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RESUMO

A Pós Modernidade coloca em evidência uma relação com o tempo e espaço como nunca experimentamos antes. Informações vindas de todo o 
globo chegam a nós de maneira constante e fragmentada na sociedade informacional (Castells, 1999). As relações deixam de ser orientadas pela 
palavra da tradição e passam a ser mediadas pelos veículos de comunicação de massa, que ajudam a promover uma aceleração do tempo, à 
medida que vão sendo inventados e utilizados socialmente. Temos, então, um tempo pós-moderno acelerado, com paradigma todos-todos, 
marcado pelo surgimento dos prosumers, um termo do inglês que une os vocábulos producer e consumer, a fim de ilustrar o papel ativo do 
receptor, que se converte em co-autor quando comenta, compartilha, corrige e colabora. A literatura na área de webjorlalismo (Barbosa, 2007, 
Borges, 2009) vem afirmando há aproximadamente duas décadas que esse gênero textual deve ser texto curto e fragmentado. Além disso, as 
equipes enxutas que atuam paralelamente no online e no impresso, e a lógica da alimentação constante do site que, pois não está condicionado 
pela limitação do suporte papel (Borges, 2009) estimulariam os textos concisos. No fim de 2012, no entanto, a reportagem Snow fall (Amado, 
2013), publicada no site do New York Times, trouxe uma novidade para o webjornalismo, sendo considerada o início do longform. A matéria, com 
18 mil palavras, considerada muito extensa para jornalismo online, contou com 3,5 de visualizações apenas nos seis primeiros dias da publicação. 
No cenário brasileiro, a premiada reportagem “a Batalha de Belo Monte”, publicada pela Folha de SP, em 2013, é tida como precursora do gênero 
em nosso país, tendo envolvido dezenove profissionais e durado dez meses para ser produzida. O longform envolve um formato longo, não só no 
sentido de extensão de texto, que costuma ultrapassar quatro mil caracteres, mas também uma profundidade na apuração, e no relato, que se 
diferencia da narrativa padrão do online, explorando intensamente as qualidades multimidiáticas, a fim de gerar histórias atraentes. Galerias de 
fotos e vídeos, infográficos, animações, jogos e recursos visuais são alguns exemplos. O presente trabalho objetiva compreender o webjornalismo 
e suas formas de narrativa, dedicando especial atenção ao longform, que surge como uma nova possibilidade de construção noticiosa para o 
jornalismo online, tendo sido pouco estudado no âmbito acadêmico. Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica 
acerca do webjornalismo, no sentido de compreendê-lo enquanto parte do gênero jornalístico, com suas peculiaridades narrativas, tendo em 
vista os recursos multimídia e o grande consumo a partir da “quarta tela”: o celular. Não há muita produção acadêmica acerca do longform, 
apenas poucos artigos. Nesse sentido, recorro também a artigos na língua inglesa para compreender melhor o fenômeno. Também é um estudo 
de caso a partir das publicações do site do Globo. Um monitoramento do site vem sendo realizado desde fevereiro do corrente ano e será 
finalizado ao término do mês de maio de 2018, perfazendo uma duração total de quatro meses. Todas as quartas, quintas e domingos, é realizada 
a varredura no site à procura de matérias que se enquadrem no perfil do longform, a fim de não só compreendermos o gênero, como 
entendermos se está sendo explorado pelo referido veículo, um dos maiores do Brasil. Vale ressaltar que esse trabalho é o início de uma pesquisa 
com duração de um ano e financiada pelo Programa Pesquisa Produtividade da UNESA. Como resultados parciais, posso adiantar que, a partir do 
monitoramento que está sendo realizado, já foram contabilizadas treze matérias que poderíamos considerar como longforms.
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