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Este pequeno e-book tem por objetivo fazer um carinhoso registro da primeira 
década do site Jornalistas da Web (JW) e de sua lista de discussão homônima, criados em 
2000 pelo jornalista Mario Lima Cavalcanti para cobrir e debater o cenário de jornalismo 
digital e de novas mídias.

Nas páginas que seguem estão presentes informações textuais e visuais sobre a história do 
veículo, evolução do layout do site, seminários organizados no decorrer dos dez anos, evo-
lução do logotipo do JW, ações de divulgação realizadas e alguns produtos de destaque, 
como a edição móvel, produzida exclusivamente para smartphones.

Para tornar o e-book mais saboroso, Cavalcanti convidou ainda jornalistas e pesquisadores 
que tiveram uma participação significativa na história do veículo ou que pudessem dar 
uma visão particular sobre a publicação. Em forma de histórias descontraídas, os ilustres 
convidados dão seus pareceres sobre o JW, ou relembrando um caso em particular, ou con-
tando como o veículo influenciou suas vidas e trabalhos, ou simplesmente falando como 
enxergam a marca Jornalistas da Web.

Além disso, uma linha do tempo foi montada no rodapé do e-book para indicar aconteci-
mentos relevantes ocorridos no meio online durante os dez anos de existência do JW e que 
foram registrados pelo veículo. Não se trata de uma lista de principais fatos, mas sim uma 
amostra cronológica de alguns eventos ocorridos no período e que representam, de certa 
forma, a evolução do cenário e, principalmente, uma mudança de paradigmas no que diz 
respeito a consumo e distribuição de informação no meio online.

Dez anos são dez anos, e merecem comemoração. Aproveitem as próximas páginas. 

Apresentação



Olhar o passado 
para entender o futuro

É difícil esconder a alegria por ver um filho seu completar dez anos 
com vigor. É difícil também esconder a satisfação por este filho ter se transformado 
em uma referência e ter conquistado o reconhecimento de um público. Hoje em dia, 
por diversos fatores, perdurar é difícil e requer muitas vezes flexibilidade e lucidez para 
aceitar mudanças e investir em novos rumos. Quantos programas de TV, revistas ou 
colunas de jornal não duram dez anos? Mas chegamos lá, com muito esforço, amor, 
dedicação e um fôlego absurdo.

Seja em forma de veículo online ou de lista de discussão, a missão do Jornalistas da Web 
é, desde o início, difundir a prática do jornalismo digital e das novas mídias. Noticiar por 
um lado, discutir pelo outro, buscando sempre um registro do meio. Durante esse tempo, 
vimos muitos serviços, tecnologias e veículos nascerem. Vimos muitos serviços, tecnologias 
e veículos morrerem. Alguns muito bons. E esse prazeroso acompanhamento nos rendeu 
bons frutos. Entre eles, nosso arquivo de notícias, cuidadosamente construído e organizado 
com manutenção primariamente humana. Puro investimento na perenidade, uma das 
principais características da Internet.

Tanto o arquivo do site, quanto o da lista, já considerados preciosos por alguns pesquisadores 
de novas mídias, nos dão uma visão gratificante e diferenciada de como o meio online e 
o campo de jornalismo digital vieram se desenvolvendo. Podemos ver isso pela própria 
linha do tempo deste e-book, que é, diga-se de passagem, a maior de todas as injustiças. 
Como apontar os principais fatos relacionados ao jornalismo online nos últimos dez anos? 
A própria velocidade com que as coisas vão caminhando nos mostra isso: poucos eventos 
entre 2000 e 2003, muitos eventos de 2008 para a frente. E obviamente bastante coisa 
boa e relevante ficou de fora. Mas algumas lembranças que nos fazem entender e apreciar 
como o meio veio e vem se desenvolvendo já valem muito.

Dez anos se passaram e estamos prontos e curiosos para a nova década. Com a experiência 
que só o tempo e a dedicação trazem, posso dizer seguramente a qualquer aspirante a 
empreendedor que não se deve lançar um projeto - virtual ou não - visando apenas o lucro, 
muito menos o lucro imediato. Isso vem com o tempo, e de várias formas, talvez até antes 
do que você imagina. Mas veja mais além, agregue valor, deixe um legado. Seja qual for o 
seu segmento, inicie um projeto buscando de alguma forma contribuir para a evolução da 
sua área de atuação. Isso não é um discurso romântico, é a nova visão empresarial, calçada 
nos novos paradigmas da comunicação. Sabe essa história de sustentabilidade que está tão 
em evidência atualmente? Imagine transportar esse raciocínio para um empreendimento. 
É mais ou menos por aí.

Bom, se o momento é esse, agradeço imensamente a todos que contribuíram, ativa ou passivamente, 
direta ou indiretamente, para com a história do nosso querido JW. Obrigado aos usuários, parceiros, 
investidores e colaboradores. E vamos ver o que vem pela frente, né?

Mario Lima Cavalcanti | twitter.com/mariocavalcanti   
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O objetivo inicial do desenho da marca Jornalistas da Web era mostrar 
de maneira simples as iniciais JW, passando também a ideia de algo que representasse os 
jornalistas. Na época, surgiu, de forma descontraída, a questão: “qual jornalista - por mais 
online que seja - não gosta de rabiscar em uma folha de papel?”. Nasceu então a primeira 
versão, um J e um W desenhados de forma contínua e, ao mesmo tempo, representando 
um rabisco. Ao logo dos 10 anos a marca foi passando por pequenas modificações, mas 
sempre preservando a ideia do JW em trajetória contínua. A simplicidade do logo faz ainda 
com que ele funcione em qualquer fundo.

Evolução da marca

Nasce a lista de discussão e o site 
de notícias Jornalistas da Web (JW), 
especializado em jornalismo online e 
novas mídias. :P

20
00

Pouco tempo após o lançamento, JW 
realiza na PUC-Rio o I Seminário de 
Jornalismo Online, um dos primeiros 
eventos brasileiros sobre o tema.

É fundado o OhmyNews, agência de 
notícias da Coreia do Sul que anos depois 
se tornaria um dos principais portais de 
jornalismo cidadão.
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Evolução do layout

 2000

Apple lança a primeira versão do 
iPod, seu tocador de músicas portátil. 
Aparelho viria a se tornar um fenômeno 
de vendas pouco tempo depois.

Primeiro site americano completa 10 anos. 
Foi colocado online pelo Dr. Paul Kunz, 
cientista do Stanford Linear Accelerator 
Center (Slac).

 2003

20
01

Google lança seção de últimas notícias, 
alimentada com conteúdo de mais de 
100 jornais online de língua inglesa. 
Viria a ser o Google News.
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 2004

 2006

Evolução do layout

BBC decide disponibilizar seu principal 
noticiário diário para os internautas, 
dando os primeiros passos em direção 
à transmissão via Internet.

Nasce o NewsIsFree.com, diretório 
agregador de feeds RSS de notícias. 
Diversos serviços similares representariam 
nova forma de consumo de informação.

A faculdade de jornalismo da Universidade 
de Berkeley cria uma cadeira de blogs. 
Como tutores, nomes como John Batelle, 
co-fundador da Wired.

20
02

Morre Scott Shuger, um dos 
pioneiros do webjornalismo dos 
EUA. Foi autor do blog Today’s 
Papers, hospedado desde 1997 
pela revista virtual Slate.
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 2007

 2009

Evolução do layout

Jornalistas da Web estreia o 
Ponto JOL, weblog coletivo 
e opinativo sobre jornalismo 
online, mídias digitais e afins.

Primeiro jornal chileno, o 
La Aurora de Chile (1812-), 
criado quando o país lutava 
por sua independência, 
renasce na Internet.

20
03

Diário americano Chicago Tribune lança seu primeiro 
blog. No mesmo período, muitos jornais tradicionais 
começaram a apostar no formato blog.

Google celebra cinco anos de vida e 
compra empresa criadora do Blogger.
com, investindo no então já popular 
serviço de criação de weblogs.



12

A lista de discussão Jornalistas da Web nasceu em 2000, em 
conjunto com o site, para servir como um canal prático de comunicação não só para quem 
trabalha com jornalismo online e Internet em geral, mas também para interessados em 
cibercultura e mídias digitais. No grupo, os membros discutem, por email, o jornalismo 
digital e assuntos relacionados.

Hospedada no Yahoo! Groups - serviço de criação de grupos de discussão do Yahoo! 
- desde a sua criação, a lista é considerada hoje a principal referência no país sobre 
jornalismo online e conta com estudantes e profissionais vindos de grandes veículos 
noticiosos e universidades.

Além das discussões usuais a respeito do jornalismo digital e das novas mídias, na lista 
circulam frequentemente oportunidades de emprego e estágio; notícias pertinentes ao 
meio; e troca de informações para enriquecer trabalhos e projetos acadêmicos.

Ao lado do site, a lista de discussão é o carro-chefe dos produtos do veículo.

Endereço da lista de discussão: http://www.jornalistasdaweb.com.br/lista

Histórico mostrando 
a quantidade de 

mensagens postadas 
desde fevereiro de 

2000

Lista de Discussão

Durante a invasão dos EUA ao 
Iraque, weblog escrito pelo arquiteto 
iraquiano conhecido como Salam 
Pax fica famoso. Viraria filme.

AOL lança versão beta do AOL 
Journal, seu sistema de criação e 
publicação de weblogs. O serviço 
foi descontinuado em 2008. 

Fox Sports e Sporting News, 
ambas dos EUA, anunciam fusão 
de operações online. Aquisições 
e alianças do tipo começam a se 
tornar comuns na Web.

O diário americano Chicago 
Tribune lança seu primeiro 
blog. Na mesma época, muitos 
jornais tradicionais começam 
a apostar no formato.

A Al Jazeera relança seu site em 
inglês. Página ficou fora do ar por 
cinco meses devido a constantes 
ataques de hackers.
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Em julho de 2002, foi lançado o Ponto JOL (o JOL significa Jornalismo On Line), 
o blog coletivo e opinativo do JW. O espaço é mantido por um corpo de editores, formado 
por jornalistas e pesquisadores convidados pelo veículo, que publicam opiniões, notícias 
e análises de fatos relacionados ao webjornalismo e às mídias digitais, englobando, entre 
outros, assuntos como hipertexto, webwriting, usabilidade, cibercultura, experimentos 
online e difusão de informação pela Internet.

Pelo quilate dos editores, 
o Ponto JOL tornou-se 
uma das seções mais 

acessadas do site e tem 
lugar cativo na edição 

móvel e na home page 
do veículo.

Ponto JOL
20

04

Google estreia o Gmail, que, oferecendo 
gratuidade e caixa postal potencialmente 
ilimitada, mudaria completamente o 
cenário de serviços de email.

Morre o jornalista Fernando 
Villela, o FerVil. Pioneiro da Web 
brasileira, foi morto no Rio de 
Janeiro, dentro do carro, em 
tentativa de assalto.

20
05

A jornalista grega Arianna Huffington 
lança o jornal online The Huffington 
Post, hoje um dos principais veículos 
online em inglês.

Jim Meskauskas, especialista em 
publicidade na Web, diz que o 
meio online não é mais uma nova 
mídia e que já se senta na mesma 
mesa que as tradicionais. 

O  blog coletivo e opinativo do JW
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Eventos

Com a proposta de reforçar a difusão da prática do jornalismo digital e 
a discussão dos rumos do meio online, Jornalistas da Web vem realizando, desde o seu 
primeiro ano de existência, eventos em universidades. Na “era dourada” destes eventos, 
ocorreram três seminários em parceria com universidades do Rio de Janeiro.

Em maio de 2000, apenas três meses após sua criação, o JW realizou, em conjunto com 
a PUC-Rio, o I Seminário de Jornalismo Online, considerado um dos primeiros eventos 
do Brasil sobre o tema. Na ocasião, participaram o jornalista Fernando Villela, o FerVil, 
na época diretor do iG; Bruno Rodrigues, especialista em Webwriting e Arquitetura da 
Informação; Gustavo Viberti, um dos fundadores do site de busca Cadê?; e Vicente Tardin, 
editor do Webinsider.

Em agosto do mesmo ano, dessa vez na Universidade Veiga de Almeida, o JW realizou o II 
Seminário de Jornalismo Online, onde houve um debate sobre as tendências do jornalismo 
online. Posteriormente, em setembro de 2002, novamente na UVA, aconteceu o III Seminário 
de Jornalismo Online (também chamado de II Seminário de Jornalismo Online JW/UVA). 
Participaram como palestrantes o professor Antonio Brasil, especialista em televisão e 
coordenador do TJ Uerj; Cora Rónai, na época editora do caderno de informática do jornal 
O Globo; Elisa Travalloni, então editora do JB Online; e o jornalista Pedro Doria.

No decorrer dos dez anos, outros eventos foram organizados. Mais recentemente, em 2008, 
sob a marca Jornalistas da Web nas Universidades, o JW realizou o evento “O Mercado e o 
Ensino de Jornalismo Online” (vide página 13).

Os jornais Seattle Weekly e Lawrence 
Journal-News criam guias de lazer 
em arquivos de texto que podem 
ser vistos no visor do iPod.

Após o sucesso do AdSense, 
Google inicia programa piloto 
para exibição de anúncios 
contextuais dentro de feeds RSS.

MSN fecha acordo com produtor 
de “Survivor” para promover novo 
reality show. Divulgação cross media 
ganha cada vez mais força.

O jornal inglês The Guardian 
contrata o blogueiro Markos 
Moulitsas, do blog Daily Kos, para 
assinar canal sobre as eleições de 
2005 no país.

Downloads de PDF e de qualquer 
outra forma de entrega digital de 
jornais começam a ser contados como 
distribuição impressa na Espanha.

Yahoo! lança busca via SMS, 
permitindo aos usuários solicitar 
informações como previsão do 
tempo a partir de mensagens 
de texto.
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A marca Jornalistas da Web nas Universidades foi criada em 
2008 para simbolizar o retorno dos seminários que o JW vinha promovendo 
gratuitamente para estudantes desde o seu primeiro ano de vida, em 2000, 
e para reforçar a proposta do veículo de estar próximo a estudantes de 
Comunicação e à comunidade acadêmica.

Em fevereiro de 2008, foi realizado o primeiro evento 
sob a marca. Com transmissão ao vivo pela Internet, o 
seminário “O Mercado e o Ensino de Jornalismo Online”, 
promovido em conjunto com as Faculdades Integradas 
Hélio Alonso (FACHA), no Rio de Janeiro, teve como 
palestrantes Bruno Rodrigues, consultor em informação 
e comunicação digital e autor do livro “Webwriting - 
Redação & Informação para a Web”; Maracy Guimarães, 
jornalista especializada em comunicação comunitária 
e professora da FACHA; Renata Castro, ex-editora de 
conteúdo do portal iG e, na época, assessora de imprensa 
da Shell; e Sabrina Valle, jornalista com seis anos de 
Internet nas organizações O Globo e com passagem 
pelas edições online e impressa do Washington Post.

Jornalistas da Web 
nas Universidades

Na ocasião, os palestrantes convidados 
falaram sobre temas como assessorias 

de imprensa online; dia-a-dia de um 
portal de Internet; mercado de trabalho 

no meio online; como as faculdades 
estão se preparando para lidar com 

disciplinas ligadas às novas mídias; e 
passos que o aluno pode seguir se tiver 
interesse em trabalhar no meio online.

Time Magazine digitaliza capas dos 
últimos 80 anos e as disponibiliza 
online. Muitos jornais e revistas 
investem em acervos digitalizados.

O diário americano The New 
York Times anuncia integração 
das redações impressa e 
online, outra tendência entre 
jornais de grande porte.

20
06

O UOL, um dos primeiros 
portais de conteúdo brasileiro, 
completa uma década de 
existência. Modelo de portal 
tornou-se comum no Brasil.

JW lança o JW Móvel, edição 
pensada exclusivamente para 
smartphones, antecipando a 
enxurrada de edições móveis 
robustas de outros veículos.

Blog vira livro e ganha prêmio. A chef 
amadora Julie Powell transformou seu 
weblog de receitas em livro e ganhou US$ 
2 mil em concurso literário.
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Em setembro de 2006, o JW estreou uma edição pensada exclusivamente para 
smartphones, antecipando a enxurrada de edições móveis robustas que seriam lançadas 
por veículos de todo o mundo nos anos posteriores. A primeira versão do JW Móvel exibia 
as 30 notícias mais recentes publicadas no site convencional, os 30 últimos posts do Ponto 
JOL - weblog coletivo do JW - e links para edições portáteis de outros veículos noticiosos.

Cerca de dois anos depois, o JW Móvel ganhou 
mais recursos (como feed RSS própria e função para 
envio de notícias por email a partir do celular) e um 
novo layout, com fotos e mais cores, investindo na 
crescente demanda de usuários de smartphones 
mais modernos, como o iPhone, os novos modelos 
de BlackBerry e os telefones celulares equipados com 
o sistema operacional Android.

Desde a primeira versão, o JW Móvel foi construído 
de acordo com os padrões da Web e testado em 
diversos aparelhos reais para garantir uma experiência 
de navegação agradável no maior número possível 
de smartphones. A ideia de se criar uma edição para 
celular partiu da observação de tendências e da 
proposta do veículo, por sua natureza, de estar na 
vanguarda de novas mídias pertinentes.

JW Móvel
Pioneirismo também no celular

Globo.com anuncia reformulação 
de layout e nova estratégia de dar 
ênfase às notícias, apostando em 
conteúdo organizado por áreas. 

O presidente Lula assina o 
decreto de TV digital. Sistema 
brasileiro escolhido é baseado 
no padrão de sinais japonês.

A agência de notícias Reuters investe 
no mundo do podcasting lançando 
o Newsbeats, podcast que mistura 
músicas com notícias.

Iraque ainda na mídia. Ex-chefe de 
redação da CNN cria o IraqSlogger.
com, site com noticiário 24 horas 
sobre o país invadido pelos EUA.

Microsoft lança o Zune, concorrente 
do iPod. Tocador portátil de arquivos 
digitais chega com suporte à conexão 
Wi-Fi e 30GB de memória.

O diário inglês Daily Telegraph 
lança um manual de estilo para 
blogs com objetivo de capacitar 
repórteres para escreverem nos 
blogs do veículo.
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O JW Móvel pode ser acessado pelo 
navegador dos celulares a partir de qualquer 

um dos endereços abaixo, considerados 
padrões no mundo móvel: 

http://m.jornalistasdaweb.com.br
http://www.jornalistasdaweb.com.br/mobile

http://www.jornalistasdaweb.mobi

JW Móvel: pioneirismo também no celular

ESPN lança uma edição móvel na Índia. 
Crescem os investimentos de empresas 
noticiosas americanas no Oriente 
Médio e em países emergentes.

O jornal americano International 
Herald Tribune firma acordo para 
utilização de conteúdo do portal 
cidadão OhmyNews International.

Guardian adota modelo “Web first”, 
no qual notícias de correspondentes 
estrangeiros e de jornalistas de negócios 
são publicadas primeiro na Web.

Opera lança browser para o console 
portátil Nintendo DS, permitindo 
aos usuários europeus do aparelho 
fazer compras online e ler notícias.

Google compra o portal de 
compartilhamento de vídeos YouTube 
por US$ 1,65 bilhão, concretizando uma 
das mais valiosas aquisições da Internet.
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Ainda em 2006, flyers/panfletos foram criados não só para a 
divulgação da edição móvel, como também para a disseminação da cultura dos códigos 
de barra móveis. Foi uma das primeiras peças gráficas promocionais no Brasil a utilizar tais 
códigos. Os panfletos foram distribuídos principalmente em universidades, nas faculdades 
de Comunicação, para atrair o público jovem e interessado nas novas mídias.

Estes códigos estão presentes também 
no site do Jornalistas da Web, com a 

proposta de estimular/convidar o público 
a conhecer o mundo móvel.

Código no padrão Datamatrix Código no padrão QR Code

Flyer

20
07

Revista virtual americana Slate publica 
e hospeda vídeo de execução do 
estadista iraquiano Saddam Hussein, 
causando polêmica na época.

Tempo online do brasileiro 
aumenta 18,5%. Segundo o 
Ibope/NetRatings, usuários ativos 
passaram 3h30min a mais online 
em relação ao início de 2006.

Um link entre o físico e o virtual

Além da versão para celular, 
o diário espanhol El País lança 
edição para PlayStation Portable 
(PSP), o console portátil de 
videogame da Sony.

O mundo virtual tridimensional Second 
Life começa a ganhar força. Auge do 
serviço, visto como a nova grande 
promessa da Web, foi em 2007.
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Eu, Mídia

Em agosto de 2008 foi lançado o livro "Eu, Mídia - A Era Cidadã e o 
Impacto da Publicação Pessoal no Jornalismo" (Ed. Opvs/iVentura), a primeira obra sob 
a marca Jornalistas da Web. Organizado por Mario Lima Cavalcanti, fundador do JW, a 
obra reúne textos sobre jornalismo cidadão escritos por jornalistas de renome na Internet 
brasileira, entre eles Ana Maria Brambilla, Raphael Perret, Raquel Recuero e Pollyana 
Ferrari.

O diferencial do livro está na abordagem do jornalismo colaborativo de diversos ângulo, 
falando, por exemplo, sobre a participação dos cidadãos nas redes sociais, no ambiente 
móvel e nos blogs. Entre os temas, estão: "O Impacto da Hipermídia na Democracia 
Digital"; "Os Blogs e a Multiplicação das Vozes"; Olhares Sobre o Jornalismo Colaborativo"; 
"Redes Sociais, Capital Social e a Difusão de Informações", "Comunidades Geoespaciais e 
o Jornalismo Digital" e "Jornalismo Participativo Móvel".

Informação técnica:
Páginas: 104 | 1ª edição - 2008 | 

ISBN: 9788589335126
Editora: Opvs/iVentura
Dimensões: 14x21cm

Second Life declara que possui 
quase 8 milhões de usuários. 
Mundo virtual registra 
média de 38,6 mil residentes 
conectados ao mesmo tempo.

Apple lança seu smartphone, o iPhone, 
causando rebuliço no mercado de 
celulares inteligentes e sacudindo o 
cenário de conteúdo móvel.

Criadores do Skype lançam o Joost, serviço de 
televisão via Internet que propõe eficiência de 
transmissão e respeito aos direitos autorais.

COB proíbe transmissão do 
Pan 2007 pela Web. Medida é 
tomada para proteger veículos 
de rádio e TV detentores dos 
direitos de transmissão.

Tradicional rede esportiva 
ESPN declara em entrevista 
ao site Podtech que as 
novas mídias estão fazendo 
sua audiência aumentar.
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Mais difícil que destacar-se na massa, é destacar-se da massa - ser 
relevante, preservado das incertezas que os outros nos trazem.

Soa radical? Não é. Atente para o que os pioneiros nos sinalizam geração após geração: 
há que ter coragem para vencer nos primórdios de uma atividade, é necessário superar a 
sensação de isolamento e incerteza, o nó na garganta de fazer diferente dos outros.

Com o Mario Cavalcanti foi assim, há dez anos. Eu poderia ter dito Jornalistas da Web, 
mas existem projetos que são sinônimo de alguém, não de uma equipe. Mario é JW e JW 
é Mario - e ponto final.

Falar em jornalismo online na época era ousadia, e Mario aceitou transformar-se em vidraça. 
E foi corajoso: sem ter universidade ou empresa por trás (aí fica fácil), ele iniciou o silencioso 
- e vulnerável - trabalho de apresentar aos brasileiros que, sim, existia uma nova forma de 
lidar com apuração e redação na Web.

O silêncio logo virou chamada geral; em pouco tempo, não havia um estudante ou 
profissional de jornalismo que não conhecesse o Jornalistas da Web. Vitória.

Fim do primeiro round.

Veio a bolha e o mercado minguou. Os novos jornalistas prenderam a respiração nos 
momentos seguintes. Mas na lista do JW nos encontrávamos, os sobreviventes dando força 
aos que estavam cheios de incertezas e temores. Ver que o site resistia era porto seguro, 
a concretização virtual de uma atividade que (parecia) podia esvair-se no ar. Mas o pior 
passou, e todos - nós, o JW, Mario - amadurecemos.

Hoje, é banal dizer que o Jornalistas da Web é um marco na história do jornalismo online no 
Brasil. Os livros e os sites falarão dele no futuro, não há dúvida. Mas sempre farei questão 
de lembrar aos mais novos que não foi nada, nada fácil - pelo contrário. É como se um dia 
fossem descobrir que Mario Cavalcanti surgiu antes do conceito de empreendedor. Eu não 
discordaria.

La résistence!
Bruno Rodrigues | twitter.com/brunorodrigues

AP e Nintendo fazem contrato de 
dois anos para exibir notícias e fotos 
da agência no console Wii. Serviço é 
chamado de Wii News Channel.

BBC estreia serviço de vídeos 
online. A partir do o iPlayer, 
usuários assinantes podem 
baixar programas populares da 
emissora britânica.

Google e Apple lideram ranking de marcas da revista 
online Brandchannel. YouTube e Wikipedia aparecem 
pela primeira vez na lista.

Reuters lança o portal africano 
Reuters Africa. Objetivo é fazer do 
site uma grande fonte de informação 
para e sobre o continente.
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Sempre bebi da mesma fonte que meu amigo Mario. Tremi em muitos momentos, fiquei 
eufórico em outros, trabalhei - e trabalho - para divulgar aos quatro ventos que o conteúdo 
para a mídia digital pulsa (e muito), que ele cresce ao piscar dos olhos e muda o jeito a 
cada esquina da Web. E que, principalmente, temos um compromisso com os que ainda 
vêm por aí.

O Jornalistas da Web não precisa mais resistir a nada, já garantiu raízes junto aos que fizeram, 
fazem e farão o mercado de conteúdo no país. E no meu coração, mas que raiz, deixou uma 
marca, um capítulo na história da minha vida que sempre lembrarei com carinho, admiração 
e a sensação de que sempre vale a pena olhar as coisas de fora, da reta de largada, e encarar 
o friozinho na barriga como um sinal de que dali vem sucesso.

Assim, 10 x 365 vezes parabéns, Mario - e ao Jornalistas da Web, também!

La résistence!

A agência de notícias Associated 
Press faz aliança com o portal cidadão 
NowPublic.com a fim de reforçar a 
oferta de cobertura local.

O jornal O Globo lança seu site de 
notícias móvel. Proposta da edição 
para celular é exibir todo o conteúdo 
disponível no site convencional.

Tradicional revista americana Life, 
precursora do fotojornalismo, 
anuncia encerramento e declara 
que existirá apenas na Internet.

O iPod, tocador de músicas portátil 
da Apple, supera a marca de 100 
milhões de unidades vendidas, 
tornando-se um fenômeno social.

Chicago Tribune lança o Triblocal.
com, jornal online cidadão focado no 
subúrbio de Chicago. Diversos veículos 
no mundo todo lançam sites cidadãos.
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Al Jazeera cria canal no YouTube. Emissora do 
Qatar encontra no portal de vídeos solução 
para transmissão de programas em inglês em 
escala nacional.

Google compra a clássica empresa 
de anúncios online DoubleClick 
por US$ 3,1 bilhões, ampliando 
presença no segmento de 
publicidade na Web.

Washingtonpost.com lança o MyPost, recurso que 
permite aos usuários criar páginas dentro do veículo 
para expressar e compartilhar pensamentos.

Webby Awards, tradicional 
premiação que anualmente 
reconhece a excelência 
na Internet, completa dez 
anos de existência.

YouTube estreia nove versões 
pelo mundo. Brasil e Japão são os 
únicos não-europeus na primeira 
manobra internacional do portal.

Quando entrei na faculdade, em 1995 (nem faz tanto tempo assim), 
as aulas de redação jornalística eram bem diferentes do que são hoje - pelo menos até o 
surgimento de um elemento subversivo, que viria a revolucionar a comunicação online e 
offline: o “eu”. 

O que aprendi, lá no primeiro período da faculdade, é que jornalistas não podem ter opinião. 
Discurso SEMPRE em terceira pessoa. Uso da palavra “eu”, JAMAIS! Isenção acima de tudo. 
Deu sua opinião, corta a cabeça!

A popularização da Web 2.0 veio de encontro a esta tendência, deixando claro que, às vezes, 
opiniões valem muito mais do que textos frios e isentos. Na verdade, o que faz a diferença 
aqui é o elemento humano, o que nos ajuda a acreditar que somos verdadeiramente únicos 
nesse universo virtual, e não apenas um conjunto de arrobas e números de IP.

Pessoalmente, não vejo problema algum com os textos jornalísticos tradicionais. Gosto 
deles. Mas gosto ainda mais de saber que, finalmente, o “eu” ganhou seu espaço, talvez 
por expressar a minha própria revolta por não poder, nas minhas primeiras redações 
universitárias, botar para fora as coisas que pensava. 

Mas o que o site Jornalistas da Web tem a ver com isso? Conheço o Mario Cavalcanti desde 
1999, e desde então percebi sua paixão por comunicação e Internet. Acompanhei a luta 
dele por manter a marca JW e a lista de discussão vivas, e sua constante preocupação com 
o conteúdo do veículo. 

Com 10 anos de existência, o Jornalistas da Web vivenciou cada detalhe dessa revolução 
digital e em tão pouco tempo já nos deixa um tesouro: o seu arquivo de notícias, suas 
páginas, ferramentas e lista de discussão. São documentos úteis para qualquer pesquisador, 
registrando desde a evolução do jornais online, até a popularização dos blogs, o surgimento 
de sites de compartilhamento e a ascensão das redes sociais.

O JW serve de modelo e alerta. O jornalismo tem que mudar, evoluir, adaptar-se às novas 
mídias. E quem tem a tarefa de ditar os próximos passos desta revolução somos nós - ou, 
para ser mais exato, o “eu”. 

A Era do “eu” 
Eduardo Spohr | twitter.com/eduardospohr
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Em 2000 o Futuro estava na Internet. O mercado que se abria para 
profissionais e estudantes de Jornalismo com a explosão dos sites de notícia representava 
uma esperança frente às crises pelas quais passavam os jornais. Era impossível não aderir 
às tecnologias e à velocidade de sua evolução para entrar no mundo do trabalho. Neste 
contexto, abriam-se janelas para que pudéssemos olhar o que acontecia, e o Jornalistas da 
Web era uma delas.

Mais do que um site segmentado e especializado, que traz as novidades deste mundo web, 
ele na época já era um espaço vivo de debates e troca de informação, que reunia pessoas 
de todo o País em uma lista de discussão, sempre ativa e interessante. E eu, ávida por 
conhecer este mundo, acompanhava pela telinha do meu computador as últimas novidades 
e as dúvidas e questionamentos que até hoje são atuais como, por exemplo, se os sites de 
informação devem restringir o conteúdo online apenas a assinantes ou deixá-lo aberto a 
todos os internautas.

Como é impossível falar do projeto sem citar o autor, devo dizer que sou uma privilegiada. 
Ao conhecer o Mario (também estudante como eu à época, mas já brilhante editor), pude 
sair da posição de mera espectadora e experimentar a Internet e todas as suas possibilidades 
quando fui convidada a assinar uma coluna no JW.

Naquele espaço, fui atrás do que me fascinava na rede - a diversidade de usos possíveis, 
o encurtamento das distâncias, o potencial que as novas formas de comunicação via chat 
traziam ao repórter - e relatei a experiência de quem usava a Internet como fonte de 
informações para o trabalho cotidiano. A forma como nós, comunicadores, nos apropriamos 
desta tecnologia, agora inexorável, foi exposta naquelas entrevistas.

Numa outra ocasião, propus ao editor fazer uma série de entrevistas sobre de que forma 
o Terceiro Setor construía suas redes usando a tecnologia da Internet para atender às 
demandas sociais. Olhando em retrospecto, acredito que deixamos registrada a história 
recente da interação homem-tecnologia e os seus diversos usos na comunicação.

O valor patrimonial
da informação 
Geiza Rocha | twitter.com/geizarocha

Google News assina acordo com quatro agências, 
entre elas Associated Press e France-Press, e passa 
a hospedar notícias.

CD completa 25 anos de existência. 
Desenvolvido em conjunto pela 
Philips e pela Sony, formato de 
mídia continuaria dominante.

CBS compra a rede social de música Last.
fm, confirmando tendência de grupos 
tradicionais interessados em novos 
serviços da Internet.

Cultura dos livros móveis 
cresce no Japão. Site asiático 
especializado em “mobile 
books” já deu frutos a mais de 
um milhão de romances.

TV digital começa a operar no Brasil. 
Melhor qualidade audiovisual e 
possibilidade de interatividade são 
algumas das promessas.



24

20
08

CBS compra a Cnet por US$ 1,8 bilhão. 
Emissora americana passa a controlar um dos 
portais de informação pioneiros da Internet.

A Reuters e a rede internacional 
de blogueiros Global Voices 
Online criam o Voices Without 
Votes, para reunir opiniões sobre 
as eleições dos EUA.

Rede Globo de Televisão investe na TV móvel e 
anuncia que produzirá conteúdo em vídeo e de 
curta duração para telefones celulares.

Serviço iPlayer, da BBC, 
ganha versão para iPhone 
e iPod. Dispositivos móveis 
podem acessar programas da 
emissora britânica via Wi-Fi.

CBS junta-se ao site de notícias 
sociais Digg para cobrirem 
as eleições dos EUA. Muitas 
parcerias entre veículos são 
formadas nesse sentido.

O valor patrimonial da informação 

Bem... os anos passaram voando. Hoje assistimos a fusão das redações online e 
impressa nos grandes jornais, a emergência das redes sociais a revolucionar a forma 
de lidarmos com a informação e é impossível ficar alheio às diferentes mídias que 
nos obrigam a estar informados e conectados 24 horas por dia. Afinal, em poucos 
minutos, tudo pode mudar...

A sobrevivência do Jornalistas da Web neste mundo que já se anunciava veloz e frenético 
naqueles idos de 2000, não é apenas motivo de comemoração, mas é a prova de que 
o Futuro chegou para aqueles que souberam se adaptar às mudanças impostas pela 
tecnologia. E, mais do que isso, ele é Presente para quem tem a oportunidade, ainda hoje, 
de conhecê-lo e de ver o mundo pela janela que foi aberta pelo Mario.

A tecnologia tornou mais presente e real em nossas vidas o conceito de patrimônio 
imaterial. Se ainda hoje os fenômenos da natureza levam o que o homem constrói e causam 
desespero, quando a bateria pifa, o HD queima ou o chip do celular se perde, sofremos 
esta mesma sensação ao ver que parte do que acumulamos (sejam informações, arquivos 
de texto ou telefones e e-mails trocados ao longo da vida) foi embora. Fiz esta comparação 
um pouco radical para concluir este artigo dizendo que não ficamos milionários graças à 
Internet, mas o patrimônio que o JW representa é incalculável. E que, para mim, fazer parte 
desta história, é sinônimo de riqueza. Afinal, o que levamos da vida é o que vivemos. E ser 
livre para decidir o rumo que vamos tomar numa entrevista ou para ver publicado na telinha 
o fruto de um trabalho que pode servir como referência para quem está do outro lado do 
mundo, é ouro puro!

Vida longa ao JW!
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Por alguma insondável razão, perdi o início da lista de discussão Jornalistas 
da Web, em 2000. Uma falha em meu currículo. Minha mais antiga intervenção neste 
seleto grupo data de 02 de julho de 2003. Era um post sobre gerenciadores de conteúdo, 
os CMSs. Mas, desde então, sou assíduo frequentador deste que é o ponto de encontro 
canônico para profissionais de comunicação digital no Brasil.

Seu arquivo de posts é um precioso patrimônio que retrata a evolução das mídias digitais 
na primeira década do século 21. 

Na lista do JW, vi os estertores do ICQ, a consolidação do Google. Palpitei na ascensão 
dos blogs, na explosão do Orkut, na “Web 2.0” e nas “redes sociais”, revitalizadas pelas 
tecnologias digitais. Participei de debates sobre Webwriting, sobre a pertinência do formato 
PDF para a Internet, vi a consolidação da Arquitetura da Informação. 

Por não incluir o JW em seus verbetes, xinguei os delecionistas - voluntários que, junto com 
os inclusionistas, ajudam a manter a Wikipédia - numa manifestação de amor e ódio pelo 
sistema de enciclopédia livre. Torci pela decadência da imprensa centralizada e pelo levante do 
jornalismo cidadão, a bordo da cada vez maior inclusão digital. Briguei pelo reconhecimento 
de sistemas de georreferenciamento como importantes ferramentas para o jornalismo 
online e incomodei com posts sobre Google Earth. Permaneci desinteressadamente calado 
na explosão do Twitter. 

Vi a lista JW transformar-se num dos principais sites de notícias sobre Comunicação digital, 
crescendo como o próprio Brasil, nestes sete anos de minha participação, e agregando 
profissionais fundamentais na área. Tanta gente imprescindível, que seria injustiça citar aqui 
apenas um ou outro nome. Aprendi e me enriqueci e com as colaborações de co-listeiros, 
mais que contribuí. Mas, é assim mesmo que funciona a Internet: a gente dá um pouco e 
recebe muito. 

Desde 2003, já colaborei com diferentes instituições de ensino (Unisinos, Univates, IPA 
Metodista, Uniritter, Unochapecó, UFSM), mas continuei fiel ao Jornalistas da Web. Daqui 
a dez anos, espero continuar participando a partir de um tablet, numa rede de banda larga 
sem fio que cubra todo o Brasil. 

Precioso patrimônio
José Antonio Meira da Rocha

Usuários de telefone celular na 
China já são 574 milhões. País 
asiático é também a nação que 
mais possui usuários de Internet. 

Site da BBC News é 
desbloqueado na China. Acesso 
à edição chinesa do veículo 
online estava bloqueado há 
quase uma década.

BBC anuncia que vai oferecer vídeos a 
partir do Nintendo Wii. Serviço iPlayer 
pode ser acessado pelos usuários do 
console de videogames.

Repórter do jornal Sacramento 
Bee usa celular para cobrir 
protestos contra China, 
transmitindo manifestações 
ao vivo para o site do diário.

Sony faz acordo com YouTube 
para vídeos na TV. Set-top box da 
fabricante japonesa já exibia vídeos 
de players como Yahoo! e AOL.

JW lança o livro "Eu, Mídia", 
uma coletânea de artigos 
sobre jornalismo cidadão 
escritos por renomados 
jornalistas da Web brasileira.
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Conheci o Jornalistas da Web ainda nos anos 2000 quando acabara 
de chegar à redação do iG e do jornal Último Segundo, um charmoso salão no 14º andar 
do número 78 da Geraldo Flausino Gomes, no Brooklin, zona sul da capital paulista. E 
o JW surgiu no momento em que houve uma explosão da produção jornalística na Web 
no Brasil. 

Apesar de os principais jornais brasileiros participarem efetivamente da rede, como Jornal 
do Brasil, O Estado de S.Paulo, Agência Estado, Folha Online e Zero Hora, entre outros, a 
chegada do iG com a proposta de democratizar o acesso à Internet por meio de acesso 
grátis e a criação do primeiro jornal pensado exclusivamente para a Web abriram uma outra 
perspectiva de abordagem narrativa. 

Ainda que à época a principal forma de acesso à rede se dava por meio de acesso discado, 
com dificuldades de elaborar pacotes multimídia e tendo a linkagem como uma espécie 
de commodity, os anos 2000 foram anos de experimentação, em que a criatividade foi 
colocada à prova. 

E o JW teve um papel fundamental no sentido de fazer a crítica da interface, de discutir 
em tempo real as propostas apresentadas, e essa contribuição é valiosa na medida em que, 
uma vez coerente, pode modificar um projeto em vigor, porque a lógica da Web é essa, de 
mutação constante. 

Obviamente, a pauta do JW como grupo de discussão não se restringia somente à interface, 
mas a outros temas como modelos de negócio, sistemas de comunicação instantânea, 
software, hardware, uso de emails, vírus e spam. Hoje, passados dez anos, muita coisa 
mudou, e mudou em uma velocidade incalculável. 

Dia desses, fiquei surpresa ao saber que o arquivo de nossas discussões na lista do JW 
permanece no ar. Deu saudades de pessoas queridas como o FerVil - morto em 2004 no Rio 
de Janeiro, ao resistir a uma tentativa de assalto -, Yami Trequesser, Cristina De Luca, Paulo 
Cesar Barreto e Mario Lima Cavalcanti.

JW nasceu atual
Luciana Moherdaui | twitter.com/lumoherdaui

YouTube e PBS se unem por conteúdo 
cidadão. Projeto "Video Your Vote" 
incentiva o envio de vídeos sobre a 
experiência dos eleitores.

Twitter cria página especial 
sobre as eleições 2008 dos 
EUA que filtra e exibe a 
cada instante a opinião dos 
usuários sobre o tema.

Diários sobre vitória de Obama surgem 
imediatamente no eBay. Edições 
esgotadas são colocadas online em 
leilão para colecionadores.

YouTube se junta ao clássico prêmio 
Pulitzer para lançar o Project:Report 
e eleger os melhores vídeos de 
jornalistas não-profissionais.

Time Magazine lista os aparelhos 
mais desejados do ano. No ranking 
estão o iPhone 3G e o leitor de livros 
eletrônicos Kindle, da Amazon.
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A contribuição do grupo do JW na Internet brasileira é impagável. Ao navegar pelo arquivo 
de 2000, me dou conta de que alguns pontos de tensão ainda estão na ordem do dia: 
“Virtuais, como jornalistas dessa nova media (sic) temos que pensar não só em como deve 
ser o formato do texto, mas também o que abordar nas matérias.”, escreveu Yami em 
março de 2000.

Sobre hipertextualidade, Cristina De Luca explicou (em longa mensagem) que, depois da 
Web, nenhuma outra mídia explorou tão bem a linguagem hipertexto quanto o CD-ROM, 
nas produções multimídia: “Não sei quanto a vocês. Eu parti para a Web, anos atrás, 
esperando poder reproduzir em HTML tudo o que já era possível fazer com ferramentas de 
autoria multimídia. Continuo longe disso. Mas acredito que o surgimento da Web via cabo, 
em alta velocidade, na famosa banda larga, nos colocará de forma irreversível diante do 
desafio de ser realmente multimídia na produção Web”. 

A abordagem colaborativa também fazia parte do contexto de produção. Ao anunciar a 
versão beta da primeira versão do site Jornalistas da Web, Mario lançou a proposta: “Conto 
com a participação de vocês, indicando que tipos de conteúdos podem ajudar o site a 
tornar-se mais dinâmico e informativo”. Isso reforça o papel do JW na elaboração de uma 
cultura digital para o jornalismo.

Mas não poderia terminar esse texto sem mencionar as calorosas discussões sobre ética e 
a implicância de jornalistas de redação de papel com o jornalismo digital. Hoje, me parece, 
estão bem mais amenas. Inclusive, há dezenas de profissionais de revistas e jornais que 
migraram para a rede e fizeram projetos interessantíssimos.

JW nasceu atual

Jornal O Globo lança versão para iPhone. Desde 
essa época muitos veículos em todo o mundo criam 
aplicações e sites noticiosos para o aparelho.

NYTimes.com anuncia que 
vai apostar na opinião de 
especialistas para anexar pontos 
de vistas às notícias quase que 
instantaneamente.

Google amplia o Google Books e indexa 
milhares de artigos de revistas antigas, entre elas 
publicações como a New York Magazine.

Jornal A Tarde, da Bahia, 
começa a fazer uso de QR 
Codes, tornando-se o primeiro 
jornal brasileiro a adotar o 
recurso diariamente.

O Pulitzer, tradicional premiação 
americana de jornalismo, anuncia 
que vai passar a reconhecer 
também veículos que funcionam 
apenas online.
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Minha relação com o Jornalistas da Web nasceu da minha 
necessidade particular de encontrar boas referências para indicar aos meus alunos. À época 
eu era um recém-empregado professor universitário de comunicação social, ministrando 
aulas para os cursos de jornalismo e publicidade, com disciplinas ligadas às novas tecnologias. 
Isto ocorreu em 2002, o site já tinha quase dois anos de estrada e eu o conhecia por conta 
da minha profissão como webdesigner e jornalista.

Lembro que quando ministrei minha primeira aula na faculdade percebi que iria precisar 
de boas referências para conquistar meus alunos, afinal minhas disciplinas eram vistas 
como “dispensáveis” para os futuros jornalistas. Estas eram: “Sistemas de informação”; 
“Jornalismo online” e “Técnicas online”, disciplinas que no início deste milênio podiam não 
fazer muito sentido, mas que ao final da primeira década, estas ou similares, se tornaram 
obrigatórias em todos os cursos de comunicação espalhados pelo mundo.

O JW me ajudou muito a sustentar o discurso teórico que eu pregava em sala de aula. Servia 
de reflexo para aquilo que alguns, ainda céticos, desconfiavam. Muito mais do que apenas 
discutir se o jornalismo impresso seria substituído pela Internet, o papel do JW foi sempre 
ser um “porto seguro” das informações generosas e competentes de seus colaboradores. 
Por conta disto, lembro de ter ficado muito honrado quando fui entrevistado pelo Mario 
Lima Cavalcanti a respeito das minhas experiências com o ensino do jornalismo online em 
uma época que isto parecia ser exótico o suficiente para se tornar pauta.

Acompanhei o site crescer e evoluir, muito em função das pertinentes informações 
encontradas na lista de discussão por email e também por conta de seus participantes que: 
eram extremamente qualificados às discussões ou se propunham a aprender e ampliar 
o tema. Em muitas oportunidades, pautei minhas aulas em algum destes temas que 
acompanhava pela lista.

No início fui um indivíduo mais ativo, participei efusivamente das discussões e com o tempo 
passei a ser um apreciador calado, mas atento. Entretanto, com meu incentivo durante as 

Há uma década 
servindo banquetes 
aos informívoros
Marco Bonito | twitter.com/marcobonito

20
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Microsoft anuncia chegada do Twitter 
e do Facebook ao Xbox. Usuários 
do console de videogames podem 
acessar os populares sites sociais.

Pesquisa feita pelo Ibope com 
brasileiros de alto poder aquisitivo 
conclui que Internet é considerada 
fonte confiável para 85% da elite.

Twitter conquista tradicional 
prêmio do Webby Awards e é 
eleito o principal acontecimento 
do ano de 2008 no meio online.

CNN.com estreia novo site com foco 
definitivo nos vídeos. Crescimento 
mundial da banda larga influencia 
a organização do conteúdo.
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aulas e inclusive agregando o site como referência bibliográfica nas ementas de minhas 
disciplinas, vários de meus alunos passaram a frequentar a lista, bem como a visitar 
diariamente o site. Não são raras as vezes em que meus alunos dizem que o JW os ajuda a 
compreender melhor as teorias que vemos em sala de aula. Assim como também fico muito 
orgulhoso quando encontro algum ex-aluno, já formado, debatendo assuntos na lista de 
discussão em alto nível e com boas referências. É o tipo de coisa que gera um sentimento 
único a quem é professor e devo muito disto ao JW.

O filósofo contemporâneo Pierre Lévy tem um texto, escrito no final da década de 90, em 
que defendia a tese de que chegaria um momento da evolução cibernética em que não 
haveria mais a necessidade de interlocutores entre a informação e o público. Ou seja, que 
o papel do jornalista seria dispensável ante as novas tecnologias e às facilidades do acesso 
à Internet.

Este texto eu sempre levava em sala e o lia para fomentar discussões e argumentos em 
torno do assunto. Além de ser controverso o suficiente, eu o uso como um mantra e pude 
constatar que os argumentos dos alunos se modificaram ao longo destes nove anos de 
docência no ensino superior. No início, os alunos eram taxativamente contra o exposto pelo 
filósofo, depois passaram a considerar os fatos e seus argumentos, principalmente com o 
advento dos blogs. Hoje, percebo que eles têm mais condições de compreender a essência 
da tese, até mesmo porque o contexto atual da cibercultura faz mais sentido.

Pierre Lévy não fez campanha para acabar com o diploma de jornalismo e nem apregoa 
o fim da profissão, apenas teve antevisão frente às culturas estabelecidas na Web. 
Contudo, se por um lado as mediações informativas podem ser realizadas por qualquer 
sujeito conectado à Internet, por outro o papel dos jornalistas deixou de ser tão simples 
quanto era.

Nossa profissão evoluiu darwinianamente e transformou-se em algo mais complexo, 
deixamos de ser analógicos e passamos a ser digitais, deixamos de ser especialistas em 
linguagem de uma única mídia pra nos tornarmos multimidiáticos e isto nos dará sobrevida 
como jornalistas. A provocação de Pierre Lévy nos serviu pra isto, temos que reconhecer 
que os jornalistas do tipo “pré-Web” estão fadados à extinção.

Hoje, somos gestores de informação e temos como missão profissional transformá-la em 
conhecimento, isto se dá através de um processo de beneficiamento que perpassa pelo 
aprofundamento nas pesquisas, no aumento do acesso às informações relevantes às pautas 
e na própria qualificação da bagagem cultural do repórter.

Estes predicados que nos são exigidos ante as novas realidades desta profissão, que é tão 
essencial às questões humanas no seu sentido mais epistemológico, podem ser adquiridos ao 
nos alimentarmos como verdadeiros informívoros no banquete servido pelo site Jornalistas 
da Web durante toda esta década. Agradeço toda esta nutrição informativa consumida 
ao longo de todos estes anos e desejo vida longa ao site e a todos os seus colaboradores 
interativos. Boa digestão informativa e continuem a contar comigo!

Há uma década servindo banquetes aos informívoros

Sky News decide abrir sinal de TV no 
site para usuários da Irlanda e do Reino 
Unido. Canais online gratuitos são 
tendência entre emissoras.

Rede Record estreia o R7, seu megaportal de 
notícias, com esquema de conteúdo semelhante ao 
do G1, da Globo. Usuários ganham nova opção.

Na contramão de muitos 
tradicionais, a emissora australiana 
ABC declara que será gratuita 
para sempre e que nunca cobrará 
pelo conteúdo online.

Jornal líquido: Twitter 
Tim.es cria jornais online 
personalizados. Serviço gera 
diários virtuais a partir dos links 
mais tuitados pelos amigos.

AP lança rede de notícias 
móvel na América Latina. 
Portal multimídia para 
celular reúne conteúdo de 
diversos jornais da região.
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Somente por curiosidade, resolvi consultar a data em que comecei 
a participar da lista de discussão do JW. Espantei-me ao ver que foi no início do segundo 
semestre de 2002. É, agora tomo ciência de que perdi dois anos de discussão, mas também 
de que ganhei em intensidade o que perdi em quantidade. Afinal, desde quando me inscrevi, 
foram tantas as mensagens... e pessoas interessantes com quem, em pouco tempo, pude 
ter um contato mais direto, algumas, inclusive, pessoalmente. 

Eu, que então pesquisava sobre jornalismo online na universidade em que lecionava, tinha 
na lista um espaço para trocar ideias com pessoas que compartilhavam, entre si e comigo, 
os mesmos interesses. Era um refúgio, pois, no mundo físico era praticamente impossível 
manter tais conversas com boa parte dos colegas. Havia - e ainda há, infelizmente - muito 
preconceito com relação à Web. Ainda no início deste século, era mais fácil abordar 
jornalismo online com profissionais de informática que com a maioria dos jornalistas, que 
privilegiavam o impresso.

Sem me importar com as opiniões conservadoras em termos de jornalismo, no computador 
que acessava a Internet à velocidade de conexão discada - à época, acho que era a única 
possível -, todos os dias, fazia questão de acessar meu email e ver as novidades que 
circulavam na lista. E também procurava contribuir, quando possível, com alguns resultados 
de pesquisas. À época, ficava todas as tardes na universidade levantando os jornais 
disponíveis na Web. Cheguei a uma planilha com uns 700 a 800 jornais - isso ainda em 
2002 - e postei na lista. Depois, precisei da planilha, perdida em uma daquelas formatações 
que fazem desaparecer nossos documentos mais importantes, e alguém da lista, ainda 
bem, tinha guardado o arquivo. Consegui recuperá-la.

À espera da 
mensagem seguinte
Mirna Tonus | twitter.com/mtonus

Microsoft lança a ferramenta de busca Bing, 
nova cartada da empresa fundada por Bill 
Gates para brigar com o Google.

New York Times nomeia editor de mídias 
sociais. Profissional fica responsável por 
cuidar da imagem do jornal americano 
nos sites de rede social.

Meio móvel se torna mídia de massa 
no Reino Unido. Segundo estudo da 
Orange, 81% dos usuários ouvidos 
acessam mídia móvel mais de uma 
vez na semana.

Com popularidade, Twitter lança 
dispositivo móvel nos Estados 
Unidos. Aparelho semelhante a 
um celular, TwitterPeek foca os 
fãs do serviço.
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Se, nos últimos cinco meses daquele ano, o JW teve tanta importância, nos anos 
seguintes, só poderia intensificar essa influência em minhas pesquisas e, por que não?, 
em minha atividade docente, em meu lazer, em minha vida. Durante esse período, quase 
que tenho obrigado meus alunos a conhecer o JW, seja pela lista, pelo site, pelo Twitter, 
pelo Facebook, enfim... inevitavelmente, nem que tenha sido apenas por um link, o JW 
está ali, presente.

Se pensarmos no filme “Nunca te vi, sempre te amei”, estrelado brilhantemente por 
Anne Bancroft e Anthony Hopkins, em que ambos se correspondem durante anos sem se 
conhecerem pessoalmente, até que o JW avançou e aproximou pessoas, pelo menos para 
mim. Em menos de uma década, já vi duas e conversei por voz com uma. Aquelas pessoas 
as quais nunca vi, sempre acompanhei, espero ter a oportunidade de encontrá-las, embora 
as tenha tão presentes em meu dia-a-dia.

Seja mediante polêmicos questionamentos e acalorados debates, seja por meio de um 
link sobre um novo recurso adotado por algum jornal - estes são apenas exemplos do que 
circula na lista -, fico sempre à espera da mensagem seguinte, mas não consigo esperar 
para clicar nos links compartilhados via Twitter ou Facebook se estou online. Mais maduro 
e polivalente, o JW é referência de jornalismo na Web. E promete continuar a ser nos anos 
que virão.

À espera da mensagem seguinte

Bing e Google fecham acordo com 
Twitter e Facebook. A busca de 
informações em tempo real na Web 
é uma das novas minas de ouro.

Guardian investe em blogueiros para 
as notícias locais. Jornal britânico 
recruta residentes da cidade de Leeds 
para ajudar nas coberturas.

Jornal O Globo lança versão para o 
Kindle. Leitor de e-books da Amazon.
com já mantém acordo com muitos dos 
principais jornais estrangeiros.

Google News passa a reconhecer 
a Wikipedia como fonte. Artigos 
da enciclopédia participativa 
figuram oficialmente no 
agregador de notícias.



32

Ontem sonhei que estava em fevereiro de 2020. Era um dia 
de chuva fina em São Paulo. Eu, ainda viciada em café, tomava um expresso enquanto 
compartilhava uma conversa nostálgica com Mario. “Lembra do FerVil implantando 
notícias para WAP no iG?” Demos risada e nos lembramos com saudade de nosso amigo 
visionário que nos deixou cedo demais. Em 2000, eu trabalhava na baia ao lado do FerVil. 
Nós dois cuidávamos do conteúdo do iG, menos do Último Segundo, que tinha o Leão 
Serva como diretor. Era uma loucura divertida manter a equipe da home page, dos canais 
como Panelinha, Morango, Babado, conteúdo móvel, trânsito, serviços, chat, entre outros, 
todos em sintonia 24 horas, sete dias por semana.

Falando em FerVil, vale muito a pena reler sua mensagem de boas vindas para a lista do JW 
em 08 de março de 2000, às 3:17 am.

Saudações efervescentes nas três pontas do triangulo sagrado!

É sempre um prazer reencontrar tanta gente bacana! :-)

Bom, acho que a maioria de vcs já me conhece, de algum lugar do presente 
- ou passado. Senão, muito prazer, vamos ser amigos no futuro. Quem já 
me conhece, bem sabe que adoro estar sempre metido em novidades, fuçando 
o porvir. É um vício desde quando comecei a ler, deve ter sido influência 
dos profetas bíblicos - calma, gente, não sou evangélico. Trabalho com 
Internet e jornalismo há cinco anos, e nessa acabei aprontando algumas 
coisas por aí – faz parte. O que eu mais gosto é fazer sinergia, aglutinar 
talentos em torno de um ideal virtual. Depois, sigo meu rumo. ;-)

Para quem ainda não sabe, estou deixando o Cadê? após dois anos (e dois 
filhos), para assumir a futura sucursal do iG aqui na cidade maravilhosa. 
Assim que estiver tudo funcionando numa boa, aposto comigo mesmo que 
bato asas por aí (só Espírito Santo sabe pra onde...). No mais, estou 
apaixonado estudando feito louco a nova onda da Internet móvel, sem fio 
(wireless), junto de nosso corpo. Administro junto com o Newton uma lista 
sobre o tema, e escrevo uma coluna pro AQUI!

Falando no AQUI!, o meu grande xodó, aproveito a situação e a oportunidade 
para chamar atenção de vcs quanto ao (ilimitado) potencial da Yami e do 
Mario. Já tive a honra de trabalhar juntinho deles, e os dois arrebentam. 
Fiquem de olho nessa tchurma!

;-)
Hasta la vista,
FerVil
===============================
http://www.iG.com.br - Internet Gratis

JW em 2020
Pollyana Ferrari | twitter.com/pollyanaferrari

BBC anuncia que vai relançar sites 
com foco nas novas mídias. Facebook 
e MySpace teriam grande papel na 
reformulação, prevista para 2010.

Faculdade de jornalismo nos EUA 
anuncia que vai ensinar Twitter. DePaul 
University, em Chicago, quer mostrar 
como aproveitar as mídias sociais.

Microsoft e Yahoo! selam acordo 
de busca online. Juntas, as duas 
esperam ganhar forças para brigar 
contra a supremacia do Google.

CNN e Facebook fazem aliança para 
cobrir posse de Obama. Página 
especial transmitiu cobertura ao vivo e 
recebeu comentários de usuários.



33

Começamos a teclar no celular com vigor juvenil. Nem parecíamos dois velhos amigos na 
faixa dos 50. Ao redor da padaria com ar retrô, espigões de vidro translúcido convivem com 
calçadas verdes e drenantes, grandes complexos residenciais ao lado de estações de trem e 
muito verde na minha amada São Paulo. Até disse para o Mario:

- Não acreditava que os urbanistas dariam um jeito em São Paulo, que por muito tempo 
quis deixar.

Outra conquista nesses últimos 20 anos foi a tecnologia móvel, que superou a fixa em 
usuários e tecnologia. Os jovens de 2020 nem fazem ideia de como seriam suas vidas 
sem cidades totalmente wireless e com muito verde. Tudo é feito por celulares. Hoje, toda 
a localização espacial perdeu sentido, em detrimento da localização cognitiva, ou seja, 
“o digital representa a segunda fase da eletricidade, a fase cognitiva, aquela na qual a 
eletricidade se expressa na tela como linguagem”, já dizia em 2009 o doutor em língua e 
literatura francesa Derrick de Kerckhove.

No sonho também me lembrei dos dez primeiros anos da lista de discussão do Jornalistas da 
Web. Engraçado, pois hoje ninguém mais fala em listas, tudo virou redes de relacionamento. 
As terminologias mudam, mas a essência é a mesma de fevereiro de 2010, quando o 
Facebook, ao lado do Twitter, era um dos sites mais acessados no mundo, ficando atrás 
apenas do Google, do Yahoo! e do MSN, ultrapassando agregadores de conteúdo como o 
Google News.

- Lembra, Mario, dos BBSs? Nada mais do que comunidades num mundo ainda embalado 
pelo DOS.

Mario diz:

- BBS? Pelo menos volta para 1° de abril de 2004, ano clássico, quando nasceu o Gmail e na 
lista a maioria não acreditava, pois o serviço de emails da Google foi lançado justamente no 
dia da mentira, gerando uma enorme desconfiança. Muitas pessoas acharam que poderia 
ser uma piadinha de mau gosto.

- Tudo bem Mario, não voltarei para a fase da ARPANet, pode deixar. Até porque a lista JW 
nasceu em 2000. Mas lembra que antes de 1996, conversas instantâneas só eram possíveis 
pelo telefone ou pessoalmente? Com a chegada do ICQ, muda-se a forma de consumir 
informação. Até a primeira versão do MSN Messenger, que apareceu em julho de 1999, foi 
muito comentada nos primeiros posts da lista do JW.

O nascimento do Orkut (2004) também rendeu grandes discussões na lista. Palavras 
como “bobagem” e “coisa para adolescente” povoavam os posts de alguns jornalistas 
inflamados. Foram tantos assuntos de 2000 a 2010, que a memória falha. O despertador 
toca e vejo que estou em 2010.

JW em 2020

Wall Street Journal anuncia serviço de rede 
social. Novo atrativo teria caráter mais 
profissional e chegou a ser comparado 
ao LinkedIn.

Segundo estudo da Nielsen, o tempo 
gasto nas redes sociais em agosto de 
2009 triplicou em comparação ao 
mesmo período em 2008.

BreakingNewsOn lança agência de 
notícias. Veículo que nasceu a partir 
do Twitter tem a MSNBC como 
primeiro cliente.

Edição móvel do Google News ganha 
versão para Android, BlackBerry, iPhone 
e Palm Pre. Veículos cada vez mais de 
olho nos smartphones robustos.
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Bem, tudo começou mais ou menos nessa época do nascimento 
do Jornalistas da Web, entre 2000 e 2002. Eu estava me formando em Informática e 
trabalhando como analista de sistemas. Já era jornalista graduado desde 1999, mas a única 
atividade profissional que tive na área de comunicação foi trabalhar no JB Online, como 
redator, durante as Olimpíadas de 2000. O mercado se fechava cada vez mais, eu sequer 
havia estagiado na área e estava cada vez mais envolvido com TI. Já empregado como 
analista, não me via com muitas chances no jornalismo. Não à toa, emplaquei um mestrado 
em Informática assim que concluí a graduação.

Mas se o planejamento da mente me direcionava a um lugar, o desejo do coração resistia 
a este movimento. Algo parecia não se encaixar. Queria mesmo eu seguir a carreira de 
programador/analista/pesquisador em ciências da computação? Gostava de programar, 
mas o mundo da informação e do jornalismo ainda me fascinava. E esse encanto foi o 
impulso que me fez escolher a faculdade de comunicação.

O desejo parecia ser muito evidente, porque a grande maioria dos meus amigos me enxergava 
como um jornalista, não como um programador. Pessoas mais próximas me estimulavam 
a continuar escrevendo não em C++, mas em português mesmo, na linguagem clara e 
objetiva dos profissionais de comunicação. Comecei a buscar frilas e consegui alguns no 
próprio Jornal do Brasil. Também passei a contribuir com o Observatório da Imprensa, o que 
me mantinha antenado com o mundo do qual não conseguia me desligar.

Então, imerso neste mar de dúvidas profissionais, em uma reflexão dessas que vêm 
lentamente, mas chegam de forma arrasadora, decidi que ia começar a pesquisar jornalismo 
e Internet. Era a maneira que eu via de integrar, inequivocamente, as duas carreiras que 
escolhi seguir. Os sites de jornais e empresas começavam a surgir, cheios de vícios e defeitos, 
e passei a estudar este cenário. Como aprimorar a comunicação na Web?

Para começar a pesquisa, era preciso conhecer algum bom fórum. Foi aí que, numa simples 
busca (Google? Yahoo!? Altavista? Quem se importa?), o primeiro resultado foi o Jornalistas 
da Web. E, hoje, concluo que este encontro foi um marco para a minha vida profissional.

Assim descobri 
o meu caminho
Raphael Perret | twitter.com/rperret

20
10

NYTimes.com cria unidade para 
edições eletrônicas. Jornal americano 
já oferece edições para os leitores 
Kindle, Nook e Sony Reader.

Veículos online de notícias franceses 
investem em paywalls. Le Figaro e 
L'Express anunciam cobrança pelo 
acesso ao conteúdo online.

Doações móveis para ajudar vítimas 
do terremoto no Haiti alcançam US$ 7 
milhões nos Estados Unidos e no Canadá. 
Contribuições via SMS.

Na Campus Party, a ministra-chefe da 
Casa Civil, Dilma Rousseff, diz que a 
Internet será fundamental na escolha 
do presidente do Brasil.
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Encontrei não apenas uma lista de discussão. Encontrei um grupo de pessoas, reunido 
pelo Mario, disposto a conversar sobre o impacto da Internet no jornalismo e todas as suas 
consequências, nos mais variados aspectos. Senti-me como o patinho feio ao encontro dos 
cisnes. Fiquei contente ao ver que eu não era uma gota no oceano: sim, havia mais pessoas 
interessadas em pesquisar jornalismo e Web.

A lista me fez sentir em casa. Passei a colaborar com assiduidade e segurança, sensações 
inimagináveis para quem era tímido em qualquer participação comunitária, mesmo virtual. 
Do grupo, começavam a surgir muitas coisas: reflexões interessantes, amizades sinceras, 
projetos promissores.

A lista foi o embrião de várias atividades que me deram muito orgulho e satisfação. Do 
fórum para o site foi um pulo: passei a contribuir com artigos e, posteriormente, tornei-
me um dos colaboradores do Ponto JOL, o blog do JW. Pela lista, montamos um grupo 
de estudos, efêmero, mas que rendeu dois artigos, muitas parcerias e queridas amizades. 
Construí uma extensa rede de relacionamento, pela qual recebi ofertas de emprego ou 
frilas bem legais. E, last but not the least, a mais recente atividade oriunda da lista foi a 
realização de um sonho: ter um artigo publicado em um livro, organizado pelo Mario e 
coescrito por feras do jornalismo online brasileiro.

Entrar numa rede de jornalistas interessados em praticar o ofício nos limites (limites?) da 
Internet foi uma grande descoberta. Simbolizou o início de uma nova vida, que fez mudar 
radicalmente meu caminho. Embora estivesse já no mestrado em Informática, que concluí 
sem maiores percalços, comecei a dar mais atenção ao trabalho em jornalismo. A partir dali, 
passei a atuar direta e exclusivamente na área de comunicação, e me considero plenamente 
satisfeito com isso. Não troco por nada o meu ofício atual, no qual lido diretamente com os 
dois campos que mais me apaixonam: jornalismo e Internet.

Sem exageros, graças ao Jornalistas da Web. Obrigado, JW!

Assim descobri meu caminho

Wall Street Journal passa a vender 
pacotes de viagem. Com o lançamento 
do site WSJTravel, veículo expande sua 
marca para novo ramo.

Facebook ganha força como 
difusor de notícias. Segundo 
pesquisa da Hitwise, site de 
rede social passa o Google 
News como fonte de visita.

Twitter registra mais de 50 milhões de 
tweets diários. No ano de 2007, site de 
microblogging contabilizava cinco mil 
postagens por dia.

Aplicativo iPhone do diário 
britânico The Guardian 
alcança 100 mil downloads 
após apenas dois meses 
de lançamento.
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No Brasil, a mídia quase nunca cobre a mídia. Parece um tabu, 
mas não é. Trata-se de um conjunto de razões que vão da autocensura dos jornalistas a 
uma resistência hormonal dos proprietários de meios de comunicação diante da crítica. Por 
décadas, fazer crítica de mídia ou mesmo cobrir os movimentos do mercado da Comunicação 
foi tarefa inglória, antipática, quase clandestina.

No começo da nova década, o Jornalistas da Web surgiu de uma maneira que não se 
poderia resistir. Não apenas pela novidade do momento, mas pelo senso de oportunidade 
que seus realizadores demonstraram ao perceber o quão histórico era o surgimento (pra 
valer) da Internet no Brasil. Então, havia espaço, havia necessidade, havia vontade e havia 
ousadia para se levar adiante um projeto de acompanhamento do jornalismo, das novas 
mídias e das mudanças pelas quais o próprio público passava em seus hábitos de consumo 
de informação.

Desde então, Jornalistas da Web faz um trabalho constante, equilibrado, consistente, 
relevante e - acima de tudo - útil para quem está no mercado, quem estuda e pesquisa 
a área e mesmo àqueles que percebem que Comunicação e Jornalismo são assuntos que 
extrapolam as redações. Pessoalmente, já “favoritei” Jornalistas da Web há anos e é uma 
bússola para compreender movimentos na área que nem sempre são percebidos na primeira 
mirada. Dez anos pode ser um período longo para seus realizadores, mas para o público 
do JW é apenas o tempo em que nos acostumamos a ser bem informados. E é tão bom ter 
referências confiáveis!

Cobertura de Mídia
Rogério Christofoletti | twitter.com/christofoletti

Google torna o Living Stories público. 
Projeto em conjunto com New York 
Times e Washington Post propõe nova 
forma de exibição de notícias online. 

O New York Times anuncia que lançará 
site em conjunto com a Universidade 
de Nova York. Estudantes de jornalismo 
contribuirão com conteúdo. 

Brasil abre o ano de 2010 com mais 
de 175 milhões de linhas de celulares, 
segundo dados da Agência Nacional 
de Telecomunicações (Anatel) 

Jornalistas da Web completa 
dez anos de existência. 

E a História continua...
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www.jornalistasdaweb.com.br
www.twitter.com/jdaweb

OS PRIMEIROS 10 ANOS


