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Desafios da convergência ou a era de ouro do jornalismo

A  Internet  revolucionou  a  forma  de  fazer 

jornalismo. É o novo veículo para todos os meios: 

imprensa, rádio e televisão. A convergência desses 

meios  trouxe  uma  nova  realidade  e  desafios  que 

muitos  encaram  como  o  fim  da  profissão.  É,  de 

facto, o fim do jornalismo como o conhecemos.

A conferência de António Granado sobre o que 

deviam  ensinar  os  cursos  de  jornalismo  trouxe 

velhas  e  novas  ideias,  todas  bastante  pertinentes. 

Falou  do  estado  do  jornalismo:  o  excesso  de 

informação,  a  participação  alargada  das  "pessoas 

antigamente conhecidas como audiência" (como lhes 

chamou Jay Rosen) e das dificuldades económicas 

dos grandes grupos de comunicação. Falou também 

do novo jornalista: aquele que sabe "contar estórias" 

para serem publicadas em várias plataformas, o que 

selecciona a informação que interessa o público, o 

que  explora  novas  potencialidades  e  o  que  se 

especializa numa área.

A convergência é um assunto sério quando se 

fala  em  jornalismo  de  qualidade.  Diziam  já  os 

nossos avós que "não se pode ser bom em tudo", o 

que  continua  a  ser  um facto.  No  entanto,  a  crise 

económica  aliada  à  possibilidade  de  aceder 

gratuitamente a produtos informativos directamente 

na  Internet  diminui  os  lucros  dos  meios  de 

comunicação  tradicionais.  A  necessidade  de 

produzir  conteúdos  multimédia  para  serem 

publicados  nos  respectivos  sites  leva  a  que  as 

empresas  procurem,  cada vez mais,  por  jornalistas 

capazes de produzir todo o tipo de conteúdos. Foi o 

que explicou Pedro Araújo de Sá, da Cofina: para 

"produzir  conteúdos  com igual  qualidade  a  menor 

custo", o grupo investe na formação multimédia dos 

seus  jornalistas,  o  que  aparentemente  soluciona  o 

problema da falta de dinheiro para a contratação de 

novos jornalistas/técnicos especializados.

Tapa-se um buraco enquanto se abre um novo. 

Como  disse  Anabela  Gradim,  "a  convergência  é 

inimiga  da  excelência".  As  pessoas  esperam 

qualidade  dos  meios  de  comunicação.  Ora,  se  os 

conteúdos passam a ser criados por alguém que não 

domina por completo a sua produção, perde-se em 

qualidade.  E se  a  qualidade baixa,  as  pessoas  vão 

procurar notícias em outro lado.

A solução apresentada por António Granado é 

bastante  sensata:  a  especialização  temática.  Esta 

será, aparentemente, a única saída para a mania das 

empresas  de  que  um  jornalista  pode  fazer  tudo. 

Apostar no conhecimento específico de uma área e 

no  "storytelling",  a  capacidade  de  orquestrar  a 

informação disponível e apresentá-la da forma que 

cative  o  público.  A  má  notícia  para  as  grandes 

empresas  é  a  nova  palavra-chave:  nichos.  Quem 

vence são os pequenos, os que produzem conteúdos 

especializados e de qualidade.

O  panorama  parece  não  ser  bonito,  mas  o 

futuro não precisa ser tristonho. É necessário ensinar 

os novos jornalistas que ainda podem lutar por um 

jornalismo  de  excelência.  Os  horizontes  estão 

abertos,  o  que  falta  é  explorá-los.  Um  editor 

canadiano  disse  que  poderemos  estar  a  viver, 

possivelmente, a era de ouro do jornalismo. "Estas 

são inundações devastadoras, mas, quando as águas 

recuam,  deixam  ficar  solo  fértil  para  lavradores 

corajosos".
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