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RESUMO 

Habitamos uma nova ecologia conectiva. A arquitetura da informação não é mais a mesma, 

por isso a forma de se produzir, circular e consumir informação também está sendo alterada. 

O jornalista, inserido no turbilhão de informações que circulam e acontecimentos que 

repercutem imediatamente vê o seu papel social sendo alterado de produtor de informações, 

para curador digital de informação. Entender esse caminho, as perspectivas e potencialidades 

do papel do jornalista-curador é necessário para que o posicionamento critico de quem 

consome informação possa ser cultivado, já que esse consumidor é também produtor de 

conteúdo. 
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DIGITAL INFORMATION CURATOR 

The role of journalist-curator 

 

ABSTRACT:  

We inhabit a new connective ecology. The architecture of information is no longer the same, 

so the way of producing, circulating and consuming information is also being altered. The 

journalist, inserted in the whirlwind of information that circulates and events that reverberate 

immediately, sees his social role being changed from producer of information, to digital 

curator of information. Understanding this path, the perspectives and potentialities of the role 

of the journalist-curator is necessary so that the critical positioning of those who consume 

information can be cultivated, since this consumer is also a producer of content. 
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Introdução 

É inegável dizer que a forma de se fazer jornalismo mudou. No atual ecossistema 

digital que habitamos a comunicação unilateral perdeu lugar. O fluxo de informações vem 

alterando a forma de se fazer comunicação. A produção jornalística tradicionalmente 

consolidada – a hierarquia das redações, a apuração face-a-face, a pluralização de cargos – 

deixa de existir e dá lugar a um profissional multifacetado. O jornalista – um só, fotografa, 

edita, dirige o carro, produz e apura, escreve, faz o upload do material e publica na rede.  

Além do fato de que qualquer pessoa com acesso a um smartphone é capaz de produzir um 

conteúdo relevante, informativo e completo e publicar em sua própria rede social, blog ou 

canal do YouTube.  

O ambiente de redes delineia-se, em nível teórico como um importante ambiente de 

análise, não apenas sobre a atual dinâmica comunicacional, mas também sobre a nossa 

sociedade e os grupamentos sociais praticados. As implicações vão desde a bilateralidade da 

produção e consumo de informações, perpassando as alterações cotidianas e chegando a 

alterar a dinâmica social de todo um grupamento social. Como aponta Di Felice (2012, p.9), 

“o advento das redes sociais digitais e as suas implicações para as transformações das nossas 

sociedades nos desafiam a buscar novas teorias interpretativas capazes de narrar o dinamismo 

contemporâneo”. 

De acordo com Di Felice (2012), a ecologia comunicacional pressupõe um 

experienciar em rede, que pode ser graficamente representado por uma infinidade 

de teias agregativas que associam grupos e coletivos compostos por atores de diversas 

naturezas - a dinâmica não é centralizada, descaracterizando o modelo tradicional “emissor 

x receptor” que marcou a história das mídias de massa (TV, cinema, teatro, jornais, 

rádios, etc) e prescinde de conexão com quaisquer pontos da rede, independente do 

posicionamento dos atores, não centralizando informação alguma, caracterizando uma 

arquitetura interativa, dando a cada um dos membros poder comunicativo semelhante.  

A sociedade contemporânea vê pulverizada a produção de informações e a função do 

jornalista não se conecta exclusivamente a quem ostenta o diploma. Uma pergunta paira 

sobre os usuários do ciberespaço: como lidar com os mais de 1,2 zettabytes anuais de tráfego 
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digital registados em 2016?!3 (CISCO, 2017). É nesse espaço de dúvida que o jornalista é 

capaz de reinventar o seu papel, e atuar como curador de informação. Ou seja, “no momento 

em que a informação passa a ser excessiva, o fato de alguém nos dizer ‘preste atenção nisso 

e não naquilo’ dá a esse alguém o status do que está se chamando atualmente no campo da 

comunicação como ‘curador’” (RAMOS, 2012, p.13). 

As informações, apesar de estarem circulando livremente e, em sua maioria, 

gratuitamente, o tempo gasto tentando dar sentido ao gigantesco volume de dados acarreta 

sério prejuízo na economia diária de tempo. 

Espaços de curadoria se consolidam nas redes sociais e passam a oferecer informação 

selecionada e precisa para determinados perfis de consumidores. É o caso de páginas como 

Quebrando o Tabu4, que se define como um canal que deseja “um mundo mais bem 

informado e menos careta”, defendendo a legalização das drogas, debatendo questões 

feministas, e apoiando pautas do movimento LGBT e já conta com mais de 7 milhões e 690 

mil pessoas acompanhando as publicações. Outras páginas que podem ser usadas como 

exemplo são as de entretenimento informativo PlayGround BR5 e Vix Explore Brasil6, ambas 

com aproximadamente 2,1 milhões de curtidas, e apresentam conteúdo diversificado sobre 

ciência, curiosidade e informações variadas.   

Entender esses espaços como um novo fazer jornalístico e analisar as possibilidades 

da presença do jornalista nas redes é olhar para o curador de informações digitais como um 

jornalista filtrador dos conteúdos que nos interessa consumir. A presente proposta é traçar o 

caminho conceitual do termo de curadoria digital de informação e elucidar esse papel na 

atualidade com alguns exemplos. 

 

Perspectivas teóricas  

A convergência digital já é uma realidade e seus efeitos podem ser vistos nas novas 

rotinas de consumo, nas relações sociais estabelecidas, nas conversações e no que se 

                                                           
3 Um zettabyte (ZB) = 1.024 exabytes 

Um exabyte = um bilhão de gigabytes 
4 Informações disponíveis em <https://www.facebook.com/quebrandootabu/>      
5Disponível em <https://www.facebook.com/PlayGroundBR/>  
6 Disponível em <https://www.facebook.com/vix.explore.brasil/>  

https://www.facebook.com/quebrandootabu/
https://www.facebook.com/PlayGroundBR/
https://www.facebook.com/vix.explore.brasil/
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consome. A convergência altera estruturalmente também o fazer jornalístico. É o que 

Salaverría (2008) chama de convergência jornalística. O autor apresenta quatro âmbitos 

alterados por essa convergência jornalística: empresarial, tecnológica, comunicativa e 

profissional. O âmbito empresarial pode ser observado nos grandes conglomerados de 

comunicação, proprietários de diversos canais de TV, rádio e jornais de renome, que veem a 

necessidade de conseguir recursos para se manter alterando a forma de se trabalhar e 

produzir. A internet passa a ser um novo meio de difusão de informações, uma nova 

plataforma, que o jornalismo se vê na obrigação e dever de a adotar.  

O âmbito tecnológico apresenta a reconfiguração do fazer jornalístico. O smartphone 

na palma da mão, o compartilhamento instantâneo de conteúdo, as fake News, a velocidade 

com que o furo da notícia é dado. Tudo isso altera profundamente os meios de gerar e 

compartilhar informação.  

A terceira dimensão, a comunicativa, é também influenciada pela existência da 

internet, que passa a oferecer diversos suportes, cada um com sua potencialidade – como 

Twitter, Facebook, Blogs, YouTube. Cabe ao profissional fazer o uso dessas ferramentas, 

otimizando e expandindo o seu trabalho com o auxílio desses novos ambientes 

comunicativos. O hipertexto e as possibilidade de interação transformam o âmago da 

confecção da notícia, que não é produzida apenas pensando no leitor ou no ouvinte, mas 

pensando no consumidor que é leitor, ouvinte, motorista no trânsito, funcionário que está no 

intervalo do café e precisa se distrair com informações rápidas nesse curto período de tempo. 

A infinidades de perfis que a dimensão desse jornalismo “convergido” abrange faz dele um 

conteúdo possível de ser acessado pelas mais diversas vias.  

A quarta dimensão é a profissional, e atinge os jornalistas enquanto profissionais da 

produção de conteúdo jornalístico. O trabalho deve ser feito mais rápido, a apuração 

imediatamente – sob pena de se perder o ineditismo da reportagem, elaborar conteúdos 

multimídia, que dialoguem com o vídeo, o áudio, a imagem e o texto. O autor diz que figuras 

tradicionais do ambiente das redações somem, e novos profissionais são contratados – ou 

exige-se dos antigos profissionais, especialistas em suas funções, que sejam multi-qualquer- 

coisa. Salaverría (2003) apresenta o perfil do jornalista multitarefa e o jornalista 

multiplataforma. No primeiro perfil, o jornalista assume diversas tarefas, que antes eram 
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conferidas a profissionais especializados – ele/ela produz, edita, fotografa, apresenta e ainda 

dirige o carro de produção. O segundo perfil diz  respeito a um profissional que é responsável 

por confeccionar diferentes conteúdo de uma mesma pauta, que vai ser utilizado em todos os 

meios que a empresa está presente – site próprio, compartilhamento de vídeos, material de 

áudio para transmissão na rádio (SILVA, ALVES, 2016; SALAVERRÍA, 2003, 2008). 

Esse mesmo jornalista vê a desvalorização da sua atuação com a extinção da 

necessidade do diploma para exercer o seu papel social profissional (decisão do Supremo 

Tribunal Federal em 20097). Sobrecarregado nas produções, o jornalista ainda tem mais 

dilemas a lidar.   

Ramonet (1999, p.30) apresenta, em um capítulo denominado “ser jornalista hoje”, o 

subtítulo “o jornalista instantaneísta”, onde contesta o valor informação de uma notícia que, 

mesmo falsa, se compartilhada uma infinidade de vezes, pode tomar o aspecto de verdade, 

não pelo seu conteúdo, mas pelas pessoas que a propagaram. Ainda segundo o autor, a 

verdade não é um elemento chave mais para a produção de conteúdo jornalístico, mas sim a 

velocidade dessa produção e a rapidez com que essa informação está sendo difundida.  

No cerne da palavra jornalista, está aquele que é o “analista de um dia”; portanto, o 

que analisa o que se passou no próprio dia de forma rápida. Com a transmissão direta de 

informações é preciso ver o tempo do instante. “A instantaneidade tornou−se o ritmo normal 

da informação. Portanto, um jornalista deveria chamar−se um ‘instantaneista’, ou um 

‘imediatista’ (RAMONET, 1999, p.30)”. 

O autor ainda diz que o jornalista tem tendência, cada vez mais, a se tornar um simples 

vínculo; o fio que permite conectar a produção em grande escala da distribuição. Não há 

tempo de se verificar o que é verdade ou não, caso contrário ele será esmagado pela empresa 

concorrente que dará a notícia primeiro; e o mercado não perdoa esse tipo de deslize. O 

sistema informacional vai considerando, “pouco a pouco, que há valores importantes 

(instantaneidade, massificação) e valores menos importantes, isto é, menos rentáveis (os 

critérios de verdade) (RAMONET, 1999, p.30)”. A informação é mercadoria, e tem cada vez 

menos a sua função cívica e democratizadora de informar.  

                                                           
7 http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=109717 
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Neste contexto de incertezas e fluxos constantes, surge a figura do curador. 

 

O curador  

Ramos (2012), refaz o percurso da origem do termo curador. Ela aponta que a por 

volta do século 19, tem-se o primeiro uso do conceito, com Coubert e o Pavilhão do Realismo 

(1855)- um contexto de observação das obras de arte do autor, que não queria misturar suas 

produções com as dos demais. O termo curador passa a estar intimamente ligado com o 

campo das artes; ele é um selecionador, um filtro.  

Cortella e Dimenstein (2015) apresentam o significado da palavra “curar” no idioma 

que originou o idioma brasileiro. Em lusitano o significado do verbo é “pensar”, ser capaz de 

cuidar. “Alguém [...] tem que cuidar para repartir, alguém que precisa proteger e elevar para 

tornar disponível para as pessoas que ali estão, seja o conhecimento [...], seja a informação 

em relação ao mundo digital (CORTELLA; DIMENSTEIN, 2015, p. 19)”. Ramos retoma o 

significado do “cura” católico, que tomava conta da paróquia, espiritualmente falando. Ela 

também busca o significado pelo dicionário Houaiss, que informa curador como sendo 

“cuidado, direção, administração, curatela [...], tratamento [...], guarda, vigia, objeto ou causa 

de cuidados ou amor” (RAMOS, 2012, p.14). 

A autora apresenta um trecho referenciado à obra “Museu de Arte Moderna de São 

Paulo” (2008), que diz da função do curador como sendo a pessoa que vai intermediar a 

leitura da obra, que vai definir um contexto para seleção daqueles produtos artísticos, fazendo 

com que o público volte a sua atenção para algo previamente escolhido, dentre tantas opções. 

Quando as informações passam a ser excessivas, o que pode ser aplicado no campo 

das artes ou da comunicação, faz-se necessário o profissional ou especialista que vai dizer a 

quem quer consumir algo, o que de melhor é possível filtrar naquele contexto. É uma seleção 

prévia do que merece o olhar atento, e o que pode significar para quem o vê. O alto volume 

de informações que estão à disposição hoje, podem ser consumidas livremente por (quase) 

qualquer um; mas pode-se esbarrar sempre no problema de falta de tempo ou falta de 

competência midiática para assimilar o que deve ser lido e o que deve ser descartado. Quando 

o curador age, ele traça o caminho que deve ser seguido, e quem quer que seja poderá segui-

lo, confiando que está em “um percurso socialmente legitimado” (RAMOS, 2012, p.14). 
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Finalizando a conceituação do termo, Cortella e Dimenstein (2015) dizem, de maneira 

simplista, que “o curador não tem a visão de dono de uma propriedade, mas a visão integrante 

de um condomínio (CORTELLA; DIMENSTEIN, 2015, p. 19)”.  

 

O curador digital de informação 

 Pode-se dizer, seguramente, que nunca se produziu e se consumiu tanta informação 

como na atualidade. Estamos imersos no processo de produção e compartilhamento de 

conhecimento, e somos todos atores sociais nesse cenário. As notícias e informações chegam 

até nós a todo instante, e já acompanhada da opinião das pessoas que pertencem ao ciclo 

social do indivíduo e pelos mais diversos canais – Twitter, Facebook, Whatsapp; e muitas 

das vezes, chega antes da informação dada pelo canal tradicional de veiculação de notícias. 

A necessidade de curadoria não afeta apenas o jornalismo, mas a área da comunicação 

e do conhecimento como um todo. Há sempre a busca por informadores, detentores da 

informação, que tenham credibilidade. São os formadores de opinião, os digital influencers, 

ou profissionais especializados que se utilizam do meio digital para criar uma horda de 

seguidores e fãs.  

Fala-se muito, consome-se muita informação, mas as pessoas não se escutam, não se 

leem. Lê-se por alto, para poder responder logo o argumento do outro. Escuta-se alguma 

palavra para captar o que foi dito e já transformar a fala em outra coisa. O curador é capaz 

de, nesse turbilhão gigantesco de informações, dizer o que é relevante em determinado 

contexto. Ele é capaz de guiar o olhar do leitor-consumidor e mostrar “o relevante é isto 

(CORTELLA; DIMENSTEIN, 2015, p. 24). O curador digital de informação faz com que as 

pessoas tenham contato com algo que elas não queriam ter, seja por preguiça, falta de tempo, 

ou incapacidade de lidar com tamanha base de dados. De certa forma, a imprensa sempre foi 

curadora da realidade e se consolidou como tal, garantindo que era imparcial e o reflexo da 

verdade, dos acontecimentos. Mas sabe-se bem que não é assim.  

O papel do curador sempre existiu, seja o curador dos museus, seja a imprensa, o 

professor em sala de aula, seja a vizinha que apresentava o que aconteceu de mais importante 

na ausência da amiga. Mas a exigência do cargo agora é outra. O fluxo de acontecimentos e 

informação desses acontecimentos é em tempo real, instantâneo, imediato. E essas 
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características alteram toda a forma de se curar. Agora, “o curador se faz presente o tempo 

todo, em horário integral (CORTELLA; DIMENSTEIN, 2015, p. 28)”.  

O risco da era digital de informação e a curadoria digital desse ambiente é o de se 

curar e selecionar o que o público quer ver, como uma espécie de bolha onde o like e o 

compartilhamento é garantido, pois se diz o que se quer ser escutado. O curador de verdade 

se expõe e se desgasta. Seu papel é selecionar, naquele contexto, o que é relevante de maneira 

geral. 

O acesso é (ainda não plenamente) democrático, de certo modo. A cada um é dada a 

possibilidade de abrir o buscador Google e pesquisar sobre determinada doença, problema 

ou informação. Mas a filtragem de que informações receberão a chancela de verdade por 

parte de quem está consumindo passa pelo critério da credibilidade. São pequenos indícios 

de verdade que podem ser dados por quem oferece a informação; seja mostrando a 

especialização profissional, seja oferecendo um conteúdo bem estruturado, seja oferecendo 

um layout intuitivo e bonito. Porém, mesmo se observados todos esses critérios, não há uma 

garantia de verdade.  

A habilidade de leitura crítica da mídia é urgente e indispensável de ser desenvolvida. 

Quando dominamos determinado assunto e nos deparamos com alguma informação que não 

condiz com a nossa realidade conhecida, refletimos e descartamos aquela informação por não 

ser a verdade. Mas é humanamente impossível conhecer tudo sobre tudo, portanto, aprender 

a filtrar criticamente faz do leitor uma pessoa politicamente e socialmente mais bem 

posicionada. De nada adianta uma curadoria que se mostra tendenciosa e cria uma bolha para 

quem está imerso nela. A literacia midiática permite que o leitor, o consumidor, sejam 

curadores da própria vontade de consumir.  

 

O jornalista curador 

O jornalismo tradicional enfrenta, no momento uma crise de financiamento. Como 

abordado no subtítulo “Perspectivas teóricas”, a atual conjuntura conectiva trouxe mudanças 

profundas no que era conhecido tradicionalmente no âmbito econômico, tecnológico e 

profissional do jornalista. Nunca tantos leram tantas notícias, mas a transmissão não é mais 

exclusiva dos meios de comunicação tradicionais. A notícia vem através do Facebook, do 
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Whatsapp, do email. Um mar de links e hiperlinks que conseguem te informar de tudo, ou 

quase tudo, em tempo real.  

É possível correlacionar o conceito de Ramonet (1999), de “jornalista instanteneísta” 

e a impaciência pelo consumo da informação, apontada por Cortella e Dimenstein (2015), 

que ressaltam a instantaneidade como a causa para a velocidade de fluxo de informações ser 

menor no mundo real do que no âmbito virtual da troca de conteúdos.  

O jornalista curador personifica o seu nicho de público, ele passa a ser um ator 

profissional mais relevante que o próprio meio de comunicação, como é o caso do jornalista 

Ricardo Boeachat, que trabalha/trabalhou como âncora de tv e jornal e colunista do Grupo 

Bandeirantes de comunicação, mas é reconhecido pelas opiniões e tipo de notícia que trata. 

O jornalista curador pode seguir alguns passos, propostos por Weisgerber (2012), que são: 

1) DESCOBRIR: identificar um nicho, encontrar fontes de conteúdo (talvez a sua própria 

realidade), agregar o que descobriu. 2) SELECIONAR: filtrar o conteúdo e selecioná-lo, por 

critérios de qualidade, originalidade e relevância. 3) EDITORIALIZAR: contextualizar esse 

conteúdo, introduzir e resumir (sumarizar), adicionar a sua perspectiva enquanto responsável 

por aquele conteúdo. É o caso, por exemplo, de um retweet, que agregado a um comentário 

está complementado de sentido de quem o criou + quem o compartilhou. 4) FORMATAR: 

arranjar e formatar o conteúdo, classificando e hierarquizando-o, inseri-lo em um layout. 5) 

CRIAR: decidir por um formato ou plataforma de divulgação (Twitter, blogs, página no 

Facebook, canal no YouTube, site), e creditar fontes. 6) COMPARTILHAR: identificar a sua 

audiência, que tipo de mídias eles/elas usam, que tipo de plataforma acessam. Compartilhar 

nesses lugares habitados pelo seu público. 7) ENGAJAR: ser um anfitrião da conversação, 

prover o espaço para que isso aconteça, participar, organizar e animar a conversa. 8) 

RASTREAR: fazer o monitoramento do seu conteúdo, monitorar o engajamento, lideranças, 

influenciadores, e assim conseguir melhorar a repercussão do trabalho (WEISGERBER, 

2011, slides 19 a 63). 

 

Conclusões 

Conforme apontado na introdução, não se faz mais comunicação como se fazia a 50 

ou a 20 anos atrás. Os papeis sociais mudaram, a forma de se comunicar mudou, a forma de 
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se consumir informação mudou. O modo como nos posicionamos enquanto cidadãos de uma 

sociedade hiperconectada não é mais a mesma.  

O papel do jornalista, quando visto à luz do portador de notícias e acontecimentos 

novos, já não faz mais sentido. Enquanto profissional, ele deve mudar a forma de encarar o 

fazer jornalístico, alterando o modo de se produzir, divulgar e circular conteúdo. O jornalista 

não é mais o responsável por informar, mas por mostrar o que deve ser visto para se estar 

informado.  

A curadoria digital pode ser vista, por exemplo, na Wikipedia8, um exemplo 

importante da aplicação do conceito de inteligência coletiva, de Pierre Levy (1998). A 

construção do espaço e do conhecimento é totalmente compartilhada por colaboradores 

voluntários e pessoas sem vínculo com a produção do site. Cada um que sabe um pouco 

complementa o conhecimento ali disponibilizado, transformando esse mundo de informações 

em uma gigante biblioteca, extremamente completa, atualizada e organizada. Não é perfeita, 

erros são cometidos; diferentemente dos apresentados em enciclopédias, por conta de 

pesquisas, que apresentam resultados impermanetes e uma conclusão de ontem da ciência, 

não é mais a mesma de hoje. São erros essencialmente diferentes, mas ainda assim, erros, 

que não invalidam o suporte como uma fonte interessante e abundante de conhecimento e 

coleta de informações.  

O site BuzzFeed, talvez não o mais criterioso, mas o mais reconhecido e popular na 

confecção de listas e tópicos sumarizados de conhecimento, se propõe, em sua descrição a 

ser uma “mídia digital independente, levando notícias e entretenimento para centenas de 

milhões de pessoas em todo o mundo9”. É um local de condensamento de todo tipo de 

informação, desde conhecimentos aprofundados histórica e academicamente, como “10 

principais conceitos filosóficos” até “20 fotos de cachorros fantasiados que você precisa ver 

hoje”. Sempre usando de recursos visuais e gráficos para tornarem o conteúdo ilustrado e 

divertido (com gifs, memes, fotos e recursos variados), sendo classificado como 

entretenimento. 

                                                           
8 Disponível em <https://pt.wikipedia.org/>. Acesso em 26.out.2017 
9 Disponível em < https://www.buzzfeed.com>. Acesso em 26.out.2017 
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Um exemplo da área jornalística é o caso do Nexo Jornal, que se descreve como um 

“jornal digital para quem busca explicações precisas e interpretações equilibradas sobre os 

principais fatos do Brasil e do mundo. Nosso compromisso é oferecer aos leitores 

informações contextualizadas, com uma abordagem original10”. O posicionamento do jornal 

é de oferecer o debate sobre “temas relevantes de forma clara, plural e independente”, de 

modo a qualificar o debate público sobre essas questões. Há a possibilidade de se cadastrar 

para recener no email todos os dias pela manhã um resumo dos acontecimentos que tem 

relevância noticiosa naquele dia. Junto com o título da newsletter, está a frase “tudo que 

importa, logo pela manhã”. A curadoria jornalística pode ser personalizada tanto no jornalista 

quanto em uma instituição que se presta a isso.  

E há exemplos híbridos, como é o caso das páginas e/ou organizações Quebrando o 

Tabu, Midia Ninja, PlayGround, VixExplore, Jornalistas Livres, OperaMundi, ViOMundo, 

Revista Azmina e infinitos outros exemplos que se posicionam nas redes, muitas vezes sem 

um escritório físico, uma materialização do trabalho ou equipe dedicada à produção; mas que 

se identificam com determinado nicho consumidor daquelas informações e produzem 

conteúdo direcionado, fazendo uma curadoria do que, sob a ótica deles, importa.   

 Citando novamente Cortella e Dimenstein (2015), “nesta época em que deparamos 

com uma quantidade enorme de informação, precisamos de curadores do conhecimento que 

nos apontem caminhos seguros”. O jornalista pode e deve se reconfigurar para ser um desses 

curadores. “Sem dúvida estamos na era da curadoria (CORTELLA; DIMENSTEIN, 2015, p. 

50)”. O que importa é saber o que importa!   
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