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RESUMO

A sociedade da informação propicia novas tecnologias e práticas que alteram
convenções e formas consolidadas de trabalho, educação e lazer. Esta pesquisa
visa a apresentar uma proposta de modelagem conceitual para um ambiente virtual
de notícias colaborativo, que considere as mudanças no cenário jornalístico e de
consumo de notícias, estabelecidas empiricamente na cibercultura. A motivação
dessa empreitada surge a partir da constatação de transformações no modus
operandi de produtores e consumidores de notícias, após o advento da internet,
smartphones e redes sociais digitais. Para materializar a proposta, inicialmente, fazse necessário revisitar todo arcabouço teórico relativo a sistemas colaborativos,
levando à compreensão das engrenagens que entrelaçam as mais difusas
motivações individuais em elementos convergentes de produção de notícias e
disseminação de informações. Naturalmente, o avanço desse estudo se depara com
uma análise detalhada de ambientes de produção de notícias colaborativos,
descrevendo suas principais caraterísticas e elementos estruturantes, para transpor
em um novo ambiente, suas melhores práticas. Observar a evolução da produção
de notícias, pode indicar os melhores caminhos, bem como, atitudes e
comportamentos das pessoas, frente às tecnologias disponíveis em cada momento,
ajudando a contemplar o objetivo inicial. O encadeamento do raciocínio lógico
indutivo desse estudo demostra a importância de se identificar e analisar os
ambientes de produção de notícias colaborativos, visando a um entendimento
mais holístico dos artefatos tecno-sociais utilizados principalmente com o suporte
das tecnologias digitais. A forma de execução desse trabalho está descrita na
metodologia, que primeiramente se reporta a uma revisão de literatura, descrevendo
conceitos e ideias destacados nos pressupostos teóricos de Primo (2003), Recuero
(2009), Wolf (2008), Traquina (2005), Costa (2009, 2014), Souza (2009), Nunes
(2016), Oliveira (2016), Rodrigues (2017), Lévy (1999), Pimentel e Fuks (2011),
entre outros. Também foi realizada uma breve bibliometria na base de dados
Scopus, utilizando o próprio mecanismo de busca da ferramenta, estatística
descritiva com gráficos, destacando a relevância de novas propostas, ideias e
possibilidades para o campo de sistemas colaborativos, contribuindo para o
desenvolvimento de um novo modelo conceitual de um ambiente virtual de notícias
que se destaca em sua dinâmica colaborativa de funcionamento. Por fim, a
especificação e modelagem conceitual da proposta de um ambiente virtual de
notícias colaborativo, deixa sua parcela de contribuição para a área de sistemas
colaborativos, bem como, para o jornalismo digital, apresentando um ambiente que
agrega elementos pontuais e dispersos dessas áreas, convergindo em boas práticas
e potencializando artefatos tecnológicos, visando a atender as novas demandas de
produtores e consumidores de notícias.
Palavras-chave: Comunicação. Sistemas Colaborativos. Novas Tecnologias.

ABSTRACT
The information society awakens new practices and technologies that alter
conventions and consolidated forms of work, education and leisure. This research
aims at presenting a conceptual modeling proposal for a collaborative virtual news
environment, which considers the changes in the journalism and news consumption
scenario, established empirically in cyberculture. The motivation for this work comes
from the verification of transformations in the modus operandi of news producers and
consumers after the advent of the internet, smartphones and digital social networks.
In order to achieve the research objective, it is necessary to revisit the theoretical
framework related to collaborative systems, leading to the understanding of the
gears that interweave the most diffused individual motivations in the convergent
elements of news production and dissemination of information. Thus, the progress of
this study is based on a detailed analysis of collaborative news production
environments, describing its main characteristics and structuring elements, to
transpose its best practices in a new environment. Observing the evolution of news
production can indicate the best ways, as well as, attitudes and behaviors of people,
due to the technologies that are available at each moment, helping to contemplate
the initial goal. The linking of the inductive logic reasoning of this study demonstrates
the importance of identifying and analyzing the collaborative news production
environments, aiming at a more holistic understanding of the techno-social artifacts
used mainly with the support of digital technologies. The methodology of this work
first relates to a literature review, describing concepts and ideas highlighted in the
theoretical assumptions of Primo (2003), Recuero (2009), Wolf (2008), Traquina
(2005), Costa (2009, 2014), Souza (2009), Nunes (2016), Oliveira (2016), Rodrigues
(2017), Lévy (1999), Pimentel and Fuks (2011), among others. A brief bibliometry
was also performed in the Scopus database, using the tool's own search mechanism,
descriptive statistics with graphs, highlighting the relevance of new proposals, ideas
and possibilities for the field of collaborative systems, contributing to the development
of a new conceptual model of a virtual news environment that stands out in its
collaborative working dynamics. Finally, the specification and conceptual modeling of
the proposal of a virtual collaborative news environment leaves its contribution to
the area of collaborative systems, as well as for digital journalism, presenting an
environment that aggregates punctual and dispersed elements of these areas,
converging on good practices and potentializing technological artifacts, aiming at
meeting the new demands of news producers and consumers.

Keywords: Communication. Collaborative Systems. New technologies.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A sociedade da informação apresenta uma diversidade de fenômenos peculiares,
um deles é a vertiginosa velocidade de mudança em suas práticas sociais, econômicas
e políticas. Outra característica marcante está na percepção de constantes modificações
e adaptações, provocadas por avanços científicos e adesão as tecnologias digitais, com
destaque para internet, desde a década de 1990.
Outro fenômeno observado, com o advento da internet, são as transformações
viabilizadas com o surgimento de uma linguagem digital, que possui características
abrangentes e comuns, sujeitas as metamorfoses, visando adequação ao discurso de
interesses específicos. Um fruto imediato desses avanços e transformações, está
presente na forma de produzir e consumir informação, onde o ciberespaço, representa
um grandioso e diversificado espaço territorial virtual, isto é, sem as fronteiras físicas
impostas pelo mundo real.
Na definição de Koepsell (2004), o ciberespaço se materializa no conjunto de
seus componentes constituintes, que em suas palavras podemos considerar, ―...um meio
composto de chips de silício, fios de cobre, fitas e discos magnéticos, cabos de fibra
ótica e de todos os outros componentes de computadores, meios de armazenamento e
redes que armazenam, transmitem e manipulam bits‖. (KOEPSELL, 2004, p.125). Uma
analogia usada por esse autor nos proporciona uma compreensão clara desse espaço,
que considera a presença do texto no papel, ou da escultura em uma pedra, temos o
software no ciberespaço.
Ampliando o conceito de ciberespaço, Lévy (1999), o descreve como um espaço
que explora e muda as formas originais de criação e trânsito da informação, acoplado as
relações sociais estabelecidas nesse processo.
Interligado a esse espaço virtual, a cibercultura, abarca novas atitudes e
comportamentos, diante de novas formas de interação entre indivíduos e artefatos
tecnológicos. Segundo Lévy (1999, p.20), a cibercultura ―...expressa o surgimento de um
novo universal, diferente das formas culturais que vieram antes dele no sentido de que
ele se constrói sobre a indeterminação de um sentido global qualquer.‖
Diante desses conceitos iniciais, esta pesquisa busca equalizar as profundas
mudanças nas relações de produção e consumo de notícias, que não se furtaram dos
impactos das novas tecnologias da informação e comunicação, na imprensa tradicional e
nos leitores imersos na cibercultura, com uma proposta de modelagem de um ambiente
virtual colaborativo, que nasce considerando variáveis que estão postas, devido a uma
incorporação dessas novas tecnologias e novas demandas impostas pela sociedade da
informação.
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Outro elemento que impulsionou esse trabalho foi o fato de fazer parte do mesmo
projeto guarda-chuva que abrigou outras duas teses de doutorado, onde na primeira
definiu-se um modelo de negócio e foi proposta uma nova forma de gestão para
ambientes de produção de notícia online, intitulado: ―MODELO DE NEGÓCIO E
GESTÃO PARA PORTAIS DE NOTÍCIAS DA ―NOVA ECONOMIA‖: PROPOSTA
CONCEITUAL.‖ A outra tese, problematiza o papel do jornalista (produtor de notícias)
nesse novo contexto, bem como, considera a mudança de postura do leitor/consumidor
com a consolidação das tecnologias de informação e comunicação. Essa segunda tese
traz o título, ―UMA PROPOSTA DE PRODUÇÃO E CURADORIA DE NOTÍCIAS ONLINE DE FORMA COLABORATIVA.‖, consequentemente nossa tese se ocupou da parte
de proposta de construção, artefatos tecnológicos e modelagem conceitual para esse
ambiente, baseado em técnicas de engenharia de software.
Partindo de uma perspectiva interdisciplinar, a pesquisa aborda temas e conceitos
de Comunicação, Ciência da Computação, Tecnologias da Informação e Comunicação
(TIC´s). Na primeira parte, optou-se por revisitar as produções bibliográficas relativas a
sistemas colaborativos, criando um pilar de sustentação para o desenho de um ambiente
com desafios de prover, comunicação, cooperação, coordenação, iteração e integração;
estendendo assim o modelo 3C, concebido para promover o desenvolvimento de
sistemas colaborativos.
A segunda parte da pesquisa contemplou um estudo dos ambientes de produção
de conteúdo colaborativo, buscando uma modelagem que considerasse as principais
funcionalidades e conceitos, presentes em tecnologias de produção de conteúdo de
forma colaborativa, com o intuito de incorporar, nesse novo ambiente, estas
características virtuosas.
O avanço da pesquisa resultou na terceira parte, que trata da evolução observada
na produção de notícias, diante de uma sociedade cada vez mais conectada, e que
impõe uma demanda de consumo de informação exponencial. Preparando para atender
o objetivo principal da pesquisa, a quarta parte, apresenta um olhar sobre os ambientes
de produção de notícia colaborativa, considerando suas peculiaridades, visando uma
incorporação de ideias e boas práticas no desenho de um novo ambiente virtual de
notícias, que trabalhe de forma colaborativa.
Todo trabalho de caráter científico precisa de uma descrição metodológica, sendo
assim, na quinta parte, apresenta-se a metodologia da pesquisa científica que norteou
todo o andamento das fases dessa pesquisa, considerando a complexidade e
particularidades do objeto estudado.
Por fim, a proposta de um Ambiente Virtual de Notícias Colaborativo (AVNC),
aparece em detalhes e com riqueza de especificação. Apoiado em conceitos de
engenharia de software e modelagem de banco de dados, também foi construída uma
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seção que apresenta o design de telas, e revela uma noção do aspecto desejado das
mesmas, considerando os elementos fundamentais para sua implementação e
direcionamento na tomada de decisão, no tocante as tecnologias que podem ser
escolhidas, para o apoio e execução no desenvolvimento e implantação dessa proposta.

O PROBLEMA
Assim como a ciência ajudou o homem descobrir que o universo se expande
continuamente, o ciberespaço também se encontra em constante fase de expansão e na
era do conhecimento a sociedade em rede desenvolve novas formas de relação e
interação entre os indivíduos, sustentados pelas novas tecnologias de informação e
comunicação. Uma constatação de mudança na forma de produção e consumo de
notícias, tendo a internet como seu expoente mais significativo, bem como, o surgimento
de novas formas e possibilidades, apoiadas por recorrentes inovações tecnológicas
despertam a curiosidade de investigação científica sobre a modelagem de: De que
forma o ambiente virtual de notícias colaborativo - AVNC, pode atender as
demandas de produção e consumo de notícias na perpectiva do leitor/autor”?

Hipótese
A hipótese inicial considera que a convergência de tecnologias é o principal motor
de mudança na produção e consumo de notícias na sociedade da informação, assim
somente um ambiente virtual de notícias colaborativo, com aderência aos novos
aspectos de produção e consumo de notícias pode propiciar uma experiência que
atenda a essas demandas.

OBJETIVOS:
Objetivo Geral:
Apresentar uma proposta de ambiente virtual de notícias colaborativo para abrigar
produção de notícias, contemplando as demandas de dromocracia cibercultural da
sociedade da informação.

Objetivo Específico:


Revisitar os conceitos de sistemas colaborativos;



Compreender as características de ambientes de produção de conteúdo, sob
a égide colaborativa;
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Observar a evolução nos processos de produção da notícia, bem como seus
desdobramentos;



Analisar e entender os ambientes de produção de notícias colaborativos;



Desenvolver uma proposta de um ambiente virtual de notícias colaborativo.

JUSTIFICATIVA
O comportamento do leitor mudou, e com o apoio das novas tecnologias de
informação e comunicação, o mesmo, agora também produz e dissemina a notícia. Esse
fenômeno pode ser observado nas postagens em redes sociais digitais e abertura de
espaços para divulgação de informações em tempo real (com fotos, vídeos e etc..), nos
jornais de grande circulação física e de acesso na internet. Os jornalistas passaram a
contar com muitos recursos tecnológicos para produzir e agregar valor em seus
trabalhos de editoração de notícias, passando a contar com sistemas de blogs, sites e
redes sociais digitais, ressaltando o uso de hiperlinks, imagens e audiovisual no
conteúdo de sua produção, bem como, um aumento exponencial na capilaridade de
alcance da notícia e do engajamento de seus leitores.
Outro forte indício de mudança, que justifica essa pesquisa, está no fato de que
jornais tradicionais estão migrando integralmente para uma versão online, fenômeno
observado com o Jornal do Brasil, que estampa sua página principal: ―O primeiro jornal
100% digital do país‖.
Observa-se a importância de tal tema e justifica-se sua escolha, pois a partir da
pesquisa proposta, serão abordados temas relevantes sobre uma nova tecnologia. Em
uma sociedade cada vez mais conectada, todo estudo que ajuda no avanço da fronteira
do conhecimento nessa área, marca sua contribuição para a comunidade científica com
retorno em conhecimento para a sociedade, e justifica seu aspecto inovador, por meio
de uma proposta que converge conceitos e práticas incipientes, observadas na
cibercultura. Vale ressaltar que projetar um ambiente virtual de notícias colaborativo,
demanda conhecimento das áreas de ciência de computação, engenharia de software,
comunicação e etc, destacando assim nessa proposta a perspectiva interdisciplinar
como um diferencial no resultado final desse trabalho.
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1

SISTEMAS COLABORATIVOS

Inicialmente, a partir de pesquisas bibliográficas, podemos notar que a produção
intelectual e prática referente a sistemas colaborativos, ainda se encontra em um estágio
muito incipiente, e sua compreensão, depende de conceitos preliminares.
Nos apontamentos de Costa e Pimentel (2011), a sociedade passa por profundas
transformações, decorrentes da interligação dos computadores em rede, originando o
que conhecemos como internet, e que alguns estudiosos desse fenômeno, designam
como uma ―revolução digital‖ ou ―revolução informacional‖. Na visão desses autores,
―novas tecnologias promovem alterações de comportamento e hábitos da sociedade‖.
(COSTA, PIMENTAL, 2011, p. 4).
Relembrando Tofler (1980), em seu livro ―A Terceira Onda‖, após a revolução
agrícola e a revolução industrial, a terceira revolução é fomentada pelo conhecimento
demandado das necessidades instauradas pela industrialização. Assim a sociedade que
produz e consome conhecimento é definida como ―sociedade da informação‖.
Para Castells (1999), uma característica inerente na sociedade da informação é o
desejo de compartilhamento, que nasce espontaneamente da configuração de conexão
em rede.
Vale ressaltar que mesmo com tantas tecnologias de abrangência mundial, como:
rádio, televisão, cinema, automóvel ou avião, nenhuma delas constituiu um espaço de
convivência tão amplo, global e local ao mesmo tempo, como o inaugurado pelas
tecnologias da informação e comunicação. (COSTA, PIMENTAL, 2011, p. 5).
A primazia na descrição desse espaço, ainda nos anos de 1982, cunhada pelo
romancista Willian Gibson, em sua obra, ―Neuromancer‖, mostra um mundo abstrato
com representações do mundo real, onde os recursos tecnológicos computacionais
possibilitam a mente uma viagem fluída e continua para onde ela desejar.
Complementando essa visão, Lévy (1999) relata sobre a artificialidade dos
ambientes não físicos, isto é, espaços virtuais que concentram grande quantidade de
indivíduos conectados por interesses comuns ou sem importância. Então esse novo
espaço, nomenclaturado por ciberespaço, é possível viver e conviver experimentando
novas possibilidades nas relações sociais.
Considerando a consolidação de elementos do ciberespaço e da cibercultura
como, a internet, comércio eletrônico e as redes sociais digitais, alguns estudos de
Costa e Pimentel (2011), apontam que ―[...] as pessoas não vivem mais a dicotomia de
estar ora habitando o virtual e ora o real, pois estes estão tão imbricados que se tornou
difícil perceber quando se está numa situação ou em outra.‖(p. 8). Esses autores
revelam o surgimento do ser ―humano digital‖, que possui um perfil em uma rede social,
um e-mail, um nickname, um avatar e uma série de hábitos cotidianos que não depende
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mais do reconhecimento de sua aparência física, podendo estar em vários espaços
simultaneamente, de livre das amarras do tempo, pois sua comunicação e interação
também pode ser assíncrona (COSTA, PIMENTAL, 2011, p. 10).
Assim, diante dessas novas formas de organização social (em rede), bem como o
assentamento desse novo espaço (ciberespaço), os indivíduos estão formando uma
nova constituição psíquica, e novos referenciais estão se estabelecendo, merecendo
destaque, para as atividades que são realizadas de forma colaborativa. (COSTA,
PIMENTAL, 2011, p. 12).
Os sistemas colaborativos, traduzidos no Brasil, dos termos originais, ―groupware‖
e ―CSCW‖ (Computer Supperted Cooperative Work), estão ligados a sistemas
computacionais para apoiar a colaboração, constituem um ―ciberespaço específico‖, que
visam apoiar novas formas de convivência humana, trabalho, estudo, lazer, bem como
interação social. A experiência no desenvolvimento de sistemas colaborativos, revela
que não basta, conhecer bits e bytes, dominar os conceitos de engenharia de software,
é preciso articular tecnologia com as necessidades do novo ser humano digital, suas
novas formas de trabalho, bem como, seu novo tipo de organização social. (COSTA,
PIMENTAL, 2011, p. 13).
Para enriquecer a compreensão desse estudo, vamos lançar mão de algumas
teorias e modelos de colaboração que fundamentam o desenvolvimento de sistemas
colaborativos, bem como, podem ser tomados como referência para analisar sistemas
que possuem elementos que lhes enquadram nesse espectro.

1.1 Teoria dos Jogos
No campo das teorias que fundamentam a colaboração, temos a Teoria dos
Jogos, que analisa cenários de possíveis tomada de decisão, buscando explicações
matemáticas, que exploram estrutura de matrizes para viabilizar o jogo.
Segundo Fuks, et al.(2011), um exemplo clássico da teoria dos jogos é o dilema
do prisioneiro, onde o autor explica que esse jogo é classificado como jogo de soma não
zero, pois o fato de um jogador ganhar, não implica que o outro perdeu. Segue abaixo
na Figura 1, a montagem do dilema do prisioneiro.
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Figura 1 – Dilema do Prisioneiro
Fonte: (Fuks et al., 2011, p.18)

Ainda, segundo Fuks, et. al (2011), ―a teoria dos jogos esclarece conceitos nem
sempre bem compreendidos como auto interesse, matriz de ganho, incentivos e jogos
de soma não zero‖, com muitas aplicações em áreas como economia, política, filosofia e
computação. O autor ainda cita outros exemplos de jogos com aplicação direta na Teoria
dos Jogos, como: ―a tragédia dos comuns‖, ―jogo do frangote‖, ―jogo do voluntário‖,
―batalha dos sexos‖ e ―jogo do ultimato‖, onde vemos sua viabilidade em prática.
Os autores relatam que é possível priorizar o conceito de colaboração, alterando
a matriz de ganhos, por meio de indução de incentivos, contudo, a teoria dos jogos
recebe muitas críticas no tocando fragilidade de as suas premissas, pois um indivíduo
pode tomar decisões baseado em ideias utópicas, emoções rancorosas, preconceitos ou
até mesmo informações incompletas. (FUKS, et al. 2011).
Apesar desses aspectos negativos, de acordo com Fuks, et al. (2011),
A Teoria dos Jogos é cada vez mais usada em áreas como economia,
política, filosofia e computação. Desde a década de 1970, a Teoria dos
Jogos também é usada para estudar o comportamento dos animais e a
evolução genética. A corrida armamentista, a exploração dos recurso
naturais comuns a todo planeta e a formação de parcerias entre
empresas são alguns exemplos analisados sob a ótica dessa teoria
(p.19).

Assim, para a proposta de desenvolvimento de um ambiente de produção de
notícias colaborativo, os conceitos dessa teoria são de grande valia e auxiliaram no
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desenho de um modelo sóbrio para esse ambiente.

1.2 Teoria da Atividade
Essa teoria, ―explica como os seres humanos realizam atividades em situações
cotidianas, individualmente e em sociedade. É uma teoria útil para compreendermos a
colaboração mediada por tecnologias computacionais‖. Esmiuçando sua estrutura,
―nessa teria, a atividade é a unidade mínima de significado para compreender as ações
de um sujeito‖, consequentemente, ―um sujeito realiza ações sobre um objeto para
alcançar um objetivo‖ (FUKS et al, 2011, p.22).
A Figura 2, que segue abaixo, exemplifica outro conceito fundamental presente
nessa teoria que é o da realização da atividade por intermédio de artefatos.

Figura 2 – Ação mediada por artefatos
Fonte: (Fuks et al., 2011, p.22)

Realizando uma analogia de acordo com Fuks et al. (2011), com artefatos
voltados para ―cognição de uma linguagem, uma notação matemática, um mapa ou um
sistema computacional, também são usados pelos seres humanos as realização de
atividades‖. Nessa perspectiva, ―sistemas computacionais são artefatos mediadores e
possibilitam a resolução de problemas tanto no nível físico quanto cognitivo. Na ação
reversa os sistemas computacionais também promovem novas formas de pensamento
dos usuários‖ (FUKS et al, 2011, p.23).
De acordo com FUKS et al. (2011), a evolução cultural da humanidade é
viabilizada, graças a mediação, que norteia e delimita a Teoria da Atividade, que foi
transformada de adaptação ao meio para consumo dependente de: produção
(cooperação), distribuição (coordenação) e troca (comunicação). As necessidades
sociais impõem uma divisão dos objetos que pode ser observado na Figura 3,
respectivamente.
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Figura 3 – Modelo de Atividade
Fonte: (Fuks et al., 2011, p.24)

Ao analisar os desdobramentos das variáveis descritas da Figura 3 acima, os
autores nos dizem que o Modelo de Atividade, ―é considerado a menor e mais simples
unidade que preserva a essência de qualquer atividade humana‖, possibilitando a
simplificação da realidade complexa em práticas humanas, bem como, descrever e
analisar atividades humanas no contexto real, por meio de tecnologias computacionais
(FUKS et al, 2011, p.24).

1.3 Modelo 3C de Colaboração
O principal modelo de inspiração para concepção de uma extensão, com claro
objetivo atender a gênese de uma nova tecnologia, para Fuks et al. (2011),
O Modelo 3C de Colaboração analisa em três dimensões: comunicação,
cooperação e coordenação. A comunicação é caracterizada pela troca de
mensagens, pela argumentação e pela negociação entre pessoas; a
coordenação é caracterizada pelo gerenciamento de pessoas, atividades
e recursos; e a cooperação é caracterizada pela atuação conjunta no
espaço compartilhado para a produção de objetos ou informações (p.19).

O esquema do modelo 3C, apresentado na Figura 4, revela a divisão e separação
presentas nesse modelo.
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Figura 4 – Modelo 3C de Colaboração
Fonte: (Fuks et al., 2011, p.25)

Para o desenvolvimento de sistemas e o modelo 3C de Colaboração
(Comunicação, Coordenação e Cooperação) pode representar um avanço nos
paradigmas de engenharia de software adotado para o AVNC. Então, os autores Ellis;
Gibbs; Rein (1991), relatam a necessidade de um trabalho em conjunto de especialistas
que contemple, cientistas sociais e cientistas da computação, em um esforço para
promover mais integração dos indivíduos com as tecnologias, observando as três
dimensões que norteiam a colaboração, isto é, comunicação, coordenação e
cooperação. Assim,
―A comunicação está relacionada com a troca de mensagens e
informações entre pessoas; coordenação é relacionada ao
gerenciamento de pessoas, suas atividades e recursos; e cooperação, é
a produção que acontece em um espaço compartilhado.‖ (MICHALSKY,
MAMANI, GEROSA, 2010, p.1)

O modelo 3C também pode utilizado como um parâmetro de referência, na
classificação tentativa de sistemas colaborativos, e vem sofrendo adaptações do
diagrama original, para atender as especificidades impostas por algumas propostas,
como pode ser visto na Figura 5 abaixo.
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Figura 5: O diagrama do modelo 3C de colaboração adaptado
Fonte: (MICHALSKY, MAMANI, GEROSA, 2010, p.1)

Esses esforços inauguram um novo campo de estudos multidisciplinar chamado
Computer Supported Cooperative Work (CSCW). (Ellis; Gibbs; Rein,1991, p.39).

1.4 Modelo de Tuckman
O último modelo estudado Fuks et al. (2011), é o modelo de Tuckman, e trata de
desenvolvimento de grupo, com a seguinte definição: ―[...] O Modelo Tuckman é uma
tentativa de descrever e explicar o comportamento de um grupo de trabalho, constituído
de poucos membros e orientado à tarefa‖ (p. 29). A Figura 6, que aparece em
sequência, ilustra os estágios do grupo ao longo do processo.

Figura 6 – Estágios do Modelo de Tuckman
Fonte: (Fuks et al., 2011, p.29)

Buscando uma compreensão mais clara dessas etapas, podemos dizer que no
estágio de:


Formação – Ocorre a formação do grupo.
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Confrontação – Ocorrem mais conflitos no grupo, atribuição de papeis e
responsabilidade.



Normatização – Definição da forma como se dará o trabalho de grupo.



Atuação – Reflete uma fase de alta produtividade.



Dissolução – Com o fim do processo de trabalho o grupo é desfeito.

A origem desse estudo feita por Bruce Wayne Tuckman, no ano de 1965, se deu
na marinha dos EUA, com pequenos grupos. Posteriormente Morgan Scott Peck, em
1987, descreveu o desenvolvimento do modelo em comunidades e grandes grupos.
Com o objetivo de ampliar a visão dos sistemas colaborativos na academia, fezse um breve estudo bibliométrico, a seguir, que apresenta em vários aspectos, como
está do desenvolvimento teórico e prático de artefatos tecnológicos que se enquadram
nesse escopo.

1.5 Bibliometria de sistemas colaborativos
A concepção inicial de Edward Wyndhan Hulme, feita em uma conferência na
Universidade de Cambridge em 1922, apresentava o termo ―bibliografia estatística‖, que
de acordo com Vanti (2002),
[...] embora, para autores como Lawani (1981) e Sengupta (1992), o
termo bibliometria tenha sido cunhado por Alan Pritchard em 1969,
Fonseca (1973) tem demonstrado que quem realmente utilizou pela
primeira vez este termo foi Paul Otlet várias décadas antes, em sua obra
intitulada Traité de documentatión, de 1934. Na verdade, Pritchard
popularizou o uso da palavra ‗bibliometria‘, quando sugeriu que esta
deveria substituir o termo ‗bibliografia estatística‘, que vinha sendo
utilizado desde a menção feita em 1922 por Edward Wyndham Hulme em
uma conferência na Universidade de Cambridge, reportando-se a um
estudo pioneiro de Cole & Eales de 1917, referente à análise estatística
de uma bibliografia de Anatomia Comparada. (VANTI, 2002, p.153).

Para enriquecer esse estudo, o modelo bibliométrico adotado, baseia-se nas
próprias ferramentas de busca dentro da plataforma Scopus. Reportando a Costa
(2010), esse tipo de busca, realizado por mecanismos diretos, é conhecido como
―método de força bruta‖ ou mecanismo de ―força bruta‖.
O acesso se dá pelo portal de periódicos da Capes, e pode ser classificado
segundo Costa (2010) de Webmetria, termo definido originalmente por Schneider,
Larsen e Ingwersen (2009), que se especializa em levantamento de dados
bibliométricos, a contextos e bases exclusivamente acadêmicas e presentes na internet.
Sendo assim, foi realizada uma revisão sistematizada na base Scopus que abrange sete
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variáveis:


Year (Anos/Cromologia)



Source (Fonte)



Author (Autor)



Affiliation (Instituições)



Country/Territory (País/Território)



Document type (Tipo de Documentos)



Subject area (Área de Conhecimento)

Assim segue respectivamente as dimensões adotadas nesse estudo webmétrico,
que considerou um intervalo entre os anos de 2015 até 2018, utilizando os termos de
busca em língua inglesa: collaborative AND systems, revelando os seguintes resultados
e apresentando análises dos mesmos.
No Gráfico 1, pode-se observar, entre os 18.270 documentos, uma média de 5,5
mil documentos bibliográficos que fazem menção o termo de busca, collaborative
systems.

Gráfico 1 – Análise entre 2015 até 2018
Fonte: Relatório de webmetria da base Scopus

Podemos concluir um aumento, seguido de manutenção e interesse em
pesquisas envolvendo sistemas colaborativos entre 2015 e 2017, pois para 2018, até a
presente data não se pode considerar os números finais, com o ano ainda em
andamento.

30

Na sequência da proposta do estudo, o Gráfico 2, realiza um cruzamento entre
fontes acadêmicas, conservando os 18.270 documentos.

Gráfico 2 – Cruzamento de fontes
Fonte: Relatório de webmetria da base Scopus

Destacando ainda nesse gráfico que as fontes comparadas e consideradas são:
CiteScore, SJR e SNIP. Outro fato mostrado pelo gráfico é que os termos estão mais
presentes em documentos da área de ciência da computação.
O próximo gráfico, revela os pesquisadores que mais desenvolveram estudos e
pesquisas envolvendo sistemas colaborativos.

Gráfico 3 – Documentos por autor
Fonte: Relatório de webmetria da base Scopus
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Destacando que a ferramenta plotou no gráfico os 10 pesquisadores mais
relevantes, segundo o critéio de ―força bruta‖.
O Gráfico 4, traz uma macro perspectiva de comparação entre instituições e sua
dedicação a pesquisa na temática de sistemas colaborativos.

Gráfico 4 – Documentos por Instituições
Fonte: Relatório de webmetria da base Scopus

Merece destaque as instituições Chinesas e Norte Americanas, que se mantém
em constante crescimento de pesquisas nessa área.
Agora se pode observar que em uma comparação entre países, considerando o
somatório de todas as instituições presentes em seu território, nessa única base de
dados, no Gráfico 5, logo abaixo,

Gráfico 5 – Documentos por Países
Fonte: Relatório de webmetria da base Scopus
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Com destaque para os Estados Unidos da América, que se mantém na
vanguarda de pesquisas em sistemas colaborativos, bem como, em produtos que
exploram os conceitos desse tipo de sistemas, como por exemplo, as redes sociais
digitais.
Agora, no Gráfico 6, apresenta os tipos de produto final de pesquisa, que mais
são utilizados para divulgação e publicidade de pesquisas em sistemas colaborativos.

Gráfico 6 – Tipos de Documentos
Fonte: Relatório de webmetria da base Scopus

Observa-se a predominância de divulgação por meio de anais de congressos,
seguido bem próximo de artigos científicos, representando 86,6%, do total de
documentos científicos produzidos, pulverizando em pequenos percentuais, os demais
tipos.
Por fim, o último Gráfico 7, nos revela as pesquisas em sistemas colaborativos
por área do conhecimento.
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Gráfico 7 – Documentos por Área do Conhecimento
Fonte: Relatório de webmetria da base Scopus

Ressaltando que a área de ciência da computação abarca grandes experimentos
e fomenta muitas teorias que sustentam o desenvolvimento de sistemas colaborativos e
seus desdobramentos na sociedade da informação.
Ampliando a webmetria, essa etapa do trabalho, buscou apresentar e justificar os
resultados obtidos na base de dados do SCOPUS, que possui acesso restrito a
universidades e centros de pesquisas conveniados, revelando buscas no domínio
público do Google Acadêmico, e corroborando a convergência dos principais autores e
seus trabalhos com sistemas colaborativos, em pesquisas que também impactam em
bases de dados abertas.
Na Figura 7, logo abaixo, podemos analisar no retorno da busca feita ao autor
Santi Cabellé, trabalhos classificados nas áreas de: computação distribuída, engenharia
de software e e-learning.
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Figura 7 – Retorno de busca de um autor
Fonte: Relatório de webmetria da base Google Acadêmico

Os números desse autor mostram dois trabalhos em que a palavra “collaborative”
aparece no título e apresenta considerável nível de citação, como pode ser visto no
destaque. Assim podemos confirmar sua capilaridade e relevância de sua produção em
base de dados aberta, comprovando o observado na base de dados SCOPUS.
O próximo autor apontado no SCOPUS foi, Luis M. Camarinha-Matos, que teve o
retorno de sua busca no Google Acadêmico, mostrada na Figura 8, respectivamente.

Figura 8 – Retorno de busca de um autor
Fonte: Relatório de webmetria da base Google Acadêmico
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Os números de citações entre os anos de 2005 a 2009 foram muito significativos
e destacam esse autor na produção científica em redes colaborativas.
Trabalhos que contemplam a aprendizagem colaborativa ligada a sistemas tem
no autor Fatos Xhafa uma referência para outros pesquisadores que se interessam
nessa temática, na Figura 9, foi destacados seus principais artigos em associação com
outros autores que já foram citados nessa webmetria.

Figura 9 – Retorno de busca de um autor
Fonte: Relatório de webmetria da base Google Acadêmico

Dos autores estrangeiros apontados na pesquisa da base de dados SCOPUS,
podemos corroborar a relevância desse autor, destacando seus trabalhos com mais
citações, bem como, seus estudos voltados para colaboração em redes sociais, como
pode ser visto na Figura 10.
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Figura 10 – Retorno de busca de um autor
Fonte: Relatório de webmetria da base Google Acadêmico

Para complementar esse estudo webmétrico, foi destacado três autores
nacionais, com relevância consagrada no meio acadêmico que toma como objeto de
estudo, sistemas colaborativos. Esses autores também estão nas referências do nosso
trabalho, como marco teórico e são tomados como leitura essencial para pesquisadores
que desejam trabalhar na área de sistemas colaborativos.
O primeiro autor lembrado foi Mariano Pimentel que é um dos organizadores do
livro ―Sistemas Colaborativos‖, que reúne uma série de artigos de vários pesquisadores
nacionais e internacionais, que estabelecem as bases de fundamentação teórica em
sistemas colaborativos, bem como mostra experiências e estudos de casos bem
sucedidos de design, desenvolvimento e implementação teórica desse tipo de sistema.
A Figura 11 apresenta o retorno do relatório de pesquisa nessa base de dados
aberta, destacando seu alto índice de citações, comprovando sua influência em
trabalhos de outros autores.
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Figura 11 – Retorno de busca de um autor
Fonte: Relatório de webmetria da base Google Acadêmico

A figura anterior já revela principal parceria de autores brasileiros que se dedicam
ao desenvolvimento teórico e prático em sistemas colaborativos, que na Figura 12, logo
em seguida, traz o pesquisador e professor Hugo Fuks, também referenciado nesse
trabalho, com suas principais contribuições ao se tratar de sistemas colaborativos.

Figura 12 – Retorno de busca de um autor
Fonte: Relatório de webmetria da base Google Acadêmico
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Vale destacar seu alto índice de citações, figurando como um dos principais
nomes no Brasil que atuam na área de sistemas colaborativos.
O último, porém não menos importante, professor e pesquisador que se dedica à
sistemas colaborativos é Marco Aurelio Gerosa, destacando desde 2002 até 2008,
trabalhos que atualmente são muito importantes como fundamentação teóricos aos
novos pesquisadores.

Figura 13 – Retorno de busca de um autor
Fonte: Relatório de webmetria da base Google Acadêmico

O Quadro 1 abaixo, expressa uma compilação da estatística descritiva adotada
nessa webmetria, apontando os percentuais gráficos ao longo dos anos, bem como os
índices de citação, h-index e o i10-index. Esses números fazem parte do retorno da
consulta a base de dados do google acadêmico, apresentados no canto direito superior
da página de retorno.
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Quadro 1 – Análise bibliométrica de autores com percentuais e índices

AUTOR/INDICES

Cabellé et. al (2010)

Camarinha-Matos et. al
(2005)

TRABALHO MAIS CITADO
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Xhafa et. al (2006)

Klama et. al (2007)

Pimentel et. al (2012)

41

Fuks et. al (2005)

Gerosa et. al (2005)

Fonte: Google Acadêmico (2018)

Para finalizar a webmetria, foi realizada, uma busca mais abrangente, utilizando
os marcadores ―collaborative system‖, visando ampliar e mostrar outros pesquisadores
que também tem elevado nível de citação na base de dados do Google Acadêmico,
considerando que nessa base, o mecanismo de busca nem sempre filtra trabalhos
exclusivamente da área de sistemas colaborativos, como pode ser observado na Figura
14.
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Figura 14 – Retorno de busca por termos
Fonte: Relatório de webmetria da base Google Acadêmico

Uma tentativa de melhorar a consulta e explorar o mecanismo de busca com mais
eficiência, realizou-se uma pesquisa com o marcador CSCW, que é uma abreviatura de
"Computer Supported Cooperative Work", que podemos traduzir para, "Trabalho
Cooperativo Auxiliado por Computador", que remete a gêneses dos sistemas
colaborativos.
Assim, a Figura 15, mostra os autores mais citados, vinculados a esse acrônimo e
também são importantes pesquisadores tomados como referência em trabalhos
envolvendo sistemas colaborativos.

Figura 15 – Retorno de busca por acrônimo
Fonte: Relatório de webmetria da base Google Acadêmico
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Após a tomada de consciência desse senário, na próxima seção, foi explorado
conceitos que já se converteram em práticas, oferecendo a possibilidade de analisar
alguns sistemas colaborativos que já são realidade, bem como seus elementos
fundadores.
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2

AMBIENTES DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDO COLABORATIVO
A gênese das primeiras conexões entre computadores datam de 1969, quando a

Agência de Pesquisas em Projetos Avançados (DARPA) norte americana, diante da
guerra fria e motivada por um período de disputa ideológica, que instrumentalizou uma
intensa corrida tecnológica, desenvolve uma rede chamada ARPANET, inicialmente
conectando computadores de instituições militares.
Essa rede inicialmente permitiu o compartilhamento de recursos computacionais e
persistência de comunicação contínua, mesmo diante do risco de uma hecatombe
nuclear. ―A ARPANET foi logo em seguida expandida em quatro nodos, na Universidade
de Utah, na Universidade da Califórnia em Los Angeles, em Santa Barbara e no Instituto
de Pesquisa de Stanford‖ (NULL; LOBUR, 2006, p.617).
De acordo com Tanenbaum (1994), a expansão dessa rede conectou diversas
universidades e repartições públicas americanas, por meio de linhas telefônicas
dedicadas,

isto

é,

conexões

segmentadas

que

utilizavam

linhas

telefônicas

convencionais, contudo, a utilização das redes de rádio e satélite, impuseram novos
problemas operacionais de protocolos já consolidados na rede convencional, desafiando
um dos princípios de sua concepção, que era a possibilidade de conectar diferentes
tipos de redes, conservando uniformidade e estabilidade. O autor lembra que o modelo
de referência TCP/IP, proposto por Cerf e Kahn (1974), garantiu essas funcionalidades
com, o Transfer Control Protocol (Protocolo de Controle de Transmissão) que executava
a verificação de transmissão dos dados, na sequencia apropriada e com integridade pela
rede, bem como o Internet Protocol (Protocolo de Internet), que definia um endereço
único para cada dispositivo conectado na rede.
A participação de algumas universidades na ARPANET, despertou a atenção da
Fundação Nacional para Ciência (NSF) norte americana, para o impacto positivo que a
ARPANET resultou nas pesquisas universitárias, entretanto, para conectar-se a
ARPANET era necessário um contrato de pesquisa entre Universidade e Departamento
de Defesa dos EUA. Então, a NSF iniciou a construção uma rede própria, com
pretensões de substituir a ARPANET, nascendo aberta a todos os grupos de pesquisa
universitários. ―Para ter algo concreto com que começar, a NSF decidiu construir uma
rede de backbone1 para conectar seus seis centros de supercomputadores‖
(TANENBAUM, 1994, p.57).
Logo as empresas se juntaram a ARPANET e a NSF, ampliando a infraestrutura
1

Backbone – Espinha dorsal da rede, ou seja, as principais linhas e cabos que interligam a internet
geralmente com altas taxas de transmissão de dados.
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inicialmente fomentada pelo governo, com as bases técnicas bem estabelecidas, porém
a navegação, na observação de Vieira (2003), era simplificada à formatação de texto
com letrinhas verdes e estáticas. Ainda segundo o mesmo autor, no ano de 1990, o
físico inglês Tim Benners-Lee inventa o Protocolo de Transferência de Hipertexto
(HTTP)2, possibilitando diferentes formatações de texto e incluindo em seu conteúdo:
imagem, som, vídeo e etc...
Surge então a Internet ou Web como conhecemos atualmente, com páginas mais
elaboradas e ricas em elementos visuais. Destacando inicialmente os sites e blogs,
como precursores dos ambientes que fomentaram a produção de conteúdo na internet.
Logo em seguida, o ambiente WiKi se apresenta como um experimento peculiar de
produção colaborativa de conteúdo, e por fim, cabe uma olhar sobre o fenômeno de
produção e disseminação de conteúdo através das redes sociais digitais.

2.1 Gênese da Produção de Conteúdo em Sites e Blogs
O protocolo HTTP pode ser considerado um pilar de sustentação e motor para o
início da construção de conteúdo na internet, pois anteriormente, o fluxo e consumo de
informação na rede limitava-se a de pacotes de dados de texto, citando como exemplos
os serviços de e-mail e chat online.
Na visão de Amaral, Recuero e Montardo (2008), a construção e manutenção de
sites exigem dos indivíduos um conhecimento da linguagem HTML, sendo mais
utilizados para divulgação institucional de governos, empresas, universidades e etc..., ou
páginas pessoais, com propósitos diversificados. Os autores apontam que o surgimento
do Blog, trouxe uma proposta de maior facilidade na publicação e manutenção, pois
esse sistema condensava ferramentas que facilitavam a publicação de conteúdo.
A gênese do termo weblog, segundo Blood (2000), está na referência de Jordan
Barger(1998), ao seu sistema, Robot Wisdom, que colecionava e disseminava links de
outros sites na internet. Revendo Barger (1997), a atividade de ―logging the web‖, isto é,
―arquivar a web‖, toma como base os termos ―web‖ + ―log‖, que inicialmente, era muito
semelhante a um site, que tinha como diferencial a função de apontar novos sites que
eram publicados.
Em um artigo de Blood (2000), que relembra a história do weblog, a partir de
1999, a ferramenta Pitas, oferecia livremente a manutenção de sites via web. Logo após
são lançados o Blogger e o Groksoup e no final do mesmo ano, o programador Dave
Winer, lançou o The This Page, seguido por Jeff A. Campbell que lançou o Velocnews,
sendo todos eles projetos para permitir que os indivíduos pudessem construir e publicar
2

Terno criado por Theodor H. Nelson que em suas palavras significa: ―Por hipertexto pretendo significar
escrita não sequencial, um termo que se ramifica e permite escolhas ao seu leitor e que preferencialmente
deverá ser consultado num monitor interativo‖.
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seus weblogs de maneira rápida e fácil.
Segundo Primo e Recuero (2003), ―os weblogs, ou simplesmente blogs são
sistemas de publicação na web, baseados nos princípios de microconteúdo e
atualizações frequentes.‖ Complementando o conceito, Boold (2003), diz que ―os textos
são publicados em blocos organizados cronologicamente e costumam utilizar muitos
links para fontes e contraposições de fontes.‖ (BLOOD, 2003, p.10-13).
Outra definição compartilhada por Blood (2002) e Schmidt (2007), apontam
weblogs como ―sites com textos (posts) organizados de forma cronológica inversa, com
a presença freqüente de comentários e trackbacks3.‖ (RECUERO, 2008, p.2).
Ainda merece destaque duas funcionalidades incorporadas aos sistemas de blogs
que são: a ferramenta de comentário e a ferramenta de trackback, portando expandindo
a noção de que weblogs foram criados com o intuito de servir meramente como ―diários
eletrônicos‖ (PRIMO, RECUERO, 2003, p. 56).
Para Primo e Recuero (2003), um weblog, aumenta a complexidade da rede
hipertextual pois,
[...] em um blog, portanto, é possível ao internauta concordar ou
discordar dos posts, expor seu posicionamento e criar novos nós
para a rede hipertextual, seja através de um comentário, seja
através de um link para seu próprio blog, criando espaços de
negociação – embora estes espaços (janelas de comentários)
destinados ao debate sejam menos visíveis, laterais ao grande espaço
dos textos do blogueiro. (PRIMO, RECUERO, 2003, p.56)

Esses autores expandem sua definição inicial e acrescentam que,
[...] mais do que seguir links e trilhas preestabelecidos nos websites, o
blog permite ao blogueiro e aos internautas criar novas trilhas, criar
novos nós e links. A ação do internauta aqui, portanto, não se restrin
ge a percorrer trilhas entre os links na web, a simplesmente
navegar. Ela é construída de forma conjunta, modificando a estrutura
da própria web. Trata-se de uma ação coletiva e construída de
complexificação e transformação da rede hipertextual pela ação de
blogueiros e leitores, que terminam por participar também como
autores. (PRIMO, RECUERO, 2003, p.57)

Ainda no campo da produção hipertextual, o software Wiki também é uma
proposta de ambiente que auxilia o desenvolvimento de conteúdo online e não demanda
conhecimentos técnicos em linguagem HTML, portanto a próxima seção apresenta um
breve relato de suas definições e conceitos, bem como o desenrolar do processo de
produção colaborativa de conteúdo nesse tipo de ambiente.

3

Trackbacks são ferramentas automatizadas de referências, que funcionam de forma a deixar um
link no blog citado por outro.
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2.2 Produção Colaborativa de Conteúdo em Ambientes WiKi
Criado por Cunningham (1995), o primeiro Wiki foi disponibilizado na web com o
nome de Portland Pattern Repository. A proposta de Cunningham era desenvolver um
site que possibilitava aos usuários a geração de conteúdo. Outra peculiaridade que
determinou o sucesso desse software social é seu tipo de licença de uso livre, isto é,
licença GNU GPL4, que permite livremente sua cópia, redistribuição e adaptação às
necessidades das demandas dos usuários.
[...] os wikis possuem diversas finalidades: podem ser utilizados como
web sites dinâmicos, ferramentas para gestão de projetos e documentos
e principalmente como bases de conhecimento dinâmicas sendo
adaptáveis a diversos ambientes como empresas, escolas,
universidades, organizações da sociedade civil e a própria web.
(RAMALHO, TSUNODA, 2007, p.1).

Assim na definição de Bobbio (1989, citado por VIEIRA, 2009), podemos observar
outras características, sendo que,
[...] o sistema Wiki é um ambiente de interação que surgiu e está se
firmando na Internet, nas mais variadas áreas de trabalho e do
conhecimento humano. Uma forma que possibilita o armazenamento
de informações de forma coordenada e circular entre os
participantes deste projeto. Todos podem contribuir e postar nos
ambientes sua posição pessoal, ganhando vozes, espaço, justamente
por terem uma forte e prática interface, não precisando ser um
exímio conhecedor para interagir. A tecnologia Wiki fundamenta
suas comunidades com princípios democráticos, com iniciativas que
envolvem a colaboração, interação, cooperação, participação, escrita
coletiva e anônima, baseada em direitos proprietários mais flexíveis,
abertos e igualitários (VIEIRA, 2009, p.3).

Explicando o conceito do sistema Wiki, na visão de Primo e Recuero (2003), esse
sistema impulsiona um tipo cooperado de escrita hipertextual, onde um indivíduo pode
incluir ou alterar um conteúdo que foi disponibilizado, por meio do seu próprio browser
de navegação na internet. Ou seja, o autor inicial da primeira versão do texto pode ter
seu texto alterado diretamente no site, sem necessitar de sua aprovação, caso a
segunda versão do texto atenda melhor a proposta inicial do texto. Nas palavras desses
autores ―ninguém possui a posse definitiva sobre texto nenhum. Ou melhor, os textos
são de todos, são da comunidade.‖ (PRIMO, RECUERO, 2003, p.58).
Analisando a estrutura de uma página Wiki, de um usuário logado no sistema, no
rodapé de toda página, merece destaque o link ―edit this page‖, que ao ser clicado abre
uma nova página e recupera o texto da publicação anterior, permitindo inclusão ou
revisão do texto. Sendo dispensado o conhecimento técnico da linguagem HTML,
usando um simples editor de texto. (PRIMO, RECUERO, 2003, p.59).
O mais conhecido projeto Wiki é a Wikipédia, que se propõe,
4

GNU General Public License (Licença Pública Geral GNU), GNU GPL ou simplesmente GPL, é a
designação da licença de software.

48
[...] atravésa da distribuição do código aberto Wiki, comunidades de
discussão ganharam um novo suporte tecnológico para a construção
cooperada do conhecimento. E é justamente com esse objetivo que
em janeiro de 2001 Larry Sanger e Jimmy Wales lançam a
Wikipédia (http://www.wikipedia.org), que se tornaria o maior projeto Wiki
até a presente data. Esta enciclopédia on-line inova justamente por ser
redigida em colaboração não por um grupo de especialistas, mas por qual
quer internauta disposto a participar da construção do projeto. O objetivo
do projeto é produzir uma enciclopédia que reúna o conhecimento huma
no em profundidade e abrangência. Pode-se encontrar raízes do ideal de
coletar e organizar o conhecimento disponível na construção da
biblioteca de Alexandria e no trabalho dos enciclopedistas do século
XVIII. (PRIMO, RECUERO, 2003, p.59).

Em um estudo revisional Primo e Recuero (2003), lembram que à partir da
invenção da imprensa, as enciclopédias tiveram maior possibilidade de acesso,
distribuição e como principal função: ―de guiar os leitores através da sempre crescente
floresta – para não dizer selva – do conhecimento impresso‖. (BURKE, 2003, p.103).
Assim a Wikipédia, definida como enciclopédia digital, aglutina as facilidades de
construção dos textos remotamente, bem como a disseminação de acesso,
impulsionada pela capilaridade de conexão da internet, juntamente com ferramentas
tecnológicas como:


Busca estruturada automatizada com cruzamento de links;



Âncoras internas levando a links externos que indicam informação
paralelas do assunto pesquisado;



Guias ou Abas para auxiliar a investigação;



Indexação, rearranjo ou ampliação de informações;



Anotações referente ao texto pesquisado;

Assim Primo e Recuero (2003), destacam que ―a Wikipédia não tem versão final,
nem edição obsoleta‖, destacando que,
[...] o sistema Wiki veio permitir não apenas a reunião de dados, mas a
própria geração de novos conhecimentos de forma compartilhada entre
diferentes sujeitos, a qualquer tempo e de qualquer lugar. Ou seja,
não se trata apenas de uma ferramenta de indexação e formatação,
mas a criação de um espaço de debate e sintetização de textos.
Ou seja, o papel do interagente não é apenas de um bibliotecário,
mas verdadeiramente de um autor, no sentido mais estrito da
palavra. Nesse sentido, a Wikipédia é mais do que a oferta de
informações. É também um convite ao trabalho social de construção
do conhecimento. (PRIMO, RECUERO, 2003, p.60).

O avanço das tecnologias de informação e comunicação potencializa a produção
de conteúdo em ambientes Wiki, e na próxima seção será apresentada uma breve
reflexão de produção de conteúdo em outras plataformas tecnológicas, nesse caso, em
redes sociais digitais de forma colaborativa.

49

2.2.1 Produção Colaborativa de Conteúdo em Redes Sociais Digitais
Os principais autores e pesquisadores de redes sociais oriundos de diversas
áreas do conhecimento reconhecem, no fenômeno de interação suportado pela internet,
um terreno fértil para gênese de ―comunidades virtuais‖. Para os mais otimistas, os
indivíduos nessas redes, estão inclinados a colaborar mutuamente e dispostos a se
relacionar com equidade e harmonia. Contraponto essa visão, os pessimistas, apontam
que nas relações virtuais, temos uma potencialização do que há de pior na natureza
humana. (RECUERO, 2009, p.12).
No prefácio de Suely Fragoso, para o livro de Raquel Recuero intitulado, ―Redes
Sociais na Internet‖, a compreensão das peculiaridades da sociedade da informação
passa pela intersecção de aspectos humanos e tecnológicos. Considerando esse
conselho, começaremos apresentando a estrutura e fatores tecnológicos constituintes
das redes sociais digitais.
A definição de rede, como abordagem científica, remete ao estudo do matemático
Leonard Euler, que segundo (Buchanan, 2002; Barabási, 2003; Watts, 2003), resolveu o
problema das Pontes de Königsberg. Essa cidade prussiana, ficava entre as margens e
uma ilha no centro do rio Pregolya, onde o enigma proposto era atravessar a cidade,
passando pelas sete pontes, cruzando cada uma apenas uma vez.
Segundo Recuero (2009), em seu trabalho, Euler provou que era impossível
cruzar as sete pontes sem repetir um caminho. Para isso ele definiu as pontes (sete
pontes) como arestas ou conexões, e as margens ou partes terrestres (quatro partes) de
nós ou pontos, que podem ser vistos na Figura 16, exibida na sequência.

Figura 16 – Representação gráfica da cidade de Königsberg
Fonte: (Recuero, 2009, p.19)

A conclusão de Euler provou que era impossível atender a proposição inicial, pois
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uma rota sempre iria se repetir durante a trajetória. Para alcançar o objetivo de percorrer
as sete pontes (arestas), sem repetir um caminho, era preciso que em pelo menos duas
margens (nós), tivessem só uma ponte (arresta), isto é, para a resolução do enigma das
sete pontes de Königsberg, precisamos considerar que no início e fim, ou seja, ―entrada‖
e ―saída‖, só pode haver uma aresta, ―como cada nó no grafo de Königsberg tem um
número ímpar de arestas (quatro nós possuíam três arestas e um nó, cinco arestas), a
travessia, nas condições propostas, era impossível‖, definindo assim o primeiro teorema,
de uma nova área do conhecimento matemático, conhecido como teoria dos grafos.
(RECUERO, 2009, p.19).
Expandindo a explicação, Recuero (2009) diz que,
[...] o problema, portanto, apenas poderia ser resolvido se não houvesse
nós com um número ímpar de conexões. Um grafo com essas
características é denominado circuito euleriano. Por outro lado, o
problema poderia ser modificado para uma trilha que atravessasse todas
as pontes, mas sem ter o mesmo ponto de partida e chegada. Esta trilha
apenas existiria se o grafo tivesse apenas dois nós com um grau ímpar, e
esses nós sendo o início e o fim. Este grafo é denominado trilha
euleriana. (RECUERO, 2009, p.20).

Assim, segundo a autora, ―um grafo é, assim, a representação de uma rede,
constituído de arestas que conectam esses nós.‖ A teoria dos grafos serve de apoio para
estudar as interações humanas no ciberespaço, considerando essas interações como
uma rede ou grafo. O estudo dos diferentes tipos de grafos, características e
propriedades, representam uma área de estudo voltada para matemática aplicada,
assentada cientificamente na teoria dos grafos. (RECUERO, 2009, p.20).
A partir dos teoremas propostos na teoria dos grafos, temos como desdobramento
a Análise Estrutural de Redes Sociais, que visa analisar e perceber grupos de indivíduos
conectados, isto é, formando uma rede social, por meio de observação empírica, a fim
de compreender melhor suas propriedades estruturais, bem como suas dinâmicas de
funcionamento. A autora diz que ―a força da abordagem de redes sociais está em sua
necessidade de construção empírica tanto qualitativa quanto quantitativa que busca, a
partir da observação sistemática dos fenômenos‖, concluindo que, ―estudar redes
sociais, portanto, é estudar os padrões de conexões expressos no ciberespaço.‖
(RECUERO, 2009, p.21).
Uma rede social, segundo (Wasserman e Faust,1994; Degenne e Forse, 1999), ―é
definida como um conjunto de

dois elementos: atores (pessoas, instituições ou

grupos; os nós da rede) e suas conexões.‖ Observar uma rede social digital, tomada
como metáfora, é observar os padrões de conexão de um determinado grupo social,
através das particularidades das conexões estabelecidas entre seus indivíduos. Esse
fenômeno constrói uma estrutura social imbricado com atores sociais e suas conexões.

51

Assim todo estudo de redes sociais digitais foca na formação das estruturas sociais,
seus tipos, meios de comunicação (computador, smartphones e etc...) e como as
interações geram fluxos de informação e trocas sociais. (RECUERO, 2009, p.24).
A produção de conteúdo nas redes sociais digitais passa pelo ator social, na
definição de Recuero (2009),
[...] os atores são o primeiro elemento da rede social, representados
pelos nós (ou nodos). Trata-se das pessoas envolvidas na rede que se
analisa. Como partes do sistema, os atores atuam de forma a moldar as
estruturas sociais, através da interação e da constituição de laços sociais.
(RECUERO, 2009, p.25).

A autora ainda explica que mediante ao distanciamento entre os indivíduos,
devido à natureza das interações e das características presentes na comunicação
mediada por computador, esses atores assumem construções identitárias, podendo um
ator ser representado por um weblog, fotolog, twitter ou perfil em site de rede social
digital. (RECUERO, 2009, p.25).
A produção de conteúdo nas redes sociais digitais passa pelo ator social, quando
esse, segundo Recuero (2009), cria um ―weblog e trabalha aspectos da construção de si
e da narração do eu.‖ Consequentemente se faz imperativo, de acordo com Sibila
(2003), o ―imperativo da visibilidade‖, que revela a necessidade de elevada exposição,
―pois é preciso ser visto para existir no ciberespaço‖.
Outra possibilidade apontada por Donath (1999), seria a necessidade de
percepção do outro que se impõe como essencial para a interação humana.
Olhando para as conexões, Recuero (2009) destaca que,
[...] enquanto os atores representam os nós (ou nodos) da rede em
questão, as conexões de uma rede social podem ser percebidas de
diversas maneiras. Em termos gerais, as conexões em uma rede social
são constituídas dos laços sociais, que, por sua vez, são formados
através da interação social entre os atores. De um certo modo, são as
conexões o principal foco do estudo das redes sociais, pois é sua
variação que altera as estruturas desses grupos. (RECUERO, 2009,
p.30).

Assim os autores Parsons e Shill (1975), ―explicam que a interação compreende
sempre o álter e o ego como elementos fundamentais, onde um constitui-se em
elemento de orientação para o outro. A ação de um depende da reação do outro, e há
orientação com relação às expectativas.‖
Nesse sentido, Watzlawick, Beavin e Jackson (2000), explicam que o processo de
comunicação ocorre na interação. Daí a constatação da multiplicidade de ferramentas
que viabilizam essas interações, resultando em uma construção exponencial e
ininterrupta de conteúdo variado e heterogêneo.
Um terceiro elemento que atua na disseminação e produção colaborativa de
conteúdo ou notícia em redes sociais digitais, sob o olhar da metáfora da rede, reside na
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possibilidade de perceber, segundo Franco (2008), ―topologias mais ou menos eficientes
para ação dos grupos sociais‖. Franco (2008), baseou-se em um memorando de Paul
Baran (1964), que dividi e analisa as redes sociais digitais em três topologias básicas:
distribuídas, centralizada e descentralizada, que podem ser vistas na Figura 17,
respectivamente.

Figura 17 – Diagramas das Redes de Paul Baran
Fonte: (Baran, 1964, p.2)

No entendimento de Recuero (2009), os estudos de Baran (1964) e Franco (2008)
explicam essas topologias como:


A rede centralizada: é aquela onde um nó central, concentra a maior parte das
conexões. O formato dessa rede é o de uma ―estrela‖.



A rede descentralizada: não possui um nó central, é constituída por vários
centros, formando vários pequenos grupos interconectados.



A rede distribuída: é uma rede onde os nós se equivalem em número de
conexões aproximadamente.
Essa classificação e estudo de topologias de redes foi inicialmente proposta por

Barabási (2003), e ficou conhecida como ―ciência‖ ou ―teoria das redes‖, que apesar de
essencialmente estar focada em abordagens matemáticas e físicas dentro da teoria dos
grafos, propiciou aos estudos de redes sociais digitais, grandes avanços nas análises
das propriedades dinâmicas dessas redes, isto é, sua densidade, centralidade,
centralização, multiplexidade e grau de conexão.
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Assim a produção de conteúdo nas redes sociais digitais segue a dinâmica
dessas redes, que segundo Nicolis e Prigogine (1989), ―são sistemas dinâmicos e,
como tais, sujeitos a processos de ordem, caos, agregação, desagregação e
ruptura.‖
Para Johnson (2002), o aspecto mais relevante da dinâmica dessas redes é a sua
emergência, isto é, passa pelo conceito de sistemas complexos e envolvem padrões de
larga escala. Recuero (2009) explica melhor essa ideia dizendo, ―a emergência aparece
com o surgimento de comportamentos coletivos, não centralizados. Como sistema
complexo, o sistema social também tenderá a mostrar comportamentos emergentes,
coletivos, nessa dinâmica.‖ (RECUERO, 2009, p.80).
Por fim, Recuero (2009) destaca um aspecto importante para a compreensão do
fenômeno de produção e consumo de contudo em redes sociais digitais, está no estudo
de sites de redes sociais (SRS). Em sua definição, ―(...) sites de redes sociais são os
espaços utilizados para a expressão das redes sociais na internet.‖
Encontramos outra definição de sites de redes sociais em, Boyd e Ellison (2007),
que as definem como um sistema que possibilitam:
i) a construção de uma persona através de um perfil ou página pessoal;
ii) a interação através de comentários;
iii) a exposição pública da rede social de cada ator. (RECUERO, 2009,
p.102).

Segundo Recuero (2009), ―(...) a percepção que os diversos sites de redes sociais
não necessariamente representam redes independentes entre si.‖ Então Schmidt (2007),
complementa dizendo, ―(...) redes sociais também podem ser construídas através dos
comentários e dos links.‖
Podemos perceber que as redes sociais digitais representam um grande produtor
e disseminador de conteúdo no ciberespaço, com características e peculiaridades que
estimulam estudos e pesquisas que visam contribuir para a compreensão do fenômeno
de produção e consumo de conteúdo na internet.
Segundo Barbosa (2013), podemos delimitar três fases ou ciclos, considerando o
aspecto da produção de conteúdos, disseminação de informação, observando
características e classificações do jornalismo das redes sociais digitais. E seguida temos
um quarto estágio que se apoia em bases de dados e baliza o surgimento de uma quinta
geração conhecida como Jornalismo em Base de Dados, que tem na medialidade e
horizontalidade suas marcas na determinação dos fluxos de informação. A Figura 18,
mostrada abaixo apresenta esses estágios ou ciclos, bem como suas características.
(BARBOSA, 2013, p.40)
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Figura 18 – Caracterização de estágios de evolução do jornalismo em redes digitais
Fonte: (Barbosa, 2013, p.42)

Após os conceitos e teorias apresentados, que revelaram de forma mais
abrangente os meios de produção e consumo de conteúdo nas redes sociais digitais,
estudando

seus

elementos

estruturantes

e

buscando

compreender

suas

particularidades, na próxima seção vamos destacar uma breve revisão dos processos de
transformação no jornalismo, culminado na sua faceta digital, conhecida como
webjornalismo.
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3

EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO DE NOTÍCIAS E SEUS DESDOBRAMENTOS
Assim como a demanda define e influencia a oferta ou produção, o

desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicação, mudaram nossas
formas de relação no trabalho, estudo e lazer. É notório o conhecimento a respeito da
utilização de recursos pelo homem primitivo com o intuito de juntar e preservar os
saberes, experiências e ideias que formavam a sua cultura, isto é, como ele se
identificava no ambiente e com os outros indivíduos.
Segundo Silva (2012), um olhar histórico sobre as ações sociais, pode revelar a
faceta da imprensa com grande participação como um agente histórico da sociedade,
considerando que os produtos da mídia perpassam por fatores socioeconômicos,
políticos e sociais.
Seguindo essa percepção histórica, Beltrão (2006), define o jornalismo como um
conjunto de técnicas, saberes e ética, considerando o imediatismo dos acontecimentos
sociais. O Mesmo autor aponta a imprensa como motor de produção de conhecimento
social, assim o binômio, imprensa e jornalismo se constituem historicamente.

3.1 Jornalismo: evolução e transformação
Observando a história do jornalismo, Traquina (2005), lembra que a disseminação
do jornalismo iniciou-se no século XIX, concomitantemente com a expansão da
imprensa, e consolidou-se no século XX, com o aparecimento de novos meios de
comunicação social, destacando o rádio e a televisão.
Para Traquina (2005), a explicação para a expansão do jornalismo, passa pelo
aumento da escolarização da sociedade, bem como, o processo de urbanização e
crescimento de metrópoles.
[...] seria principalmente nas últimas décadas do século XIX, surpreendida
pela turbulência das transformações sociais, que a cultura letrada e a
imprensa começariam decididamente a avançar para além das elites
tradicionais. Nessa época, em ritmo acelerado, no compasso de um
modo de vida que exporta capitais e invade rapidamente inúmeros
espaços do planeta, a história da formação das metrópoles
brasileiras multiplica o tempo e a experiência social (CRUZ, 2000, p.42).

Segundo Sodré (1999, citado por SILVA, 2012), o aumento da liberdade,
viabilizados pelo avanço da democracia e de direitos fundamentais da humanidade,
foram elementos históricos que proporcionaram a expansão da impressa. O autor
relembra que jornais passaram a denunciar mazelas e injustiças sociais, passando a
figurar como aliado natural da democracia, consequentemente intitulado de Quarto

56

Poder.
A informação como matéria prima no jornalismo, segundo Traquina (2005), se
transforma no produto notícia, seguindo o percurso,
[...] como conhecemos hoje na sociedade democrática, tem suas
raízes no século XIX. Foi durante o século XIX que se verificou o
desenvolvimento do primeiro mass media, a imprensa. A vertiginosa
expansão dos jornais no século XIX permitiu a criação de novos
empregos neles; um número crescente de pessoas dedica-se
integralmente a uma atividade que, durante as décadas do século XIX,
ganhou um novo objetivo – fornecer informação e não propaganda
(TRAQUINA, 2005. p. 34).

Então Traquina (2001), complementa dizendo que historicamente no século XIX a
imprensa se consolida em importância, ―pois foi quando o jornalismo se expandiu
transformando-se em um negócio lucrativo e rentável, conseguindo assim sua
independência econômica em relação aos subsídios políticos que dominava a imprensa
em seus primórdios‖.
A etapa seguinte desse processo, de acordo com Silva (2012), se apresenta um
paradoxo na história do jornalismo, onde se passou a distinguir informação de
propaganda e criou-se o formato de notícia que se tornou o produto do jornalismo.
No avanço da história apontada por Bourdieu (1997), o surgimento de novas
tecnologias para o trabalho jornalístico, impulsionou a pressão do tempo, do imediatismo
e pelo ―furo‖ de reportagem.
[...] o impacto tecnológico marcou o jornalismo do século XIX como iria
marcar toda a história do jornalismo ao longo do século XX até o
presente, apertando cada vez mais a pressão das horas de fechamento,
permitindo a realização de um valor central da cultura jornalística – o
imediatismo. De novas edições dos jornais no mesmo dia à quebra da
programação televisiva anunciada como boletins, novos avanços
tecnológicos nas últimas décadas do século XX tornaram possível, de
longa distância, atingir o cúmulo do imediatismo – ―a transmissão
direta do acontecimento‖ (TRAQUINA, 2005, p.53).

A partir desse fato, Sodré (1999, citado por SILVA, 2012), relata que ―A atividade
de repórter também ganhou maior destaque, responsabilidade e reputação.‖ E continua
destacando que ―o jornalismo transformou-se em uma profissão emergente e o
repórter tornou-se
enquadrar

o responsável

os fatos sob

por

determinada

descobrir
perspectiva

os
de

acontecimentos,
notícia,

apurar e

com poder

de

despertar o interesse do público‖.
Para Melo (2005) foi o aprimoramento do comercio entre Europa e Ásia que
estimulou o desenvolvimento da tecnologia gráfica. Segundo a autora, o livro passou a
ser o principal instrumento de circulação de ideias, onde filósofos, intelectuais e poetas
expressavam seus pensamentos, marcando assim o início de uma logística de
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circulação e acesso a informação.
[...] surgiram as primeiras impressões sobre a humanidade: as gazetas,
com informações úteis sobre atualidade; os pasquins, folhetos com
notícias sobre desgraças alheias; e os libelos, folhas de caráter
opinativo. A combinação desses três tipos de impressos resultou, no
século XVII, no jornalismo. O papel da imprensa periódica, na
emergência da esfera pública, revestiu-se de importância especial. O
aparecimento dos jornais no final do século XVII e princípios do século
XVIII fomentou um novo espaço público para o debate. De início, esses
jornais eram dedicados a assuntos literários e culturais, mas a temática
foi se alargando para questões de interesse social e político. Gerou-se
uma demanda por essas informações, pois o público queria entender
e participar do processo decisório das instâncias de poder. Nesse
novo espaço público, a sociedade começou a obrigar o poder a justificarse perante a opinião pública. (MELO, 2005, p.3).

No estudo de Souza (2006), que realizou uma análise da gestão estratégica dos
custos na cadeia de suprimentos e logística de distribuição na indústria de jornais
brasileira, esse autor destaca que no Brasil do século XIX a imprensa teve o formato
panfletário. No século XX, respectivamente o jornalismo passa para uma dimensão
profissionalizada, a figura do jornalista se consolida com a criação da primeira escola de
jornalismo por Casper Líbero, no ano de 1947. (SOUZA, 2006, p.44).
O mesmo autor destaca que a transformação do jornalismo como instrumento
político para instrumento informativo foi impulsionado com a criação de novos meios de
transmissão de notícias, como por exemplo: o telegrafo, o cabo submarino, o rádio, a
TV, passando pela mídia digital e chegando na internet, que imprime profundas
transformações na indústria jornalista, impondo uma intensa produção de conteúdo
exemplificando o fenômeno da dromocracia cibercultural. (SOUZA, 2006, p.44).
Finalizado, Souza (2006) descreve o fluxo de bens e serviços do ponto de origem
ao ponto de consumo, relativos à cadeia de suprimentos de uma empresa jornalística
com um fluxograma, claro e direto com uma visão holística de como ocorre todo o
processo, como podemos ver na Figura 19 abaixo,

Figura 19 – Cadeia de suprimentos típica de uma empresa jornalística
Fonte: Souza (2006)
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O comportamento do leitor mudou, e com o apoio das novas tecnologias de
informação e comunicação, o mesmo, agora também produz e dissemina a notícia. Esse
fenômeno pode ser observado nas postagens em redes sociais digitais e abertura de
espaço para divulgação de informações em tempo real (com fotos, vídeos e etc..), nos
jornais de grande circulação física e de acesso na internet.
Em seu artigo ao site observatório da imprensa, a jornalista Lilia Diniz, relata os
desafios para o jornalismo em papel, frente ao avanço de novas formas de
comunicação. Nas palavras de Diniz (2012),
[...] para os mais apressados, o futuro já chegou. Basta contar os dias.
Enquanto isso, os ―papeleiros‖ sustentam que a migração completa para
o suporte digital não é uma preocupação urgente, e que a palavra
impressa se sobrepõe ao encantamento com a tecnologia. Em jogo, a
crise do jornal como negócio e a relevância do jornalismo na
sociedade. Em todo o mundo, publicações anunciam as últimas edições e
deixam órfã uma geração de leitores. Recentemente, o semanário
americano Newsweek anunciou o fim da sua edição impressa e, na
quarta-feira (31/10/2012), o diário paulistano Jornal da Tarde despediu-se
dos leitores. Um dos impressos mais prestigiados do mundo, o
espanhol El País, demitiu uma leva de funcionários e confirmou que vive
uma grave crise financeira. (DINIZ, 2012, s.p.).

Olhando para o Brasil, podemos citar exemplos de jornais tradicionais que estão
migrando integralmente para uma versão online, fenômeno observado com o Jornal do
Brasil, que estampa sua página principal: ―O primeiro jornal 100% digital do país!‖. O
anuncio do fim de sua versão impressa, ocorreu em julho de 2010, sendo que no mesmo
de setembro, do mesmo ano, o jornal passou a contar somente com sua versão online e
segmentação de conteúdo destinado aos assinantes, com o JB Premium.
Assim lançamos as bases para o texto da próxima seção que apresenta e discute
o conceito de webjornalismo e algumas reflexões sobre novas dinâmicas na produção
de conteúdo jornalístico e de notícias em geral.

3.2 Webjornalismo e a produção colaborativa de notícias
Em um artigo publicado no periódico Brazilian Journal of Communication
(Contracampo), os pesquisadores Primo e Träsel (2006), desenvolvem um estudo
intitulado: ―Webjornalismo participativo e a produção aberta de notícias‖. Já no primeiro
parágrafo os autores lançam o seguinte questionamento: ―As polarizações entre
emissor/receptor e autor/leitor estão mais uma vez em xeque. Mas estaria agora
ameaçada a própria separação entre jornalista e leitor?‖(p.1).
Em suas considerações Landow (1997, citado por PRIMO, TRÄSEL, 2006),
destacava que a fronteira entre autor e leitor estava comprometida com o surgimento do
hipertexto. Contudo, de fato, os primeiros periódicos na Web mantiveram os limites entre
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redação/edição, isto é, produção de notícias com os internautas. (PRIMO, TRÄVEL,
2006, p.1)
A questão não era apenas tecnológica, uma convergência de conceitos levaram
as profundas transformações, conforme Landow (1997, citado por PRIMO, TRÄSEL,
2006), explicam:
[...] a leitura no hipertexto demanda que o internauta assuma uma
postura ativa na seleção dos links que apontam para diferentes
lexias na estrutura hipertextual, o que o converteria necessariamente em
coautor. Diante dessa afirmativa, poder-se-ia dizer que qualquer pessoa
que acessa um jornal online assume a coautoria da notícia ou se
torna coeditor daquele periódico digital? E o que dizer da máxima do
jornalista coreano Oh Yeon Ho, que ao fundar o OhmyNews decreta que
―todo cidadão é um repórter‖? (PRIMO, TRÄVEL, 2006, p.2)

Ampliando esse entendimento, Primo e Träsel (2006), revelam que,
[...] sob pena de conduzir no vácuo esta discussão sobre webjornalismo
participativo, é preciso antes levantar quais são as condições que
favorecem seu desenvolvimento. Mesmo que não seja possível esgotálas, aponta-se aqui algumas delas, que serão discutidas a seguir:
maior acesso à Internet e interfaces simplificadas para publicação e
cooperação online; popularização e miniaturização de câmeras
digitais e celulares; a ―filosofia hacker‖ como espírito de época;
insatisfação com os veículos jornalísticos e a herança da imprensa
alternativa. (PRIMO, TRÄVEL, 2006, p.3)

Segundo Primo e Träsel (2006), os webjornais são veículos noticiosos voltados
para Web e podem ser classificados em três gerações que são:

A primeira geração é a da transposição do modelo impresso para
as redes digitais. As notícias seguem o padrão de texto e
diagramação do jornal tradicional, agregando poucos recursos para
interação com o leitor, em geral apenas e-mail e um menu de
navegação, mas também fóruns e enquetes.

Na segunda geração, alguns elementos específicos da Web
passam a ser agregados à notícia online, embora esta continue
seguindo o padrão de texto da edição impressa. Porém, passa-se a
oferecer recursos de hipermídia, listas de últimas notícias e
matérias relacionadas, bem como material exclusivo para a versão online.

Na terceira geração as publicações online incorporaram a
hipermídia à produção do texto, aprofundando a hipertextualidade e
a multimodalidade permitidas pela convergência das mídias digitais.
Passa a ser levada em conta a possibilidade de distribuição do
conteúdo para outras plataformas, como telefones celulares e
handhelds. Ao mesmo tempo, a notícia ganha interconexão para além
do material de apoio e menus de navegação. (PRIMO, TRÄVEL, 2006,

p.7).
Alguns aspectos precisam ser considerados no estudo do fenômeno do
webjornalismo, que de acordo com Primo e Trävel (2006), o primeiro aspecto é o da
produção e leitura de texto em jornal impresso e online, cujo o meio também passa a ser
visto como parte integrante da mensagem, e no caso do online, demandava
rearticulações de processos, costumes e tecnologias aos indivíduos.
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Continuando o raciocínio de Primo e Trävel (2006), o segundo aspecto motivador
de maiores participações populares no webjornalismo, está na escalada de tecnologias
como: pontos de conexão WiFi, câmeras de linha de ação 5 e celulares com câmeras
acopladas. Esses elementos favorecem e facilitam o registro e divulgação de fatos em
tempo real, isto é, no momento em que estão ocorrendo.
O terceiro aspecto, vai além da dimensão tecnológica, pois Primo e Trävel (2006),
dizem, que o jornalismo participativo ganha força no discurso da livre circulação da
informação, bem como, acesso total e irrestrito a mesma. Com isso a filosofia open
source, também pode se aplicada no contexto jornalístico, como explica Brambilla
(2005), ―No jornalismo open source, o sujeito que lê é o mesmo que escreve as
notícias, compartilhando responsabilidades e tendo no envolvimento pessoal sua
principal moeda de troca.‖ (p.6).
Outro ponto observado por Primo e Trävel (2006), está presente na ―insatisfação
com a qualidade do jornalismo entre a audiência — e entre os próprios jornalistas —
não é novidade. Ativistas à direita e à esquerda tradicionalmente denunciam a
suposta parcialidade e comprometimento da mídia com interesses comerciais.‖
(p.5). Nas palavras dos autores, ―O papel principal do webjornalismo participativo é
cobrir o vácuo deixado pela mídia tradicional‖.
Empiricamente

observamos

aspectos

negativos

no

webjornalismo,

que

potencializa divulgação de notícias sem apuração jornalística, contudo um erro pode ser
logo corrigido sobre a publicação original. Uma notícia falsa, polêmica ou manipulada
pode receber comentários de leitores, contestando ou corrigindo suas informações.
A definição de Gonçalves (2003, p.22): ―o jornalismo digital inclui todo produto
discursivo que reproduz a realidade pela singularidade dos fatos, tem como suporte de
circulação as redes telemáticas ou qualquer outro tipo de tecnologia que transmita sinais
numéricos e que incorpora a interação com os usuários no processo produtivo‖
Primo e Trävel (2006), lembram que, ―... alguns

sites

noticiosos,

inclusive,

podem depender totalmente da intervenção dos internautas. Sem a participação
ativa de um grupo em interação mútua, esses webjornais não têm qualquer função.‖
(p.10). Essas autores também colocam um desafio, na escrita com hipertexto como se
dá os modelos de possibilidade de escrita coletiva online?
Respondendo essa breve questão Primo e Trävel (2006), explica que temos:

hipertexto potencial, como se viu, ainda mantém a distância
entre autores e leitores;

hipertexto cooperativo todos os envolvidos compartilham a
invenção do texto comum, à medida que exercem e recebem impacto do
grupo, do relacionamento que constroem e do próprio produto
5

Câmeras voltada para o público esportista e aventureiro que fica acoplada ao indivíduo, isto é, está junto
com o indivíduo durante o acontecimento.
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criativo em andamento;

hipertexto colagem constitui também uma atividade de escrita
coletiva, mas demanda mais um trabalho de administração e reunião
das partes criadas em separado do que um processo de debate e
invenção cooperada. (PRIMO, TRÄVEL, 2006, p.12).

Após os conceitos e teorias da evolução do jornalismo, bem como o fenômeno do
webjornalismo, na próxima seção vamos observar mais especificamente o processo de
produção de notícias partindo da migração na década de 1990, dos jornais impressos,
passando pelos portais de notícias, até os aplicativos de notícias para celulares.

62

4

AMBIENTES DE PRODUÇÃO DE NOTÍCIA COLABORATIVA
Em nossa reflexão sobre o webjornalismo anteriormente, se faz imperativo

apresentar algumas definições conceituais estabelecidas por estudiosos desse objeto.
Segundo Barbosa (2013), na década de 2000, ocorreu um esforço de pesquisa
buscando sistematizar uma teoria da convergência jornalística, aliada com trabalhos de
consultorias comerciais, visando atender ―à demanda das empresas informativas na
implementação da integração de redações, dos novos fluxos de produção e de rotinas
de trabalho convergentes.‖ (BARBOSA, 2013, p. 35).
O resultado desse esforço empreendido por alguns pesquisadores espanhóis, nos
fornece uma definição para esse fenômeno da convergência jornalística, bem como,
ampliar sua compreensão e desdobramento, onde, Salaverría, García Avilés e Masip
(2010, p. 59), a convergência jornalística é:
[...] um processo multidimensional que, facilitado pela implantação
generalizada das tecnologias digitais de telecomunicação, afeta o âmbito
tecnológico, empresarial, profissional e editorial dos meios de
comunicação, propiciando uma integração de ferramentas, espaços,
métodos de trabalho e linguagens anteriormente separadas, permitindo
que os jornalistas elaborem conteúdos para serem distribuídos através
de múltiplas plataformas, mediante as linguagens próprias de cada
uma.

Posto isso, Barbosa (2013), complementa que, ―tal definição está, assim, de
acordo com as inferências que se faz para a proposição de uma quinta geração de
desenvolvimento para o jornalismo nas redes digitais.‖ (p. 36).
Nas próximas subseções seguintes foram levantadas dois produtos que se
consolidaram a partir da adoção desses novos conceitos no jornalismo, bem como,
observados seus elementos estruturantes, relevância social e tecnológica, a partir da
adesão por parte da sociedade da informação.

4.1 Portais de notícias
A sociedade da informação se configura pela constante busca por notícias e
pesquisa de interesses heterogêneos. Na internet a produção de notícias demanda
particularidades presentes na cibercultura e exigem um tratamento diferenciado em sua
produção.
No caso dos portais de notícias, tudo começou com sites jornalísticos que
replicavam o conteúdo de suas versões impressas, segundo Barbosa (2001),
[...] em 1989 – ano de criação da World Wide Web –, já eram veiculados
os serviços de notícias especializadas, oferecendo informação em ―tempo
real‖. No Brasil, o Grupo Estado foi quem primeiro percebeu o potencial
da Rede e, em fevereiro de 1995, passou a operar serviços informativos
pela Web, através de link com a World News, de Washington. Mas o
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jornal que de fato lançou primeiro a sua edição online foi o Jornal do
Brasil (www.jb.com.br) , em 28 de maio de 1995. Como era de se
esperar, todos os grandes jornais do país migraram para a rede,
inicialmente utilizando o sistema transpositivo das edições impressas
para a versão online até que, pouco a pouco, começaram a perceber as
peculiaridades do novo meio e a necessidade de adoção de processos
diferenciados. (BARBOSA, 2001, p.7).

Então Barbosa (2001), complementa sua explicação revelando que as empresas
jornalísticas visualizaram o potencial que o novo formato proporcionava, contudo era
preciso oferecer conteúdo exclusivo, canais de notícia em tempo real e fidelizar o
usuário em sua versão online. Para isso a autora revela a estratégia que alguns grupos
midiáticos tiveram, tornando-se provedores de acesso a internet, pois assim o usuário se
autenticava com ―discadores de conexão‖ desses grupos e já eram direcionados ao site
principal.
Essa prática se disseminou e passou a garantir uma considerável renda em
publicidade, contudo essa centralização agregou necessidades gerais e específicas,
serviços de e-mail gratuito, máquinas de buscas da Web, e-commerce, entre outros, que
tinha como objetivo claro de ser ―a porta principal de acesso a orientar a navegação do
usuário pela WWW‖ (BARBOSA, 2001, p.8)
Segundo Barbosa (2001), esse tipo de site foi inicialmente criado e batido pelos
norte americanos, chegando ao Brasil, no ano de 1998. E Silva Jr. (2000) complementa
dizendo,
[...] a diferenciação entre os sites de jornais online – geralmente com
similares impressos – de portais jornalísticos online: agregação de
serviços paralelos ao caráter informativo, de natureza não
necessariamente jornalística; a inter-relação estabelecida com sites de
conteúdo diverso, no sentido de fornecimento de informações
jornalísticas, inclusive por agências; e a convergência, em alguns casos,
do serviço de provedor de acesso com o de disponibilização de conteúdo.
(SILVA JR.,2000, p. 80)

Assim os portais ficaram se caracterizavam por oferecer grande quantidade de
contudo, onde o jornalismo passou a ser o protagonista, garantindo grande fluxo de
conexão e geração de tráfego de conexão, somado aos demais serviços. (BARBOSA,
2001, p.9).

[...] o portal constitui-se numa poderosa variante de publicização de
conteúdo na Internet, no sentido de ao mesmo tempoprocurar uma maior
permanência do usuário dentro de determinado site, e agregar a essa
possível navegação do usuário, uma miríade de serviços que antes,
senão impensada, era improvável de ser executada com eﬁciência
técnica. (SILVA JR., 2000, p. 80)

Para enriquecer nosso modelo conceitual, Herscovitz (2009), diz que os,
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[...] portais são definidos aqui como os websites de notícias online
de referência que oferecem conteúdos editoriais semelhantes aos da
imprensa, incluindo boletins de esportes e trânsito, assim como
seções e links categorizados por temas, áreas para bate-papo, e-mails,
dicas, e uma variedade de serviços e produtos. (HERSCOVITZ, 2009,
p.3).
Uma importante contribuição para essa reflexão e fazer uma observação histórica da
gênese desses portais no Brasil, destacando a estrutura e organização do portal, bem como os
elementos visuais do website, na Figura 20, podemos rever o layout do portal IG no ano de
1995, logo abaixo:

Figura 20 – Portal IG em 1995, antes da compra pelo Internet Gourp
Fonte: google images

Como

pode-se

notar

na

página,

temos

muitos

serviços

oferecidos

concomitantemente as notícias e publicidade, sem segmentação como era caraterístico
nos primeiros sites e portais de notícia. Em seguida, na Figura 21, podemos relembrar o
portal AOL (America Online), que era líder em conexão e tráfego nos Estados Unidos,
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Figura 21 – Portal AOL em 1995
Fonte: google images

Vale destacar a grande quantidade de serviços agradados ao portal, bem como o
elemento diferenciado que era um web browser (um navegador), personalizado e
gratuito aos seus usuários.
O próximo portal é o BOL (Brasil Online) que pode ser visto na figura 22,

Figura 22 – Portal BOL em 2009
Fonte: google images
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Esse portal tinha diferencial um serviço de webmail grátis, mostrado na Figura 22,
bem no início do portal, e que foi muito popular no Brasil.
Para estabelecer um contraponto diante da evolução de concepção e construção
do layout do portal, nota-se uma configuração mais limpa, a parte de publicidade prédefinida no topo do portal e segmentos aglutinadores de notícias com aderência
temática comum. Na Figura 23, podemos ver a evolução e maturação dos portais de
notícia, nesse caso do portal de Rede Globo de Comunicação.

Figura 23 – Portal Globo em 2018
Fonte: https://www.globo.com

Outro exemplo dessa mudança no layout dos portais pode ser observado no
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Portal Estadão, onde os blocos de notícias de mesma temática, ficam agrupadas em
conjuntos próximos e ganham destaca para rápido acesso de acordo um sua relevância
e atualidade. A Figura 24, mostra a disposição das notícias e os links do portal Estadão,
logo abaixo,

Figura 24 – Portal do Estadão em 2018
Fonte: https://www.estadao.com.br

Finalizando essa rápida pesquisa de campo, que objetiva revisitar os portais no
início da internet, especificamente no Brasil, comparando com os portais atuais e
trazendo uma breve apresentação visual, na Figura 25, pode ser visto o portal do jornal
Folha de São Paulo.
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Figura 25 – Portal do Journal Folha de São Paulo 2018
Fonte: https://www.folha.uol.com.br

Na próxima seção será relatado o cenário de aplicativos de leitura de notícias,
bem como algumas propostas de auxílio e participação dos leitores por meio desses
aplicativos.

4.2 Aplicativos de leitura e contribuição de notícias
A iniciativa dos portais de notícias atenderam até um certo ponto as demandas de
leitura online, no tocante a variedade de oferta conteúdo e convergência de serviços
agregados. A crescente produção e disseminação de notícias em redes sociais digitais,
discutidas anteriormente, estimularam experiências de oferecer aos leitores sua
participação na construção de matérias jornalísticas. Fato esse capturado na Figura 26,
que mostra um espaço para que um usuário/leitor possa enviar sua contribuição de
notícia.
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Figura 26 – Página do ―Você Repórter‖ do Portal Terra
Fonte: http://noticias.terra.com.br/vcreporter/envie.htm

Esse serviço, contudo tem uma limitação, o usuário/leitor, precisava estar na
frente de um computador, remetendo a uma situação de controle do espaço/tempo, que
foi rapidamente superada pela mobilidade proporcionada por smartphones e tablets, que
além da mobilidade, traziam tecnologias em câmeras(foto/filmagens), aplicativos para
gravação e edição de áudio, juntamente com ferramentas de editoração e texto.
Segundo Barbosa (2013), os dispositivos móveis, ―especialmente smartphones e
tablets são os novos agentes que reconfiguram a produção, a publicação, a distribuição,
a circulação, a recirculação, o consumo e a recepção de conteúdos jornalísticos em
multiplataformas.‖ (p.42)
Para Barbosa (2013), ―as mídias digitais são também propulsoras de um novo
ciclo de inovação, no qual surgem os produtos aplicativos (apps) jornalísticos para

tablets e smartphones.‖ (p.42)
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Assim podemos considerar duas categorias de aplicativos móveis:


Generalistas



Autóctones

Os generalistas funcionam como agregadores de conteúdo produzidos em
plataformas distintas, auxiliando no processo de leitura e possibilitando a concentração
de diversas fontes de informação em um único aplicativo. Segue na Figura 27, abaixo,
uma tela capturada do aplicativo Flipboard para exemplificar esse tipo de aplicativo
generalista de consumo de notícias.

Figura 27 – Aplicativo Flipboard
Fonte: Google Play - https://play.google.com/store/apps/details?id=flipboard.app

Na tela do dispositivo móvel observamos diversas possibilidades de interesse que
são configuradas pelo usuário/leitor. Uma boa e breve explicação de suas possibilidades
está na página de download do próprio aplicativo, que diz, em tradução nossa,
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Usado por milhões de pessoas todos os dias, o Flipboard é o serviço
premiado que reúne notícias, histórias populares e conversas sobre
qualquer interesse ou paixão. Com tudo em um só lugar, ler, coletar e
compartilhar histórias nunca foi tão fácil. Com uma variedade de
interesses para explorar e as pessoas a seguir, há algo para todos - da
fotografia às notícias, viagens à tecnologia, design à comida. Baixe o
aplicativo, escolha seus interesses e o Flipboard cria uma revista para
cada um.Você também pode criar suas próprias revistas personalizadas,
coletando todas as histórias, imagens e vídeos que você gosta. Você
pode definir sua revista para público ou privado e criar revistas de grupo
para convidar outras pessoas a contribuir para sua curadoria. Ao
descobrir pessoas que compartilham seus interesses, siga-as no
Flipboard para ver mais sobre o que elas gostam ou compartilham. Todos
os seus comentários, compartilhamentos e curtidas tornam o Flipboard
melhor para todos. (FLIPBOARD, 2018, tradução nossa).

Assim como o Flipboard, temos um infinidade de aplicativos de leitura/produção de
notícias que se enquadram na categoria de generalista, isto é, de propósito geral no
tocante as possibilidades e interessas dos usuários/leitores. Na Figura 28, apresentamos
alguns exemplos desse tipo de aplicativo de notícia.

Figura 28 – Página do Google Play com busca por ―news‖
Fonte: Google Play

Os aplicativos móveis autóctones por sua vez, trazem uma produção de conteúdo
exclusiva e reproduzem em parte o conteúdo de outras plataformas de mídia de uma
empresa jornalística, buscando oferecer vantagens ao usuários/leitores, seus antigos
assinantes de jornais, revistas e etc...
Segundo Palácios, Cunha (2012, citado por BARBOSA, 2013), ―... os aplicativos
autóctones são originalmente desenhados, criados, editados por equipes específicas,
segundo affordances, isto é propriedades, a exemplo da tactilidade.‖
Para García (2012, citado por BARBOSA, 2013), os aplicativos autóctones em
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tablets privilegia o maior formato de tela visando uma leitura que captura a atenção dos
consumidores/leitores/usuários por mais tempo com narrativas mais elaboradas,
apresentação de vídeos e galeria de fotos complementando as matérias.
Segue abaixo na Figura 29 alguns exemplos aplicativos móveis autóctones para
telefones celulares,

Figura 29 – Página do Google Play de aplicativos para smartphones
Fonte: (Barbosa, 2013, p.45)

Complementando os exemplos, na Figura 30, apresentamos algumas telas de
aplicativos autóctones para tablets.

Figura 30 – Telas de aplicativos para tablets
Fonte: (Barbosa, 2013, p.45)

Nos tablets o apelo visual ganha destaque devido ao tamanho da tela maior, isso
proporciona maior conforto durante leituras prolongadas. Também observamos
empiricamente que o conteúdos das matérias nesses dispositivos contam com vídeos e
áudios, agregados aos hiperlinks que já são naturais nesse tipo de conteúdo.
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Um desdobramento de aplicativos móveis voltados a leitura/produção de notícias
pode ser observado nos aplicativos que oferecem e estimulam ao leitor participar da
construção da notícia. Na Figura 31, temos um exemplo de aplicativo autóctones que
tem esse propósito, isto é, uma ferramenta que está modelada para estender a
capacidade de produção de notícias, convidando o leitor a deixar sua contribuição.

Figura 31 – Página do aplicativo Vanguarda Reporter
Fonte: (Google Play, 2018)

Na sequência, foi apresentado o aplicativo que exprime esse tipo de proposta,
uma empresa de jornalismo, desenvolveu e mantém um aplicativo chamado Vanguarda
Repórter, que oferece aos leitores várias possibilidades que contribuição midiática.
Na página de download dos aplicativos, a apresentação da ideia do aplicativo,
explica bem detalhadamente esse artefato tecnológico, dizendo:
O VR – Vanguarda Repórter – é um aplicativo gratuito criado para facilitar
a participação dos telespectadores nos telejornais e nos programas
produzidos pela Rede Vanguarda de São José dos Campos e Taubaté.
Pelo telefone celular, é possível enviar fotos, vídeos e sugestões de
reportagens para a redação da Vanguarda. Depois de preencher um
cadastro, e aceitar o termo apresentado, você já pode fazer sua primeira
contribuição. O aplicativo está disponível em aparelhos smartphones,
com o sistema operacional Android e iOS (TV VANGUARDA, 2018).

Analisando as possibilidades disponíveis na funcionalidade ―Enviar Notícias‖,
percebemos a aplicação práticas de várias elementos teóricos discutidos anteriormente,
onde o leitor pode contribuir com uma imagem, vídeo e até mesmo texto, sugerindo
pautas ou matérias. Isso abre um canal de interação direta entre produtor e consumidor
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de notícias, visando atender novas demandas que surgem com a oferta de novas
tecnologias da informação e comunicação.

Figura 32 – Telas do aplicativos Vanguarda Reporter
Fonte: (Google Play, 2018)

Até aqui o texto revisitou preceitos teóricos fundamentais e estruturantes para a
construção das seções que se desenrolam, buscando trazer à luz, muitos pesquisadores
que se dedicaram na tentativa de compreender os fenômenos ligados a comunicação
jornalística e suas tecnologias. As próximas seções tratam de aspectos mais
direcionados com a proposta original dessa empreitada, deixando uma singular
contribuição

para

o

avanço

na

fronteira

do

conhecimento,

apoiado

interdisciplinaridade, inerente nas novas tecnologias da informação e comunicação.

na
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5

METODOLOGIA
O desenvolvimento de uma pesquisa científica ocorre por meio de um

detalhamento explicativo e minucioso, que contém toda a ação executada durante o
trabalho de pesquisa, cumprindo as etapas e procedimentos preconizados, alinhados
com as exigências da pesquisa científica, buscando alcançar os objetivos abalizados.
(KAUARK, MANHÃES; SOUZA, 2010).
Essa pesquisa é caracterizada por uma abordagem qualitativa, com aspectos
revisionais de literatura e aplicada no contexto propositivo de conceitos, diagramas,
fluxogramas e outros elementos necessários para modelagem conceitual de um
software.
A busca em responder o questionamento levantado na problemática desse estudo
se dá na observação direta do uso do AVNC, isto é, comprovando por número de
acessos ao ambiente. Outro indicador de sucesso da proposta, está na escalabilidade
de usuários leitores e leitores/autores, materializando assim toda construção teórica que
buscou favorecer a colaboração no espectro de construção e disseminação de notícias.
A pesquisa de campo, apresenta os artefatos tecnológicos que deram origem ao
ambiente, isto é, o diagrama de classes, a modelagem do sistema de banco de dados, a
definição do modelo 3C2I, o fluxograma de curadoria da notícia dentro do ambiente, a
criação de um Formulário de Avaliação de Notícia (FAN), bem como o detalhamento das
tecnologias empregadas na construção do ambiente. Também foi desenvolvido um
protótipo, que figura como apêndice, com algumas funcionalidades operacionais, à título
de demonstração parcial, exemplificando a viabilidade dessa proposta.
O acrônimo concebido para referenciar o ambiente, destaca a primeira letra de
cada palavra que nomenclatura do Ambiente Virtual de Notícias Colaborativo – AVNC,
tornando assim a citação do sistema mais objetiva, bem como, marcando uma nova
categoria de sistema com suas peculiaridades respectivas.

5.1 Tipo da Pesquisa
Segundo Kauark, Manhães e Souza (2010), se faz necessário conhecer os tipos
de pesquisa existentes, pois a natureza da pesquisa, exige instrumentos e
procedimentos adequados, buscando a resolução, da demanda levantada no problema
em questão.
A resolução do problema é conduzida por uma série de passos, relatados em
detalhes durante o processo até o alcance de uma resposta, ou verdade provisória.
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Assim, de acordo com esses passos, a pesquisa pode ser classifica quando a sua
natureza, abordagem, objetivos e procedimentos.

5.1.1 Quanto à natureza
A proposta de estudo presente nesse trabalho resulta em uma pesquisa de
natureza aplicada, pois irá produzir um retorno para a sociedade, por meio do legado de
um ambiente virtual de notícias colaborativo, onde leitores, jornalistas, editores e outros
personagens do universo da comunicação jornalística, poderão usufruir de ferramentas
que visam potencializar suas práticas.
No entendimento de Kauark, Manhães e Souza (2010), define-se por pesquisa de
natureza aplicada, toda pesquisa que produz conhecimentos com aplicação prática, na
resolução de problemas específicos.

5.1.2 Abordagem do Problema
Para Kauark, Manhães e Souza (2010), quanto a sua abordagem a pesquisa pode
ser do tipo qualitativa e quantitativa. A pesquisa qualitativa, busca estabelecer uma
relação entre o mundo real e o indivíduo, podendo descrever o fenômeno em forma de
palavras. Já a pesquisa quantitativa, busca explicar o fenômeno por meio de números ou
quantificação.
Nessa pesquisa, destacam-se os dois tipos, pois na perspectiva qualitativa,
obteve-se toda compreensão de conceitos e teorias preliminares que sustentaram a
proposta da extensão do modelo 3C para o modelo 3C2I, visando atender as
especificidades no objeto estudado. No espectro quantitativo, a pesquisa produziu uma
série de novos elementos de modelagem para o ambiente, lidando diretamente com o
fenômeno, bem como atendeu e entregou uma proposta de ambiente, que posto em
prática, pode ser reproduzido e validado a qualquer momento.

5.1.3 Do ponto de vista dos objetivos
Observando os objetivos, a pesquisa tem um caráter exploratório e descritivo, pois
busca um levantamento bibliográfico para sustentar a compreensão do cenário proposto
e avançar com a sugestão novas formas de utilização de tecnologias de produção de
conteúdo digital, convergindo em um ambiente com integração e iteração dessas
tecnologias, visando um novo paradigma de produção de notícias, online e de forma
colaborativa.
Segundo Kauark, Manhães e Souza (2010), a pesquisa descritiva descreve as
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características presentes no fenômeno e busca inter-relacionar as variáveis, com uso de
técnicas padronizadas de coleta de dados por meio de questionário ou observação
sistemática.

5.1.4 Do ponto de vista dos procedimentos técnicos
Do ponto de vista de Souza, Castelhano e Manhãs (2014), quando a pesquisa
objetiva a resolução de um problema coletivo, podemos considerá-la como pesquisaação, onde nesse caso, atende esse critério, oferendo uma proposta de modelagem de
ambiente virtual de notícias colaborativa que pode ser implementado seguindo as
técnicas descritas nessa pesquisa.
Também deve-se destacar o levantamento de material já publicado, tais como
artigos de periódicos, livros, anais de eventos científicos, figurando procedimento de
pesquisa bibliográfica, amplamente realizado para alcançar o produto final desse
trabalho.

5.2 Critérios para construção do modelo conceitual do ambiente

Para Souza, Castelano e Manhães (2014), definir os instrumentos da pesquisa
precisa considerar os objetivos traçados. Sendo assim, no desenvolvimento dessa
pesquisa, primeiramente foi posto o desafio de uma revisão de literatura. Com o
aprofundamento teórico, foi possível avançar, apoiado em conceitos e teorias das áreas
de Novas Tecnologias da Informação e Comunicação, Engenharia de Software entre
outras, na proposta de uma modelagem inédita para um ambiente virtual de notícias
colaborativo.
Um elemento de destaque nessa inovação está na criação de um Formulário de
Avaliação de Notícias, que condensa as principais variáveis e característica de uma
notícia que é consumida rapidamente e pode ter grande alcance, bem como outras
particularidades presentes em notícias online. Desta forma, foi executado um
planejamento que segue o seguinte roteiro:

I.

Descrição de conceitos e teorias de sistema colaborativos;

II.

Levantamento dos ambientes de produção de conteúdo colaborativo;

III.

Observação a evolução da produção de notícia, disseminação e
desdobramentos;

IV.

Analise de ambientes de produção colaborativa;

V.

Criação do modelo 3C2I, que estende o modelo 3C, justamente para dar
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conta da proposta;
VI.

Criação do fluxograma do processo de curadoria da notícia no ambiente;

VII.

Criação do Formulário de Avaliação de Notícia;

VIII. Definição da modelagem da banco de dados;
IX.

Definição do diagrama de classes;

X.

Descrição do algoritmo do ambiente;

XI.

Definição do design e layout das telas do ambiente.

A descrição criteriosa da metodologia contribui para um entendimento mais
holístico da pesquisa realizada e do produto final obtido. A próxima parte do texto, que
aparece em seguida, relata com riqueza de detalhes todo o processo de construção e
modelagem dessa proposta de ambiente.
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6

PROPOSTA DE UM AMBIENTE VIRTUAL DE NOTÍCIAS COLABORATIVO
Tomando como ponto de partida os componentes socio-técnicos que já estão

presentes na cibercultura, a realização do objetivo principal desse trabalho está
sustentada em tecnologias que viabilizam a produção de conteúdo estático e dinâmico
na internet, como vemos em sites, portais, blogs, redes sociais digitais, ambientes wiki e
etc.
Outro fator que contribuiu nesse processo, está no fato, das pessoas buscarem
esses ambientes como fonte de informação. A mudança no paradigma dos meios de
disseminação de notíciais, inicialmente monopolizado em meio físico impresso, foi
paulatinamente migrando para o meio digital, adaptando-se as condições de
infraestrutura de hardware e software disponíveis ao longo dos anos em que a própria
internet estava em maturação, misturando as novidades de dispositivos eletrônicos com
as suas usabilidades, respectivamente, resultando em novos comportamentos nos
produtores e consumidores de notícias.
O arquétipo criado para contemplar esta proposta utiliza os componentes
essenciais do modelo 3C de colaboração, estendendo sua funcionalidade para mais dois
elementos conceituais que direcionam o trabalho colaborativo generalizado no modelo
original, para a realização da produção de conteúdo digital do tipo notícia.
O fluxo de trabalho no modelo 3C2I, parte da comunicação, onde o leitorcolaborador, inicia a construção colaborativa da notícia. Em seguida, na fase de
coordenação, o algoritmo define as ações de ordenação em conjunto dentro do
ambiente, considerando: indivíduos, recursos e permissões. O próximo passo,
encaminha para a cooperação as demandas de compartilhamento do ambiente, que
pode recomeçar o ciclo de produção, notificando o leitor-colaborador que iniciou a
demanda, ou avança para o componente que estende o modelo original, potencializando
a interação entre leitores-colaboradores, com registros estatísticos de sua desenvoltura
de produção de notícia (lies, sares, viés), seu nível de participação e relatório da
avaliação interna por pares às cegas da notícia submetida. Concomitantemente, essa
fase garante acesso a integração de funcionalidades dispostas no ambiente, permitindo
aos leitores-colaboradores de nível mais elevado, auxiliados por agentes de informação,
membros do ambiente e inteligência artificial, elencar as notícias melhores classificadas,
estando dispostas em ordem de maior precedência, definindo se o objeto (notícia
submetida), segue para publicação ou retorna para o fluxo de trabalho com uma
mensagem (comunicação), informando detalhadamente cada parecer dos avaliadores,
as estatísticas, os dados gerados na inteligência artificial, bem como os desdobramentos
dos agentes de informação dispostos no ambiente, que inviabilizaram a publicação final
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da notícia, como pode ser observado na Figura 33 abaixo.

Figura 33 – Modelo 3C2I
Fonte: Elaborado pelo autor

O modelo 3C2I descrito acima serve como parâmetro para a determinação do
fluxograma do processo editorial do AVNC, que pode ser visto na Figura 34, onde o
leitor-colaborador submete uma notícia pelo ambiente e alimenta os metadados de
indexação. Logo após, o algoritmo do AVNC, coloca a notícia na fila de submissões e
designa três avaliadores, que assumem sua curadoria. Durante o processo de curadoria,
verifica-se a submissão, realiza-se a avaliação seguindo as dimensões preconizadas no
Formulário de Avaliação de Notícias (FAN), sinaliza a rede neural do AVNC para
executar um algoritmo de aprendizagem baseada em métodos probabilísticos, do tipo
SVM (Support Vector Regression), que executa uma regressão linear e sugere aos
avaliadores as notícias com mais relevância, para futura publicação.
Assim que o parecer da avaliação se revela favorável a publicação, a notícia,
muda de status, ―avaliação‖ para ―marcado para timeline‖, habilitando esta para
ingressar na ―timeline de notícias‖, no lugar da notícia com menos relevância, medida
obtida toda vez que uma submissão sofre uma mudança no seu status, favorável a
publicação.

81

Figura 34 – Fluxograma de publicação no AVNC
Fonte: Elaborado pelo autor

A descrição acima, bem como sua representação gráfica, por meio de um
fluxograma, explica de forma holística o funcionamento do ambiente, contudo se faz
necessário um detalhamento especificando os artefatos tecnológicos que viabilizam o
funcionamento desse ambiente de forma colaborativa, que é apresentado nas seções
subsequentes.
Começando pelo Formulário de Avaliação de Notícias (FAN), sua concepção,
busca uma convergência de partes das teorias do newsmaking e valores-notícia,
apresentando uma inovação para o trabalho jornalístico, abarcando as tecnologias de
informação e comunicação.
A teoria do newsmaking é o produto da tese de doutorado de Gaye Tuchman, e
também deu origem ao livro Making News. Entre os anos 1966 a 1976, utilizando
pesquisa etnográfica6, a socióloga norte americana, toma como estratégia o
acompanhamento da rotina produtiva de um canal de TV e três jornais impressos:
Seaboard, Nova York e sala de redação da Prefeitura de Nova York.
Segundo Tuchman (1978), a hipótese do newsmaking mensura até onde a mídia
influencia a construção social da realidade e como as rotinas presentes no trabalho da
construção da notícia definem o produto notícia.
6

Pesquisa etnográfica, ―Os dados são recolhidos pelo investigador presente no ambiente que é
objecto de estudo, quer pela observação sistemática de tudo o que aí acontece, q uer através de
conversas, mais ou menos informais e ocasionais, ou verdadeiras entrevistas com as pessoas que
põem em prática os processos produtivos.‖ (WOLF, 1994, p. 167)
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Nesse sentido, Traquina (1999, citado por PIMENTEL; TEMER, 2012), nos ajuda
a entender o newsmaking, dizendo que,
[...] tuchman concluiu que os jornalistas trabalham sob a tirania do
fator tempo. Diante da imprevisibilidade dos acontecimentos noticiáveis,
que podem surgir em qualquer parte e a qualquer momento, os jornais
organizam-se de forma a impor ordem no tempo e no espaço. Os
veículos jornalísticos esforçam-se para ordenar o tempo por meio da
distribuição da rede noticiosa: a) por área geográfica, ao enviar
correspondentes e delegações a outros territórios; b) por
especialização organizacional, ao escalar sentinelas em instituições,
como Senado, Câmara, Palácio do Planalto; c) e por especialização
temática, com a manutenção das editorias, cadernos e suplementos.
(PIMENTEL, TEMER, 2012, p.116).

Na construção do FAN, o newsmaking, contribui com sua percepção de que a
notícia é uma construção, em contraponto com a teoria do espelho que diz que a notícia
é apenas um relato fiel dos acontecimentos. Sustentando essa ideia Traquina (2004,
citado por Hygino, 2015), ―explica que o paradigma da notícia como construção surge na
década de 1970, constituindo um momento de virada, já que esta perspectiva é
totalmente oposta à da notícia como espelho da realidade‖. (p. 59). Então, as cinco
primeiras perguntas do FAN, foram concebidas a luz do newsmaking, como pode ser
visto respectivamente:
1. Importância da Notícia (Considerações: Se relaciona precisamente com o
assunto da notícia. Reflete adequadamente a proposta. Compreensível e
conciso.)*
2. Atualidade do tema (Considerações: a temática é considerada relevante e
atual?)
3. Originalidade do conteúdo (Considerações: Existe similaridade de pesquisas já
divulgadas sobre este texto.)*
4. Domínio do contexto da discussão*
5. Fundamentação teórica (Considerações: a qualidade da redação e organização
do texto com boa clareza, concisão, objetividade, estrutura formal?)*

O outro elemento utilizado como fundamentação teórica para a construção das
cinco últimas perguntas do FAN, deriva da teoria dos valores-notícia.
A explicação de Hohlfeldt (2001), classifica os valores-notícias como um ―conjunto
de elementos e princípios através dos quais os acontecimentos são avaliados pelos
meios de comunicação de massa e seus profissionais em sua potencialidade de
produção de resultados e novos eventos, se transformando em notícia.‖ (HOHLFELDT,
2001, p. 208).
Segundo Pena (2008), os valores-notícia expressam, ‖[...] critérios e operações
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usados para definir quais acontecimentos são significativos e interessantes para serem
transformados em notícia‖. (p.131).
Ampliando esse conceito, Wolf (2008, p. 207), diz que os valores-notícia são
observados a partir de:


Critérios substantivos das notícias: estão vinculados às características do
conteúdo das notícias. Ou seja, dizem respeito ao modo como o
acontecimento transforma-se em notícia.



Critérios relativos ao produto informativo: referem-se à disponibilidade do
material e as características específicas do produto jornalístico.



Critérios relativos ao meio: aludem ao modo de apresentação da notícia.



Critérios relativos ao público: relacionam-se à imagem que os jornalistas
têm dos leitores.



Critérios relativos à concorrência: fazem referência às relações entre
os

meios

de comunicação de massa presentes no mercado de

informação.
Assim esses critérios direcionaram a elaboração do último bloco, de cinco
perguntas, que se propõem no auxilio do processo de curadoria das notícias submetidas
no AVNC, consequentemente, essas perguntas ficaram definidas:
6. Clareza de objetivos (Considerações: as considerações iniciais, denominadas
no texto como introdução, apresentam de forma sucinta o objetivo geral?)*
7. Coerência e pertinência da argumentação (Consistência, articulação teórica e
metodológica e interpretação sem especulações ou afirmações não sustentadas
pelos dados?)*
8. Estrutura e organização do texto (Considerações: utiliza estrutura acadêmica e
científica?)*
9. Linguagem e qualidade da redação (Considerações: utiliza linguagem concisa e
coesa?)*
10. Consistência da bibliografia utilizada (Considerações: citações pertinentes
sobre a temática estão todas presentes.)
Buscando uma visão mais holística do FAN, logo abaixo é apresentado a sua
formatação final, incorporada na plataforma, destacando o auxílio de uma escala Likert
em cada pergunta. Após a tabulação e obtenção das médias das respostas, através
dessas médias é possível inferir sobre a opinião dos avaliadores, tomando a estatística
descritiva, estatística inferencial e análise exploratória de dados como elementos
auxiliares na decisão final de publicação, onde um algoritmo, que considera as melhores
médias para definir uma posição na marcação da timeline de notícias.
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FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE NOTÍCIAS
Obs.:
a) Informamos aos/às pareceristas que a avaliação precisa ser rigorosa e, para fazerem
jus à publicação, as notícias devem apresentar um padrão de qualidade elevado.
b) A revisão de português, assim como problemas comuns de ortografia e/ou gramática,
bem como de normalização precisam ser destacados neste parecer, bem como, desvios
graves, que comprometam a precisão bem como a apreensão do texto, exigindo
reformulação.
1. Importância da Notícia (Considerações: Se relaciona precisamente com o assunto da
notícia. Reflete adequadamente a proposta. Compreensível e conciso.)*

2. Atualidade do tema (Considerações: a temática é considerada relevante e atual?)

3. Originalidade do conteúdo (Considerações: Existe similaridade de pesquisas já
divulgadas sobre este texto.)*

4. Domínio do contexto da discussão*

5. Fundamentação teórica (Considerações: a qualidade da redação e organização do
texto com boa clareza, concisão, objetividade, estrutura formal?)*

6. Clareza de objetivos (Considerações: as considerações iniciais, denominadas no texto
como introdução, apresentam de forma sucinta o objetivo geral?)*
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7. Coerência e pertinência da argumentação (Consistência, articulação teórica e
metodológica e interpretação sem especulações ou afirmações não sustentadas pelos
dados?)*

8. Estrutura e organização do texto (Considerações: utiliza estrutura acadêmica e
científica?)*

9. Linguagem e qualidade da redação (Considerações: utiliza linguagem concisa e
coesa?)*

10. Consistência da bibliografia utilizada (Considerações: citações pertinentes sobre a
temática estão todas presentes.)

COMENTÁRIOS
Nos campos a seguir, pedimos registrar comentários breves e objetivos sobre o post da
notícia que justifiquem sua aprovação, revisão ou recusa. Caso a notícia necessite de
algum tipo de revisão de conteúdo, pede-se o favor de indicar neste espaço, de forma
breve, as alterações que seriam necessárias.
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Ao/À autor/a

Aos avaliadores

RECOMENDAÇÕES GERAIS*
REJEITAR.

Esta

notícia

não

é

adequado

para

publicação.

ACEITAR. Trata-se de uma importante contribuição. Necessita no máximo de
pequenas
revisões.
REQUER REVISÃO. Pode ser uma boa contribuição, desde que revisto.
REQUER REVISÃO COMPLETA. Este texto exige uma revisão extensa. O/a autor/a
deve refazer o texto e submetê-lo novamente para publicação.

O FAN e os dados oriundos do processamento da rede neural, são importantes
instâncias que municiam, de informações, os avaliadores na curadoria colaborativa de
produção de notícia, interagindo entre si e com o autor, por meio de troca de mensagens
via ambiente, e através do painel de controle, que de acordo com a permissão e nível
dos indivíduos, são estimulados a colaborar, por diversas motivações, ou só mesmo por
prestígio e alcance de relevância entre os leitores/consumidores do ambiente.
As próximas seções, se valem de ferramentas da engenharia de software para
modelar, especificar e construir os componentes constituintes do AVNC.

6.1 Tecnologias e ferramentas de desenvolvimento
Utilizar uma linguagem orientada à objetos representa a busca de melhores
práticas de desenvolvimento de sistemas, bem como, uma modularização de artefatos
tecnológicos, visando um rápido e eficiente, serviço de suporte e manutenção.
Outro componente fundamental no desenvolvimento é a utilização de framework
web que preconize o modelo de visão e controle (model view control - MVC).
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6.1.1 Diagrama de classes
Utilizar uma linguagem orientada à objetos representa a busca de melhores
práticas de desenvolvimento de sistemas, bem como, uma modularização de artefatos
tecnológicos, visando um rápido e eficiente, serviço de suporte e manutenção.

Figura 35 – Diagrama de Classes do AVNC
Fonte: Elaborado pelo autor

6.1.2 Modelagem do banco de dados
O armazenameto e integridade dos dados submetidos no AVNC, necessita de um
sistema de gerenciamento de banco de dados (SGDB), que contempla o modelo objeto
relacional.
Para Gehrke e Ramakrishnan (2008. p.3), ―um banco de dados é uma coleção de
dados que, tipicamente, descreve as atividades de uma ou mais organizações
relacionadas.‖
Buscando ampliar essa compreensão, Heuser (2009, p.22), diz que banco de
dados é: ―conjunto de dados integrados que tem por objetivo atender a uma comunidade
de usuários‖.
Nesta proposta de ambiente, em sua fase de produção, isto é, sendo utilizada em
sua plenitude, diante da perspectiva de uma imensa massa de dados que precisa ser
administrada, demanda-se a utilização de um SGDB, porque esse,
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[...] é um software projetado para auxiliar a manutenção e utilização de
vastos conjuntos de dados. A necessidade de tais sistemas, assim como
seu uso, tem crescido rapidamente. A alternativa para não se usar um
SGBD é armazenar os dados em arquivos e escrever código especifico
do aplicativo para gerenciá-los. (GEHRKE, RAMAKRISHNAN, 2009, p.3).

Os conceitos de armazenamento de dados descritos até aqui, relaciona-se com
uma tecnologia que já foi testada e consolidada no universo de tecnologia da
informação, conhecida como ―modelo relacional‖, onde temos uma gama diversificada
de produtos que podem ser escolhidos para implementação desse ambiente.
De acordo com Cardoso (2008, p.20), se faz necessário, para o armazenamento
de dados em um SGDB, uma disposição desses dados de forma ordenada e coerente.
Segundo o autor, ―o modelo de dados é um conjunto dessas ferramentas, para
representar os conceitos e descrever a estrutura lógica e física do referido sistema de
banco de dados‖.
Todas as pesquisas e propostas, ao longo da história, que se propuseram buscar
um método de auxílio para lidar com dados, a representação por diagramas e
fluxogramas, criado por Peter Chen em 1976, foi a mais aceita e eficiente, onde Cardoso
(2008, p.27) diz,
[...] para a representação formal dos dados, dentre os modelos propostos,
tem destaque o modelo entidade-relacionamento, que é um padrão de
modelagem conceitual e ponto de referencia para as propostas de
modelagem de objetos hoje, como a Unified Modeling Language (UML).
O modelo é designado por MER (modelo entidade-relacionamento).
[...] atualmente, utiliza-se esse modelo como o primeiro passo para a
representação da estrutura de um banco de dados. Projetos que excluem
esse processo apresentam muitos erros e falhas, que, ao longo de seu
desenvolvimento e aplicação, causam inúmeros problemas.

Adotando esses conceitos, a Figura 36, mostra o modelo de entidade de
relacionamento do ANVC, onde os retângulos representam as tabelas, campos, e tipos
de dados, respectivamente. Já as linhas, destacam os relacionamentos entre as tabelas,
especificando suas chaves primárias e estrangeiras, tão características em SGDB´s, e
que garantem segurança, integridade e confiabilidade dos dados que compõem uma
notícia.
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Figura 36 – Modelo de Entidade de Relacionamento(MER) do sistema
Fonte: o próprio autor

A gênese de um novo paradigma em sistemas gerenciadores de banco de dados,
o NoSQL (―No SQL‖ ou ―Não SQL‖), também pode ser muito bem explorada na
implementação desse ambiente, pois esse tipo de tecnologia é muito recomenda para
sistemas que demandam por grande processamento de dados do tipo texto, e
flexibilidade de escalonamento para acessos e usuários.

6.1.3 O algoritmo
O núcleo do sistema segue o modelo de software Wiki, que de acordo com Primo
(2004), pode ser analisado e enquadrado como software colaborativo.
Criado por Cunningham (1995), o primeiro Wiki foi disponibilizado na web com o
nome de Portland Pattern Repository. A proposta de Cunningham era desenvolver um
site que possibilitava aos usuários a geração de conteúdo. Outra peculiaridade que
determinou o sucesso desse software social é seu tipo de licença de uso livre, isto é,
licença GNU GPL, que permite livremente sua cópia, redistribuição e adaptação às
necessidades das demandas dos usuários.
[...] os wikis possuem diversas finalidades: podem ser utilizados
como web sites dinâmicos, ferramentas para gestão de projetos e
documentos e principalmente como bases de conhecimento dinâmicas
sendo adaptáveis a diversos ambientes como empresas, escolas,
universidades, organizações da sociedade civil e a própria web.
(RAMALHO, TSUNODA, 2007, p.1).

O funcionamento do sistema está baseado em uma time-line de notícias
acessada por produtores e consumidores de notícias. Para produzir notícias na
plataforma, faz-se necessário um cadastramento de identificação com aceitação dos
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termos de responsabilidade de autoria e publicação passível de auditoria. Com o avanço
de credibilidade e número de postagens de notícias positivadas pelos autores, o sistema
estratifica seu grau de influência e análise dos fluxos que variam na time-line de notícias.
Assim o sistema estabelece um ciclo de notícias que podem ser segmentadas por áreas
de interesse ou de aspectos gerais, que possibilite ao leitor ser o produtor da própria
notícia que ele consome. A modelagem representada pela Figura 37 apresenta essa
ideia.

Figura 37 – Esquema de funcionamento do sistema
Fonte: o próprio autor

Com as ações de positivação, avanço de credibilidade e número de postagens de
notícias, o algoritmo estratifica os autores, bem como, seu grau de influência e relevância
perante os fluxos de notícias na time-line. A Figura 38 demostra como se dá esse processo,

Figura 38 – Esquema de classificação e pontuação de autores do AVNC
Fonte: o próprio autor

Assim, o projeto já nasce com características gerais e específicas, bem
marcantes e objetivas, para alcançar os desafios de sua proposta.
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6.1.4 Design do ambiente
A representação gráfica do ambiente segue o propósito de revelar a interface
pensada para a efetivação de todas as estratégias descritas e definidas por meio dos
recursos teóricos e computacionais para a implementação do ambiente, mais próxima
possível de toda modelagem descrita anteriormente, bem como auxiliar o processo de
escolhas de tecnologias de desenvolvimento web, para indivíduos que se propuserem a
realizá-la.
Uma base tecnológica adotada na construção dessas telas do ambiente, na fase de
implementação, provida por um framework ou artefato tecnológico é o design
responsivo, que segundo Altermann (2012), ―surge como uma evolução lógica do design
de sites, também conhecido como web design‖. Esse autor explica que antes do design
responsivo as páginas de conteúdo na internet ficavam submetidas à resolução máxima
de 1024x768 pixels, como padrão. Com a chegada de novos dispositivos houve uma
demandas por resoluções que variavam, desde TVs de 60‖ até celulares de 3‖.
Uma contribuição importante de Altermann (2012) pode ser vista na Figura 39, que
explica visualmente como funciona o conceito de layout responsivo.

Figura 39 – Entendendo como o layout responsivo se comporta
Fonte: Altermann (2012)

A primeira tela se refere a página principal, ou time-line de notícias, do AVNC, que é
composta por elementos que marcam a identidade visual para os autores, leitores e
usuários eventuais. Merece destaque a barra superior principal, onde o usuário poderá
fazer seu acesso, através da opção de Login, ou efetuar seu registro, na opção Register,
caso assim deseje. A Figura 40 abaixo mostra a página principal,
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Figura 40 – Tela da página principal(time-line) do AVNC
Fonte: o próprio autor

Outros elementos presentes na página principal que merecem destaquem são os
botões de iterações, que permitem positivar, negativar, comentar, compartilhar e reportar
informações pré-definidas, respectivamente, de qualquer notícia publicada na time-line,
que segue toda a modelagem descrita no fluxograma de publicação, bem como seus
algoritmos internos.
A próxima imagem, apresenta a tela de registro para novos usuários, que estabelece
o preenchimento obrigatório dos campos propostos, pois tem extrema relevância, para o
ambiente no tocante aos seus armazenamentos de registros de eventos (Logs) e
validação de usuários que sejam realmente humanos, protegendo o ambiente de
usuários do tipo robô, ou bot, que podem ser utilizados para fins de diversas natureza,
como por exemplo: divulgação de boatos, notícias falsas, propaganda e etc. A tecnologia
CAPTCHA, que é um acrônimo de, ―Completely Automated Public Turing test to
tell Computers and Humans Apart", é um mecanismo que garante isso, pois este
apresenta letras ou palavras distorcidas, que só um ser humano consegue reconhecer e
interpretar, podendo ser observado na Figura 41, que mostra os elementos descritos
acima,
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Figura 41 – Tela da página cadastro de usuários do AVNC
Fonte: o próprio autor

Ainda nessa tela, durante o preenchimento dos campos, três opções de
engajamento podem ser definidas pelo indivíduo, são elas: reader(leitor) que permite
consumir notícias identificado no ambiente, author(autor) que pode submeter uma
notícia no ambiente na intensão de colaborar com as publicações, buscar aumento de
prestígio e relevância junto aos leitores, e por fim, reviewer(avaliador) que só será
efetivado após o percurso definido no esquema de pontuação de autores, garantindo
que autores sejam avaliados por outros mais avançados e que colaboram com mais
frequência.
Realizado o cadastro, e definido como autor, o mesmo passa a ter um espaço dentro
do ANVC, que ao executar um login de acesso, lhe é oferecido ferramentas de
editoração de texto online e acompanhamento das métricas contabilizadas de acessos,
comentários, compartilhamentos, curtidas e etc..., das notícias já produzidas pelo autor.
Na Figura 42 podemos observar as funcionalidades descritas anteriormente,
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Figura 42 – Tela da página do usuário logado no AVNC
Fonte: o próprio autor

A construção da notícia recebe um local específico no ambiente, quando o autor
escolhe a opção na barra superior denominada Articles, e conta com uma CDN(Content
Delivery Network) para edição de conteúdo conhecida como CKEditor CDN. A CDN
representa uma rede de servidores distribuídos na internet para disseminação de
informação e recursos computacionais, assim o CKEditor CDN, se vale dessa
infraestrutura tecnológica para prover ao autor, no ambiente, os principais elementos
para edição de texto online, bem como, a possibilidade de trabalho com imagem, áudio,
vídeos e hiperlinks, atendendo a demanda de produção de conteúdo online. A Figura 43
abaixo, apresenta a área destinada a construção de notícias dentro do ambiente.

Figura 43 – Espaço para editoração de texto com CKEditor CDN no AVNC
Fonte: o próprio autor
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É importante destacar a vinculação do avatar do autor da notícia com a notícia em
questão, e os botões de controle para criação, edição e exclusão de notícias na área do
autor, como pode ser visto na Figura 44.

Figura 44 – Tela da página construção de notícias no AVNC
Fonte: o próprio autor

No ambiente é possível construir um número ilimitado de notícias, classificadas por
data de criação, organizando assim um histórico de textos para o autor. Uma notícia
criada no ambiente, pressupõem a intensão de publicação, contudo esse processo só se
inicia após uma ação do autor, indicando esse desejo. Enquanto isso não ocorre por
definição o avatar do autor ao lado na notícia fica na cor vermelha. Ao clicar novamente
no avatar, ocorre a execução de uma função que muda sua cor para verde e coloca
aquela notícia na ―fila de submissão”. Obedecendo a estrutura de dados do tipo fila, a
primeira notícia da fila vai para a área de ―submissão de avaliação”, iniciando o fluxo
de curadoria, que conta com a designação de três avaliadores para aquela notícia,
disparando uma mensagem dentro do ambiente e um e-mail de notificação
respectivamente, sem a identificação do autor e dos avaliadores, isto é, às cegas, com o
intuito de manter a neutralidade durante a avaliação.
O elemento que auxilia a avaliação é o FAN, que reforça o conceito de integração do
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modelo 3C2I para o AVNC, pois as pareceres seguem uma estrutura e ficam
armazenados no sistema de banco de dados do ambiente. Além disso, essas
informações podem ser rapidamente recuperadas para auxiliar outras fases durante a
curadoria, na Figura 46 pode-se observar a designação visual dos avaliadores sem foto
no avatar, somente um ícone para acessar o parecer do avaliador ou para realizar uma
avalição, e acompanhar as respostas registradas no FAN.

Figura 45 – Tela de curadoria/avaliação de notícias no AVNC
Fonte: o próprio autor

Ainda no tocante a curadoria, para os próximos três avaliadores, existe a
possibilidade dos que possuem um maior status dentro do ambiente, acessar os
pareceres preliminares nos três primeiros ícones, mostrados na Figura 45. Dando
continuidade ao fluxo de avaliação, ao acionar o ícone da engrenagem, que se
apresenta em seguida, o avaliador de maior status, conta com a ferramenta de
inteligência artificial já descrita anteriormente para auxiliá-lo no tocante a sua tomada de
decisão, pois a rede neural do AVNC executa um algoritmo de aprendizagem baseada
em métodos probabilísticos, do tipo SVM (Support Vector Regression), que retorna uma
regressão linear e sugere aos avaliadores, se aquela notícias tem mais relevância,
observando o histórico de publicação e engajamento daquele autor, bem como o
feedback de positivação e compartilhamento de suas notícias junto aos leitores.
Uma regressão linear foi escolhida por sua natureza ―linear‖, onde sua relação de
resposta a todas as variáveis é uma função linear com alguns parâmetros. A Figura 46
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abaixo, traz um exemplo de representação gráfica de uma regressão linear,

Figura 46 – Exemplo de regressão linear
Fonte: google images (2018)

No caso da avaliação da notícia, o avaliador ao verificar que todas as variáveis
envolvidas no processo de curadoria, quanto mais perto estão da linha de regressão,
mais relevante e importante para publicação na time-line de notícias.
Por fim, o último ícone, representado com a letra I, ―refere-se a Informação‖, e
oferece ao avaliador um relatório parcial com informações sobre o autor da notícia, bem
como, seu histórico de publicação, engajamento e número de leitores.
Assim, o texto até aqui, descreveu detalhadamente os principais elementos de
design, componentes e artefatos tecnológicos, oferecendo um mapeamento para
desenvolvedores que pretendam implementar essa proposta, bem como, contribuir no
auxílio da escolha de tecnologias que contemplem as funcionalidades modeladas para
essa proposta de ambiente virtual.
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CONCLUSÕES
Os elementos teóricos iniciais, contextualizam essa pesquisa, bem como,
estabelecem as bases conceituais e científicas, retomando os principais autores e
pesquisadores que inovaram e contribuíram na consolidação do conhecimento científico.
Assim a interpolação de teorias mediadas pela interdisciplinaridade, se mostrou um
terreno fértil para concepção teórica inédita apresentada nessa empreitada.
Ainda no âmbito do trabalho revisional, buscou-se revelar a materialização de muitos
conceitos teóricos em produtos que já tem aplicação prática que enriqueceu as análises
e percepções que foram apresentadas nas seções iniciais. Então a primeira etapa do
texto sobre sistemas colaborativos trouxe à luz essa categoria de sistema que tem sido
largamente adotada por empresas de tecnologias, em razão de seus elementos
constituintes, bem como, se mostra de grande interesse pela academia, no tocante as
pesquisas científicas e desenvolvimento de aplicações.
A segunda etapa revisita os ambientes de produção de conteúdo colaborativo e
deixa sua contribuição mostrando as nuances socio-tecnológicas que norteiam esses
ambientes agregados a forma colaborativa de produzir conteúdo. Também foi realizada
uma breve webmetria, a fim de mostrar a relevância e o interesse das pesquisas
científicas dentro desse espectro.
Para a terceira etapa dessa pesquisa buscou-se a evolução da produção de notícias
e seus desdobramentos, passando por importantes pesquisadores e teorias que
convergem para as viabilidades de ambientes tão peculiares e compreensão de
mudanças comportamentais e sociais a medida em que avança e se consolida novas
tecnologias da informação e comunicação, com impacto e desdobramentos no
jornalismo da sociedade da informação.
A apresentação detalhada e criteriosa da metodologia da pesquisa científica,
perssegue a conquista da neutralidade, buscando um raciocínio lógico indutivo, já na
quinta etapa do trabalho. Desde sua concepção, esse estudo se pautou no rigor do
método científico para comprovar a validação positiva levantada em sua hipótese, isto é,
demonstrar a viabilidade favorável, na proposta de modelagem de um ambiente virtual
de notícias colaborativo, onde sua implementação, independentemente das tecnologias
adotadas para sua efetiva programação e manutenção.
O cerne desse trabalho, aparece na sexta etapa, onde a proposta de um ambiente
de notícias colaborativo, apresenta os conceitos teóricos dessa tese, bem como, o
caminho para materializá-la, apoiado em artefatos da engenharia de software, teorias
jornalísticas e convergências socio-tecnológicas que motivaram a construção dessa
proposta de ambiente colaborativo. Vale ressaltar o aspecto interdisciplinar dessa tese,
ao observar a fusão de elementos teóricos do jornalismo com artefatos tecnológicos, na
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base de sustentação de uma tese que apresenta uma modelagem de um ambiente que
pode abrigar com sucesso, notícias produzidas de forma colaborativa, onde os
tradicionais papéis de produtor e consumidor de notícias, ganha o dinamismo e a
flexibilidade, tão marcantes na cibercultura.
A tese, se revela bem sucedida na proposta de desenvolvimento de um modelo de
ambiente virtual de notícias colaborativo, que busca atender a demanda de leitores e
autores, imersos e assentados no uso das novas tecnologias da informação e
comunicação.
O desenvolvimento desse ambiente virtual tem um diferencial no contexto da
interação dos indivíduos, bem como seu desafio de atender novas demandas de
produção e consumo de notícias em uma sociedade cada vez mais conectada.
Na dimensão da pesquisa de campo, onde a tese se mostrou viável, fica como
sugestão a implementação de um protótipo basedo na modelagem concebida por essa
pesquisa, fato esse que foi realizado e verificado de forma satisfatória, a título de
observação prática e empírica da ideia de um ambiente com as particularidades que
essa tese levantou.
O corpo teórico e prático pode ser conferido na seção de Apêndices desse trabalho,
onde está detalhado ferramentas que foram utilizadas para construção de um
ambiente/protótipo, que colocou em prática algumas funcionalidades desse ambiente e
serve de base para apontar como resultados parciais:


Vantagens de desenvolvimento e manutenção de projeto de software
utilizando MVC;



Design de telas responsivas;



Ferramentas online para produção de conteúdo jornalístico;



Elevada capilaridade na disseminação de notícias;



Ambiente virtual com funcionalidades inovadoras.

Assim podemos tomar como resposta para a hipótese concebida inicialmente que
considera que a convergência de tecnologias, o principal motor de mudança na
produção e consumo de notícias na sociedade da informação, foi atendida nessa
proposta, pois a ideia que foi materializada nesse ambiente converge e aglutina muitas
tecnologias com foco na produção de conteúdo online.
A continuação da hipótese que direcionava para uma questão onde, somente um
ambiente virtual de notícias colaborativo, com aderência aos novos aspectos de
produção e consumo de notícias poderia propiciar uma experiência que atenderia a
essas demandas, pode ser confirmada na percepção prática de uso, ainda com o
ambiente em fase de testes, durante a fase de implantação do protótipo. Pode-se
constatar a convergências das tecnologias, traduzidas em facilidade, rapidez e
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estabilidade do ambiente durante a produção e publicação de uma notícia.
No tocante aos objetivos pretendidos e explanados no início dessa proposta,
podemos concluir que foram alcançados com sucesso diante da intensão de apresentar
uma proposta de ambiente virtual de notícias colaborativo para abrigar produção de
notícias, contemplando as demandas de dromocracia, isto é, aceleração cibercultural da
sociedade da informação.
Em complementação aos objetivos de forma especifica, revisitou-se os conceitos de
sistemas colaborativos, que fundamentaram a construção de um modelo inovador.
Com o avanço da revisão de literatura foi possível compreender as características de
ambientes de produção de conteúdo, sob a égide colaborativa, observando a evolução
nos processos de produção da notícia, bem como seus desdobramentos.
Ainda no contexto dos objetivos específicos, pode-se destacar que as analises e o
entendimento dos ambientes de produção de notícias colaborativos, contribuíram na
modelagem conceitual adotada para o nosso AVNC.
Assim, dos objetivos propostos, o mais importante foi conquistado com o
desenvolvimento de uma proposta de um ambiente virtual de notícias colaborativo, cujo
acrônimo AVNC, se apresenta como um modelo viável ao que se propõe realizar e
passa a figurar como uma nova possibilidade no universo de ambientes colaborativos.
Sabemos que essa proposta tem muitas potencialidades para serem exploradas, e
que devido ao tempo imposto a essa pesquisa, não foram executadas, deixam assim um
terreno fértil para aderência com novas áreas do conhecimento, bem como, novas
tecnologias da informação e comunicação, que na forja da interdisciplinaridade, se
mostra aberta e expansível ao processo de desenvolvimento científico.
Por fim, a sensatez que o conhecimento científico nos molda, impõe lembrar que
toda tecnologia pode ser usada para o bem ou para o mal, se faz imperativo nessa
inovação tecnológica, refletir criticamente sobre os possíveis desdobramentos positivos
e negativos para a sociedade em rede, considerando as consciências individuais.
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APÊNDICE 1 – DIAGRAMAS DE CASO DE USO

Figura 1 – Diagrama de Caso de Uso 1 – Ler Notícias
Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 2 – Diagrama de Caso de Uso 2 – Efetuar Cadastro
Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 3 – Diagrama de Caso de Uso 3 – Efetuar Login
Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 4 – Diagrama de Caso de Uso 4 – Produzir Notícias
Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 5 – Diagrama de Caso de Uso 5 – Avaliar Notícias
Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 6 – Diagrama de Caso de Uso 6 – Publicar Notícias
Fonte: Elaborado pelo autor
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APÊNDICE 2 – DESCRIÇÃO TEXTUAL DOS DIAGRAMAS DE CASO DE USO

LER NOTÍCIAS (CSU01):
Sumário: Utilizado para o usuário ler notícias no ambiente.
Ator principal: Usuário/Leitor/Autor
Fluxo Principal:
1. Usuário acessa a tela para ler notícias;
2. Ambiente exibe as notícias;
3. Time-line de notícias do Ambiente e constantemente
atualizada;
Pré-condições: Usuário acessa a URL do Ambiente
Regras: O Ambiente foi construído com tecnologia responsiva, isto é, a
renderização das páginas se adapta ao tamanho da tela do dispositivo, cujo o
browser (navegador) está realizando o acesso, podem ser, um computador,
notebook, tablet, celular e etc.

EFETUAR CADASTRO (CSU02):
Sumário: Utilizado para o usuário/leitor/autor se registrar no
Ambiente.
Ator principal: Usuário/Leitor/Autor
Fluxo Principal:
Usuário acessa o link ―Register‖ para efetuar seu cadastro
Ambiente solicita dados do usuário;
Usuário escolhe suas funções no Ambiente;
Ambiente realizará a validação dos campos digitados;
Se o usuário for encontrado no banco de dados Ambiente
redireciona o usuário para tela inicial;
9. Se o usuário não for encontrado Retorna a etapa 4;
4.
5.
6.
7.
8.

Pré-condições: Usuário precisar realizar a validação do
CAPTCHA, filtrando registros de ―robôs‖
Regras: Todos as campos devem ser preenchidos obrigatoriamente.
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EFETUAR LOGIN (CSU03):
Sumário: Utilizado para o usuário acessar o Ambiente.
Ator principal: Usuário/Leitor/Autor
Fluxo Principal:
10. Usuário acessa a tela para realizar o acesso ao Ambiente;
11. Ambiente solicita email e senha;
12. Ambiente realizará a validação dos campos digitados;
13. Se o usuário for encontrado no banco de dados Ambiente
redireciona o usuário para tela inicial;
14. Se o usuário não for encontrado Retorna a etapa 10;
Pré-condições: Usuário/Leitor/Autor cadastrou-se no ambiente;
(CSU02 )
Regras: não se aplica

PRODUZIR NOTÍCIAS (CSU04):
Sumário: Utilizado para o usuário/autor editar uma notícia.
Ator principal: Usuário/Autor
Fluxo Principal:
15. Usuário realizar um login no Ambiente;
16. Usuário acessa o ícone para iniciar a produção de uma
notícia;
17. Ambiente fornece as ferramenta para editoração de uma
notícia;
18. Usuário produz a notícia;
19. Usuário marca o notícia para o processo de
avaliação/curadoria;

Pré-condições: Usuário tem que ter cadastro de autor; (CSU02 )
Regras: Usuário precisar ter escolhido perfil de autor e a publicação de uma
notícia está condicionada ao seu nível (ouro, prata, bronze e etc...), processo
de curadoria e outras regras do Ambiente.
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AVALIAR NOTÍCIAS (CSU05):
Sumário: Utilizado no processo de curadoria.
Ator principal: Usuário/Avaliador
Fluxo Principal:
20. Usuário/Avaliador acessa o link ―Drashboard‖;
21. Ambiente lista as notícias direcionadas para avaliação;
22. Ambiente fornece o FAN (Formulário de Avaliação de
Notícias;
23. Usuário/Avaliador preenche o FAN e finaliza sua avaliação;
24. Usuário/Avaliador verifica estatísticas do Autor e faz
recomendação para publicação;
25. Todo processo é realizado por três Usuários/Avaliadores.
Pré-condições: Usuário/Avaliador recebe indicação para
avaliação de notícia de acordo com seu nível e regras pré-definidas no
algorítmo do Ambiente.
Regras: Notícias são avaliadas por Usuário/Avalidor com nível superior ao
Usuário/Autor da notícia.

PUBLICAR NOTÍCIAS (CSU06):
Sumário: Ambiente publica notícia na time-line

Ator principal: Usuário/Avaliador
Fluxo Principal:
26. Usuário/Avaliador acessa o link ―Drashboard‖;
27. Ambiente lista as notícias já avaliadas;
28. Ambiente fornece ferramenta de inteligência artificial para
auxiliar na tomada de decisão de publicação;
29. Notícia entra na fila de publicação;
30. Notícia é publicada, substituindo a com menor acesso das
cinco principais notícias presentes na time-line de notícias;
31. O algoritmo do Ambiente fica monitorando a time-line de
notícias e retorna ao passo 29.
Pré-condições: Notícia já passou pelo processo de avaliação
(CSU05)
Regras: Notícias ficam sendo monitoradas pelo algoritmo principal do
Ambiente.
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APÊNDICE 3 – IMPLEMENTAÇÃO, AQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE UM
PROTÓTIPO DO AMBIENTE VIRTUAL DE NOTÍCIAS COLABORATIVO
A pesquisa campo apresenta os artefatos tecnológicos que deram origem ao
sistema, isto é, a infraestrutura de hospedagem, o diagrama de classes e o algoritmo
principal, a modelagem do sistema de banco de dados, bem como o detalhamento das
tecnologias empregadas na construção do sistema.
O acrônimo concebido para referenciar o sistema, destaca a primeira letra de
cada palavra que nomenclatura o Ambiente Virtual de Notícias Colaborativo – AVNC,
tornando assim a citação do sistema mais objetiva, bem como, marcando uma nova
categoria de sistema com suas peculiaridades respectivas.

AVNC: tecnologias e ferramentas de desenvolvimento
A sustentação tecnológica para o sistema foi a adoção da linguagem de
programação Python (https://www.python.org/), com o uso do microframework web Flask
(http://flask.pocoo.org/), que foi escrito na linguagem python. De acordo com Ronacher
(2010), o Flask prioriza uma estrutura para atender questões primordiais de
funcionamento com o mínimo de pacotes, ao longo do desenvolvimento e modelagem
de novos elementos e novas demandas podem ser tratadas com a inclusão de outros
aplicativos ou plug-ins, presentes no repositório oficial do framework.
A Figura 6, apresenta visualmente a combinação de tecnologias utilizados no
desenvolvimento do sistema.

Figura 6 – Artefatos tecnológicos
Fonte: o próprio autor

A Figura 7, demostra como se dá o funcionamento das engrenagens do
microframework, assim é possível compreender a abrangência de funcionalidades
possíveis ao sistema, bem como, orienta o trabalho de manutenção e auditoria do
sistema.
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Figura 7 – Modelo de funcionamento do framework Flask+Python
Fonte: o próprio autor

No próximo tópico, será descrito o workflow de atividades do sistema, norteado
por modernas técnicas de concepção em engenharia de software.

AVNC: diagrama de classes e algoritmos centrais
A representação de elementos do mundo real, por objetos no mundo
computacional, classifica um paradigma de construção de sistema conhecido como
orientado à objetos, pois assim, os objetos computacionais buscariam sempre a maior
proximidade do objeto real. Com isso, o trabalho de abstração e construção das
funcionalidades e características virtuais, seria uma cópia mais fiel dessa proposta. O
digrama de classes, amplamente difundido em técnicas de engenharia de software que
contemplam o paradigma orientado à objetos é um ótimo exemplo prático, e na Figura 8,
podemos observar essa ideia, no que tange ao AVNC.
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Figura 8 – Diagrama de classes do AVNC
Fonte: o próprio autor

O principal algoritmo do kernel desse sistema, essencialmente utiliza uma
estrutura de dados nativa da linguagem de programação Python conhecido como List
Comprehensions, isto é, Compreensão de Lista, que é uma implementação em Python
de uma notação matemática conhecida e usada para conjuntos, onde matematicamente,
os números quadrados dos números naturais são, por exemplo, criados por {x2 | x ∈ ℕ}
ou o conjunto dos números complexos {(x, y) | x ∈ ℤ ∧ y ∈ ℤ}. Dessa forma a
Compreensão de Lista, busca de uma forma elegante as qualidades de um conjunto,
mas não são em todos os casos conjuntos. Segue abaixo o algoritmo de produto
cruzado de dois conjuntos, que em nosso caso vai definir nossa time-line de notícias
considerando os posts mais acessados com a classificação estatística de credibilidade
dos autores (Bronze, Prata, Ouro, Diamente) cadastrados na plataforma de notícias.
def timeline(posts, authors)
posts = [ "news1", "news2", "news3", "news4" ]
authors = [ "authors1", "authors2", "authors3",
authors4 ]
time_line = [ (x,y) for x in posts for y in
authors ]
print time_line
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Outro recurso utilizado para tratamento de linguagem natural foi a biblioteca Natural
Language Toolkit (NLTK), desenvolvido em linguagem Python, que oferece uma suíte para
processamento de texto em linguagem humana, visando, classificação, tokenização, parsing,
stemming, tagging e análise semântica, com suporte a língua portuguesa. Segue abaixo um
algritmo que demostra o marcação de tags em uma frase.
>>> import nltk
>>> sentence = """At eight o'clock on Thursday morning
... Arthur didn't feel very good."""
>>> tokens = nltk.word_tokenize(sentence)
>>> tokens
['At', 'eight', "o'clock", 'on', 'Thursday', 'morning',
'Arthur', 'did', "n't", 'feel', 'very', 'good', '.']
>>> tagged = nltk.pos_tag(tokens)
>>> tagged[0:6]
[('At', 'IN'), ('eight', 'CD'), ("o'clock", 'JJ'),
('on', 'IN'),
('Thursday', 'NNP'), ('morning', 'NN')]

A próxima sequência de código, apresenta uma parte do código fonte que foi
desenvolvido e implementado inicialmente nesse protótipo, buscando exemplificar a
materialização dessa proposta. Essa é só uma pequena parte código fonte, que mostra
como fica a codificação e a identação na linguagem python
#--* coding: utf-8 *--#
from flask import Flask, render_template, flash, redirect,
url_for, session, request, logging
#from data import Articles
from flask_mysqldb import MySQL
from wtforms import Form, StringField, TextAreaField,
PasswordField, validators
from passlib.hash import sha256_crypt
from functools import wraps
app = Flask(__name__)
# Config MySQL
app.config['MYSQL_HOST'] = 'localhost'
app.config['MYSQL_USER'] = 'root'
app.config['MYSQL_PASSWORD'] = 'ghr@#QWe12!*'

app.config['MYSQL_DB'] = 'avnc'
app.config['MYSQL_CURSORCLASS'] = 'DictCursor'
# init MySQL
mysql = MySQL(app)

#Articles = Articles()
# Index
@app.route('/')
def index():
# Create cursor
cur = mysql.connection.cursor()
# Get articles
result = cur.execute("SELECT * FROM articles LIMIT 5")
articles = cur.fetchall()
if result > 0:
return render_template('home.html', articles=articles)
else:
msg = 'No Articles Found'
return render_template('home.html', msg=msg)
# Close connetion
cur.close()

# About
@app.route('/about')
def about():
return render_template('about.html')

# Articles
@app.route('/articles')
def articles():
# Create cursor
cur = mysql.connection.cursor()
# Get articles
result = cur.execute("SELECT * FROM articles")
articles = cur.fetchall()
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if result > 0:
return render_template('articles.html',
articles=articles)
else:
msg = 'No Artucles Found'
return render_template('articles.html', msg=msg)
# Close connetion
cur.close()

# Single Article
@app.route('/article/<string:id>/')
def article(id):
# Create cursor
cur = mysql.connection.cursor()
# Get articles
result = cur.execute("SELECT * FROM articles WHERE id =
%s", [id])
article = cur.fetchone()
return render_template('article.html', article=article)

# Register for users
class RegisterForm(Form):
name = StringField('Name', [validators.Length(min=1,
max=50)])
username = StringField('Username',
[validators.Length(min=4, max=25)])
email = StringField('Email', [validators.Length(min=6,
max=50)])
password = PasswordField('Password', [
validators.DataRequired(),
validators.EqualTo('confirm', message='Passwords do
not match')
])
confirm = PasswordField('Confirm Password')

@app.route('/register', methods=['GET', 'POST'])
def register():
form = RegisterForm(request.form)
if request.method == 'POST' and form.validate():
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name = form.name.data
email = form.email.data
username = form.username.data
password =
sha256_crypt.encrypt(str(form.password.data))
# Create cursor
cur = mysql.connection.cursor()
# Execute query

- CMD SQL

cur.execute("INSERT INTO users(name, email, username,
password) VALUES(%s, %s, %s, %s)",
(name, email, username, password))
# Commit to DB
mysql.connection.commit()
# Close connection
cur.close()
# Messages
flash('You are now registered and can log in',
'success')
return redirect(url_for('login'))
return render_template('register.html', form=form)

# User login
@app.route('/login', methods=['GET', 'POST'])
def login():
if request.method == 'POST':
# Get form fields
username = request.form['username']
password_candidate = request.form['password']
# Create cursor
cur = mysql.connection.cursor()
# Get user by username
result = cur.execute(
"SELECT * FROM users WHERE username = %s",
[username])
if result > 0:
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# Get stored hash
data = cur.fetchone()
password = data['password']
# Compare Passwords
if sha256_crypt.verify(password_candidate,
password):
# Passed
session['logged_in'] = True
session['username'] = username
flash('You are now logged in', 'success')
return redirect(url_for('dashboard'))
else:
error = 'Invalid login'
return render_template('login.html',
error=error)
# Close connection
cur.close()
else:
error = 'Username not found'
return render_template('login.html', error=error)
return render_template('login.html')
# Check if user logged in

def is_logged_in(f):
@wraps(f)
def wrap(*args, **kwargs):
if 'logged_in' in session:
return f(*args, **kwargs)
else:
flash('Unauthorized, Please login', 'danger')
return redirect(url_for('login'))
return wrap

# Logout
@app.route('/logout')
@is_logged_in
def logout():
session.clear()
flash('You are logged out', 'success')
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return redirect(url_for('login'))

# Dashboard
@app.route('/dashboard')
@is_logged_in
def dashboard():
# Create cursor
cur = mysql.connection.cursor()
# Get articles
result = cur.execute("SELECT * FROM articles")
articles = cur.fetchall()
if result > 0:
return render_template('dashboard.html',
articles=articles)
else:
msg = 'No Artucles Found'
return render_template('dashboard.html', msg=msg)
# Close connetion
cur.close()

# Article From Class
class ArticleForm(Form):
title = StringField('Title', [validators.Length(min=1,
max=200)])
body = TextAreaField('Body', [validators.Length(min=30)])
# Add Article

@app.route('/add_article', methods=['GET', 'POST'])
@is_logged_in
def add_article():
form = ArticleForm(request.form)
if request.method == 'POST' and form.validate():
title = form.title.data
body = form.body.data
# Create Cursor
cur = mysql.connection.cursor()
cur.execute("INSERT INTO articles(title, body, author)

122

123

VALUES(%s, %s, %s)",
(title, body, session['username']))
# Commit
mysql.connection.commit()
# Close connect
cur.close()
flash('Article Create', 'success')
return redirect(url_for('dashboard'))
return render_template('add_article.html', form=form)

# Edit Article
@app.route('/edit_article/<string:id>', methods=['GET',
'POST'])
@is_logged_in
def edit_article(id):
# Create cursor
cur = mysql.connection.cursor()
# Get article id
result = cur.execute("SELECT * FROM articles WHERE id =
%s", [id])
article = cur.fetchone()
# Get form
form = ArticleForm(request.form)
# Populate article from fields
form.title.data = article['title']
form.body.data = article['body']
if request.method == 'POST' and form.validate():
title = request.form['title']
body = request.form['body']
# Create Cursor
cur = mysql.connection.cursor()
# Query SQL

cur.execute(
"UPDATE articles SET title=%s, body=%s WHERE id =
%s", (title, body, id))
# Commit
mysql.connection.commit()
# Close connect
cur.close()
flash('Article Updated', 'success')
return redirect(url_for('dashboard'))
return render_template('edit_article.html', form=form)

# Delete Article
@app.route('/delete_article/<string:id>', methods=['POST'])
@is_logged_in
def delete_article(id):
# Create cursor
cur = mysql.connection.cursor()
# Execute SQL
cur.execute("DELETE FROM articles WHERE id = %s", [id])
# Commit
mysql.connection.commit()
# Close connection
cur.close()
flash('Article Deleted', 'success')
return redirect(url_for('dashboard'))

# Init App
if __name__ == '__main__':
app.secret_key = 'secret123'
app.run(debug=True)
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A seguir, será apresentado a modelagem do banco de dados que registra todas
as atividades do sistema, bem como provê integridade e disponibilidade as operações.

AVNC: modelagem do banco de dados
A Figura 9 revela o modelagem em SQL, de uma ferramenta visual, para abrigar a
persistência de dados em um modelo objeto relacional em uma tabela do AVNC.

Figura 9 – Estrutura em SQL de uma tabela do ANVC
Fonte: o próprio autor

O próximo tópico especifica o processo de implantação do ambiente, bem como
os elementos de infraestrutura para abrigar o mesmo.

AVNC: infraestrutura, implantação e hospedagem
Para abrigar esse sistema, desde o início foi escolhido um servidor do tipo VPS
(Virtual Private Server) que flexibiliza a possibilidade de expansão de hardware, de
acordo com a demanda de acesso e adesão de novos usuários. Esse tipo de
infraestrutura está baseada em Cloud Computer, com o servidor totalmente virtualizado,
com acesso remoto via protocolo SSH, que permite uma administração do ambiente
bastante segura e qualificada.
O serviço da empresa Digital Ocean (www.digitalocean.com) foi escolhido por
disponibilizar ferramentas de administração de rede para os servidores virtualizados,
com uma funcionalidade primordial de registro de servidores DNS (Domain Name
Server), bem como o registro de domínio direcionado ao servidor respectivo que
hospeda o sistema. Assim, como a interface de administração da Digital Ocean, a tarefa
de publicação o domínio, se torna fácil e eficiente.
Por fim, a implementação do sistema preconiza a adoção em servidor de Proxy
Web para um aporte inicial das conexões e solicitação HTML simples na porta 80, o
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servidor escolhido foi o NGNIX, por ser reconhecidamente rápido e estável.
Consequentemente um segundo servidor Web nativo do framework Flask, rodando na
porta 5000, fica responsável pelo processamento de funcionalidades do sistema, bem
como, os componentes de persistência em banco de dados MySQL Server.
A Figura 10 explica graficamente o mecanismo de funcionamento do sistema em
ambiente de produção.

Figura 10 – Perpectiva do ambiente em produção
Fonte: Google Images

Na Figura 11 podemos entender detalhadamente cada etapa do funcionamento
do sistema, onde:
1. Requisições dos clientes web (browsers)
2. Servidor web proxy de requisições primárias para solicitações básicas
3. Interface de comunicação
4. Servidor web de requisições secundárias
5. Interface de interação com o microframework Flask e a linguagem Python
6. Persistência e consultas ao sistema de banco de dados

Figura 11 – Arquitetura do AVNC em produção
Fonte: adaptado pelo autor

Para

aumentar

a

visibilidade

do

ambiente,

foi

registrado

o

domínio

www.bitnetnews.com, na intensão de convergência máxima de acesso em qualquer
dispositivo que possua um web browser, com acessibilidade de tela responsiva, isto é, a

127

tela do ambiente se adapta ao tamanho da tela do dispositivo, sendo este um
computador desktop, notebook ou até mesmo um smarthphone. Por fim, a Figura 12
mostra o sistema em produção, consolidando os objetivos definidos, e com uma
tecnologia de responsividade que visa garantir sua usabilidade em qualquer dimensão
de tela, aumentando sua acessibilidade e abrangência.

Figura 12 – AVNC – Tela inicial
Fonte: o próprio autor

Na primeira tela do ambiente, exibida na Figura 12, temos uma breve descrição do
ambiente e na Figura 13, temos uma demonstração de como fica uma notícia publicada
na timeline de notícias.

Figura 13 – AVNC – Timeline de notícias com uma notícias
Fonte: o próprio autor
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A Figura 14 mostra várias notícias na timeline do ambiente que foram capturas
em um modo de exibição reduzido, a fim de transmitir uma visão mais abrangente das
notícias hospedadas no ambiente.

Figura 14 – AVNC – Timeline de notícias
Fonte: o próprio autor
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A próxima tela do protótipo, exibida na Figura 15, pode-se observar o
registro/cadastro de um usuário no ambiente, que poderá ser leitor, autor, avaliador de
notícias.

Figura 15 – AVNC – Tela de cadastro de usuários
Fonte: o próprio autor

Após o cadastro do usuário no ambiente, com a possibilidade de acesso
identificado no ambiente, temos uma mensagem de boas-vindas e acesso a ferramenta
de produção online de notícias, como mostra da Figura 16.

Figura 16 – AVNC – Tela inicial
Fonte: o próprio autor

O ambiente conta, como descrito na seção que revela toda a proposta de sua
modelagem com uma ferramenta para editoração online de conteúdo, conhecida como
CKEditor CDN, que possui uma barra de ferramentas para construção de conteúdo com
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feedback visual imediato, incluindo até a possibilidade de edição direta por linguagem HTML,
como mostra a Figura 17.

Figura 17 – AVNC – Tela inicial
Fonte: o próprio autor

A Figura 18, exibe a gestão do conteúdo produzido dentro do ambiente,
possibilitando sua edição ou exclusão pelo autor que a produziu.

Figura 18 – AVNC – Listagem de notícias de um autor
Fonte: o próprio autor

As próximas imagens foram capturas de em celular com o intuito de demonstrar,
na prática o conceito de responsividade, pois através de um navegador de internet
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nativo no sistema operacional no celular, foi possível acessar o ambiente e todas as
suas funcionalidades, como mostra a Figura 19, logo abaixo.

Figura 19 – AVNC – Acesso via celular
Fonte: o próprio autor

Outra possibilidade e acesso ao ambiente, com redução de consumo de dados
em celulares, pode ser escolhida, como mostra a Figura 20, abaixo.
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Figura 20 – AVNC – Opção de visualização simplificada
Fonte: o próprio autor

Assim é possível ter acesso as notícias na modelidade de leitor, com as outras
funcionalidades suprimidas, como mostrado na Figura 21, abaixo.
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Figura 21 – AVNC – Visualização simplificada com redução de consumo de dados
Fonte: o próprio autor
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CONSIDERAÇÕES

Os elementos teóricos iniciais, contextualizam essa pesquisa, bem como,
estabelecem as bases conceituais e científicas, retomando os principais autores e
pesquisadores que inovaram e contribuíram na consolidação do conhecimento científico.
Assim a interpolação de teorias mediadas pela interdisciplinaridade, se mostra um
terreno fértil para concepção teórica inédita apresentada nessa pesquisa.
O desenvolvimento de um modelo de ambiente virtual de notícias colaborativo,
busca atender a demanda de leitores e autores, imersos e assentados no uso das novas
tecnologias da informação e comunicação.
A complexidade desse tipo de proposta demanda novas estratégias no
desenvolvimento de sistemas e o modelo 3C de Colaboração (Comunicação,
Coordenação e Cooperação) tem se mostrado um avanço nos paradigmas de
desenvolvimento de sistemas dessa natureza.
A utilização de tecnologias abertas agregou muitos aspectos diferenciados para o
ambiente, isto é, um alinhamento com novas propostas e metodologias de engenharia
de software, com aderência as necessidades de implantação, manutenção e suporte de
um sistema multiplataforma e adaptado a diferentes dispositivos.
Como sugestão de trabalhos futuros, apontamos a inclusão de Machine Learning
(Aprendizado de Máquina), por meio da implementação de redes neurais artificiais, com
aprendizado supervisionado para auxiliar na seleção de notícias que compõem a timelime principal.
O desenvolvimento desse sistema tem um diferencial muito relevante no contexto
da interação dos usuários, bem como sua proposta de atender novas demandas de
produção e consumo de notícias em uma sociedade cada vez mais conectada.
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