada, compartimentada, mecanicista, disjuntiva e reducionista 

rompe o complexo do mundo em fragmentos disjuntos, fraciona os problemas, separa o 

que está unido, torna o unidimensional o multidimensional. É uma inteligência míope 

que acaba por ser normalmente cega. Destrói no embrião as possibilidades de 

compreensão e reflexão, reduz as possibilidades de julgamento corretivo ou da visão ao 

longo prazo.” (MORIN, 2000, p.43) 

 

Em contrapartida, a interação do internauta foi evidente nos textos que abordaram a 

possibilidade de não acontecer uma festa tradicional, ligada aos festejos juninos, na Rua São João 

no município de Aracaju. Esse texto15 disponibilizou pontos de vista contrários e pôs em xeque as 

falas de pessoas envolvidas e responsáveis pela decisão, assim como aquelas que sobrevivem 

diretamente desses festejos, o comerciante de fogos de artifícios (conforme mostra Figura 7). Ou 

seja, quando a notícia sobre a realização de um evento não se limita à informação sobre o mesmo 

e oferece depoimentos de pessoas envolvidas também gera a participação do internauta. Eles 

concordam, discordam, sugerem pautas, indignam-se e discutem. 

                                                 
15http://www.infonet.com.br/cultura/ler.asp?id=73778&titulo=cultura 

 



 81

 
Figura 7: Comentários gerados a partir de um texto sobre festejos juninos 

(http://www.infonet.com.br/cultura/ler.asp?id=73778&titulo=cultural) 

Esse fato ocorreu no texto sobre Lampião e o Cangaço16 (Conforme mostram as figuras 8 

e 9) e seriam lembrados em uma semana dedicada a eles. Apesar das matérias terem sido 

publicadas no mesmo dia, o retorno da informação foi diferente. Os leitores discutiram sobre a 

maneira como Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, era encarado pelas pessoas. Nos 

comentários postados pelos internautas, ao surgir a questão de que a educação poderia mudar essa 

imagem, outro leitor discordou e expressou as razões que o levavam a crer nisso. Com a 

utilização de imagens, fotografias e links da programação a matéria prende a atenção e estimula 

uma interação. As informações deixam de ser superficiais e se aprofundam no assunto.  

                                                 
16http://www.infonet.com.br/cultura/ler.asp?id=73557&titulo=especial 
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Figura 8:  Conteúdo do texto que gerou comentários  

 
Figura 9: Comentários postados pelo portal 

http://www.infonet.com.br/cultura/ler.asp?id=73557&titulo=especial 

Os comentários também foram visíveis no texto sobre a virada cinematográfica. Um 

explicou o evento e depois de oferecer depoimentos e contextos ofereceu uma deixa para uma 

futura entrevista que vingou dias depois. Problemas como a o acervo defasado da Biblioteca 
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Pública Epifânio Dória17 também geram uma discussão no ciberespaço (Conforme mostram as 

figuras 10 e 11). Os internautas apresentam-se indignados com a administração da biblioteca e até 

mesmo colaboraram no sentido de enfatizar os “grandes nomes da literatura sergipana”, fato que 

não é citado no texto.  

Entre os comentários há perguntas sobre informações que deveriam estar no texto lido e, 

no entanto, esses dados não foram oferecidos. O mais crítico é quando o próprio site ou portal 

não responde às indagações feitas pelo internauta em um canal pensado exclusivamente para isso. 

 
Figura 10: O acervo defasado foi um assunto que gerou comentários e participação dos 

internautas. http://www.infonet.com.br/cultura/ler.asp?id=74299&titulo=especial 

                                                 
17 http://www.infonet.com.br/cultura/ler.asp?id=74299&titulo=especial  
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Figura 11: Comentários gerados a partir de uma abordagem diferenciada.  

 

Nesses casos o nome é a única forma de identificação do internauta. Mas o que é possível 

perceber é a necessidade de expressar seu ponto de vista a partir do que foi publicado no texto ou 

até mesmo de complementar a idéia exposta no comentário anterior. “As árvores de 

competências”, hoje comuns em empresas, escolas e quartéis, permitem desde já ver o outro 

como um leque de conhecimentos no Espaço do saber, e não mais um nome, um endereço, uma 

profissão ou um status social.” (LÉVY, 2003, p.27). Evidente que é necessário que eles tenham o 

acesso ao meio e conhecimento da utilização das ferramentas e possibilidades de participação. A 

interação se dá com indivíduos que produzem informação, pois participam, colaboram de alguma 

forma e tornam-se fonte de conhecimento. Lévy afirma que o indivíduo pode ser sempre um 

agente importante nesse processo. 

 
“Por meio de minha experiência de vida, de meu percurso profissional, de minhas 

práticas sociais e culturais, e dado que o saber é co-extensivo à vida, ofereço recursos de 

conhecimentos a uma comunidade. Mesmo que esteja desempregado, que não tenha 

dinheiro, não possua diploma, mesmo que more num subúrbio, mesmo que não saiba ler, 

nem por isso sou “nulo”. Não sou intercambiável. Tenho imagem, posição, dignidade, 

valor pessoal e positivo no espaço do saber. Todos os seres humanos têm direito a 

reconhecimento de uma identidade de saber.” (LÉVY, 2003, p. 28) 
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Aqui é possível perceber que ele pode interagir, mas se o portal ou o texto oferecer 

mecanismo para que ele use o canal e contribua com o fluxo informacional no sentido de indagar 

e sugerir. Nesse caso, não se limita à capacidade técnica da máquina, mas depende, sobretudo, da 

articulação dos textos e das idéias abordadas. Por isso, (LÉVY, 1999, p.10) ressalta que “Estamos 

vivendo a abertura de um espaço de comunicação, e cabe apenas a nós explorar as 

potencialidades mais positivas deste espaço no plano econômico, político, cultural e humano”. 

Para haver a democratização da informação é preciso compartilhá-la. O usuário deve 

construir o conhecimento por meio do conteúdo presente no ciberespaço, e esse mesmo ambiente 

deve estimular nele a interação do mesmo. Mas é preciso ressaltar que esse conhecimento implica 

em construção subjetiva na qual o indivíduo decodifica a mensagem e traduz a partir de um 

processo cognitivo. Morin explica que é importante considerar a existência de concepções e 

projeções que multiplicam a possibilidade de ruídos. 

 
“O conhecimento não é um espelho das coisas ou do mundo externo. Todas as 

percepções são ao mesmo tempo, traduções e reconstruções cerebrais com base em 

estímulos ou sinais captados e codificados pelos sentidos. Daí resultam, sabemos bem, 

os inúmeros erros de percepção que nos vêm de nosso sentido mais confiável, o da 

visão. Ao erro de percepção acrescenta-se o erro intelectual. O conhecimento, sob forma 

de palavra, de idéia, de teoria, é o fruto de uma tradução/reconstrução por meio da 

linguagem e do pensamento e, por conseguinte, está sujeito ao erro.” (MORIN, 2000, 

p.20) 

É uma nova maneira de consumir a informação e construir conhecimento. Conforme 

mencionado anteriormente, informar difere-se do ato de comunicar, pois este exige um 

compartilhamento de idéias e assim a compreensão da mensagem. Essa socialização da 

informação acontece a partir de uma reciprocidade, ou seja, o indivíduo deve estar apto ou 

estimulado a receber a informação. Considera-se aqui a possibilidade do mesmo estar estimulado 

ou apto, pois se acredita que o texto publicado deve oferecer subsídios para que o usuário o 

compreenda e dê sentido à informação. Do contrário esse processo é realizado de forma 

tecnicista. 

Há uma distância evidente entre o processo comunicacional e as tecnologias da 

informação. Essa distância não é de ordem técnica que possa ser diminuída por artefatos digitais, 

pois o processo é complexo uma vez que envolve condições socioculturais. Embora a 
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cibercultura proporcione aos usuários diversas possibilidades para expor e compartilhar idéias, as 

informações publicadas não estimulam uma interação expressiva.  

O tratamento dado ao assunto foi o fator determinante para a interação do internauta. Os 

comentários, forma de interação utilizada pelos internautas no portal analisado são feitos aos 

textos que ofereceram desdobramentos sobre determinada expressão cultural em Sergipe. Mesmo 

sem oferecer recursos como vídeo ou áudio, o texto foi desenvolvido a partir de uma pesquisa 

que permitiu levantamento de informações necessárias para a compreensão da mensagem. E se há 

tradução, interpretação há chances do internauta reagir, interrogar e contribuir com a construção 

do conhecimento.  

 Não foram identificados comentários em textos que relatavam eventos e demais 

acontecimentos factuais. Ou seja, o tempo técnico não é o mesmo tempo do conhecimento, pois 

esse último não é quantificável. Morin (2008) já explica a diferença entre cabeça cheia (saber 

acumulado) e cabeça bem-feita (dispor de princípios articuladores de saberes). A proposta da 

reforma do pensamento prevê a cabeça bem-feita, pois o saber precisa ser articulado. 

A interação é prejudicada quando o texto obedece á lógica concorrencial e à velocidade 

do meio e desenvolve o assunto de forma superficial. Não há contexto, relação com o todo ou 

qualquer angulação que possa ser integrada aos dispositivos do sistema mental do usuário para 

assim dar sentido à mensagem. 

A liberdade e as possibilidades de acesso à informação na cibercultura devem ser aliadas 

ao processo comunicacional. A interação não deve ser uma ilusão de democracia da informação, 

mas uma realidade da sociedade da comunicação e do conhecimento. As expressões culturais são 

inerentes à condição humana e mesmo assim, assuntos a elas relacionados nem sempre geram 

uma interação entre os internautas. Por essa razão é importante discutir de que forma a 

informação é compartilhada na cibercultura. A interação envolve um usuário ávido por conhecer 

e aprender, mas para que isso aconteça, as informações precisam ser bem elaboradas e 

historicizadas. Do contrário, ele permanecerá mudo e ausente nas publicações e discussões da 

cibercultura. 
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IV.IV- Envolva-se nessa combinação 

É neste tipo de caso em que a multimidialidade surge com toda a sua significância para o 

mundo virtual. Multimidialidade é, em suma, o conjunto de opções, possibilidades, maneiras de 

atribuir outros elementos à notícia a fim de enriquecê-la. É a combinação de gráficos, vídeos, 

imagens, áudio, enfim, de todos os novos métodos de criar um ambiente que favoreça a passagem 

da mensagem com recursos que facilitam a compreensão. 

 
“No contexto do Jornalismo on-line, multimidialidade refere-se à convergência dos 

formatos das mídias tradicionais (imagem, texto e som) na narração do fato jornalístico. 

A convergência torna-se possível em função do processo de digitalização da informação 

e sua posterior circulação e/ou disponibilização em múltiplas plataformas e suportes, 

numa situação de agregação e complementaridade.” (PALACIOS, 2003, p.18) 

  

 A cada dia esses recursos se inserem no conteúdo, enfatizam dados e até mesmo elucidam 

informações. A boa utilização permite o envolvimento do usuário com a informação. Trechos em 

áudio ou vídeo acrescentam ao texto original, fragmentos importantes para compreender a 

mensagem. Os infográficos são cada vez mais utilizados. Em sites como o www.elmundo.es é 

possível perceber como as informações são transformadas em gráficos, ilustrações e multiplicam 

as possibilidades de entendimento. Um exemplo desse uso é no canal especial saúde do site já 

mencionado. O gráfico é intitulado Decifrar La vida18 e necessita da interação do usuário, pois ao 

iniciar o acesso é preciso combinar peças para formar o DNA. Daí o conteúdo é gerado e o 

usuário tem a possibilidade de compreender por meio de estímulos visuais e didáticos processos 

como a síntese de proteína, cromossomos e as enfermidades associadas, a árvore genealógica, 

entre outros.  

No Brasil, a questão da demarcação das terras da Reserva Raposa/Serra do Sol no estado 

de Roraima esteve em voga, sobretudo, nos meados de março de 2009. A situação se encontrava 

no âmbito judicial e há muito se discutia a demarcação contínua das terras e a permanência de 

não-índios, arrozeiros, na área. Portanto, esse foi um assunto explorado em sites de conteúdo 

jornalístico e alguns deles exploraram os recursos multimídia a fim de oferecer um conteúdo mais 

detalhado e acessível. O texto publicado no www.estadao.com.br e intitulado STF retoma 

                                                 
18 Conteúdo encontrado no http://www.elmundo.es/especiales/2003/02/salud/genetica/descifrar_la_vida.html 
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julgamento da Raposa na 5ª; falta voto de Mendes19 parte do factual, a informação mais nova 

sobre o fato, a conclusão do julgamento da Raposa e oferece um conteúdo com diversas 

abordagens apresentadas de diferentes formas; Assista aos votos dos ministros, Galeria de fotos 

da sessão no STF, Blog: acompanhe ao vivo o julgamento, enquete questionando Você é contra 

ou a favor da demarcação contínua? um infográfico mostrando a sessão do STF e como votaram 

os ministros em outras questões, além de outros links com textos relacionados. 

Em Sergipe, o portal Infonet oferece nos textos analisados a fotografia como único 

recurso multimídia que também oferecido pela mídia tradicional. Há um canal que oferece a cada 

mês um novo infográfico, mas eles não são atrelados a um texto. Cenário que pode ser 

considerado irreal se se considerar os investimentos e avanços tecnológicos e o entusiasmo de 

pesquisadores que a cada dia anunciam facilidades e recursos que facilitam a produção da 

informação e geram um interesse maior pelo ciberespaço. 

E como o leitor pode tornar-se envolvido pelos textos que estão na internet e não 

oferecem nada de novo e diferente do meio tradicional? Não há convergência de elementos ou de 

recursos e nem a idéia de continuidade. Com essa postura, corre-se o risco de não estimular o 

acesso e interesse do internauta. O tratamento dado à informação é o semelhante à publicada há 

décadas pelo jornal impresso, ou seja, texto e imagem.  

Mesmo utilizando somente a fotografia, elas se repetem em textos diferentes. No mês de 

maio/2008 os textos NPDOV terá Laboratórios de Edição de Áudio e Vídeo20, Aperipê promove 

encontro com produtores independentes21, NPDOV promove ‘Quarta as Quatro’22, NPDOV 

realiza curso em Audiovisual23 abordaram o Núcleo de Produção Digital Orlando Vieira e todos 

foram publicados com a mesma imagem, embora fossem assuntos diferentes. É evidente que o 

                                                 
19 Conteúdo encontrado no http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,stf-retoma-julgamento-da-raposa-na-5-falta-
voto-de-mendes,341111,0.htm 
20 Conteúdo encontrado no http://infonet.com.br/cultura/ler.asp?id=73590&titulo=cultura 

21 Conteúdo encontrado no http://infonet.com.br/cultura/ler.asp?id=73291&titulo=cultura 

22 Conteúdo encontrado no  http://infonet.com.br/cultura/ler.asp?id=72964&titulo=cultura 

23 Conteúdo encontrado no  http://infonet.com.br/cultura/ler.asp?id=72869&titulo=cultura 
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banco de imagens é restrito e que não há um zelo em atualizar a informação e a imagem 

concomitantemente. 

Nos três meses analisados é possível perceber textos sem imagens, ausência de legendas e 

fotografias que não complementam ou ilustram a questão abordada no texto. Essa precariedade 

dificulta a compreensão, oferece um número uma quantidade limitada de códigos e não desperta 

mudanças nas estruturas cognitivas do usuário. “Lembremo-nos de que nenhuma técnica de 

comunicação, do telefone à Internet, traz por si mesma a compreensão.” (MORIN, 2000, p.93) 

Ressalta-se que as expressões culturais são o recorte dado nesta pesquisa. Daí é 

importante considerar que se trata de uma área em que os símbolos trafegam intensamente em 

sentidos opostos. O indivíduo só produz o sentido quando recebe a informação e códigos 

identifica-os e interpreta-os posteriormente. “A cultura é constituída pelo conjunto dos saberes, 

fazeres, regras, normas, proibições, estratégias, crenças, idéias, valores, mitos que se transmite de 

geração em geração, se reproduz em cada indivíduo, controla a existência da sociedade e mantém 

a complexidade psicológica e social”. (MORIN, 2000, p.56) 

No entanto, essas representações são pouco evidentes nas imagens aqui selecionadas. As 

fachadas de instituições se multiplicam ao noticiar eventos, assim como a reprodução de 

panfletos ou material de divulgação de peças teatrais, livros ou filmes. As imagens são estáticas, 

não expressam continuidade e nem enriquecem o conteúdo do texto. Fato que demonstra a 

ausência do produtor do conteúdo no local para verificar, coletar novos depoimentos e 

fotografias, gravar áudios e assim, elaborar um conteúdo diferenciado. 

O texto intitulado Documentário mostra poesia dos aboios24 poderia gerar expectativas a 

cerca do lançamento do vídeo se anunciasse trechos do produto, depoimentos do diretor Damien 

Chemin ou até mesmo fotografias das cenas ou da área de Canindé de São Francisco, sertão 

sergipano.  Faz-se necessária a utilização de imagens que representassem a caatinga, local em que 

os vaqueiros entoam o aboio, vestimentas, gibão e outros símbolos. O áudio também poderia ser 

explorado uma vez que se trata de mensagem transmitida pela oralidade.  

Como o texto representa o conjunto de todos os recursos é oportuno fazer algumas 

considerações sobre o conteúdo informativo do texto mencionado.  Não há uma abordagem maior 

sobre aboio. O que é aboio e qual sua importância para o sertanejo. De forma confusa o texto 
                                                 

24 Conteúdo encontrado no  http://www.infonet.com.br/cultura/ler.asp?id=74184&titulo=cultural 
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separa a expressão folclórica do cotidiano. “O aboio não é só uma forma folclórica de expressão. 

O modo poético e rimado de contar as suas próprias histórias já faz parte do cotidiano de muitos 

sertanejos”. Trata-se de uma tradição passada pela oralidade e absorvida através da memória e 

que evoca as belezas naturais da região, a força do sertanejo, o amor pelo sertão e outros aspectos 

que não foram evidenciados no texto. Além disso, Carminha e Fátima aparecem no texto assim 

como elas aparecem aqui.  

Não há qualquer cuidado em se trabalhar o todo, o contexto e articulá-los em um texto 

que evidencie o conteúdo do vídeo e, sobretudo, desperte no internauta o interesse pelo produto. 

Portanto, é possível questionar as idéias de Lévy (2003) ao analisar o milenarismo. Ele estima 

que há alternativas para as consequências das transformações do mundo. Para ele uma linguagem 

articulada pode ser um elemento indispensável para haver a inteligência coletiva e o 

compartilhamento do conhecimento e assim, uma sociedade integrada em que o saber é “co-

extensivo à vida”.  
“Ou superamos um novo limite, uma nova etapa de hominização, inventando algum 

atributo do humano tão essencial quanto a linguagem, mas em escala superior, ou 

continuamos a nos “comunicar” por meio da mídia e pensar em instituições separadas 

umas das outras, que organizam, além disso, o sufocamento e a divisão de inteligências.” 

(LÉVY, 2003, p.16-17) 

 

O ciberespaço ocupa outra dimensão, permite novas possibilidades. Entretanto há muito 

que se organizar e comunicar de fato. 
“O problema da inteligência coletiva é descobrir ou inventar um além da escrita, um 

além da linguagem tal que o tratamento da informação seja distribuído e coordenado por 

toda parte, que não seja mais o apanágio de órgãos sociais separados, mas se integre 

naturalmente, pelo contrário, a todas as atividades humanas, volte às mãos de cada um.” 

(LÉVY, 2003, p. 17) 

Realidade que contrasta com a crítica de Morin acerca das evoluções e as conseqüências 

para a condição humana.  
“Daí decorre o paradoxo: o século XX produziu avanços gigantescos em todas as áreas 

do conhecimento científico, assim como em todos os campos da técnica. Ao mesmo 

tempo, produziu nova cegueira para os problemas globais, fundamentais e complexos, e 

esta cegueira gerou inúmeros erros e ilusões, a começar por parte dos cientistas, técnicos 

e especialistas.” (MORIN, 2000, p. 45) 
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Criam-se inúmeras possibilidades de se produzir e transmitir a informação, mas isso não é 

suficiente para garantir ao homem atividades computantes e cogitantes, pois o consumo 

exagerado cria condições para a elaboração de conteúdo fragmentado. Morin (2000) afirma ser 

insuficiente a análise da parte sem levar em conta o todo, pois a contextualização é essencial ao 

entendimento. “O todo tem qualidades ou propriedades que não são encontradas nas partes, se 

estas estiverem isoladas umas das outras, e certas qualidades ou propriedades das partes podem 

ser inibidas pelas restrições provenientes do todo”. (MORIN, 2000, p. 37). 

 Entender as partes é tarefa impossível quando não se entende o todo. Usando o exemplo 

da célula que tem em si características do todo, Morin a compara ao indivíduo, parte da sociedade 

que é o todo. Todo indivíduo possui características da sociedade em que vive. Seja pela maneira 

de falar, vestir, se comportar ou viver, essa parte traz elementos provenientes do todo. 

 
“O enfraquecimento da percepção do global conduz ao enfraquecimento da 

responsabilidade (cada qual tende a ser responsável apenas por sua tarefa especializada), 

assim como ao enfraquecimento da solidariedade (cada qual não mais sente os vínculos 

com seus concidadãos).” (MORIN, 2000, p. 40) 

 

 O fato de perceber o global ser desfalcado pelo isolamento das disciplinas relaciona-se ao 

entendimento todo-parte/parte-todo. Ao abordar a o processo educacional, Morin diz que perde a 

aptidão de contextualizar os saberes, o que se apresenta como um problema para a educação. 

Quando a mente humana não é ‘treinada’ ou ensinada a relacionar o conhecimento recebido, 

acaba deixando de lado o poder de estabelecer relações entre o que aprende.  

 
“É impossível conceber a unidade complexa do ser humano pelo pensamento disjuntivo, 

que concebe nossa humanidade de maneira insular, fora do cosmos que a rodeia, da 

matéria física e do espírito do qual somos constituídos, bem como pelo pensamento 

redutor, que restringe a unidade humana a um substrato puramente bioanatômico.” 

(MORIN, 2000, p. 48) 

 

 Conhecer a parte é situá-la no todo. Mais uma vez Morin utiliza essa teoria para explicar 

que o conhecimento do ser humano sobre si mesmo depende do conhecimento que tem sobre o 

universo em que vive. A educação, portanto, deve estar associada ao entendimento da condição 

humana e a diversidade cultural que lhe é inerente. Não adianta conhecer as partes e ignorar o 
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que constitui o todo. “O homem é, portanto, um ser plenamente biológico, mas, se não dispusesse 

plenamente da cultura, seria um primata do mais baixo nível.” (MORIN, 2000, p. 52) 

É com a afirmação de que o ser humano é, ao mesmo tempo, biológico e cultural, que 

Morin explica o fato do homem ter desenvolvido surpreendentemente as potencialidades da vida. 

Para o autor, o homem é biológico, com desejos, impulsos e emoções, mas é a cultura 

proporcionada pela sociedade que o impulsiona a controlar o que lhe pertence. É a atuação do 

superego funcionando para podar os desejos humanos. “No nível antropológico, a sociedade vive 

para o indivíduo, o qual vive para a sociedade; a sociedade e o indivíduo vivem para a espécie, 

que vive para o indivíduo e para a sociedade.” (MORIN, 2000, p. 54) 

 A relação entre espécie, indivíduo e sociedade é explicada por Morin de forma simples. O 

indivíduo é resultado da espécie humana, mas isso só ocorre quando há integração entre dois 

indivíduos. Essa relação é a própria sociedade que, por sua vez, é testemunha do surgimento da 

cultura pela interação entre os indivíduos. E na cibercultura não é diferente. Para que haja a 

inteligência coletiva, troca de informação e construção de conhecimento é preciso que o 

indivíduo tenha acesso a um conteúdo articulado e com elementos que lhe permitam dar sentido 

às coisas. 

 

IV.V- Hiperligações  

 

A hipertextualidade na internet também surge nesse cenário como outro fator que deve 

colaborar para o enriquecimento da comunicação. Hipertextualidade é a possibilidade de que 

outros textos e elementos informativos estejam interconectados ao texto por meio de links. Estes 

servem para enriquecer o conteúdo, relacionar a assuntos já abordados, encaminhar para sites 

distintos, ou levar o internauta a outra parte do portal  
“O hipertexto digital automatiza, materializa essas operações de leitura, e amplia 

consideravelmente seu alcance. Sempre a título de reorganização, ele propõe um 

reservatório, uma matriz dinâmica a partir da qual um navegador, leitor ou usuário pode 

engendrar um texto específico segundo a necessidade do momento.” (LÉVY, 2003, p. 

53) 

 

 Ele oferece ao usuário oportunidades de leitura e abordagens sobre o assunto tratado. As 

páginas não só são seguidas por outras como também se multiplicam em outras organizadas e 
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distribuídas por meio de uma estrutura digital que facilita a canalização das mesmas. “Na 

condição de texto longo e aberto à construção por parte do leitor, fundamentado na navegação, o 

hipertexto é, sem dúvida, ao mesmo tempo um incentivo e um desafio quando se pensa nas 

possibilidades que abertas a partir dessa constatação.” (DALMONTE, 2009, p.164) 

 
“Possibilita a interconexão de textos através de links (hiperligações). Canavilhas (1999) 

e Bardoel E Deuze (2000) chamam a atenção para a possibilidade de, a partir do texto 

noticioso, apontar-se (através de links) para “várias pirâmides invertidas da notícia”, 

bem como para outros textos complementares (fotos, sons, vídeos, animações, etc), 

outros sítios relacionados ao assunto, material de arquivo dos jornais, textos jornalísticos 

ou não que possam gerar polêmica em torno do assunto noticiado, publicado, etc.” 

(PALACIOS, 2003, p.19) 

 

A conexão intertextual possibilita a interatividade e o leitor pode explorar o meio de 

forma autônoma e determinar os percursos a serem seguidos. Santaella (2007) explica que se trata 

de um processo subjetivo, pois depende do usuário. Quanto maior a imersão, maior será o 

envolvimento, concentração e reflexão sobre a informação. O texto que pode ser mensagens 

sonoras, diagramas, mapas entre outros é abstrato e só se materializa quando é acessado pelo 

usuário. Por isso, é importante enfatizar que é um processo repleto de possibilidades subjetivas. 

Então, pode-se afirmar que a leitura e a materialização podem ser dificultadas devido às 

especificidades dos usuários. 

 
“Entretanto, a grande flexibilidade do ato de ler um hipertexto- leitura em trânsito- pode 

se transformar em desorientação se o receptor não for capaz de formar um mapa 

cognitivo- mapeamento mental do desenho estrutural do documento. Para a formação 

desse mapa, contudo, ele precisa encontrar pegadas que funcionem como sinalizações de 

design do hipertexto.” (SANTAELLA, 2007, p.310) 

 

Essa é a questão proposta nesta análise. O recorte aqui analisado permite contrapor os 

conceitos e realidade encontrada no Portal Infonet. Nos 41 textos analisados no mês de abril/2008 

somente cinco textos ofereciam links cujos assuntos eram editais sobre concursos, programação 

oficial das festas, inscrição para festival e o site do festival. No mês de maio/2008 foi possível 

perceber que entre os 56 textos selecionados há seis com links associados. Já em junho/2008 dos 

34 textos sete oferecem links. Os links externos e internos foram colocados no meio do texto com 
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a finalidade de encaminhar o internauta para a página de inscrição do evento, acesso ao edital ou 

site do evento ou link direcionando ao portal de promoções para concorrer a ingressos. 

“O link funciona no hipertexto como a possibilidade de passagem a um outro nível no 

campo da informação apresentada”. (DALMONTE, 2009, p.165). No caso do Portal Infonet, os 

links selecionados não possuem a função de extensão do texto e nem de intensificar as 

informações. Trata-se de informações adicionais que não foram produzidas pelo portal e que 

podem ser de interesse do internauta.  

 Nesses casos não foram identificados nenhuma tentativa de conectar informações. O que é 

mais freqüente é o uso de links colocados abaixo do texto intitulados matérias relacionadas. Mas 

esse recurso será analisado quando se discutirá memória, no item seguinte. Situação discutida por 

Dalmonte (2009, p.167):  

 
“Na internet, na forma de escrever (ou disponibilizar) os textos, o link representa a 

possibilidade de conexão entre discursos distintos. Contudo, no caso específico do 

discurso Webjornalístico, o que ainda se vê é a manutenção de um padrão de 

concorrência que inviabiliza a exploração da capacidade de agregar vozes outras à 

discursividade, o que seria a multivocalidade; (...) Nesse caso, o discurso 

Webjornalístico continua monovocal, monofônico.” 

  

 Essa análise da utilização dos links nos textos selecionados permitiu perceber que não há 

uma exploração da ferramenta no sentido de oferecer ao internauta outras leituras sobre o assunto 

apresentado no texto matriz. E isso não justifica porque, diferente do jornal impresso, o texto na 

internet não possui limites no espaço já que possui o hipertexto para organizar os desdobramentos 

das informações, histórias e narrativas. 

 
“Em seu cerne, o conceito de hipertexto traz a proposta de uma textualidade capaz de 

romper barreiras impostas por limitações como a falta de espaço. Quando aplicado à 

Web, poderia oferecer um percurso por meio do qual o leitor pudesse agregar novas 

informações, a partir de um itinerário estabelecido segundo zonas de interesses 

pertinentes a esse leitor.” (DALMONTE, 2009, p. 170) 

 

 Contudo, é importante não só compreender que a internet pode oferecer informação de 

qualidade, como também, produzir informações e estratégias diferentes de qualquer outro meio. 
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Ela possui aspectos distintos que precisam ser percebidos nas informações produzidas e 

publicadas. Há necessidade de reavaliar os suportes oferecidos pela internet em favor de um 

conteúdo organizado a partir do seu espaço fluido e transitável. 

 
“Enquanto leitor, o indivíduo não precisa se deter apenas ao que é dito no texto 

principal, mas tem a chance de navegar por uma textualidade que se amplia, em função 

da repercussão do conteúdo. Tanto maior será a produção associada a um texto quanto 

for manifesta a capacidade de atrair a atenção da sociedade.”  (DALMONTE, 2009, 

p.191) 

 

IV.VI- O que guarda a memória?  

 
 O recurso que utiliza os textos relacionados é conhecido como perenidade. Seria a 

memória, termo que também é utilizado para nomear esse fenômeno. Se comparada a outros 

meios, a internet possui muito mais facilidade quando se trata de cultivar este recurso. A 

perenidade é favorável para recuperar informações, ajudar o leitor a se inteirar do fato, caso tenha 

começado a acompanhá-lo após seu início. Além de favorecer o leitor, é útil ao jornalista que 

também pode usar dos textos relacionados a fim de resgatar dados anteriores. 

“Palacios (1999) argumenta que a acumulação de informações é mais viável técnica e 

economicamente na web do que em outras mídias. Acresce-se o fato de que na web a Memória 

torna-se Coletiva, através do processo de hiperligação entre os diversos nós que a compõem”. 

(PALACIOS, 2003, p.20). O autor acrescenta que o acervo na rede cresce exponencialmente, 

pois a memória agrega um banco de dados que permite ser acessado pelo usuário. Ressalta-se 

aqui que essa recepção e busca pela informação é resultado dos efeitos e estímulos produzidos na 

notícia. 

 A subinformação é a vertente da miséria informacional mais notada nos textos analisados. 

A ausência pode passar despercebida para quem não se interessa pelo assunto ou evento, no 

entanto, se um leitor quiser saber mais precisa recorrer a outras fontes. No texto ‘Quatro 

filarmônicas de Sergipe receberão incentivo do MinC’, também publicado no dia 12, é abordada 

a inclusão de quatro filarmônicas sergipanas entre os 143 projetos do país que receberão o 

incentivo de R$ 20 mil para aquisição de novos instrumentos de sopro. O incentivo faz parte do 

Projeto Nacional Bandas de Música da Funarte. O que não se sabe nem é dito no texto é que este 
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projeto não é o único que a Funarte promove e apóia. Cerca de um ano antes da publicação dessa 

matéria, outra intitulada ‘Funarte e Petrobras irão apoiar diversos projetos culturais’ foi 

publicada, entre estes projetos muitos semelhantes ao que se refere às Bandas de Música que 

apoiaram grupos e orquestras sinfônicas.  

Não é, porém, a falta de informações no texto que cria um vazio e impede o conhecimento 

mais aprofundado, é a superficialidade ou até mesmo a ausência de um simples texto relacionado 

que permite a existência de nuvens sobre a informação. Conforme Morin ressalta: 

 

 “A comunicação não garante a comunicação. (...) A informação, se for transmitida e 

compreendida, traz inteligibilidade, condição primeira necessária, mas não suficiente, 

para a compreensão. (...) Há duas formas de compreensão: a compreensão intelectual ou 

objetiva e a compreensão humana intersubjetiva. Compreender significa 

intelectualmente apreender em conjunto, comprehendere, abraçar junto (o texto e seu 

contexto, a parte e o todo, o múltiplo e o uno).” (MORIN, 2000, p. 94) 

 

 A memória permeia o nível de exploração proposto por Canavilhas (2001). É explorar a 

capacidade de armazenamento da rede e oferecer ao texto subsídios para a compreensão, se for 

necessário. Além disso, é uma forma de historicizar, oferecer o passado para entender o presente. 

Os subtextos ou recursos informativos podem estar associados ao texto matriz na forma de links. 

Mas isso pouco acontece nos textos analisados. Os textos relacionados nos links abordam 

assuntos similares e nem sempre há a tentativa de subsidiar a leitura e o contexto. Luhmann 

(2005) explica a importância da utilização da memória nos meios de comunicação. 

 
“A memória dos meios de comunicação funciona da mesma maneira internamente ao 

sistema, mas realiza, além disso, funções correspondentes para o sistema social mais 

abrangente. Esse uso social dos meios de comunicação voltado à associação contínua 

entre passado e futuro correlaciona-se claramente com as exigências extremamente altas 

de redundância e variedade que a sociedade moderna coloca e que ela tem que registrar 

temporalmente e contabilizar por meio da distinção entre passado e futuro, pois, sem 

esse percurso cronológico, dimensional, a realidade continuamente reconstruída iria 

desfazer-se em contradições internas.” (LUHMANN, 2005, p.165) 

 

 Por outro, a facilidade em armazenar e organizar eletronicamente os textos e recursos já 

publicados permite maquiar os mesmos e republicar como nova informação.  
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“Há bons dez anos pode-se observar que a diferença entre notícias e reportagens torna-se 

cada vez mais fluida. Essa fluidez está no fato de as notícias publicadas serem 

armazenadas eletronicamente e ficarem acessíveis para renovadas recuperações. Isso tem 

ocorrido em volume gigantesco, de tal forma que, conforme as necessidades, notícias 

antigas possam ser transformadas em reportagens. O sistema produz então 

continuamente informações com base em informações à medida que produz contextos de 

reportagens nos quais novidades há muito tempo abandonadas e esquecidas ganham 

novamente valor informativo.” (LUHMANN, 2005, p. 70) 

 

 Percebe-se que os textos analisados são presentificados conforme discutido no capítulo 

anterior. Há uma forte tendência de valorizar o presente, o atual. Porém, a perenidade ou 

memória não é um recurso evidente na produção do conteúdo selecionado. O que o portal Infonet 

utiliza como recurso para remeter aos textos publicados é inserir no final dos textos alguns links 

de assuntos relacionados, mas não necessariamente com o intuito de facilitar a compreensão. O 

texto Inscrições  para o XVII Fórum de Forró de Aracaju vão até terça-feira25 possui  no final da 

página links cujas matérias relacionadas  intitulam-se Estrutura do Forró Caju começa a ser 

erguida; Programação completa do Forró Caju 2008- Coluna Yara Belchior; Forró Caju; 

Prefeitura divulga as atrações do Forró Caju. O surpreendente é que não há um link sobre a vida e 

obra do cantor Dominguinhos, cantor homenageado na edição do evento. 

  

  

IV-VII- Na hora  

 

A instantaneidade pode ser associada à perenidade no quesito que envolve o tempo. 

Enquanto a perenidade propõe uma permanência do assunto e o seu resgate do passado, a 

instantaneidade lida com o tempo presente. É a disponibilidade de informação a cada minuto, o 

que acelera a atualização dos fenômenos e permite que o receptor acompanhe os acontecimentos 

na medida em que se desenvolvem. É a oportunidade de haver informações novas a cada 

momento. No portal Infonet, a cada hora, três novos textos são publicados. Como mencionado há 

um espaço denominado Plantão onde estão localizadas as últimas notícias. 

                                                 
25 Conteúdo encontrado no  http://infonet.com.br/cultura/ler.asp?id=73705&titulo=cultura 
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O portal não utiliza slogans que expressam a idéia de instantaneidade e nem promessas de 

publicar o conteúdo em menor tempo possível. Os textos não são substituídos por outros em 

poucos segundos como acontece em outros portais e sites que produzem o conteúdo jornalístico 

mais abrangente. Por outro lado, a quantidade do material disponibilizado pelo Portal Infonet 

evidencia um fluxo contínuo que dá uma idéia de atualização. Mas a quantidade e qualidade dos 

textos evidenciam a tentativa de dar um ritmo maior às publicações. Os erros acontecem e o 

portal se retrata no próprio texto informando em nota de rodapé a alteração e o horário da mesma. 

Não há um canal dedicado a esclarecimentos sobre erros ou até mesmo um canal exclusivo onde 

o internauta possa comunicar algo do tipo. 

Esse é o reflexo da sociedade líquida. Luhmann (2005) explica essa realidade e ressalta o 

fato de uma sociedade dita como moderna valorizar o novo e não avaliar a qualidade do mesmo. 

E acrescenta que os meios de comunicação agem de acordo com a dinâmica própria acelerada de 

outros sistemas como a economia, a ciência, entre outros. 

 
“A compulsão de precisar sempre oferecer algo de novo, praticamente neurótica na 

economia, na política, na ciência e na arte (embora ninguém saiba ao certo de onde vem 

o caráter novo do novo e qual deve ser o tamanho de sua reserva), oferece uma evidência 

impressionante desse fato.” (LUHMANN, 2005, p. 45) 

 

Franciscato (2005, p. 114) explica que a instantaneidade refere-se à “ausência de intervalo 

de tempo entre a ocorrência de um evento e a sua transmissão e recepção por um público”.  Para 

discutir a velocidade e a instantaneidade o autor apresenta um contexto histórico em que mostra a 

ampliação de possibilidade de publicação e transmissão de informação em um tempo cada vez 

menor. Para isso, Franciscato (2005) evidencia o sentido de aceleração por meio do telégrafo, 

telefone, televisão e outros. Assim, o autor discute elementos como instantaneidade, 

simultaneidade, periodicidade, novidade e revelação pública. E ao explicar a tendência do 

jornalismo contemporâneo a partir da dimensão temporal, ele ressalta: 

 
“A instantaneidade e a simultaneidade tornam-se experiências temporais concretas em 

alguns processos sistêmicos e relações sociais. Com isso, o jornalismo, por seu 

imperativo de produzir um relato sobre o tempo presente, é afetado por novos fluxos de 

informação, hábitos de leitura e interação social, tendo que redefinir seus modos de atuar 
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socialmente- na verdade, ambos são partes de um processo dinâmico de uma mútua 

constituição de referências temporais.” (FRANCISCATO, 2005, p. 165) 

 

 Essa condição temporal gera uma tensão no fazer jornalístico. Nesse caso, surgem alguns 

problemas entre a instituição jornalística e seu público, mas não significam “a perda deste ‘ethos’ 

da atividade jornalística com relação a seu público” (FRANCISCATO, 2005, p. 173). Com os 

avanços tecnológicos a busca pela atualização e pelo presente ainda é mais evidente. Tendência 

que precisa ser analisada, como propõe (DALMONTE, 2009, p.204): “A idéia do “presenteísmo” 

associada ao Webjornalismo como instância capaz de colocar o leitor em contato direto com os 

fatos, à medida que acontecem, mostra-se ineficaz, visto que o presente relatado não tem 

densidade”. 

 Nem sempre ambos estão relacionados com o tempo real e nem com a instantaneidade. O 

que de fato acontece nos textos do canal de cultura dos meses de abril, maio e junho de 2008 não 

é a existência da instantaneidade, mas em muitos casos há freqüente utilização do presente do 

indicativo para se referir ao passado, presente e futuro.  

 
“A ambigüidade da narrativa jornalística no que tange ao tempo, ou melhor, à 

temporalidade do presente, pode ser observada pela opção de uso do tempo verbal do 

presente do indicativo, independentemente de o fato estar em processo ou de já ter 

ocorrido, o que justificaria o emprego do passado simples.” (DALMONTE, 2009, p.90) 

 

Como já foi dito, muitas matérias não passam de meras informações sobre eventos que 

estariam por ocorrer. São notícias, sim, porém, sem instantaneidade na sua publicação. Eventos 

que acontecem no dia seguinte, mas não em tempo real. Mesmo faltando uma semana para 

acontecer o evento o texto intitula-se Fundação Aperipê promove festival de Curta. O texto 

limita-se a informar o período das inscrições, formas de eleger os vídeos, critérios e formas de 

inscrição, além da premiação, mas não contempla detalhes e elementos que caracterizam a 

proximidade do evento. Os títulos enunciam ações atuais.  

Entretanto a necessidade de simular o presente e atender à demanda da novidade permite 

o surgimento de algumas inconsistências no conteúdo no publicado. O exemplo disso é a 

dificuldade de relacionar o acontecimento e história. O texto aqui mencionado ressalta que é o 1º 

Festival Sergipano de Curtas-Metragens para Televisão – Curta Aperipê. Para isso abordar o 

assunto, ele não apresenta o projeto, link para edital, entre outras informações. Entende-se que 
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presente tem sua importância, mas é um equívoco se não for articulado com o contexto e demais 

desdobramentos. 
“Se o tempo para o jornalismo é o presente, o agora, que coloca o ocorrido e leitor num 

mesmo cenário, é inegável que, a todo momento, este presente presentifica fatos 

passados, determinantes para a fundamentação daquilo que se apresenta como surgindo 

no instante atual. Quando considerada a perspectiva contratual da comunicação, na qual 

se valoriza “aquilo que surge agora”, pode-se, por equívoco reducionista, interpretar tal 

constatação como a preponderância do atualismo. No entanto, o discurso, ao lançar suas 

bases no passado, confere profundidade aos fatos, o que dá densidade ao presente.” 

(DALMONTE, 2009, p.105-106) 

 

O primeiro parágrafo é o único trecho que, mesmo minimamente, descreve o projeto. 

“Estão abertas até o dia 9 de maio as inscrições para o 1º Festival Sergipano de Curtas-Metragens 

para Televisão – Curta Aperipê. Serão selecionados cinco vídeos para serem exibidos na 

programação da Aperipê TV no dia 17 de maio26”. O texto não deixa claro que entre os vídeos 

inscritos, cinco serão selecionados e exibidos na Aperipê TV. Durante a exibição os 

telespectadores poderão votar por telefone ou por email e o mais votado será premiado. Qual a 

expectativa dos organizadores? Qual a importância dessa iniciativa? Estimulará a produção 

audiovisual no estado de Sergipe? Criará um canal na TV em que os telespectadores se 

identifiquem e possam conhecer o que é produzido pelos sergipanos e sobre Sergipe? Qual a 

contribuição dada para o ganhador de participar do Festival Internacional de Curta-Metragem de 

Belo Horizonte? O que isso significa? Já que para votar o público precisa assistir aos vídeos, é 

imprescindível informar o horário de exibição dos mesmos. 

 O agendamento permite abordagem evidentemente informativa, e nesse caso o assunto 

não foi esgotado e nem explorado. Trata-se de inscrições que precisam ser informadas e 

compreendidas para assim haver um interesse por parte de quem lê o texto. Essa também é a 

função do jornalismo. Como já informado aqui, a atividade jornalística também pretende dar 

visibilidade aos produtos culturais e evento do mesmo campo. Em alguns casos, nem a simples 

divulgação é satisfatória.  
“Por outro lado, e em parte destoando um pouco das rotinas produtivas noticiosas, o 

jornalismo cultural acaba por assumir ou deixar-se “guiar” mais fortemente pela lógica 

                                                 
26 Conteúdo encontrado no  http://www.infonet.com.br/cultura/ler.asp?id=72450&titulo=cultural 
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da “divulgação” dos produtos de que fala (tematiza ou agenda), diferenciado-se da 

pluralidade ou imprescindibilidade de contemplar direta e mesmo explicitamente várias 

vozes potencialmente interessadas no assunto pautado.” (GADINI, 2009, p. 266)   

Nesse exemplo é interessante acrescentar que se trata de um assunto pautado pela agência 

do Governo do Estado de Sergipe27. O que se percebe é que há uma pasteurização da informação 

e ainda uma maquiagem do ineditismo. Por outro lado, há publicação de assuntos previstos para 

todo o mês e mesmo assim, as informações são limitadas e não despertam o interesse e a 

mobilização de quem consome o produto. Além disso, “Pela agilidade das redes, as várias 

versões de um mesmo conteúdo cruzam distâncias, que passam a ser meramente geográficas visto 

que possibilitam criar junto ao leitor a “ilusão” de acompanhar o desenvolvimento dos fatos em 

tempo real”. (DALMONTE, 2009, p.135) 

No dia 04 de abril de 2008, o portal publicou o texto Dinho Duarte expõe ‘Queremos 

Amart’ no Sesc em que informa a data início da exposição – o mesmo dia da publicação – e 

período de encerramento, dia 3 de maio de 2008, um mês após a data da publicação. Mesmo 

tendo o acontecimento previsto, a produção jornalística descuida de elementos importantes para 

elucidação do assunto. Não há uma descrição, mesmo que breve, sobre as peças expostas na 

mostra informada. O texto explica que “Os vários quadros espalhados pela parede trazem fotos e 

textos que dizem um pouco sobre o trabalho do artista e da Associação dos Amigos da Arte 

(Amart), da qual ele faz parte e que dá nome à exposição28”. E para tornar ainda maior o suspense 

acrescenta-se o depoimento do artista: “Na verdade, é uma reunião de coisas que eu amei, que eu 

quero que as outras pessoas vejam e também amem”, complementa”. 

Diversos textos analisados seguem a mesma lógica como os seguintes exemplos: 

Fotógrafo expõe ‘Cotidiano’ no Boteco dos Poetas29, Sergipe verá 'Panorama do Cinema 

Mundial'30, 'O Signo da Cidade' será exibido no Curta-SE31, Bené Santana expõe Prisioneiros do 

                                                 
27 Conteúdo encontrado no  http://www.infonet.com.br/cultura/ler.asp?id=72450&titulo=cultural 

28 Conteúdo encontrado no  http://www.infonet.com.br/cultura/ler.asp?id=71955&titulo=cultural 

29 Conteúdo encontrado no  http://www.infonet.com.br/cultura/ler.asp?id=72568&titulo=cultural 

30 Conteúdo encontrado no  http://www.infonet.com.br/cultura/ler.asp?id=71787&titulo=cultural 

31 Conteúdo encontrado no  http://www.infonet.com.br/cultura/ler.asp?id=71890&titulo=cultural 
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Inconsciente32, Rumos das Artes Visuais são discutidos em Aracaju33, Projeto Visitando Acervos 

chega a quarta edição34, NPDOV terá Laboratórios de Edição de Áudio e Vídeo35, Workshop 

sobre processo de montagem de espetáculos36, Gravura de Inverno leva arte da xilogravura para 

Itabaiana e Carmópolis37. Trata-se de textos publicados nos três meses aqui analisados que não 

possuem elementos que caracterizam a instantaneidade ou tempo real e no entanto são publicados 

sem outras angulações, novos olhares e questionamentos, entre outros. 

Ao explicar a cobertura do jornalismo cultural em jornais impressos Gadini (2009, p.92) 

explica: 
“Até mesmo uma matéria aparentemente fria – sobre um livro, disco ou show já 

programado para os próximos dias – acaba sendo investida pela pressão do ritmo 

editorial, que imprime um tempo determinado e, na maioria das vezes, pré-controlado, 

que não pode estourar em muitos minutos, além do limite, sob pena de comprometer o 

fechamento das demais editorias que, por seu turno, também estão “encaixadas” num 

controle prévio do tempo estabelecido para o encerramento da edição do dia.” 

  

A intenção não é quantificar, mas em apenas oito linhas o texto informa sobre 

Manifestações Populares movimentam a Orla de Atalaia:  
“Neste fim de semana, tem mais uma edição do Manifestações Populares, no Centro de 

Arte e Cultura de Sergipe. As manifestações iniciam a partir das 19h. 

Na noite do sábado, 5, acontece uma recreação folclórica com o grupo de teatro 

IACEMA. Em seguida, acontece a apresentação de Trio pé de serra, que leva  o 

autentico forró nordestino para o público presente.   

No domingo, 6, quem for ao Centro de Arte e Cultura de Sergipe, pode conferir o Grupo 

folclórico Guerreiros de Santo Amaro e a cantoria de Mosquito e Heitor. O Centro de 

                                                 
32 Conteúdo encontrado no  http://www.infonet.com.br/cultura/ler.asp?id=72084&titulo=cultural 

33 Conteúdo encontrado no  http://www.infonet.com.br/cultura/ler.asp?id=72007&titulo=cultural 

34 Conteúdo encontrado no  http://infonet.com.br/cultura/ler.asp?id=73445&titulo=cultura 

35 Conteúdo encontrado no  http://infonet.com.br/cultura/ler.asp?id=73590&titulo=cultura 

36 Conteúdo encontrado no  http://www.infonet.com.br/cultura/ler.asp?id=73585&titulo=cultural  

37 Conteúdo encontrado no  http://www.infonet.com.br/cultura/ler.asp?id=74503&titulo=cultural 
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Arte e Cultura de Sergipe fica na Avenida Santos Dumont, s/n – 2ª etapa da Orla de 

Atalaia38.” 

 

 A instantaneidade já foi discutida no capítulo anterior, mas é imprescindível articular a 

abordagem teórica com a realidade encontrada no recorte empírico. Foi abordado que a 

instantaneidade é o elemento que move a produção jornalística no ciberespaço. Ela está associada 

à lógica econômica e, sobretudo, à concorrência. Mas é essa relação que compromete a produção 

da informação. O que deve ser compreendido é que hoje, o internauta é vislumbrado pela 

quantidade de informação e facilidade de acesso. Mas pelo fato de não conseguir acompanhar e 

consumir o que é produzido pela sociedade fluida, amanhã, ele poderá fazer outras escolhas. E 

nesse caso, o diferencial será o conteúdo dinâmico, mas de qualidade, cujo contexto e elementos 

existentes são necessários para a compreensão e conhecimento. 
 

“Vale ponderar que, como todo discurso, o jornalismo também “dialoga” com outras 

vozes presentes, embora nem sempre explícitas, no texto/imagem/título e no imaginário 

coletivo de que é recortado e veicula o produto jornal como produção simbólica. 

Referências diretas ou indiretas à memória política, valores, provérbios, obras literárias 

ou fílmicas, lembranças históricas e afins, além das vozes dos atores sociais que se 

fazem presentes nos produtos, são assim, importantes marcas que imprimem a polifonia 

discursiva à produção jornalística.” (GADINI, 2009, p.266)   

 

 O que se observa no portal Infonet é que há mais divulgação de eventos, exposições, 

lançamentos, mas pouca pluralidade, detalhes e desdobramentos que deixem “marcas do 

imaginário coletivo”. A instantaneidade é a força que motiva a produção jornalística da internet, 

mas nem sempre ela justifica a elaboração de informações destoantes e superficiais. No caso do 

portal Infonet, não há incidência de assuntos publicados em “tempo real”, por isso essa não é a 

razão para abordar superficialmente as expressões culturais em Sergipe.  

 Essa tendência reforça a função técnica do jornalista. Ele deixa de ser narrador, 

comentarista e analista e assume atividades que demandam agilidade para manusear comandos e 

produzir um texto condizente com o contexto da sociedade imediatista.  

 

                                                 
38 Conteúdo encontrado no  http://www.infonet.com.br/cultura/ler.asp?id=71926&titulo=cultural 
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“a informação produzida e circulante nas redes, incide adicionalmente sobre o papel 

histórico do jornalista não só como um “contador de histórias” (repórter), mas também 

como um “explicador do mundo” (analista/comentarista). Essas funções, hoje em dia 

prejudicadas com o desencanto e a crise dos metarrelatos, puseram em descrédito todos 

aqueles que outrora batalhavam por revelar uma verdade, uma explicação, a “chave” dos 

acontecimentos.” (MARCONDES FILHO, 2009, p. 36) 

 

 A instantaneidade pode até ser a força que gera e entusiasma a produção da informação, 

mas ela não pode ser o elemento que destoa do conhecimento. O receio da defasagem deve ser 

repensado, pois ela não é sempre causada pelo tempo, mas também pela superficialidade e 

incapacidade de esgotar o assunto por meio de recursos, contexto, pesquisa, entre outros. 
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V- Considerações Finais 

 
Em tempos em que as tecnologias alteram significativamente as relações sociais e a 

produtividade, é imprescindível repensar a informação e conhecimento no ciberespaço. A 

disseminação da informação tem aflorado e marcado a essa era. Entretanto, na contramão dessa 

velocidade há a lentidão da comunicação, pois é cada vez mais evidente elementos que 

proporcionam a incomunicação. Um paradoxo se considerar que há mais facilidades para 

transmitir e muito mais dificuldades em comunicar e tornar a informação absorvida. A sociedade 

líquido-moderna é movida pela velocidade e o tempo efêmero. Essa lógica também é presente na 

produção da informação. Portanto, a instantaneidade é responsável pela cobertura e abordagem 

precária das informações.  

A internet evidencia bem esse contexto. A obesidade informacional é o cenário da 

informação na sociedade líquida. A miséria informacional é o resultado da busca incessante pelo 

novo em detrimento da construção da informação contextualizada, historicizada e até mesmo 

multimídia. Essas características evidenciam a potencialidade da internet no sentido de permitir a 

comunicação, o conhecimento e a inteligência coletiva.   

As informações são produzidas em surpreendentes escalas e bombardeadas no 

ciberespaço entre consumidores ávidos pelo novo e pelo imediato. É certo de que essa é a 

tendência da sociedade. É preciso demonstrar a importância de compreender a tendência da vida 

social, hábitos e mudanças como também problematizar a relação entre informação e 

conhecimento em um ambiente tão propício à reflexão, discussão, liberdade, mas que ainda é 

permeado pelo fascínio da velocidade que reduz o tempo de estar, ser e fazer. 

A demanda e o público estão fortemente relacionados a este cenário. E jornalismo 

também vivencia essa efemeridade. As notícias se adaptaram e hoje, elas são representadas por 

regras que a tornam uma isca fácil para o perfil dos internautas. O portal Infonet assume essa 

postura ao produzir uma quantidade de notícias em um tempo já estipulado. O que se observa é 

que os textos não esgotam as expressões culturais abordadas e nem produzem um conteúdo da 

internet, cujas ferramentas potencializam o texto e podem até gerar o conhecimento. 

A pesquisa optou por analisar os textos por meio dos elementos que caracterizam a 

internet e que permitem o compartilhamento das informações, estimulam a reflexão, o 

conhecimento e a inteligência coletiva. A maioria dos textos ainda herda elementos tradicionais 

dos outros meios, a exemplo do lead, do texto limitado pelo espaço e a utilização de imagens. Os 
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três meses analisados não apresentam um conteúdo com formato de internet. Fale-se em 

inovações, mas a trajetória da dimensão da informação da internet não é proporcional às 

possibilidades de construção do conhecimento. Tempo e espaço sinalizam uma tendência fluida 

em que não mínimas as negociações de sentidos que são estabelecidos nos textos publicados. 

Além do texto aprofundado, os elementos empíricos coletados por meio da pesquisa 

identificam a necessidade de um estudo e implementação de novos produtos e formatos (áudio, 

vídeo,texto, infográfico, fotografia, entre outros). Certamente essa tarefa e investimento precisam 

de suporte e de uma equipe multidisciplinar, mas isso acontece em qualquer inovação. 

O ciberespaço precisa conquistar sua autonomia e legitimidade. As limitações 

operacionais não devem limitar e mutilar um ambiente com potencial expressivo. É certo que a 

internet hoje incorpora funções bem diferentes das que assumiu inicialmente. Na Guerra Fria, a 

invenção da internet foi resultado da necessidade de armazenar informações e depois, por medida 

de segurança, envia-las para outros centros. Então se pode afirmar que ela está passando por uma 

fase, pois se acredita que ele pode executar e possibilitar muito mais do que se faz hoje. 

Provavelmente amanhã, ela se legitime e permita de fato o compartilhamento do saber, a 

construção do conhecimento, até então previsto e especulado. 

O jornalismo sofre a lógica econômica, a concorrência e peca pela fragilidade da 

informação e pasteurização de textos de assessorias. Nesse sentido, o excesso de informação 

provoca a banalização da mesma. Não há verdade, legitimidade e nem credibilidade no que é 

produzido na internet. É preciso cuidado para não considerarem a informação-circo. As pessoas 

podem não ver mais sentido na quantidade de informação que é produzida. O acessível nem 

sempre é compreensível. É preciso outros elementos para dar sentido à informação. E esse 

elemento, certamente não é excesso de textos. 

Essa enxurrada informacional fascina muitos usuários. Mas a tendência é que esse 

encanto se transforme no inverso. Os gêneros podem e precisam ser explorados mais 

profundamente. A construção da narrativa jornalística da internet a partir das características do 

meio precisa ser repensada. Além disso, o ciberespaço precisa trilhar novos caminhos e 

desenvolver conteúdos que prendam o internauta por mais tempo.  

As expressões culturais foram o recorte escolhido para essa pesquisa com a finalidade de 

contrapor o cenário da produção da informação marcado pela velocidade e efemeridade. 

Possivelmente, seria oportuno abordar política e economia aqui tendo em vista que são assuntos 
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factuais e justificaria a necessidade de publicar o quanto antes, mesmo sem o tempo necessário 

para contextualizar e desdobrar os assuntos. Entretanto, o canal dedicado à Cultura no Portal 

Infonet valoriza o presente, explora a noticiabilidade e divulgação de eventos e abre mão de 

elementos como memória, hipertextualidade, entre outros necessários para a produção do 

jornalismo cultural de qualidade.  

Os indivíduos da sociedade líquido-moderna precisam reavaliar eticamente as formas de 

produção de conhecimentos e informação, pois a fé absoluta na ideologia tecnológica causa 

problemas para a condição humana. O receio da defasagem precisa ser transformado em desejo 

de compartilhar e construir saberes, culturas, conhecimentos e compreensão.  

Considerando que o conhecimento é um sistema aberto, essa dissertação também está 

inacabada e apta a sofrer alterações por parte de quem a ler a qualquer tempo e contexto. A 

proposta foi discutir a informação e o conhecimento em uma sociedade que ainda não se deu 

conta das conseqüências da miséria informacional acelerada pela velocidade proposta pela 

sociedade líquida. A certeza que se tem que a incerteza sempre vai pairar não somente no âmbito 

desta pesquisa, mas nos aspectos sociais, biológicos, culturais, entre outros. 

“Quanto mais conhece e compreende, mais é capaz, reconhecendo justamente as sujeições 

que pesam sobre a busca do verdadeiro, de dedicar-se à sua procura, e através disso de 

relativamente emancipar-se das suas condições de formação” (MORIN, 2008, p.33). O 

conhecimento é norteado pela lógica do inacabado porque se supõe que o indivíduo deve estar 

sempre em busca de elucidar e dar sentido ao mundo. 

O conhecimento emancipa, perturba e modifica. Por isso, os indivíduos precisam ser 

computantes, cogitantes e capazes de conceber. “O conhecimento pode relativamente emancipar-

se numa vida humana, mas não conseguiria libertar-se da vida: conhece-se para viver; depois, 

quando o conhecimento se emancipa, vive-se para conhecer”. (MORIN, 2008, p.225) É tempo de 

agir. Morin já afirmou que o atraso foi diagnosticado, mas “a possibilidade de futuro baseia-se no 

que representa o nosso presente” (MORIN, 2008, p.261). Portanto, não adianta uma cabeça cheia 

se ela não for bem feita. 
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Apêndice A 

Infonet.com: Classificação do Conteúdo  

 

Data Título Gênero Assunto Símbolos Resumo 
01/04/2008 Exposição Aracaju no 

Tempo do Cólera continua 
em cartaz 

Notícia Exposição 
Aracaju no 
Tempo do Cólera 

Arquivo Público, 
mostra, banners 

O texto traz informações a respeito 
da mostra e algumas informações 
sobre o que seria o evento. 

29/04/2008 Muhse promove mostra e 
discussão de filme 

Notícia Muhse promove 
mostra e 
discussão de 
filme 

Cinema, projeto TV 
Escola 

Informações sobre o evento para os 
interessados. Também dá um 
apanhado sobre a presença do 
professor da UFS que estaria 
presente no evento. 

29/04/2008 Aracaju sedia Fórum de 
Secretários de Cultura do 
Nordeste  

Notícia Fórum de 
Secretários de 
Cultura do 
Nordeste 

Secretaria de Cultura, 
secretários, cultura, 
encontro 

A matéria dá informações sobre o 
encontro, faz um apanhado 
superficial  sobre o que ocorrerá. 

02/04/2008 Biblioteca infantil tem 
apenas 500 visitas por mês 

Notícia Biblioteca infantil 
tem apenas 500 
visitas por mês 

Biblioteca, livros, 
crianças 

Sobre a biblioteca e a pouca 
quantidade de visitas mensais. 
Também fala sobre o público que 
tem freqüentado o local e sobre o 
dia do livro infantil 

30/04/2008 Mallet abre exposição 
nesta quarta-feira 

Notícia Exposição do 
artista plástico 

Exposição, arte, 
bonecos 

Informações sobre a exposição, 
sobre o artista e sobre o tipo de 
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Mallet trabalho que será apresentado. 

24/04/2008 Fundação Aperipê 
promove festival de Curta 

Notícia Fundação Aperipê 
promove festival 
de Curta 

 Informações sobre o festival, como 
inscrições, formas de votação e 
premiação para os vencedores. 

04/04/2008 Dinho Duarte expõe 
‘Queremos Amart’ no 
Sesc 

Notícia Exposição de 
Dinho Duarte 

Arte, obras, artista Apanhado geral sobre a exposição. 
Comentários do artista mostram os 
rumos  da mostra depois de sair do 
SESC. 

04/04/2008 Garota Micarana será 
escolhida neste sábado 

Notícia Escolha da Garota 
Micarana 

Micareta, beleza, 
concurso 

O texto fala da Micarana – micareta 
de Itabaiana, também sobre a 
competição que elegerá a Garota 
Micarana. Traz informações sobre a 
festa e sobre o concurso. 

05/04/2008 NXzero se apresenta em 
Aracaju neste sábado 

Notícia Show da banda 
NXzero 

Música, show, 
adolescentes 

Traz informações sobre a 
apresentação em si, mas explora o 
lado das fãs, fala das meninas, de 
como conheceram a banda e do que 
mais gostam.  

05/04/2008 Manifestações Populares 
movimentam a Orla de 
Atalaia 

Notícia Manifestações 
Populares 
movimentam a 
Orla de Atalaia 

Folclore, teatro, forró 
pé-de-serra 

Informações sobre mais uma edição 
projeto Manifestações Populares 
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07/04/2008 Fundo recebe projetos para 
festejos juninos 

Notícia Fundo recebe 
projetos para 
festejos juninos 

São João, cultura, arte Informações sobre o auxílio 
financeiro dado a grupos culturais e 
a abertura para recebimento dos 
projetos. 

25/04/2008 Curta-SE vai transmitir 
debate pela internet 

Notícia  Transmissão de 
debate pela 
internet 

Cinema, debate, 
internet 

O texto fala da transmissão do 
debate no site do evento, além de 
trazer informações sobre o Curta-
SE  e sobre a atuação da TV 
Pública 

25/04/2008 Fotógrafo expõe 
‘Cotidiano’ no Boteco dos 
Poetas 

Notícia Exposição de 
fotografia 

Arte, música, 
fotografia 

Informações sobre a exposição, 
além de uma breve fala do 
fotógrafo. 

03/04/2008 Sergipe verá 'Panorama do 
Cinema Mundial’ 

Notícia Mostra de cinema 
'Panorama do 
Cinema Mundial’ 

Cinema, arte, filmes Texto fala a mostra de cinema. Traz 
apenas informações e a 
programação do evento 

08/04/2008 'O Signo da Cidade' será 
exibido no Curta-SE 

Notícia Exibição de filme 
no Curta-SE 

Cinema, filme, Curta-
SE 

Informações sobre o filme que será 
exibido e sobre a premiação à qual 
irá concorrer 

08/04/2008 CTO apresenta espetáculo 
no Lourival Batista 

Notícia CTO apresenta 
espetáculo no 
Lourival Batista 

Teatro, arte, peça Texto fala sobre a apresentação do 
espetáculo que mostra a 
discriminação do idoso no 
transporte urbano.  
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05/04/2008 Somese exibe Obrigado 
por Fumar 

Notícia Exibição de filme 
pelo Cine Club  

Cinema, cultura, 
comédia 

Informações sobre a exibição do 
filme, além de trazer uma breve 
sinopse 

17/04/2008 Bené Santana expõe 
Prisioneiros do 
Inconsciente 

Notícia Mostra de arte 
Prisioneiros do 
Inconsciente 

Arte, pintura, artista Texto aborda a exposição de arte. 
Fala sobre a inspiração e a 
fundamentação da mostra 

24/04/2008 Inscrições para oficina de 
figurino do 'O Senhor do 
Labirinto' 

Notícia Oficina de 
figurino do 'O 
Senhor do 
Labirinto' 

Cinema, figurino, arte Informações a respeito da oficina, 
inscrições, ministrantes e 
programação completa. 

11/04/2008 Usina Teatro-Bar abre 
inscrições para oficinas 

Notícia Usina Teatro-Bar 
abre inscrições 
para oficinas 

Arte, música, teatro, 
curso 

O texto traz informações sobre a 
oficina realizada pelo Usina Tatro-
Bar, além de dar informações sobre 
forma de inscrição e metodologia, 
traz um comentário de um dos 
idealizadores 

11/04/2008 Mostra 'Panorama do 
Cinema Mundial' 
prossegue no Cinemark 

Notícia Mostra 'Panorama 
do Cinema 
Mundial' 
prossegue no 
Cinemark 

Cinema, mostra Informações sobre os próximos dias 
da mostra de cinema, filmes 
exibidos  e um quadro com a 
programação do evento 

10/04/2008 Morre Adelino 
Nascimento, um dos 

Notícia Morte de Adelino Morte, música, artista O texto fala sobre  amorte do 
artista, faz um breve relato de quem 
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ícones da música brega Nascimento era e informa onde será o 
sepultamento 

14/04/2008 Inscrições para oficinas do 
Curta-SE começam 
segunda 

Notícia Inscrições para 
oficinas do Curta-
SE  

Cinema, arte, Curta-
SE 

Informações sobre as oficinas e 
dados sobre seus ministrantes. O 
texto também dá os meios para 
quem deseja efetuar a inscrição 

12/04/2008 Flávio Bauraqui fala sobre 
seu novo personagem 
Arthur Bispo do Rosário 

Entrevista  Entrevista com o 
ator Flávio 
Bauraqui 

Cinema, arte, cultura Entrevista explora a opinião do ator 
no que diz respeito ao seu trabalho, 
suas expectativas e características  

10/04/2008 Governo e Banese 
patrocinam 'O Senhor do 
Labirinto' 

Notícia Governo e Banese 
patrocinam 'O 
Senhor do 
Labirinto' 

Cinema, arte, 
patrocínio 

O governo de Sergipe e o Banese 
patrocinam filme ‘O Senhor do 
Labirinto’ que contará a história do 
sergipano Arthur Bispo do Rosário. 
O texto traz comentários do 
governador, este acredita que o 
filme será importante para o estado 

15/04/2008 Rumos das Artes Visuais 
são discutidos em Aracaju 

Notícia Programa Rumos 
Artes Visuais 
2008-2009 

Artes visuais, debate, 
cultura 

O texto traz informações sobre o 
debate realizado pelo programa. 
Além de mostrar o objetivo do 
evento, dá informações sobre a 
participação 

15/04/2008 Mostra reúne principais Notícia Exposição 
Mestres da 

Arte, exposição, Informações a respeito da mostra 
artística. Fala sobre como as 
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pintores sergipanos 

 

Pintura Sergipana cultura escolas podem agendar visitas e diz 
o que será exibido. Comentários da 
coordenadora do Espaço Cultural 
Yázigi 

14/04/2008 Mostra de Dança começa 
nesta quinta 

Notícia Mostra Sergipana 
de Dança  

Dança, arte, 
espetáculo 

Informações sobre o espetáculo no 
TTB. Além de trazer a 
programação completa, fala sobre a 
presença de especialistas que irão 
acompanhar e avaliar o espetáculo 

18/04/2008 Yerma terá mais três 
apresentações 

Notícias Apresentações de 
peça teatral 

Teatro, cultura, 
espetáculo 

Texto fala das apresentações que 
ocorrerão no Centro de 
Criatividade. Também traz um 
breve resumo do texto da peça 

18/04/2008 I Mostra de Quadrilha 
Junina acontece no 
Gonzagão 

Notícia Mostra de 
Quadrilha Junina 

Quadrilha, dança, São 
João 

O Grupo Cultural Unidos em Asa 
Branca promove a Mostra de 
Quadrilha para comemorar seus 28 
anos e traz a participação de artistas 
da terra.  

18/04/2008 Populações indígenas no 
Museu do Homem 
Sergipano 

Notícia Exposição 
‘Populações 
indígenas: dos 
contatos do 
descobrimento 
aos 

Arte, painéis, índios Informações sobre o acontecimento 
da exposição, além de mostrar seu 
objetivo e que tipo de material será 
exibido 
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remanescentes 
xokó em Sergipe’ 

17/04/2008 Biblioteca Ivone Menezes 
comemora Dia do Índio 

Notícia Biblioteca Ivone 
Menezes 
comemora Dia do 
Índio 

Índio, cultura, 
exposição 

Texto traz informações sobre a 
programação especial da biblioteca, 
além de expor os objetivos da 
comemoração 

19/04/2008 Chiko Queiroga e Antônio 
Rogério completam 10 
anos de dupla 

Entrevista Dupla musical 
comemora 10 
anos 

Música, arte A Entrevista aborda a turnê de 
comemoração, as expectativas para 
o futuro e os projetos da dupla 

19/04/2008 José o Rei dos Sonhos é 
apresentado no Teatro 
Atheneu 

Entrevista Apresentação de 
peça teatral 

Teatro, espetáculo O texto fala da peça, traz um breve 
resumo e dá informações para quem 
deseja adquirir os ingressos 

22/04/2008 Wagner Ribeiro lança livro 
no Cantinho Cultural dos 
Correios 

Notícia Lançamento do 
livro de Wagner 
Ribeiro 

Cultura, livro, leitura Informações sobre o evento 
Cantinho Cultural dos Correios 
onde ocorrerá o lançamento do 
livro e recitais de poesias 

22/04/2008 Abertura oficial do Curta-
SE será nesta terça 

Notícia Abertura oficial 
do Curta-SE 

Cinema, festival Informações sobre a abertura do 
festival e descrição da programação 
de abertura 

23/04/2008 Terceira edição do 
Domingo no Parque 
acontece neste final de 

Notícia Projeto Domingo 
no Parque 

Música, arte, cultura Informações sobre a abertura do 
projeto e apresentação da orquestra 
sinfônica  
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semana 

24/04/2008 Micarana 2008 começa 
nesta quinta 

Notícia Micareta de 
Itabaiana 

Música, festa, 
micareta 

Informações e programação da 
festa. Também fala sobre as 
medidas de segurança que serão 
tomadas nessa edição do evento 

25/04/2008 Decalque é apresentado no 
TTB neste sábado 

Notícia Apresentação do 
espetáculo de 
dança Decalque 

Dança, arte, 
espetáculo 

Informações sobre a apresentação, 
horários e venda dos ingressos. 
Texto também traz informações 
sobre a composição do espetáculo e 
sua inspiração 

26/04/2008 Cinema de graça neste 
final de semana 

Notícia Projeto Cinearte 
Sarau Petrobras 
no Bugio 

Cinema, arte O texto fala sobre as apresentações 
gratuitas de filmes em praças 
públicas. Fala dos próximos locais 
de exibição e informa horários 

23/04/2008 ‘Verdadeira Imagem’ será 
exibido nesta quarta no 
Curta-SE 

Notícia Exibição de filme 
no Curta-SE 

Cinema, Curta-SE Informações sobre exibição de 
curta-metragem inspirado em festa 
típica sergipana. O texto traz uma 
sinopse. 

31/05/2008 Inscrições para o VII 
Fórum de Forró de 
Aracaju vão até terça-feira 

Notícia VII Fórum de 
Forró de Aracaju 

São João, forró O texto fala sobre o evento que terá 
Domiguinhos como homenageado, 
além de trazer uma breve biografia 
sobre ele 

31/05/2008 Baile das Debutantes da Notícia Baile das Festa, música, 
debutantes 

Informações sobre a festa, atrações 
da noite e venda de mesas 
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Melhor Idade no dia 31 Debutantes da 
Melhor Idade 

30/05/2008 Projeto Visitando Acervos 
chega à quarta edição 

Notícia Projeto Visitando 
Acervos 

Arte, obras, cultura Informações sobre a exposição de 
arte, seu objetivo e programação da 
noite de abertura  

30/05/2008 Biblioteca móvel chega a 
São Cristóvão 

Notícia Biblioteca móvel 
chega a São 
Cristóvão 

Livros, obras, 
biblioteca 

Informações sobre a estada da 
Biblioteca em São Cristóvão. O 
texto fala sobre o funcionamento e 
o que é oferecido na biblioteca 

30/05/2008 Inscrições abertas para 
figuração de filme 

Notícia Inscrições abertas 
para figuração de 
filme 

Filme, cinema, 
figuração 

Informações para quem deseja ser 
figurante no filme ‘O Senhor dos 
Labirintos’ 

 

30/05/2008 Reggae e Rastafarianismo 
serão debatidos neste 
sábado 

Notícia Reggae e 
Rastafarianismo 
serão debatidos 
em evento 

Negro, debate, cultura 
negra 

O texto fala sobre o evento que terá 
como foco a cultura negra. Traz 
comentários do coordenador do 
evento e uma breve descrição da 
Associação Abaô 

29/05/2008 João Ventura lança CD Foi 
Declarado o Samba 

Notícia Lançamento do 
CD Foi Declarado 
o Samba 

Música, samba Informações sobre o CD e sobre 
seu lançamento. Traz também uma 
breve biografia do artista João 
Ventura 
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29/05/2008 NPDOV terá Laboratórios 
de Edição de Áudio e 
Vídeo 

Notícia NPDOV terá 
Laboratórios de 
Edição de Áudio 
e Vídeo 

(?) Informações sobre a solenidade de 
inauguração dos laboratórios do 
NPDOV. 

29/05/2008 Domingos Pascoal lança 
'Experimente Mudar' 

Notícia Lançamento do 
livro 
‘Experimente 
Mudar’ 

Livro, cultura, evento Informações sobre o livro, 
lançamento e autor. O texto traz 
comentários de entrevista com o 
autor  

29/05/2008 Artista Menna Barreto 
apresenta seus gicleés em 
Aracaju 

Notícia Apresentação dos 
gicleés de Menna 
Barreto 

Arte, obras, exposição Informações sobre a exposição de 
arte, o trabalho da artista, seu 
reconhecimento e sobre as técnicas 
utilizadas no seu trabalho 

28/05/2008 Concerto especial em 
homenagem a UFS 

Notícia Concerto especial 
em homenagem a 
UFS 

Música, concerto, 
homenagem 

O texto fala da apresentação do 
Conjunto de Música Antiga 
Renantique que faz apresentação 
em homenagem ao 40 anos da UFS. 
Além disso, fala do repertório da 
apresentação 

28/05/2008 Reginaldo Rossi no V 
Forró dos Advogados 

Notícia Reginaldo Rossi 
no V Forró dos 
Advogados 

Música, forró Informações sobre a apresentação 
do cantor 

28/05/2008 Projeto Leitura Dramática 
homenageia César 

Notícia Projeto Leitura 
Dramática 

Leitura, livros, cultura Informações sobre o projeto que é 
realizado no Teatro Atheneu, 
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Macieira homenageia César 
Macieira 

também fala dos objetivos do 
evento 

27/05/2008 Fundação Aperipê lança 
DOCTV IV 

Notícia Fundação Aperipê 
lança DOCTV IV 

Documentários, vídeo Informações sobre o DOCTV, 
premiação, realização e 
reconhecimentos dados ao projeto 

26/05/2008 Bibliotecas realizam 
concurso de casal caipira 

Notícia Bibliotecas 
realizam concurso 
de casal caipira 

São João Informações sobre o Concurso 
Infanto-Juvenil de Casal Caipira, 
forma de inscrição e premiação 

26/05/2008 Polícia Militar promove 
show beneficente 

Notícia Polícia Militar 
promove show 
beneficente 

Música, Polícia 
Militar 

Informações sobre o show 
promovido pela PM e sobre a 
iniciativa do evento 

26/05/2008 Exposição de artesanato 
no mirante da 13 de Julho 

Notícia Exposição de 
artesanato no 
mirante da 13 de 
Julho 

Artesanato, exposição Informações sobre as irmãs-artistas 
e sobre a exposição de seus 
trabalhos 

24/05/2008 ‘Experimente Mudar’ terá 
pré-lançamento na 
segunda 

Notícia Lançamento do 
livro 
‘Experimente 
Mudar’ 

Livro, lançamento, 
autor 

Informações sobre o evento de 
lançamento do livro e uma breve 
biografia do autor 

23/05/2008 Encontro debate os temas 
Reggae e Rastafarianismo 

Notícia Encontro debate 
os temas Reggae 
e Rastafarianismo 

Cultura negra, reggae, 
rastafarianismo  

Informações sobre o encontro, a 
iniciativa, objetivos, abordagem e 
meios para inscrição. 
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23/05/2008 Rock Sertão em Nossa 
Senhora da Glória 

Notícia Rock Sertão em 
Nossa Senhora da 
Glória 

Música, rock Informações sobre o evento que 
está na 3ª edição. Também traz 
entrevista com uma das bandas 
participantes e programação 
completa 

23/05/2008 Orquestra Sinfônica se 
apresenta nesta sexta 

Notícia Apresentação da 
Orquestra 
Sinfônica 

Música, maestro  Informações sobre a apresentação 
no TTB e biografia do maestro da 
Orquestra 

21/05/2008 Fotografia, Música e Artes 
Plásticas nos Correios 

Notícia Exposição 
Cantinho Cultural 

Arte, fotografia, 
pintura 

Informações sobre o evento e breve 
apresentação dos artistas 

20/05/2008 Aperipê promove encontro 
com produtores 
independentes 

Notícia Aperipê promove 
encontro com 
produtores 
independentes 

(?) O texto fala sobre o encontro, 
expectativas, público-alvo, 
presenças ilustres e objetivos do 
evento 

19/05/2008 Livro para os pais será 
lançado dia 20 

Notícia Lançamento de 
livro voltado aos 
pais 

Livro, pais Informações sobre o lançamento do 
livro e seu conteúdo 

19/05/2008 Evento discute políticas 
para leitura 

Notícia Videoconferência 
que discute 
políticas para 
leitura 

Leitura, 
videoconferência 

Informações sobre 
Videoconferência no BNB que 
discute políticas culturais para 
leitura, apoiada pelo MinC. 
Também traz informações sobre a 
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inscrição 

19/05/2008 Secretaria de Cultura faz 
debate sobre editais 

Notícia Secretaria de 
Cultura faz debate 
sobre editais 

(?) Informações (3 linhas) sobre o 
evento 

19/05/2008 Oficina de gravura 
acontece em Itabaiana 

Notícia Projeto Gravura 
de Inverno 

Desenho, xilogravura, 
arte 

Informações sobre a oficina, 
ministrante, inscrições e objetivos 
do evento 

17/05/2008 Evento comemora Dia 
Internacional dos Museus 

Notícia Evento comemora 
Dia Internacional 
dos Museus 

Museus, arte Informações sobre a programação 
‘Os Museus vão ao Parque’. O 
texto fala dos objetivos e do 
material apresentado 

17/05/2008 Ator sergipano participa 
de novela da Globo 

Notícia Ator sergipano 
participa de 
novela da Globo 

Novela, televisão, ator O texto fala sobre a contratação do 
sergipano Samuel de Assis pela 
Rede Globo. Também traz 
comentários do ator 

16/05/2008 Os Três Porquinhos no 
TTB 

Notícia Apresentação de 
Os Três 
Porquinhos no 
TTB 

Teatro, crianças Informações sobre apresentação do 
espetáculo, enredo e perspectiva da 
nova montagem 

15/05/2008 'Fotos, Flores, Estrelas e 
Reação' na Assembléia 
Legislativa 

Notícia Mostra de Arte 
'Fotos, Flores, 
Estrelas e Reação' 

Arte, exposição Informações sobre a Mostra de Arte 
e sobre a programação da noite de 
abertura 
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15/05/2008 Espetáculo ‘Este é o meu 
lugar!’ faz apresentação 
única no TTB 

Notícia Apresentação do 
espetáculo 
musical ‘Este é o 
meu lugar!’ 

Música, criança, 
Recriando 

Informações sobre a apresentação 
do musical e sua idealização  

15/05/2008 Ana Medina chega hoje à 
Academia Sergipana de 
Letras 

Notícia Ana Medina 
chega hoje à 
Academia 
Sergipana de 
Letras 

Literatura, Letras, 
cultura 

O texto fala sobre a entrada de Ana 
Medina na Academia Sergipana de 
Letras, seus antecedentes e um 
pouco de sua obra 

14/05/2008 Muhse promove palestra 
sobre a importância do 
museu 

Notícia Muhse promove 
palestra sobre a 
importância do 
museu 

Museus, palestra Informações sobre a comemoração 
da Semana Nacional de Museus, 
bem como sua programação pelo 
país 

14/05/2008 Companhia Muleke em 
cartaz no Lourival Batista 
pelo Projeto Temporadas 

Notícia Companhia 
Muleke em cartaz 
no Lourival 
Batista pelo 
Projeto 
Temporadas 

Teatro, preservação 
ambiental 

Informações sobre a peça 
apresentada na segunda parte do 
Projeto Temporadas 

13/05/2008 NPDOV promove ‘Quarta 
às Quatro’ 

Notícia Projeto ‘Quarta às 
Quatro’ 

Cinema, palestras Informações sobre o projeto 
‘Quarta à Quatro’ que traz palestras 
voltadas à área cinematográfica 
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12/05/2008 Documentários Sertão 
Glauber serão exibidos 

Notícia Documentários 
Sertão Glauber 
serão exibidos 

Cinema, sertão Informações sobre a exibição da 
série ‘Sertão Glauber’ pela TV 
Aperipê, seu conteúdo e produção 

12/05/2008 Banheiro do Papa em 
cartaz em Aracaju 

Notícia Exibição do filme 
‘Banheiro do 
Papa’ 

Cinema Informações sobre a exibição do 
filme uruguaio Banheiro do Papa e 
comentário do coordenador do Cine 
Cult 

09/05/2008 Sandra Simões se 
apresenta em Aracaju 

Notícia Apresentação da 
cantora Sandra 
Simões 

Música Informações sobre a apresentação 
da cantora baiana, sua formação e 
trajetória musical 

08/05/2008 'O Chá das Oito' está em 
cartaz no Teatro Atheneu 

Notícia Apresentação da 
peça ‘O Chá das 
Oito’ 

Teatro, livro Informações sobre o espetáculo, 
apresentação, enredo e inspiração. 
Também traz comentários da autora 
Lília Rocha 

08/05/2008 VI Mostra de Orquídeas 
acontece de 9 a 11 

Notícia VI Mostra de 
Orquídeas  

Orquídeas Informações sobre a mostra e as 
participações que trará 

08/05/2008 Orquestra faz concerto 
homenageando os 40 anos 
da UFS 

Notícia Orquestra faz 
concerto 
homenageando os 
40 anos da UFS 

Música, orquestra Informações sobre apresentação da 
Orquestra Sinfônica em 
comemoração aos 40 anos da UFS 

07/05/2008 NPDOV realiza curso em 
Audiovisual 

Notícia NPDOV realiza 
curso em 

Audiovisual Informações sobre o início das 
aulas do II Módulo da segunda 
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Audiovisual turma do curso de ‘Capacitação e 
Formação em Audiovisual 

07/05/2008 Projeto Temporadas traz 
teatro do interior para a 
capital 

Notícia Projeto 
Temporadas traz 
teatro do interior 
para a capital 

Teatro, arte Informações sobre as apresentações 
do Projeto Temporadas e um breve 
histórico do projeto 

07/05/2008 Galeria do Sesc abriga 
'Liberdade, liberdade...'  

Notícia Mostra 
‘Liberdade, 
liberdade...’ 

Teatro, poesia, 
fotografia 

Informações sobre a mostra, seu 
objetivo, os artistas e a 
programação de abertura  

06/05/2008 Aperipê patrocina 
documentário na série 
DOCTV 

Notícia Aperipê patrocina 
documentário na 
série DOCTV 

Documentário, 
DOCTV 

Iniciativa de apoio da TV Aperipê 
ao DOCTV fará com que o 
investimento no estado seja de R$ 
220 mil 

06/05/2008 Banda Maria Scombona 
lança blog 

Notícia Banda Maria 
Scombona lança 
blog 

Internet, música Informações sobre a criação do 
blog e agenda da banda 

06/05/2008 Cine Sesc dedica especial 
a Charles Chaplin 

Notícia Cine Sesc dedica 
especial a Charles 
Chaplin 

Cinema, Charles 
Chaplin 

Informações sobre a apresentação e 
programação completa 

05/05/2008 Sated/SE realiza votação 
para presidente 

Notícia Sated/SE realiza 
votação para 
presidente 

(?) Informações sobre a eleição, 
interesses das chapas, informações 
sobre um dos candidatos à 
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presidência e esclarecimento sobre 
o que seria a Sated 

05/05/2008 Encontro informa sobre 
editais para circo 

Notícia Encontro informa 
sobre editais para 
circo 

Circo, arte Informações sobre a reunião, 
público-alvo. Também fala sobre os 
editais abertos, Prêmio Funarte e 
Bolsa Funarte 

03/05/2008 Maruim comemora 154 
anos com festa 

Notícia Maruim 
comemora 154 
anos com festa 

Música, festa  Informações sobre a programação 
do aniversário de 154 anos da 
cidade de Maruim 

02/05/2008 Eletro Free Samba Reggae 
acontece neste sábado 

Notícia Eletro Free 
Samba Reggae  

Samba, reggae, 
música eletrônica 

Informações sobre a festa, 
objetivos, ingressos e atrações 

02/05/2008 Estância comemora 160 
anos com festa 

Notícia Estância 
comemora 160 
anos com festa 

Música, aniversário Informações sobre a programação 
de aniversário da cidade de 
Estância 

27/05/2008 Samba Universitário atrai 
público em Aracaju 

Especial Samba 
Universitário atrai 
público em 
Aracaju 

Música, samba, jovens O texto fala sobre esse estilo 
musical e traz entrevista com 
membros das bandas mais 
conhecidas no segmento 

21/05/2008 Chico César de volta a 
Aracaju no MPB Petrobras 

Entrevista Chico César de 
volta a Aracaju no 
MPB Petrobras 

Música, MPB Entrevista com o cantor e 
compositor Chico César sobre seu 
trabalho atual, seus planos e seu 
próximo trabalho 
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10/05/2008 Ator Luis Carlos Reis 
promete reativar o Sated 

Especial Ator Luis Carlos 
Reis promete 
reativar o Sated 

Teatro, artistas O texto fala sobre os planos do ator 
Luis Carlos Reis, vencedor da 
eleição para presidência do 
Sated/SE 

02/06/2008 T.1-Tradicional festa 
junina na rua São João está 
em fase de negociação 

Notícia São João Fogos de artifício, 
Rua de São João, 
enfeites 

Trata-se de um impasse sobre a 
realização das apresentações de 
quadrilha na Rua de São João.  

02/06/2008 T.2-Lampião e o Cangaço 
serão lembrados em 
evento 

Notícia Evento - 1° 
Semana do 
Cangaço 

Lampião, Maria 
Bonita, seca, Nordeste 

Texto aborda a realização 1° 
Semana do Cangaço.  

04/06/2008 T.3 - Inscrições para o 
DOCTV vão até o 
próximo dia 11 de julho 

Notícia  Informações 
sobre o DOCTV 

 Texto dá informações a respeito da 
premiação e de como e quando 
inscrever os documentários.  

09/06/2008 T.4 - Cinema no Museu 
exibe ‘O Artista e o 
Matemático’ 

Notícia Programa Cinema 
no Museu 

Filme, cinema Oferece informações sobre a 
apresentação do filme ‘O Artista e 
o Matemático’. 

02/06/2008 T.5 - Workshop sobre 
processo de montagem de 
espetáculos 

Notícia  Workshop  Teatro, escola de artes Texto traz informações sobre o 
workshop Ator e Ritual ofertado 
pelo Grupo Fábula 

06/06/2008 T.6 - Mané Preto estréia 
novo espetáculo nesta 
sexta 

Notícia  Espetáculo do 
Núcleo de Teatro 
Mané Preto 

Oficinas de teatro, 
grupo Imbuaça, 
Colina do Sto. 
Antônio 

Oferece informações sobre o 
espetáculo ‘O Martelo de Deus’ e 
sobre o Núcleo de Teatro Mané 
Preto. 

09/06/2008 T.7 - Biblioteca Móvel está Notícia  Atuação da 
Biblioteca Móvel 

Livros, bibliotecas 
municipais, atividades 

Informações sobre a Biblioteca Móvel 
que está na Praça Fauto Cardoso e traz 
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na Fausto Cardoso na Praça Fausto 
Cardoso. 

lúdicas uma série de materiais de atendimento 
ao público visando incentivar a leitura. 

10/06/2008 T.8 - Inscrições abertas para 
a Oficina de Formatação de 
Projetos do DocTV 

Notícia  Inscrições abertas 
para a Oficina de 
Formatação de 
Projetos do DocTV 

Documentário, oficina, 
aulas 

Texto traz orientações para quem 
deseja participar de uma das Oficinas 
do DocTV. 

10/06/2008 T.9 - MV Bill lança livro no 
presídio feminino 

Notícia  Lançamento do 
livro ‘Falcão – 
Mulheres e o 
Tráfico 

Presídio, livro, 
mulheres, rapper 

Lançamento do livro do rapper e 
escritor MV Bill no Prefem, visando 
aconselhar e orientar as detentas.  

12/06/2008 T.10 - 'Fogueira das Artes' 
em exposição no Espaço 
Cultural da AL 

Notícia  Mostra de Arte do 
Espaço Cultural da 
Assembléia 
Legislativa de 
Sergipe 

Arte, fotografia, pintura, 
artesanato 

Informações a respeito da Mostra 
Fogueira das Artes que acontece no 
espaço cultural da AL 

10/06/2008 T.11 - 'Visitando Acervos' 
prossegue em cartaz na 
Álvaro Santos 

Notícia Mostra coletiva de 
artes do Projeto 
Visitando cervos 

Arte, pintura, esculturas 
em madeira, modelagem 

Texto dá informações sobre a Mostra e 
fala sobre a visão de revelar os 
produtores de obras espalhadas pela 
capital. 

11/06/2008 T.12 - Quatro filarmônicas 
de Sergipe receberão 
incentivo do MinC 

Notícia  Seleção de quatro 
conjuntos 
sergipanos para 
receber até R$ 20 
mil a fim de 
adquirir novos 

Música, filarmônicas, 
instrumentos de sopro, 
regentes, músicos 

Escolha de quatro conjuntos de 
Sergipe em uma iniciativa do 
Projeto Bandas da Funarte que 
trabalha em prol de orientar 
conjuntos de todo o país. 
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instrumentos de 
sopro. 

11/06/2008 T.13 - Cine Cult promove 
Virada Cinematográfica 

Notícia  Comemoração do 
aniversário do 
projeto será uma 
virada de filmes 

Cinema, cultura, 
filmes, cultura 

A virada ocorrerá na madrugada do 
dia 14 para o dia 15 com a exibição 
de 3 filmes culturais. O texto traz 
informações de como será o evento 
e o que deverá ser feito por quem 
quiser participar. 

13/06/2008 T.14 - Biblioteca Epifânio 
Dória faz programação 
para comemorar 160 anos 

Notícia  Comemoração 
dos 160 anos da 
Biblioteca 
Epifânio Dória 

Livros, cultura, 
exposição 

A comemoração ocorrerá com 
exposição, apresentações musicais 
e palestras. O texto também traz 
informações de benefícios 
ultimamente recebidos.  

14/06/2008 T.15 - Documentário 

mostra poesia dos aboios 

 

Notícia Documentário 
‘Aboio e Toada – 
Poesia do 
Vaqueiro’ 

Documentário, aboio, 
vaqueiros 

Documentário produzido para 
mostrar que aboio não é só uma 
forma de expressão folclórica será 
exibido nos Especiais Juninos da 
TV Aperipê.  

14/06/2008 T.16 - Filmes de arte 

atraem bom público em 

Aracaju 

Entrevista Idealizador do 
Cine Cult fala 
sobre o projeto 

Arte, cinema, Virada 
Cinematográfica 

Roberto Nunes fala sobre o projeto 
que idealizou, qual a receptividade 
e os planos pra o futuro do projeto. 

12/06/2008 T.17 - Atores 
homenageiam Macieira em 

Notícia  Projeto Leitura 
Dramática no 

Teatro, leitura Grupo de atores fazem leitura 
dramática marcando a passagem de 
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Leitura Dramática Teatro Atheneu um ano da morte de César 
Macieira, ator e ex-diretor do 
Teatro Atheneu. 

17/06/2008 T.18 - Itaú Cultural 

promove palestra nesta 

terça-feira 

 

Notícia Programa ‘Rumos 
Educação, 
Cultura e Arte’ 
feito pelo Itaú 
Cultural 

Cultura, palestra, arte Especialista fala sobre o tema 
'Espaços da Cultura, Espaços da 
Educação’ no Museu do Homem 
Sergipano. Texto traz muitas 
informações sobre Denise 
Grinspum, a palestrante. 

18/06/2008 T.19 - Forró eletrônico 

expande o ritmo 

nordestino 

? (Opinião) Forró eletrônico 
expande o ritmo 
nordestino 

Forró, música, Luiz 
Gonzaga, São João 

Músico fala sobre a expansão do 
forró e como ela tem contribuído 
para que o forró se espalhe pelo 
país. 

18/06/2008 T.20 - Forró Tradicional: 

A cultura Nordestina na 

sua base 

? (Opinião) Forró como base 
da cultura 
nordestina 

Forró, música, São 
João, festa 

O autor conta a história do forró e 
como ele tem permanecido até os 
dias modernos. 

19/06/2008 T.21 - Rua de São João 
terá Festejos Juninos 

Notícia A programação 
na Rua de São 
João ocorrerá, 
diferente do que 
achavam 

Forró, decoração, 
música, São João, 
tradição 

A programação terá inicio graças ao 
apoio da Secretaria de Cultura e 
Gbarbosa, mas a PMA não vai dar 
apoio. Moradores ficaram felizes 
com a notícia de que haverá festa. 

18/06/2008 T.22 - Espaço Cultural dos Notícia Abertura da 
mostra ‘Sagração 

Músicas juninas, 
mostra fotográfica, 

Texto traz informações sobre a 
Mostra que ocorrerá no Espaço 
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Correios abre mostra nesta 

quarta 

Junina’ São João Cultural dos Correios 

19/06/2008 T.23 - Gravura de Inverno 

leva arte da xilogravura 

para Itabaiana e 

Carmópolis 

Notícia Projeto ‘Gravura 
de Inverno’ vai 
para cidades do 
interior 

Arte, xilogravura, 
cultura, artista plástico

Texto traz informações sobre o 
projeto idealizado pelo Programa 
BNB de Cultura 2008 com a 
iniciativa do artista plástico Elias 
Santos. 

20/06/2008 T.24 - MPE requer 

preservação de painéis do 

artista plástico Jenner 

Augusto 

Notícia MPE requer 
preservação de 
painéis do artista 
plástico Jenner 
Augusto 

Emsetur, painéis, arte Texto traz informações a respeito 
da ação do MPE em prol da 
preservação de 03 painés do artista 
plástico Jenner Augusto. 

16/06/2008 T.25 - Biblioteca completa 

160 anos com acervo 

defasado e problemas 

estruturais 

Notícia Problemas de 
defasagem da 
Biblioteca que 
este ano completa 
160 anos 

Livros, acervo, 
cultura, patrimônio 

Texto aborda a situação em que se 
encontra a Biblioteca e aponta 
soluções que já estão sendo 
tomadas. E outras que precisam ser 
cumpridas. 

20/06/2008 T.26 - Abertas as 

inscrições para Prêmio 

Sesc de Literatura 

Notícia Abertura das 
inscrições para o 
Prêmio Sesc de 
Literatura 2008 

Textos, língua 
portuguesa, autores 
brasileiros 

Informações para quem deseja se 
inscrever no concurso.  

23/06/2008 T.27 - Este é o meu lugar! Notícia Apresentação do 
espetáculo 

Teatro, manifestações O texto traz informações obre o 
espetáculo, a história que conta e os 



 133

Será apresentado nesta 

segunda 

 

encenado por 
crianças de uma 
ONG 

culturais, Sergipe meios para assistir a apresentação. 

23/06/2008 T.28 - Zinho passa bem 

depois de ser hospitalizado 

Notícia Estado de saúde 
do forrozeiro após 
ser hospitalizado 

Forró, músico, São 
João, saúde 

Informações sobre o forrozeiro que 
sofreu um início de infarto após seu 
show no Forró Caju. 

23/06/2008 T.29 - Entrevista - Mestre 

Zinho esbanja 

competência e simpatia no 

Forró Caju 

Entrevista Entrevista com o 
forrozeiro que 
completará 30 
anos de carreira 

Forró, música, 
carreira, São João 

O forrozeiro fala da sua experiência 
em 30 anos de carreira, da sua 
paixão pelo forró e da sua vontade 
de nunca se aposentar. 

26/06/2008 T.30 - Exposição de 

fotografia mostra obras de 

Arthur Bispo 

Notícia Mostra 'Universo 
Paralelo' traz 
obras do 
sergipano Arthur 
Bispo 

Arte, fotografias, 
exposição 

Informações sobre a Mostra e sobre 
o artista que traz 28 fotografias na 
exposição que ocorre no Espaço 
Cultural do TRT. 

26/06/2008 T.31 - Biblioteca infantil 

faz campanha de doação 

de gibis 

Notícia Biblioteca infantil 
faz campanha de 
doação de gibis 

Biblioteca, revistas 
infantis, férias 

Informações sobre a arrecadação de 
gibis da Biblioteca Aglaé Fontes e 
sobre a programação especial no 
mês das férias. 

26/06/2008 T.32 - Arquitetos 

protestam contra 

Notícia Arquitetos e 
alunos protestam 
contra demolição 

Arquitetura, prédio, 
velório simbólico 

Relato do velório simbólico feito 
por arquitetos e alunos graduandos 
protestando a demolição de casa 
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demolição de residência 

modernista 

de residência 
modernista 

histórica na Avenida Beira Mar. 
Também traz um histórico do 
prédio.  

30/06/2008 T.33 - Cooperação para 

Mais Cultura será assinada 

amanhã 

 

Notícia Cooperação para 
implementação do 
Programa Mais 
Cultura no Estado 

Cultura, Ministério da 
Cultura. 

O texto traz informações sobre a 
presença do ministro Juca Ferreira 
no estado a fim de firmar uma 
cooperação para implementar o 
Programa, além de dar informações 
obre o que seria o programa. 

30/06/2008 T.34 - Memória de Jenner 

Augusto em Aracaju 

precisa de reparos 

 

Notícia Murais do artista 
Jenner Augusto 
deverão ser 
restauradas 

Arte, murais, cultura Texto traz informações que contam 
sobre a iniciativa de restaurar as 
obras para manter viva a memória 
do artista no estado. 
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Apêndice B 
 

Infonet.com: existência das características da Internet (Abril, Maio e Junho) 
 

Texto Interatividade Instantaneidade Perenidade Hipertextualidade Multimidialidade 
T.1 - Exposição 
Aracaju no Tempo do 
Cólera continua em 
cartaz 

Não há comentários  Não há textos 
relacionados 

Não uso de links 01 fotografia da 
frente do Arquivo 
Público 

T.2 - Muhse promove 
mostra e discussão de 
filme 

 

Não há comentários  Não há textos 
relacionados 

Não uso de links 01 fotografia no 
Muhse sem legenda. 

T.3 - Aracaju sedia 
Fórum de Secretários 
de Cultura do 
Nordeste 

Não há comentários  Não há textos 
relacionados 

Não uso de links 01 fotografia sem 
legenda 

T.4 - Biblioteca 
infantil tem apenas 
500 visitas por mês 

Comentários falando 
sobre a falta de 
informação sobre a 
localização da 
biblioteca. 

 Não há textos 
relacionados 

Não uso de links 03 fotografias. 
Apresentação pra 
crianças, diretora do 
espaço e livros 
infantis. 

T.5 - Mallet abre 
exposição nesta 
quarta-feira 

Não há comentários  Não há textos 
relacionados 

Não uso de links 01 fotografia do 
artista 

T.6 - Fundação 
Aperipê promove 

Não há comentários  Não há textos 
relacionados 

Link do email para 
inscrição no festival 

01 imagem do cartaz 
de divulgação 



 136

festival de Curta 

 
T.7 - Dinho Duarte 
expõe ‘Queremos 
Amart’ no Sesc 

 

Não há comentários  Não há textos 
relacionados 

Não uso de links 02 fotografias. 
Interior da mostra e 
artista. 

T.8 - Garota 
Micarana será 
escolhida neste 
sábado 

Não há comentários  Não há textos 
relacionados 

Não uso de links 01 fotografia de um 
grupo de jovens de 
abadá, mas sem 
legenda. 

T.9 - NXzero se 
apresenta em Aracaju 
neste sábado 

Comentários 
elogiando a banda e 
outro não 
demonstrando 
interesse. 

 Não há textos 
relacionados 

Não uso de links 04 fotografias. Banda 
e fotos das 
entrevistadas. 

T.10 - Manifestações 
Populares 
movimentam a Orla 
de Atalaia 

Não há comentários  Não há textos 
relacionados 

Não uso de links Não há imagens. 

T.11 - Fundo recebe 
projetos para festejos 
juninos 

Não há comentários  Não há textos 
relacionados 

Link de acesso ao 
edital do projeto.  

01 fotografia de um 
grupo de quadrilha 

T.12 - Curta-SE vai 
transmitir debate pela 

01 comentário 
elogiando a matéria 

 Não há textos 
relacionados 

Link de acesso ao site 
do festival 

01 imagem do cartaz 
de divulgação 
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internet 

T.13 - Fotógrafo 
expõe ‘Cotidiano’ no 
Boteco dos Poetas 

Não há comentários  Não há textos 
relacionados 

Não uso de links 01 fotografia feita 
pelo artista 

T.14 - Sergipe verá 
'Panorama do Cinema 
Mundial’ 

Comentários 
expressando gosto 
pelo evento 

 Não há textos 
relacionados 

Não uso de links 01 imagem da capa 
de um dos filmes em 
exibição 

T.15 - 'O Signo da 
Cidade' será exibido 
no Curta-SE 

Não há comentários  03 textos 
relacionados ao 
Curta-SE 

Não uso de links 01 imagem de uma 
cena do filme a ser 
exibido 

T.16 - CTO apresenta 
espetáculo no 
Lourival Batista 

Não há comentários  Não há textos 
relacionados 

Não uso de links 01 fotografia da 
frente do teatro, sem 
legenda 

T.17 - Somese exibe 
Obrigado por Fumar 

Não há comentários  Não há textos 
relacionados 

Não uso de links 01 fotografia sem 
legenda 

T.18 - Bené Santana 
expõe Prisioneiros do 
Inconsciente 

Comentário elogiando 
o artista 

 Não há textos 
relacionados 

Não uso de links 02 fotografias. Frente 
do prédio Semear e 
convite do evento 

T.19 - Inscrições para 
oficina de figurino do 
'O Senhor do 
Labirinto' 

Não há comentários  Não há textos 
relacionados 

Não uso de links 01 fotografia do 
sergipano Arthur 
Bispo 

T.20 - Usina Teatro-
Bar abre inscrições 

01 comentário 
elogiando o Teatro 

 Não há textos 
relacionados 

Não uso de links 01 fotografia de um 
momento da 
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para oficinas Usina apresentação 

T.21 - Mostra 
'Panorama do Cinema 
Mundial' prossegue 
no Cinemark 

01 comentário   Não há textos 
relacionados 

Não uso de links 01 imagem de capa 
de um dos filmes em 
exibição 

T.22 - Morre Adelino 
Nascimento, um dos 
ícones da música 
brega 

Comentários 
expressando triteza 
pela morte do artista 

 Não há textos 
relacionados 

Não uso de links 01 imagem de capa 
de um dos cds 
gravados por Adelino 
Nascimento 

T.23 - Inscrições para 
oficinas do Curta-SE 
começam segunda 

Não há comentários  Não há textos 
relacionados 

Não uso de links 01 imagem do cartaz 
de divulgação do 
Curta-SE 

T.24 - Flávio 
Bauraqui fala sobre 
seu novo personagem 
Arthur Bispo do 
Rosário 

Comentário falando 
sobre a importância 
de Arthur Bispo, 
também da 
significância do seu 
trabalho 

 03 textos 
relacionados a Arthur 
Bispo do Rosário 

Não uso de links 03 fotografias. Ator 
no momento da 
entrevista, atuando 
em novela da globo e 
uma imagem de 
Arthur Bispo 

T.25 - Governo e 
Banese patrocinam 'O 
Senhor do Labirinto' 

Não há comentários  02 textos 
relacionados ao 
artista Arthur Bispo 
do Rosário 

Não uso de links 01 fotografia da 
oficina de pré-
produção do filme 

T.26 - Rumos das 
Artes Visuais são 
discutidos em 
Aracaju 

Não há comentários  Não há textos 
relacionados 

Não uso de links 01 imagem sem 
legenda 
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T.27 - Mostra reúne 
principais pintores 
sergipanos 

Não há comentários  Não há textos 
relacionados 

Não uso de links 01 imagem sem 
legenda 

T.28 - Mostra de 
Dança começa nesta 
quinta 

 

Comentário elogiando 
Rodolpho Sandes 

  02 textos 
relacionados à Cia. de 
Dança e a um dos 
espetáculos 

Não uso de links 01 fotografia de 
momento de 
apresentação. 01 
imagem do cartaz de 
um dos espetáculos 

T.29 - Yerma terá 
mais três 
apresentações 

Não há comentários  Não há textos 
relacionados 

Não uso de links 01 imagem do Centro 
de Criatividade 

T.30 - I Mostra de 
Quadrilha Junina 
acontece no 
Gonzagão 

 

Não há comentários  Não há textos 
relacionados 

Não uso de links 01 fotografia de 
apresentação de 
quadrilha 

T.31 - Populações 
indígenas no Museu 
do Homem Sergipan 

Comentário 
demonstrando 
interesse 

 Não há textos 
relacionados 

Não uso de links 01 fotografia do 
Muhse 

T.32 - Biblioteca 
Ivone Menezes 
comemora Dia do 
Índio 

Não há comentários  Não há textos 
relacionados 

Não uso de links 01 imagem de um 
índio (divulgação) 

T.33 - Chiko 
Queiroga e Antônio 

Comentários 
parabenizando e 

 Textos relacionados à Não uso de links 01 fotografia de 
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Rogério completam 
10 anos de dupla 

sugerindo melhores 
lugares para as 
apresentações 

dupla sergipana Antônio Rogério 

T.34 - José o Rei dos 
Sonhos é apresentado 
no Teatro Atheneu 

Não há comentários  Não há textos 
relacionados 

Link direcionando ao 
portal de promoções 
para ganhar ingressos 

Não utiliza 

T.35 - Wagner 
Ribeiro lança livro no 
Cantinho Cultural dos 
Correios 

 

Não há comentários  Não há textos 
relacionados 

Não uso de links 01 imagem sem 
legenda 

T.36 - Abertura 
oficial do Curta-SE 
será nesta terça 

Não há comentários  Não há textos 
relacionados 

Não uso de links 01 imagem do cartaz 
de divulgação 

T.37 - Terceira edição 
do Domingo no 
Parque acontece neste 
final de semana 

Não há comentários  Não há textos 
relacionados 

Não uso de links 01 fotografia da 
orquestra sinfônica 

T.38 - Micarana 2008 
começa nesta quinta 

Não há comentários  Texto sobre micaretas Link da programação 
da festa 

01 imagem de 
divulgação 

T.39 - Decalque é 
apresentado no TTB 
neste sábado 

Não há comentários  Não há textos 
relacionados 

Não uso de links 01 imagem sem 
legenda 

T.40 - Cinema de 01 comentário  Não há textos Não uso de links 01 imagem de cena 
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graça neste final de 
semana 

relacionados de um dos filmes em 
exibição 

T.41 - ‘Verdadeira 
Imagem’ será exibido 
nesta quarta no Curta-
SE 

Não há comentários  03 textos 
relacionados ao 
Curta-SE 

Não uso de links 01 imagem da festa 
de N. Sr. dos Passos 

T.1 -  Inscrições para 
o VII Fórum de Forró 
de Aracaju vão até 
terça-feira  

01 comentário 
criticando os políticos 
que têm feito descaso 
da tradição 

 04 textos 
relacionados ao Forró 
Caju 

Não uso de links 01 imagem do cartaz 
do evento 

T.2 -  Baile das 
Debutantes da Melhor 
Idade no dia 31 

Não há comentários  Não há textos 
relacionados 

Não uso de links Não utiliza 

T.3 - Projeto 
Visitando Acervos 
chega à quarta edição  

Não há comentários  Não há textos 
relacionados 

Não uso de links 01 fotografia da 
Galeria Álvaro Santos 

T.4 - Biblioteca 
móvel chega a São 
Cristóvão  

Não há comentários  Não há textos 
relacionados 

Não uso de links 01 fotografia da 
Biblioteca Móvel 

T.5 -  Inscrições 
abertas para figuração 
de filme 

Não há comentários  Não há textos 
relacionados 

Não uso de links Não utiliza 

T.6 -  Reggae e 
Rastafarianismo serão 
debatidos neste 
sábado 

Não há comentários  Não há textos 
relacionados 

Não uso de links 02 fotografias. 
Coordenador do 
evento e momento da 
entrevista 
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T.7 -  João Ventura 
lança CD Foi 
Declarado o Samba 

Não há comentários  Texto sobre a vitória 
do artista em um 
concurso 

Não uso de links 01 fotografia do 
artista durante 
apresentação 

T.8 -  NPDOV terá 
Laboratórios de 
Edição de Áudio e 
Vídeo  

Não há comentários  Não há textos 
relacionados 

Não uso de links 01 fotografia sem 
legenda 

T.9 -  Domingos 
Pascoal lança 
'Experimente Mudar' 

Comentários 
elogiando o autor e 
seu trabalho 

 Não há textos 
relacionados 

Não uso de links 02 fotografias. O 
autor e o livro 

T.10 -  Artista Menna 
Barreto apresenta 
seus gicleés em 
Aracaju  

Não há comentários  Não há textos 
relacionados 

Link direcionando ao 
site da artista 

03 fotografias. Obras 
e artista 

T.11 -  Concerto 
especial em 
homenagem a UFS 

Não há comentários  Texto relacionado aos 
40 anos da UFS 

Link direcionando à 
matéria sobre o 
aniversário do grupo 

01 fotografia do grupo 

T.12 -  Reginaldo 
Rossi no V Forró dos 
Advogados 

Comentários de quem 
não se agradou da 
escolha dos artistas 

 Não há textos 
relacionados 

Não uso de links Não utiliza 

T.13 - Projeto Leitura 
Dramática 
homenageia César 
Macieira 

Comentário elogiando 
o Leitura Dramática 

 Não há textos 
relacionados 

Não uso de links 01 fotografia de grupo 
em apresentação 

T.14 -  Fundação Não há comentários  Não há textos Não uso de links 01 imagem de 
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Aperipê lança 
DOCTV IV 

relacionados divulgação do evento 

T.15 -  Bibliotecas 
realizam concurso de 
casal caipira 

Não há comentários  Não há textos 
relacionados 

Link do email para 
informações 

Não utiliza 

T.16 -  Polícia Militar 
promove show 
beneficente 

Não há comentários  Não há textos 
relacionados 

Não uso de links Não utiliza 

T.17 -  Exposição de 
artesanato no mirante 
da 13 de Julho 

Não há comentários  Não há textos 
relacionados 

Não uso de links Não utiliza 

T.18 -  ‘Experimente 
Mudar’ terá pré-
lançamento na 
segunda 

Comentários 
elogiando o autor e 
seu trabalho 

 Não há textos 
relacionados 

Não uso de links 01 imagem da capa do 
livro 

T.19 -  Encontro 
debate os temas 
Reggae e 
Rastafarianismo 

Comentários 
parabenizando a 
iniciativa 

 Não há textos 
relacionados 

Não uso de links 01 imagem sem 
legenda 

T.20 -  Rock Sertão 
em N. Sra. da Glória 

Não há comentários  Não há textos 
relacionados 

Não uso de links 01 fotografia da banda 
Maria Scombona 

T.21 -  Orquestra 
Sinfônica se apresenta 
nesta sexta 

Não há comentários  Não há textos 
relacionados 

Não uso de links 01 fotografia da 
Orquestra em 
apresentação 
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T.22 -  Fotografia, 
Música e Artes 
Plásticas nos Correios 

Não há comentários  Não há textos 
relacionados 

Não uso de links 01 fotografia do 
artista Dinho Duarte 

T.23 -  Aperipê 
promove encontro 
com produtores 
independentes 

Comentário 
criticando a 
programação da 
Aperipê 

 Não há textos 
relacionados 

Não uso de links 01 fotografia do 
NPDOV 

T.24 -  Livro para os 
pais será lançado dia 
20  

Não há comentários  Não há textos 
relacionados 

Não uso de links Não utiliza 

T.25 -  Evento discute 
políticas para leitura 

Não há comentários  Não há textos 
relacionados 

Link do email para 
inscrição 

01 imagem sem 
legenda 

T.26 -  Secretaria de 
Cultura faz debate 
sobre editais  

Não há comentários  Não há textos 
relacionados 

Não uso de links Não utiliza 

T.27 -  Oficina de 
gravura acontece em 
Itabaiana 

Não há comentários  Não há textos 
relacionados 

Não uso de links 01 imagem de 
xilogravura 

T.28 -  Evento 
comemora Dia 
Internacional dos 
Museus  

Não há comentários  Não há textos 
relacionados 

Não uso de links Não utiliza 

T.29 -  Ator 
sergipano participa de 
novela da Globo 

Comentários 
parabenizando o ator 

 Não há textos 
relacionados 

Não uso de links 01 fotografia do ator 
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T.30 -  Os Três 
Porquinhos no TTB 

Não há comentários  Não há textos 
relacionados 

Não uso de links 01 fotografia da 
apresentação 

T.31 -  'Fotos, Flores, 
Estrelas e Reação' na 
Assembléia 
Legislativa 

Não há comentários  Não há textos 
relacionados 

Não uso de links 01 imagem sem 
legenda 

T.32 -  Espetáculo 
‘Este é o meu lugar!’ 
faz apresentação 
única no TTB 

Não há comentários  Não há textos 
relacionados 

Não uso de links 01 fotografia sem 
legenda 

T.33 -  Ana Medina 
chega hoje à 
Academia Sergipana 
de Letras 

Não há comentários  Não há textos 
relacionados 

Não uso de links Não utiliza 

T.34 -  Muhse 
promove palestra 
sobre a importância 
do museu  

Não há comentários  Não há textos 
relacionados 

Não uso de links 01 fotografia sem 
legenda 

T.35 -  Companhia 
Muleke em cartaz no 
Lourival Batista pelo 
Projeto Temporadas 

Não há comentários  Texto sobre o Projeto 
Temporadas 

Não uso de links 01 fotografia sem 
legenda 

T.36 -  NPDOV 
promove ‘Quarta às 
Quatro’ 

Não há comentários  Não há textos 
relacionados 

Não uso de links 01 fotografia sem 
legenda 

T.37 -  Não há comentários  Não há textos Não uso de links 01 imagem sem 
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Documentários Sertão 
Glauber serão 
exibidos 

relacionados legenda 

T.38 -  Banheiro do 
Papa em cartaz em 
Aracaju 

Não há comentários  Texto relacionado ao 
filme 

Não uso de links 01 imagem do filme 

T.39 -  Sandra 
Simões se apresenta 
em Aracaju 

Não há comentários  Não há textos 
relacionados 

Não uso de links 01 fotografia da 
cantora 

T.40 -  'O Chá das 
Oito' está em cartaz 
no Teatro Atheneu 

Não há comentários  Não há textos 
relacionados 

Não uso de links 02 fotografias. Cartaz 
de divulgação e autora 

T.41 -  VI Mostra de 
Orquídeas acontece 
de 9 a 11 

Não há comentários  Não há textos 
relacionados 

Não uso de links 01 imagem sem 
legenda 

T.42 -  Orquestra faz 
concerto 
homenageando os 40 
anos da UFS 

Não há comentários  Não há textos 
relacionados 

Não uso de links 01 fotografia da 
orquestra em 
apresentação 

T.43 -  NPDOV 
realiza curso em 
Audiovisual 

Não há comentários  Não há textos 
relacionados 

Não uso de links 01 imagem sem 
legenda 

T.44 -  Projeto 
Temporadas traz 
teatro do interior para 

Não há comentários  Não há textos 
relacionados 

Não uso de links 01 imagem do teatro 
Lourival Batista 



 147

a capital 

T.45 -  Galeria do 
Sesc abriga 
'Liberdade, 
liberdade...'  

01 Comentário da 
Mostra 

 Não há textos 
relacionados 

Não uso de links 03 fotografias. 
Artistas e objetos da 
mostra 

T.46 -  Aperipê 
patrocina 
documentário na série 
DOCTV 

Não há comentários  Texto relacionado ao 
DOCTV 

Não uso de links 01 imagem do 
símbolo da TV 
Aperipê 

T.47 -  Banda Maria 
Scombona lança blog 

Não há comentários  Não há textos 
relacionados 

Links direcionando 
ao site da banda, ao 
blog e ao portal de 
promoções 

01 imagem da banda 

T.48 -  Cine Sesc 
dedica especial a 
Charles Chaplin 

Não há comentários  Não há textos 
relacionados 

Não uso de links 01 imagem de cena do 
filme 

T.49 -  Sated/SE 
realiza votação para 
presidente 

Comentários 
demonstrando 
interesse pela Sated 

 Não há textos 
relacionados 

Não uso de links 01 imagem do Teatro 
Atheneu 

T.50 -  Encontro 
informa sobre editais 
para circo 

Não há comentários  Texto relacionado à 
Funarte 

Não uso de links 01 imagem sem 
legenda 

T.51 -  Maruim 
comemora 154 anos 
com festa 

Comentário elogiando 
a festa 

 Texto relacionado ao 
aniversário de 
Estância 

Não uso de links 01 imagem da banda 
Bonde do Maluco 
(atração da festa) 
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T.52 -  Eletro Free 
Samba Reggae 
acontece neste sábado 

Comentário do 
baterista de uma das 
bandas a se apresentar

 Não há textos 
relacionados 

Não uso de links 01 imagem sem 
legenda 

T.53-  Estância 
comemora 160 anos 
com festa 

Comentário 
criticando a prefeitura 

 Não há textos 
relacionados 

Não uso de links 01 fotografia do 
cantor Daniel (atração 
da festa) 

T.54 -  Samba 
Universitário atrai 
público em Aracaju 

Comentários 
elogiando a matéria e 
as bandas 

 Texto sobre 
lançamento de CD de 
samba 

Links direcionando a 
vídeos das bandas no 
Youtube 

02 fotografias das 
bandas entrevistadas 

T.55 -  Chico César 
de volta a Aracaju no 
MPB Petrobras 

Comentários 
elogiando o artista 

 Não há textos 
relacionados 

Não uso de links Fotos do artista 

T.56 -  Ator Luis 
Carlos Reis promete 
reativar o Sated 

Comentário de um 
conhecido do ator 

 Texto relacionado à 
eleição do Sated/SE  

Não uso de links Fotos do ator 

T.1-Tradicional festa 
junina na rua São 
João está em fase de 
negociação 

Dois comentários que 
apresentam satisfação 
pelo conteúdo 
apresentado e crítica à 
abordagem de um 
entrevistado 

 Não oferece textos 
relacionados 

Não uso de links 03 fotografias 
Rua de São João 
vazia, comerciante de 
fogos de artifício, 
secretário de Cultura 
do estado 

T.2-Lampião e o 
Cangaço serão 
lembrados em evento 

Sete comentários 
sobre a atuação de 
Lampião (matador e 
herói) e outra 
sugestão de 

 Não oferece textos 
relacionados 

Oferece meios para 
inscrição e acesso à 
programação do 
evento. 

01 fotografia com um 
grupo de cangaceiros 
e 01 arte que retrata 
Lampião e Maria 
Bonita 
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abordagem 
T.3 - Inscrições para 
o DOCTV vão até o 
próximo dia 11 de 
julho 

Não há comentários  Não oferece textos 
relacionados 

Oferece link para o 
site da FUNCAJU. 
(página não 
encontrada) 

01 imagem contendo 
o  tema do evento 

T.4 - Cinema no 
Museu exibe ‘O 
Artista e o 
Matemático’ 

Não há comentários  Não oferece textos 
relacionados 

Não uso de links 01 fotografia do 
Muhse 

T.5 - Workshop sobre 
processo de montagem  
de espetáculos

Não há comentários  Não oferece textos 
relacionados 

Não uso de links Não utiliza 

T.6 - Mané Preto 
estréia novo 
espetáculo nesta sexta 

Um comentário 
elogiando a atuação 
do Núcleo de Teatro. 

 Não oferece textos 
relacionados 

Não uso de links Não utiliza 

T.7 - Biblioteca 
Móvel está na Fausto 
Cardoso 

Um comentário 
elogiando a iniciativa 
da criação da 
biblioteca. 

 Não oferece textos 
relacionados 

Não uso de links 01 fotografia da vista 
do interior da 
biblioteca. 

T.8 - Inscrições 
abertas para a Oficina 
de Formatação de 
Projetos do DocTV 

Não há comentários  Oferece 3 textos 
relacionados ao 
DocTV 

Oferece link do email 
para inscrição, e outro 
para o site da PMA. 

01 imagem contendo 
o  tema do evento 

T.9 - MV Bill lança 
livro no presídio 
feminino 

Não há comentários  Não oferece textos 
relacionados 

Não uso de links 01 fotografia de MV 
Bill 

T.10 - 'Fogueira das 
Artes' em exposição 
no Espaço Cultural da 
AL 

Não há comentários  Não oferece textos 
relacionados 

Link direcionando à 
matéria que fala da 
premiação de 
sergipana em 

01 imagem do slogan 
da Mostra 
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concurso nacional de 
fotografia 

T.11 - 'Visitando 
Acervos' prossegue 
em cartaz na Álvaro 
Santos 

Não há comentários  Não oferece textos 
relacionados 

Não uso de links 01 imagem do cartaz 
de divulgação 

T.12 - Quatro 
filarmônicas de 
Sergipe receberão 
incentivo do MinC 

Não há comentários  Não oferece textos 
relacionados 

Não uso de links Fotografia de um 
saxofone 

T.13 - Cine Cult 
promove Virada 
Cinematográfica 

Comentários 
elogiando e dando 
sugestões de outras 
programações 

 Não oferece textos 
relacionados 

Não uso de links 03 fotografias. 02 
com cenas de filmes 
exibidos e 01 do 
documentário que 
também será exibido 

T.14 - Biblioteca 
Epifânio Dória faz 
programação para 
comemorar 160 anos 

Não há comentários  Não oferece textos 
relacionados 

Não uso de links 01 fotografia da 
frente da Biblioteca 

T.15 - Documentário 
mostra poesia dos 
aboios 
 

Não há comentários  Não oferece textos 
relacionados 

Não uso de links Não utiliza 

T.16 - Filmes de arte 
atraem bom público 
em Aracaju 

03 comentários 
elogiando a iniciativa 
e o idealizador. 

 Texto sobre a Virada 
Cinematográfica 

Link que leva ao 
mesmo texto indicado 
nas matérias 
relacionadas 

01 fotografia do 
entrevistado 

T.17 - Atores 
homenageiam 
Macieira em Leitura 

Não há comentários  Não oferece textos 
relacionados 

Não uso de links 01 fotografia do 
grupo de atores 
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Dramática 
T.18 - Itaú Cultural 
promove palestra 
nesta terça-feira 

Não há comentários  Não oferece textos 
relacionados 

Não uso de links 01 fotografia do 
Muhse 

T.19 - Forró 
eletrônico expande o 
ritmo nordestino 

Comentários 
criticando o autor do 
texto e discordando 
da idéia de que o 
forró eletrônico 
enriquece o que já 
existia 

 Texto que traz a 
opinião do músico 
Rubens Lisboa 

Não uso de links Não utiliza 

T.20 - Forró 
Tradicional: A cultura 
Nordestina na sua 
base 

Comentários 
expressando a opinião 
sobre o que é forró e 
alguns criticando as 
vertentes que 
surgiram com o 
passar do tempo 

 Texto que traz a 
opinião do músico 
Manuel França 

Não uso de links Não utiliza 

T.21 - Rua de São 
João terá Festejos 
Juninos 

Comentários 
criticando a PMA por 
não dar apoio e 
felizes porque, 
mesmo sem esse 
apoio, a festa irá 
acontecer. 

 Texto que fala sobre a 
fase de negociação pela 
qual a festa estava 
passando. 

Não uso de links 02 fotografias. 
Espaço sem 
decoração e um 
entrevistado. 

T.22 - Espaço 
Cultural dos Correios 
abre mostra nesta 
quarta 

Não há comentários  Não oferece textos 
relacionados 

Não uso de links 01 fotografia 
produzida por um dos 
participantes do 
evento 

T.23 - Gravura de Não há comentários  Não oferece textos Não uso de links 01 fotografia de 
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Inverno leva arte da 
xilogravura para 
Itabaiana e 
Carmópolis 

relacionados alunos do projeto 

T.24 - MPE requer 
preservação de 
painéis do artista 
plástico Jenner 
Augusto 

Não há comentários  Não oferece textos 
relacionados 

Não uso de links 01 imagem de um dos 
painéis expostos no 
Cacique Chá. 

T.25 - Biblioteca 
completa 160 anos 
com acervo defasado 
e problemas 
estruturais 

02 comentários 
demonstrando 
insatisfação e tristeza 
pelo atual estado da 
Biblioteca 

 Texto com a 
programação do 
aniversário de 16 
anos 

Não uso de links 03 fotografias. Frente 
do prédio, estantes 
com livros mal-
conservados, diretora 
da Biblioteca 

T.26 - Abertas as 
inscrições para 
Prêmio Sesc de 
Literatura 

Não há comentários  Não oferece textos 
relacionados 

Links direcionam à 
Ficha de Inscrição e 
ao Regulamento do 
concurso 

01 imagem do cartaz 
de divulgação 

T.27 - Este é o meu 
lugar! será 
apresentado nesta 
segunda 

Não há comentários  Não oferece textos 
relacionados 

Não uso de links 01 fotografia da 
apresentação 

T.28 - Zinho passa 
bem depois de ser 
hospitalizado 

Comentários 
elogiando o 
forrozeiro e seu show, 
também de felicidade 
pela sua melhora 

 Não oferece textos 
relacionados 

Entrevista com o 
forrozeiro 

01 fotografia do 
forrozeiro 

T.29 - Entrevista - 
Mestre Zinho esbanja 
competência e 

Não há comentários  Não oferece textos 
relacionados 

Não uso de links 01 fotografia do 
forrozeiro após sua 
apresentação no Forró 
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simpatia no Forró 
Caju 

Caju 

T.30 - Exposição de 
fotografia mostra 
obras de Arthur Bispo 

Comentário elogiando 
a matéria e mostrando 
esperanças em ver o 
filme. 

 Matérias sobre o 
filme inspirado em 
Arthur Bispo 

Não uso de links 01 imagem do cartaz 
de divulgação 

T.31 - Biblioteca 
infantil faz campanha 
de doação de gibis 

Não há comentários  Texto sobre a 
pequena quantidade 
de visitantes por mês 

Não uso de links 01 fotografia da 
fachada do prédio 

T.32 - Arquitetos 
protestam contra 
demolição de 
residência modernista 

Comentários 
demonstrando tristeza 
pela demolição e 
louvor aos que 
participaram do 
velório. 

 Não oferece textos 
relacionados 

Não uso de links 01 fotografia da 
frente da casa 

T.33 - Cooperação 
para Mais Cultura 
será assinada amanhã 

Não há comentários  Não oferece textos 
relacionados 

Não uso de links 01 fotografia do 
Ministro Juca 
Ferreira. 

T.34 - Memória de 
Jenner Augusto em 
Aracaju precisa de 
reparos 
 

Não há comentários  Texto sobre a a 
iniciativa de 
restauração pelo MPE 

Não uso de links Fotografias de obras 
do artista, marcas da 
defasagem das obras, 
entrada do prédio 
onde serão instaladas 
as obras, frente do 
antigo Cacique Chá. 

 


