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Primeiro as pessoas se conectam, e depois tentamos 

compreender o resto do sistema 

Anthony Kwame Appia 



 

RESUMO 

 

 

São evidentes as transformações ocorridas com o advento da internet em todas as 

células da sociedade. A profissão de jornalismo, por sua vez, não ficou isenta dessa 

mutação, a citar, o jornalismo cidadão, no qual, pessoas comuns colaboram com a 

produção de noticias em portais de webjornalismo. Para compreendermos o 

fenômeno em curso, revisamos a bibliografia que versa sobre cibercultura, web 2.0 e 

jornalismo participativo através de pesquisadores como André Lemos, Pierre Lévy, 

Alex Primo, Maria Targino, Lúcia Santaella, Sheila Marques, entre outros, com o 

objetivo de analisar o que se torna notícia no “Vc no G1”, editoria colaborativa do 

portal de notícias da globo.com. Para isso, nos valemos dos valores-notícias 

propostos pelos pesquisadores Galtung e Ruge. Ficou evidenciado que as 

postagens atendem aos critérios que as validam ao posto de notícias, porém, é 

exagerado o título de jornalistas-cidadão, quando, na verdade, apenas 

complementam a rotina produtiva de um processo que fomenta a democratização da 

informação.  

 

 

Palavras-chave: Cibercultura. Jornalismo Cidadão. Valores-notícias 



 

ABSTRACT 

 

 

The changes occurred in all cells of society with the advent of the internet are 

obvious. The profession of journalism, in its turn, has not been free of this mutation, 

quoting the citizen journalism, where ordinary people work together with the 

production of news in portals of web journalism. To understand the ongoing 

phenomenon, we reviewed the bibliography that focuses on cyberculture, web 2.0 

and citizen journalism by researchers such as André Lemos, Pierre Levy, Alex Primo, 

Maria Targino, Lucia Santaella, Sheila Marques, among others, with the objective of 

analyzing what becomes news in "Vc no G1", collaborative publishing of the portal of 

news of globo.com. For this, we make use of news values proposed by researchers 

Galtung and Ruge. It was demonstrated that the posts meet the criteria that validate 

them as news, however, the title of citizen-journalists is exaggerated, when, in fact, 

they only complement the production routine of a process that foments the 

democratization of information. 

 

Keywords: Cyberculture. Citizen Journalism. News Values. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho surge a partir da percepção empírica das mutações ocorridas no 

exercício da profissão de jornalismo depois da proliferação de tecnologias que 

permitiu o advento de novos suportes para a liberdade de informação e, por 

conseqüente, de expressão. Com a crescente expansão do acesso à Internet e a 

migração dos jornais impressos para o meio virtual, um novo sujeito entrou em cena 

nas rotinas produtivas: os “prossumidores”. 

Dessa forma, o cidadão contemporâneo tanto consume como também produz 

o arsenal de informação contido na Rede. Este trabalho tem por objetivo analisar o 

fenômeno do jornalismo participativo tendo como recorte averiguar de que forma os 

valores-notícias se manifestam no jornalismo cidadão. A importância desta temática, 

todavia, justifica-se na velocidade das transformações advindas com a Internet e na 

necessidade de discutir questões que delimitem a fronteira entre o papel do 

jornalista, bem como, do cidadão. 

Partiremos da prerrogativa de que o profissional do jornalismo passou a 

receber novas funções produtivas frente ao webjornalismo, como defende os autores 

Targino (2009), Traquina (2004) e Marques (2008). Por sua vez, o cidadão ganhou 

com a rede a possibilidade de expansão da cidadania como elucida Lemos e Lévy 

(2010) e Marques (2008). 

Entre outros, estes autores compõem a fundamentação teórica basilar para a 

compreensão do fenômeno do jornalismo cidadão frente ao cenário da cibercultura. 

A revisão bibliográfica, no entanto, trata-se da primeira fase deste trabalho, uma vez 

que, como defende Stumpf (2008, p.51) qualquer trabalho de pesquisa é constituído 

de várias etapas, entre as quais a obtenção de bibliografia é de suma importância 

para a formulação de um texto sistematizado, no qual o aluno acresce suas idéias e 

opiniões ao pensamento dos autores. 

Já a concepção dessa monografia é possibilitada a partir da Análise de 

Conteúdo como método de pesquisa, haja vista seu potencial para “fazer inferências 

sobre seus conteúdos e formatos enquadrando-os em categorias previamente 

testadas, mutuamente exclusivas e passíveis de replicação” (LAGO E BENETTI, 

2008, 126-127) sob o objeto estudado. 
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A escolha do objeto foi um fator determinante para a persecução deste 

trabalho. Ainda é limitada a quantidade de portais noticiosos que oferecem espaço 

reservado para o jornalismo participativo. Em contrapartida, o G1, site de conteúdo 

noticioso indexado ao portal da Rede Globo de Comunicação, incrementou às suas 

editorias o espaço “Vc no G1” alimentado exclusivamente por conteúdo colaborativo, 

desde notícias, passando serviços e entretenimento. 

A escolha do “Vc no G1” respalda-se no fato de ser uma ferramenta à frente 

dos tradicionais espaços de jornalismo participativo, pois, primeiramente, atende às 

exigências ergonômicas e os princípios do webjornalismo (interatividade, 

multimidialidade, hipertextualidade, personalização, dinamicidade e lucratividade), 

além de não se limitar apenas à postagem de notícias, como ainda faz a maioria das 

editorias colaborativas. Mesmo essa estratégia sendo um diferencial, por ora, o foco 

deste trabalho são apenas as manchetes das notícias postadas no “Vc no G1”. 

Para materializar o corpus desta monografia, elaboramos um “período virtual”, 

de acordo com o que preconiza Bauer (apud LAGO E BENETTI, 2008). Trata-se da 

escolha aleatória de uma “semana virtual” alternando a escolha de um dia da 

semana, a cada semana subseqüente. Ou seja, capturamos a primeira segunda-

feira do mês de maio (03/05/2010); o segundo dia foi extraído da terça-feira da 

segunda semana do mesmo mês (11/05), o terceiro dia, é a quarta-feira da terceira 

semana (19/05) e assim por diante até obtermos a quinta-feira (27/05) e a sexta-feira 

(02/06). 

Para normatizar este trabalho, ele foi dividido em três capítulos. O primeiro 

trata-se desta apresentação ainda em sua introdução. No segundo, intitulado 

“Jornalismo Cidadão” começamos a discorrer sobre as três fases que demarcam o 

jornalismo na Internet com a finalidade de contextualizar o fenômeno em curso; 

seguindo pela elucidação dos princípios da interatividade, pois se trata do fator 

determinante para a legitimação do jornalismo cidadão, que será conceituado em um 

terceiro subtítulo juntamente com a acepção de jornalismo e de cidadão. 

Já no terceiro capítulo, traremos à tona questões sobre a “Democratização da 

informação”. Em um primeiro momento, autores como Lemos e Lévy (2010) e 

Targino (2009) darão substância teórica na tentativa de responder a pergunta do 

primeiro subtítulo: “Internet: um livre território para a liberdade de opinião?”. Ainda no 

terceiro capítulo, torna-se necessário uma revisão quanto ao concito de gatekeeper, 

um fenômeno redefinido com o jornalismo colaborativo. Por fim, os números da 
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pesquisa realizada trimestralmente pelo Centro de Estudos sobre as Tecnologias da 

Informação e da Comunicação (Cetic) mostram um retrato da cobertura da Internet 

no Brasil, o que nos auxiliará na tentativa de apontar os passos para um acesso 

mais democrático à informação. 

É nessa fase que destacamos a necessidade de regulação da Internet como 

forma de assegurar o êxito da proliferação da informação em um espaço de 

cidadania. A reflexão de Primo (2009) quanto à necessidade de abolir a idéia da 

auto-regulação do sistema nos elucida sobre a temática. 

No quarto e último capítulo, nos prendemos a entender e conhecer o espaço 

“Vc no G1”, editoria de jornalismo colaborativo do portal de notícias da Golobo.com. 

Em seguida, elencamos os onze valores-notícias defendidos pelos autores 

noruegueses Galtung e Ruge (apud PONTE, 2005) que serão utilizados na 

percepção do que se torna notícia ao faro dos colaboradores. Essa averiguação se 

dará no tópico “O que vira notícia”, quando apresentaremos quais princípios de 

noticiabilidade - vastamente conhecidos pelos profissionais do jornalismo - se 

legitima nas postagens colaborativas. 

No início desta apresentação destaquei a importância da reflexão sobre a 

temática, todavia, ainda é precipitada qualquer sentença sobre o jornalismo 

participativo, uma vez que a complexidade do fenômeno dá-se por ser um processo 

ainda em curso. O que o torna turvo e recheado de dúvidas. Mesmo assim, é 

conclusiva a necessidade de elucidar questões que delimitem o papel deontológico 

da profissão de jornalismo, bem como reforçar práticas que democratizem o acesso 

à informação. E é sob este sentido que versa esta monografia. 
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2. JORNALISMO CIDADÃO 

  

Se você não se relaciona com as redes, as redes, sim, relacionam-se com 
você. Enquanto você estiver vivendo em sociedade, neste tempo e neste 
lugar, terá de conviver com a sociedade Rede, porque vivemos na galáxia 
Internet 

(CASTELLS apud TARGINO, 2003, p.25) 
  

2.1. As três fases do jornalismo na Internet 

 

Quando Guthemberg criou a prensa, e a partir de então, a publicação de 

livros passou a ser reproduzida em grande escala, havia aí o primeiro mecanismo de 

massificação da informação. A invenção gutenberguiana representou uma 

importante revolução ao industrializar o conteúdo informacional no âmbito feudal. 

Quase cinco séculos depois, essa globalização de conteúdo ganhou uma dimensão 

planetária com o surgimento da rede mundial de computadores – a Internet. 

As mudanças trazidas pela rede, no entanto, não se limitaram apenas ao 

campo tecnológico, no que tange ao surgimento da máquina, mas modificou 

significativamente o contexto antropológico e sociológico do homem moderno. Em 

linhas gerais, toda a dinâmica social foi atingida e passa por um momento de re-

configuração, desde o convívio entre vizinhos às relações diplomáticas entre as 

nações. 

A sociedade moderna adentrou-se em uma realidade cibernética, cujo 

impacto vai muito além: os parâmetros de família, trabalho, religião, enfim, todas as 

células sociais estão sendo repensadas. Não obstante, o jornalismo não está imune 

a esse processo. Aronowiz (apud SANTAELLA, 2003, p. 30) arroga à tecnologia a 

função de “um ingrediente sem o qual a cultura contemporânea – trabalho, arte, 

ciência e educação -, na verdade toda a gama de interações sociais, é impensável”. 

Na verdade, poucas profissões foram tão fortemente interferidas com a 

popularização da rede quanto os campos onde a comunicação, enquanto ofício, está 

presente. Esta, no entanto, não é a primeira vez que se evidenciam mudanças 

conceituais no fazer-jornalístico.  

Muito antes do surgimento da Internet, o jornalismo já havia sido “obrigado” a 

adaptar-se aos novos meios e formatos de plataformas que cruzaram seu caminho. 

Talvez isso se dê pela própria natureza do seu instrumento de trabalho, a 

comunicação, que, para a pesquisadora Vera França, é dotada de “uma existência 
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sensível” (2001, p. 39), justificando, assim, sua mutabilidade frente a cada nova 

plataforma de representação simbólica criada pelo homem. 

A mutabilidade técnica da atividade jornalística corrobora-se com a 

categorização histórica proposta pela pesquisadora Lúcia Santaella (2005), quando 

divide – e aponta – em cinco as fases comunicacionais pelas quais passou a 

humanidade. A gênese desse processo se dá com o aprimoramento da 

comunicação oral, quando “as formações culturais tem na fala seu processo 

comunicativo fundamental” (2005, p. 9).  

Em uma linha contínua do tempo, o homem descobriu, em um segundo 

momento, formas de registrar seu acervo cultural: primeiro, pela escritura 

pictográfica, seguida pela ideográfica, hieroglífica e, por fim, a fonética. Depois, a 

invenção gutenberguiana propiciou a reprodutibilidade da escrita a partir de uma 

matriz, fincando-se como um terceiro momento da comunicação humana. 

 

Processos comunicativos não são epifenômenos sociais. Ao contrário, a 
introdução de novos meio de comunicação conforma novos ambientes 
culturais, sendo capaz de alterar as interações sociais e a estrutura social 
em geral (SANTAELLA, 2005, p, 9-10) 

 

Partindo da reflexão de Santaella, e em consonância com o fenômeno da 

massificação devido ao surgimento da imprensa, a comunicação encontrou na 

industrialização do século XIX o suporte necessário para uma nova era, haja vista 

que, “junto com as máquinas de produção de bens materiais, também surgiram 

máquinas de produção de bens simbólicos” (SANTAELLA, 2005, p. 11). 

Com esse pressuposto, Santaella define a quarta fase, midiática, marcada 

pelo advento de suportes como a máquina fotográfica, o cinema, a prensa 

eletrônica. Por fim, a quinta e última fase: a cibercultura, um “sistema de 

comunicação organizado pela comunicação eletrônica”, como delimita Casttel (2002, 

p. 459). Para Lemos (2010), os primeiros vestígios da cibercultura foram 

impulsionados pela informática1, no final do século XX, modificando hábitos sociais, 

prática de consumo social, criando novas relações de trabalho e novas formas de 

sociabilidade. Em suma, “esse conjunto de tecnologia e processos sociais dita hoje o 

ritmo das transformações sociais, culturais e políticas nesse inicio do século XXI” 

(LEMOS, 2010, p.22). 

                                                           
1
 Para Costela (2002, p.225), entende-se por informática a tecnologia do tratamento lógico e 

automático da informação através de computadores. 
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Em uma análise mais aprofundada, o filósofo francês Pierry Lévy (apud 

SALATIEL, 2005, p.134) parte da perspectiva de que a efervescência tecnológica 

alcançada na segunda metade do século XX é um agente acelerador da evolução 

humana, elevando a sabedoria coletiva a uma esfera global. Nesse contexto, a 

cibercultura tem exigido “uma redefinição dos conceitos de comunicação, que não 

pode mais ser resumida em uma produção mecânica de efeitos ou análise dos 

meios e seus significados sociais” (SALATIEL, 2005, p. 131). 

É justamente no recorte da quinta e atual fase que se concentra este trabalho, 

pois é a partir da cultura cibernética que se tem o norte para conceitos como 

webjornalismo, cuja definição consideramos o que sugere Targino: “é o jornalismo 

contemporâneo presente no espaço cibernético, dando origem ao jornalismo 

contemplado em portais, sites, blogs, o qual reúne traços da imprensa escrita, 

televisiva e radiofônica” (2009, p.53). 

Todo o caminho traçado por este trabalho tem a Internet como ponto de 

partida. Segundo Costella (2002), a rede mundial de computadores surgiu no 

período da Guerra Fria como um mecanismo de inteligência que interligava os 

núcleos de pesquisas de algumas Universidades dos Estados Unidos com órgãos 

militares, por volta da década de 1950.  

Pouco tempo depois, já nos anos 70, ela saiu do domínio dos militares para a 

tutela do Estado, que logo a ramificou nas Universidades para interligar os 

pesquisadores. Castells (2006) conceitua a Internet como o resultado da 

convergência de todos os tipos de mensagens (som, imagens e dados) onde todos 

os nós são encadeados sem a necessidade de centro de controles. 

 

A Internet tem alterado significativamente a organização dos sistemas 
sociais, políticos e econômicos [...] e de uma nova forma de 
estabelecimento de relações sociais por meio da rede, a sociabilidade [...]; 
caracterizada pela mudança na maneira de comunicar da sociedade e pela 
valorização crescente da informação nessa nova configuração da estrutura 
vigente, à medida que a circulação de informações flui a velocidades e em 
quantidades até então inimagináveis. (CASTELLS apud CORRÊA 2004) 

 

Para que esse fenômeno social elucidado por Castells chegasse à esfera do 

cotidiano, fez-se necessário a popularização da rede na sociedade comum. O que 

aconteceu logo nos idos de 90, impulsionado pela criação do serviço Word Wide 

Web (www) que permitiu a busca dos sítios a partir do seu conteúdo. Mesmo com 
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apenas duas décadas de popularização, o pesquisador Mielniczuk (2003) já aponta 

três fases da trajetória do jornalismo na web. 

Tudo começou com o surgimento das empresas “pontocom”, quando os 

conglomerados jornalísticos criaram sítios para, basicamente, reproduzir o conteúdo 

de suas versões impressas. Mielniczuk destaca que, apesar de receberem o nome 

de jornais online2, na verdade se limitavam a transpor o que o jornal de papel 

publicava diariamente, inclusive com a mesma referência de tempo para as 

atualizações, feitas a cada 24 horas. Assim, 

 

a primeira geração é a da transposição do modelo impresso para as redes 
digitais. As notícias seguem o padrão de texto e diagramação do jornal 
tradicional, agregando poucos recursos para interação com o leitor, em 
geral apenas e-mail e um menu de navegação, mas também fóruns e 
enquetes. (PRIMO e TRÄSEL, 2006, p.7) 

 

Já na segunda fase, os sítios passam por um rápido aperfeiçoamento do uso 

das ferramentas digitais. O jornal na Internet se mantém como uma reprodução da 

versão impressa, mas também começa a oferecer instrumentos próprios do universo 

online. Alguns mecanismos como links para apresentar as chamadas das notícias; 

um e-mail3 é disponibilizado como recurso de comunicação rápida entre o leitor e o 

jornalista.  

Outra grande mudança é apontada por Mielniczuk (2003, p.2), quando à 

elaboração das notícias começa a explorar os recursos oferecidos pelo hipertexto. 

Para Primo e Träsel, 

 

na segunda geração, alguns elementos específicos da Web passam a ser 
agregados à notícia online, embora esta continue seguindo o padrão de 
texto da edição impressa. Porém, passa-se a oferecer recursos de 
hipermídia, listas de últimas notícias e matérias relacionadas, bem como 
material exclusivo para a versão online. (2006, p.7) 

 

O webjornalismo se forma mesmo na terceira fase da trajetória do jornalismo 

na rede, quando as empresas jornalísticas começam a explorar conteúdos especiais 

para seus sítios, bem como toda a potencialidade dos recursos digitais. Deixa de 

ser, portanto, um modelo à sombra do jornal físico - de papel. Evidenciam-se nesse 

momento, conforme a observação de Mielniczuk, os primeiros passos para o 

                                                           
2 Tradução do inglês para “em tempo real” 
3 Correio eletrônico 
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jornalismo instantâneo, multimídia e de constante atualização em numa interface 

própria. 

 

As publicações online incorporaram a hipermídia à produção do texto, 
aprofundando a hipertextualidade e a multimodalidade permitidas pela 
convergência das mídias digitais. Passa a ser levada em conta a 
possibilidade de distribuição do conteúdo para outras plataformas, como 
telefones celulares e handhelds. Ao mesmo tempo, a notícia ganha 
interconexão para além do material de apoio e menus de navegação. 
(PRIMO e TRÄSEL, 2006, p.7) 

 

É nesse contexto que está inserido o fenômeno analisado neste trabalho, o 

jornalismo cidadão. Pelos apontamentos de Primo e Träsel pode-se extrair que a 

efetiva participação da audiência4 no processo colaborativo da informação no que 

tange ao fenômeno do jornalismo 2.0 só foi possível devido o surgimento de 

ferramentas tecnológicas como o aprimoramento dos microcomputadores pessoais, 

a multiplicidade de funções dos telefones celulares, câmeras digitais etc. 

Neste terceiro momento, web 2.05, o usuário é o centro da cadeia. Os leitores 

da “geração net”, para Oliveira, Fialho e Schmitt (2008), não são passivos e reagem 

rapidamente a todas as informações postadas pelos veículos de comunicação, 

expressando suas opiniões em espaços determinados pelos próprios veículos ou 

"fazendo observações em listas de discussão, fóruns, blogs ou wikis" (2008, p. 6). 

FIGURA 1 -  Relação da audiência com  web 

Antes da web 2.0 

Um        Um 

 

Com a web 2.0 

Muitos         Muitos 

 

O quadro acima mostra as duas realidades da relação do internauta antes e 

depois da Web 2.0. Na antiga lógica do “um-para-muitos”, apenas os detentores do 

meio emitiam mensagem através de uma hierarquia de cima para baixo. Agora, há 

uma relação "mais aberta, interativa, multidimensional e participativa" (OLIVEIRA, 

                                                           
4 Para Pavlik (apud OLIVEIRA, FIALHO E SCHMITT, 2008, p.2), audiência é um conceito utilizado 
para se referir aos receptores da mídia impressa, televisiva e radiofônica, cuja reflexão remete a um 
receptor passivo. 
5 Web 2.0 é o termo mais difundido dentro da indústria de tecnologia como sinônimo de sites 
colaborativos, processo no qual está inserido o jornalismo 2.0. (SPYER apud Oliveira, Fialho e 
Schmitt, 2008, p.3) 
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FIALHO E SCHMITT, 2008, p.7), ou seja, muitos falam para muitos. Os autores 

afirmam ainda que o comportamento do usuário formatou as empresas de 

comunicação, pressionando-as a sair do modelo tradicional: emissor-receptor.  

Mesmo o fenômeno ainda estando em curso, talvez já se possa corroborar 

com a reflexão dos autores supracitados quando afirma que: [a web 2.0] “está 

contribuindo para eliminar as fronteiras que existiam entre as empresas de 

comunicação e o público, bem como para construir uma nova arquitetura de 

informação para a mídia tradicional” (OLIVEIRA, FIALHO E SCHMITT, 2008, p.3). 

 

 

2.2. Interação: principal fator para interatividade 

 

Em Teorias do Jornalismo, Nelson Traquina (2004) mostra que o jornalismo é 

uma construção social, de caráter democrático, que está intrinsecamente ligado a 

um conglomerado de interações. Estas interações com diversos agentes sociais têm 

a finalidade de construir a notícia "como um recurso social" (p.28). Partindo desse 

princípio, a interação sempre foi um fundamento prático na produção de conteúdo, 

seja com as fontes de notícias, seja com demais agentes.  

No entanto, Traquina não estabelece esta interação a partir do receptor como 

produtor de conteúdo, mas o receptor como fonte de informação. E que cabe ao 

jornalista o caráter da emissão, mesmo consultando a sociedade. "Os jornalistas 

partilham, como membros da sociedade, com a sociedade. Como um todo. Como 

seus membros" (2004, p.29). 

A construção social dentro do processo de comunicação mudou a partir da 

interação entre os agentes. Em 1962, Shannon e Weaver (apud LINDEMANN, 2007, 

p.3) atribuíram o conceito de emissor-receptor ou ação-reação, que reserva ao 

espectador apenas a “passividade" ao que foi chamado de fluxo linear. Ou seja, 

caberia ao jornalista a elaboração da informação, que seria repassada ao usuário, 

sem que ele pudesse interferir de qualquer maneira na notícia. 

Lindemann (2007) mostra que os padrões de interação foram divididos em 

duas fases. A primeira baseava-se no fluxo linear de informação, em que se 

destacava a superioridade do emissor. Já a segunda, “valoriza a dinamicidade do 

processo, onde todos os participantes são atuantes na relação" (PRIMO apud 

LINDEMANN, 2007, p. 3). Quanto a isso, o autor acrescenta: 
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Primo (2000) estuda a interatividade conforme os níveis de interação, 
sugerindo uma abordagem sistêmico-relacional do conceito, considerando 
que o foco deve estar na relação entre os interagentes, não apenas nas 
qualidades interativas que cada um pode apresentar. Importa investigar o 
que se passa entre os sujeitos, entre o interagente humano e o computador, 
entre duas ou mais máquinas (PRIMO apud LINDEMANN, 2007, p.11). 

 

Entende-se que o processo de interação não surgiu com a Internet, mas até 

mesmo com o simples ato de ler um jornal impresso ou assistir a um telejornal, estas 

relações estão estabelecidas. Primo (apud LINDEMANN, 2007) adverte que nestes 

meios mostrava-se a existência de uma relação entre produtores e público, "um 

contraste fundamental entre essas instâncias, que repercute na capacidade de ver e 

ser visto" (p.9).  

O fato da interação já estar em outras formas de relações também alcançou à 

Internet de duas maneiras, como exemplifica Primo (apud LINDEMANN, 2007). O 

processo de navegação nas páginas da Internet já se constitui uma interação, 

embora limitada ao que foi estabelecido pelo proprietário do sítio.  

Ou seja, a interação existe, embora a liberdade do usuário não implique 

alterar o que está disposto na página da Internet, devido a limites pré-estabelecidos. 

É o que Primo classifica de "interação reativa". 

Quando os recursos para o usuário, utilizados à sua maneira na rede, se 

tornaram irrestritos, numa interação em que este usuário pode agir diretamente no 

que é produzido, ganhou-se o nome de interação mútua: "na qual o desenvolvimento 

do processo interativo é negociado entre os participantes" (PRIMO apud 

LINDEMANN, 2007, p.9).  

É com base na interação mútua que se fez valer o webjornalismo, onde este 

usuário passa a se integrar ao processo produtivo da informação. Primo diz que 

"alguns sites noticiosos, inclusive, podem depender totalmente da intervenção dos 

internautas" (p.10). Se o profissional não pode estar presente em todos os 

acontecimentos noticiosos, o cidadão assume essa função colaborativa, enquanto 

fonte colaborativa. Isso porque “vivemos num mundo onde as notícias assumem um 

caráter quase instantâneo e onde a diversidade de contexto de informação é a 

regra” (CARDOSO, 2007, p.111). 

A participação direta do usuário na feitura da notícia em sites noticiosos, na 

essência da interação mútua, o faz sentir integrantes e parte da engrenagem que faz 
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produzir a notícia. Mielniczuk (2001) expõe ainda outro lado da interação, em que o 

usuário não participa da produção, mas o simples fato de navegar na página, se 

traduz numa situação interativa.  

As duas facetas da interatividade no webjornalismo deram o nome de 

"multiinterativo”, para designar o conjunto de processos que envolvem a situação do 

leitor de um jornal na Web. O processo de interação do usuário se dá: 

 

Diante de um computador conectado à Internet e acessando um produto 
jornalístico, o usuário estabelece relações: a) com a máquina; b) com a 
própria publicação, através do hipertexto; e c) com outras pessoas - seja 
autor ou outros leitores - através da máquina (LEMOS e MIELNICZUK apud 
MIELNICZUK, 2001, p.4). 

 

É justamente nessas relações cada vez mais profundas do usuário na Web 

2.0 que se fortaleceu a prática da produção jornalística na Internet, com o apoio do 

usuário, através do webjornalismo participativo. 

 

 

2.3 O jornalista, o cidadão e o jornalismo cidadão. 

 

Antes de qualquer coisa, o jornalista é um mediador social vinculado às 

regras e aos princípios morais de sua profissão, logo, um ator social que segue um 

cânone deontológico. Essa, talvez, seja a parte basilar do conceito de jornalismo 

conforme a perspectiva de Traquina (apud TARGINO, 2009, p.76) que encontra 

complementaridade no que sugere Araújo (apud MARQUES, 2008, p.4) ao afirmar: 

“o jornalista move-se no campo da realidade e não no da fantasia. [...] Nem sempre 

escreve sobre o que gostaria de escrever, mas sobre o que é preciso que escreva”. 

Já do ponto de vista normativo, o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros6 

também usa da prerrogativa de mediador social para delimitar a natureza da 

atividade jornalística, atribuindo-lhe, ainda, a responsabilidade pela gestão da 

informação de interesse público e o comprometimento com a veracidade dos fatos. 

Todavia, enquanto cidadão de um Estado de Direito, o jornalista não está imune aos 

                                                           
6 O Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros está disponível em www.fenaj.org.br 



22 

 

deveres, tampouco impedido de gozar dos direitos que lhes assegurem a cidadania7 

e reafirmam a soberania democrática. 

Objetividade, veracidade, ouvir o máximo de fontes, clareza e apuração ainda 

são exigências triviais, porém de extrema importância para fincar a credibilidade e o 

comprometimento ético do profissional, independente da mídia ou geração. Na 

reflexão do pesquisador Nilson Lage (2008, p.20), “a técnica moderna de redação 

jornalística sobreviveu mesmo a mudanças nos processos de trabalhos implantados 

com ela”. 

Até então, os conceitos supracitados nos norteiam às apreciações, talvez, já 

incessantemente discutidas pela academia no que se refere ao ofício de jornalismo. 

Porém, em 2009, um novo capítulo começou a ser escrito na história do jornalismo 

brasileiro, quando o Supremo Tribunal Federal (STF) julgou inconstitucional a 

obrigatoriedade do diploma de graduação para o exercício da profissão8. 

A partir da decisão, um novo cenário vem à tona em consonância com a 

crescente participação dos internautas na produção de conteúdo em sítios, blogs e 

redes sociais. Além de técnicas clássicas como apurar, redigir e divulgar, o 

profissional contemporâneo está em contexto delicado: manejando formatos novos; 

com necessidades desconhecidas e produzindo para públicos cada vez mais 

segmentados. 

 

A Internet teve enorme impacto no jornalismo. Criou “a avalanche 
informativa, o aumento da velocidade noticiosa e as novas formas de 
contatar os agentes da notícia” (CANAVILHAS, 2004: 4). Atualmente, já é 
possível que o leitor receba na sua caixa de correio eletrônico um conjunto 
de notícias sobre áreas de interesse por si mesmo selecionadas, 
aproveitando o fato de no Webjornalismo existir uma atualização contínua 
da informação. (MARQUES, 2008, p.6) 

 

Tendo como base as palavras de Marques, é possível detectar alguns 

elementos que denunciam essa nova realidade. A citar, a dinâmica de produção e 

de leitura do conteúdo, por exemplo, não é mais a mesma. O formato da “pirâmide 

                                                           
7 Aqui, entenderemos por Cidadania o que propõem Peruzzo (2002, p.8) ao relacioná-la à questão da 
nacionalidade: “direito de pertencer a uma nação. (...) direito à proteção legal, à igualdade perante a 
lei, à liberdade individual, de ir e vir, de votar e ser votado, de propriedade, de expressar livremente 
idéias”. 
8 Visto por muitos como o período mais delicado para o jornalismo brasileiro deste o fim do regime 
militar, em 1984, período em que foi decretado o Ato institucional V, que, entre outras sanções, 
cerceava o direito à liberdade de expressão. 
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invertida”, uma técnica de redação tão difundida nos meios profissionais e 

acadêmicos, está prestes a amargar à nostalgia dos profissionais românticos. 

Isso porque com o gigantesco leque de conteúdo na rede e com o recurso 

dos hiperlinks, os internautas selecionam a sua teia de conteúdo de acordo com a 

sua necessidade informacional, processo que Canavilhas (2007) classifica de 

“pirâmide deitada”9. 

O aqui e agora também são dimensões novas para os profissionais da era 

2.0. O imediatismo é a palavra que baliza o tempo de atualização dos conteúdos e, 

como argumenta Targino, tem se “fortalecido mais e mais como um dos valores 

básicos da informação, prevalecendo sobre aspectos clássicos como veracidade, 

objetividade, checagem ou linguagem” (2009, p.68). 

A informação não é mais remetida a uma audiência “homogênea de massa”, 

como denomina Santaella (2003, p.28). Em contrapartida, “essas tecnologias, 

equipamentos e as linguagens criadas para circularem neles tem como principal 

característica propiciar a escolha e o consumo individualizado, em posição ao 

consumo massivo”. Pode-se inferir, portanto, que o jornalista contemporâneo produz 

conteúdo, quer em texto, foto, áudio ou ilustração para um público cada vez mais 

plural e multimídia. 

Talvez seja precipitado diagnosticar, pontualmente, quais seriam os novos 

papeis do jornalista frente à realidade do ciberespaço. Todavia, Marques (2008, p.8) 

talvez tenha conseguido sintetizar, preliminarmente, ao afirmar que “o jornalista será 

o responsável por hierarquizar, organizar e apresentar a informação que interessa a 

cada pessoa”. 

Embora as evidências apontem uma possível sustentação da perspectiva do 

autor, Dominique Wolton contrapõe ponderando que há restrição “do lado da 

recepção, porque são os códigos de linguagem, culturais, religiosos, históricos que 

constituem os quadros através dos quais os diferentes públicos se informam e 

comunicam” (WOLTON, 1995, p. 183). Logo, há uma questão aberta nessa relação: 

como aliar rapidez, personalidade e absorção da informação por partes de uma 

audiência tão diversificada e individualizada? 

A dimensão dos questionamentos acerca da temática é tão múltipla e 

inacabada quanto a possibilidades de respondê-los neste trabalho. Mesmo sendo 

                                                           
9“Neste modelo é-lhe oferecido [ao leitor] a possibilidade de seguir apenas um dos eixos de leitura ou 
navegar livremente dentro da notícia” (CANAVILHAS, 2007, p.14). 
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desafiadores, entendemo-los como incertezas que fazem parte da complexidade 

existente em conceitos ainda turvos. 

É salutar, no entanto, que o momento é sensivelmente novo para a categoria 

jornalística, haja vista a redefinição de linguagem, formatos, suportes e até mesmo 

demandas que ainda soam com estranheza, porém, o que se tem ao certo, é que 

não se pode por em risco “parâmetros mínimos de qualidade, válidos para quaisquer 

tipos de jornalismo: coerência, credibilidade e verossimilitude” (TARGINO, 2009, 

p.68). 

Se para o profissional de jornalismo a gama de variações e complexidade 

alterou o ofício do produtor de informação, na mesma intensidade, o papel do 

cidadão também foi reconfigurado. Vale salientar que, nesse primeiro momento, 

pensaremos “cidadão” enquanto audiência. Assim, o cidadão viu na infinidade de 

possibilidades propiciadas pela Internet um novo espaço para a cidadania. 

Com a popularização de suportes tecnológicos, o cidadão, além de 

testemunhar um acontecimento, também o transforma em dados que, enviados a um 

portal jornalístico, poderão ser usados na publicação constante de conteúdo dos 

portais. Temos aí, uma desterritorialização das funções jornalística e cidadã. 

De um lado, tem-se o profissional indo buscar na comunidade a colaboração 

ocular para os fatos, na outra via, é o cidadão ganhando mais espaço na esfera da 

imprensa institucionalizada. Marques (2008, p.13) percebe uma ruptura na fronteira 

rígida travada entre o emissor e o receptor. “Hoje, a comunicação é feita numa base 

de cooperação interna (nas redações), ou externa (com indivíduos comuns que 

querem participar na sociedade e na concepção noticiosa)”. 

O advento das novas tecnologias em um cenário permeado pela lógica da 

reprodutibilidade massiva proposta pela revolução industrial permitiu a 

descentralização da produção de conteúdos. Dessa forma, o cidadão está incluído 

em uma longa calda de produção. 

 

A Internet e as novas tecnologias deram origem à Cauda Longa, 
transformaram o mercado de massa em milhões de mercados de nicho e 
converteram todos os cidadãos em produtores de conteúdo (ANDERSON, 
2006). Na Cauda Longa, a mídia de massa está na “cabeça”, os 
profissionais do mundo editorial de médio porte estão no “ombro”, e os 
pequenos veículos de comunicação, incluindo blogs pessoais, cada um com 
pequenas audiências, estão ao longo da cauda (OLIVEIRA, FIALHO E 
SCHMITT, 2008, p.10). 
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Essa extensa gama de produção também está intrinsecamente relacionada à 

nova recepção e absorção desse conteúdo. A ramificação da informação reforçou e 

reafirma a democracia, uma vez que a audiência se expõe ao campo informacional 

de seu interesse. Em uma era completamente inserida nas novas tecnologias a 

“mídia e os sistemas de comunicação contribuem para uma troca e circulação de 

informações vitais para as democracias modernas pelo modo como transformam a 

percepção da realidade para os cidadãos” (CARDOSO, 2007, p.194). 

Sob a perspectiva de Marques (2008), a Internet submeteu a sociedade a 

novas posturas de cidadania, haja vista a criação de novas formas de relação entre 

o Estado, a sociedade e os médias. A afirmativa da autora se alicerça a partir da 

criação de blogs, chats, fóruns on-line de discussão e o Wikipédia responsáveis por 

incluir a audiência no debate público. 

Várias vozes em um mundo globalizado. A função de intermediar os anseios 

de interesse público junto às autoridades, antes realizada indubitavelmente pelo 

jornalista, é uma barreia vencida pela sociedade, que pode dar dimensões globais a 

problemas que antes amofinavam na sua esfera local. Com isso, o cidadão reforça o 

que propões a 10ª Convenção Européia dos Direitos Humanos, com trabalhos que 

incluem o reforço da liberdade de expressão e de informação e da livre circulação de 

idéias e de informações. 

A sociedade da informação10 criou “as condições necessárias que faltavam 

para o pleno exercício das liberdades de expressão e de informação” (GONÇALVES 

apud MARQUES, 2008, p.14). Para reforçar esse novo momento, os sítios de 

produção jornalística têm espaços reservados para o conteúdo enviado pelo 

cidadão, como veremos mais à frente com o portal Globo.com, da Rede Globo de 

Comunicação. 

Se de um lado o jornalismo cidadão é um reforço à cidadania, as 

denominações destes canais merecem atenção, uma vez que tentam personificar o 

usuário produtor de informação em jornalista. Como induz, por exemplo, os nomes 

“Vc repórter”, “Repórter cidadão”, “Faça a notícia”, títulos que delimitam os espaços 

reservados ao conteúdo da audiência nos sítios jornalísticos. 

 

                                                           
10 As perspectivas propostas por Cardoso (2007, p. 102) relacionam o termo a mudança de 
paradigmas econômico fundamentada na informação. “De fato a informação parece ter substituído a 
energia como elemento central da vida econômica”.  
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Para Targino, no entanto, essas são expressões sempre contestáveis,  

 

(...) haja vista que a utilização de ferramentas disponíveis em Rede para 
que qualquer pessoa efetive comunicação pública não a converte 
instantaneamente em jornalistas, nem tão pouco seus textos em matérias 
jornalísticas (2009, p.58).  

 

Já as denominações para o fenômeno, por sua vez, também são variadas: 

cidadão-jornalista, jornalismo de fonte aberta, jornalismo participativo, jornalismo 

colaborativo e open source journalism. Neste trabalho, usaremos o termo jornalismo 

cidadão por corroborarmos com o que defende Marques, quando nega a existência 

de um cidadão-jornalista, mas sim 

 

(...) um indivíduo sem formação acadêmica na área de jornalismo com uma 
vontade enorme de participação na esfera social. Apresenta conteúdos 
informativos (de texto, imagem e som), onde exprime novas perspectivas e 
informação que, de outro modo, não teria visibilidade na esfera pública. 
Note-se que não exclui o que é produzido pelos jornalistas, mas contribui 
com textos, imagens e sons de certos acontecimentos, com maior liberdade 
na produção e veiculação de informação (MARQUES, 1008, p.18).   

 

Ainda de acordo com a autora, o fenômeno surgiu a partir da crise de 

credibilidade do jornalismo americano. “Os poderes econômicos e políticos estavam 

a dominar cada vez mais os media, pelo que se tornou necessário combater esta 

realidade” (2008, p.17). A reação dos cidadãos, agindo com manifestações sociais 

mais acentuadas, levantou o chamado “public journalism”, que “pretendia impor uma 

FIGURA 02 – Página principal do portal de notícias da globo.com: G1 
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nova agenda de opinião e se tornar o intérprete dos cidadãos quanto à hierarquia 

dos problemas e à escolha das soluções pela comunidade” (ABREU apud 

MARQUES, 2008, p.17). 

Em suma, o jornalismo cidadão ignora a polarização entre consumidor e 

produtor de conteúdo. Mas sim, fomenta uma simbiose criando, assim, os 

“prossumidores”11. O termo nasce da fusão dos verbetes produtores e consumidores 

proposto por Pavlik (apud OLIVEIRA, FIALHO E SCHMITT, 2008, p.2) ao se referir 

às pessoas que visitam sítios jornalísticos, que opinam em fóruns de discussão e 

acessam elementos multimídia, que colabora e usam das ferramentas de busca. 

Parafraseando a percepção de Salatiel (2005, p.133): “o pensamento de cada 

época se reflete em sua técnica”, dessa forma, pode se inferir que o advento das 

novas tecnologias da comunicação promoveu novas formas e modelos de 

organização social. 

Assim, com o jornalismo cidadão há uma promoção do que Targino (2009) 

propõe como figura do ciber-cidadão. Entende-se por cidadão aquele que exercita 

deveres e direitos perante o Estado; ciber, por sua vez, faz alusão ao cibernético, à 

realidade virtual, ao ciberespaço. 

Nesse contexto de cibercidadania, Harbemas (apud TARGINO, 2009, p.74) 

posiciona a tecnologia apenas como mais uma força produtiva da evolução societal, 

cujo produto básico é o conhecimento voltado essencialmente para o interesse 

humano, potencializado com a criação de perspectivas produtivas a partir da esfera 

da emissão. 

Agora, é um novo mundo, com demandas próprias de sua 

contemporaneidade. E nele, há muitas vozes em busca de um espaço público para 

opinar, publicar testemunho, trazer à tona inquietações sociais, denunciar, responder 

e debater. Nessa angulação, o jornalismo cidadão vem desterritorializar12 o modelo 

padrão de jornalismo, re-contextualizando seu território técnico e simbólico, até 

pouco tempo hegemônico, pelos sistemas/empresa de comunicação. 

Veremos, mais adiante, a anatomia dessa cibercidadania, tendo como esboço 

o portal Globo.com. Nele, o espaço “Vc no G1” tem por objetivo criar/delimitar uma 

                                                           
11 O termo é um neologismo advindo do verbete “prosumer”, do inglês, que Spyer (apud OLIVEIRA, 
FIALHO E SCHMITT, 2008, p.2) traduz para prossumidores, em português. 
12 Para Lemos (2006), toda territorialização é uma significação do território (político, econômico, 
simbólico, subjetivo) e toda desterritorialização, resignificação, formas de combate à inscrição da vida 
em um ”terroir”, linha de fuga.  
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área específica para a produção de conteúdo cívico. Não apenas material 

informacional, mas entretenimento, serviços e colaboração multimídia. 
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3. DEMOCRATIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO 

 

Quanto mais podemos livremente produzir, distribuir e compartilhar 
informação mais inteligente e politicamente consciente uma sociedade deve 
ficar 

(LEMOS E LÉVY, 2010, p.27) 
 

3.1 Internet: um livre território para liberdade de opinião? 

 

A base para o progresso de uma sociedade que se propunha democrática 

passa diretamente pelo fortalecimento da liberdade de expressão e da liberdade de 

informação. Embora distintos, são princípios complementares e que consolidam o 

direito de comunicação, garantido através da variedade de meios e da pluralidade de 

conteúdo, como argumenta Peruzzo (2002, p.8).  

Desde os tempos mais remotos, o direito à voz e à informação sempre foi um 

pujante motivo de inquietação social. Expressar o pensamento é uma premissa que 

se materializa desde os períodos rupestres, quando o homem descobriu a 

possibilidade de suportes físicos para armazenar seu conteúdo simbólico em 

códigos que ultrapassaram o tempo e hoje denunciam a memória cultural das 

primeiras civilizações. 

Em contrapartida, em alguns recortes da História, ficou notório o quanto o 

domínio da liberdade de expressão e o acesso à informação incomoda 

profundamente aos detentores do poder - os grupos de dominação: ora os nobres, 

ora a Igreja; ora os políticos e até mesmo os intelectuais. A citar, a apropriação do 

saber contido pelo crivo da Igreja Católica, no período da Idade Média. Aí, a 

sabedoria coletiva (o folclore, os mitos e tradições) e o conhecimento da esfera 

pública (a escrita, a leitura e a oratória) ficaram a mercê dos monges e amontoados 

nas bibliotecas obscuras dos mosteiros, cujo acesso restringia-se a bem poucos. 

No entanto, assim como os escribas da Mesopotâmia não imaginariam que a 

escrita e a leitura, um dia, seriam dominadas por quase toda a humanidade, os 

eclesiásticos da Idade Média também não cogitaram a retomada do conhecimento 

clássico pelos Renascentistas. Nos dois fragmentos da História, há uma nítida 

liberação do que antes havia sido oprimido: o direito à expressão e o acesso ao 

conhecimento. 
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Privados de liberdade, as pessoas aprisionadas sabem o que lhes falta, 
enquanto aqueles que podem circular e comunicar ao bel-prazer têm a 
tendência de esquecer que possuem um bem precioso. A capacidade de 
comunicar e circular está em estreita relação com a disseminação da 
liberdade (LEMOS E LÉVY, 2010, p. 43). 
 

É na tentativa de ruptura com os grupos estabelecidos de comunicação 

(conglomerados e empresas) que a Internet surge como uma panacéia de vozes. 

Mesmo que a participação da comunidade seja assegurada por espaços como “carta 

do leitor”, direito de resposta e sugestão de pautas, a presença da audiência sempre 

foi limitada nos mass media, vistoriada por pessoas munidas de preceitos 

ideológicos e econômicos dos veículos que representam. 

Os blogs, as redes sociais, os chats, os fóruns de discussão, comentários e 

os espaços colaborativos são mecanismos alternativos à audiência para assegurar-

lhes a liberdade do pensamento. 

 

O bloqueio da informação por parte do poder obrigou a numerosos grupos 
formarem seus próprios canais de expressão. Agora, a situação se inverte: 
as tecnologias de comunicação abriram os canais de uma forma que se 
torna muito difícil bloqueá-los, deixando que a informação tenha fluxo livre e 
quase irrefreável a partir destes grupos. (CAPARLLI apud CARDOSO, 
2007, p.46) 

 

Não é que a Internet anule ou negligencie os mecanismos anteriores, mas 

redefine a apropriação e difusão do pensamento, num processo que Lévy e Lemos 

(2010) denominam de ciberdemocracia. Vale ponderar que o acesso a informação, 

antes mesmo da massificação na Internet, é normativamente garantido por códigos, 

tratados internacionais e legislações. No Brasil, por exemplo, a Carta Magna garante 

em seu artigo 5º a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 

comunicação independente de censura ou licença. 

Há de se notar, no entanto, que houve uma reconfiguração, uma expansão 

das possibilidades de democracia face à cibercultura. Agora, não basta ler, ver ou 

ouvir uma informação, com a web 2.0, o internauta tem a necessidade de comentar, 

de se posicionar, de selecionar e de corrigir erros. Mas que isso, ele também 

constrói a informação13. 

No conceito de pós-massivo proposto por Lemos e Lévy (2010) encontramos 

os meandros desse novo processo. 

                                                           
13 Através da colaboração em sítios de sabedoria coletiva, como a enciclopédia Wikipédia 
(www.wikpedia.org). 
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Na estrutura massiva do controle da emissão – a indústria cultural clássica – 
a informação flui de um pólo controlado para as massas (os receptores). (...) 
O sistema pós-massivo permite a personificação, o debate não mediado, a 
conversação livre, a desterritorialização planetária (LEMOS E LÉVY, 2010, 
p. 26). 

 

As benesses de proliferação de conteúdo na era pós-massiva são tentadoras, 

e, como tal, exigem cuidados a fim de não reduzir a liberdade ao mito da 

libertinagem de vozes. O livre acesso aos conteúdos da Web, a proliferação das 

redes sociais14, os fóruns de discussões e os comentários configuram-se como um 

mega-fone que nunca é desligado e no qual todos falam. Porém, é salutar que o fato 

de todos poderem dizer, não significa poder dizer tudo. 

Mesmo garantido o espaço e o direito de se expressar – opinar - não são 

assegurados, porém, a leviandade, a má fé, a agressão por quaisquer formas. Isso 

porque a irresponsabilidade pelo uso inadequado dos aparatos de cidadania não 

estão isenta de punição imposta pelo próprio sistema. 

Dessa forma, é salutar os apontamentos de Primo quando justifica que:  

 

Não se pode supor a auto-organização grupal como um processo mágico 
que faria sempre emergir a verdade a partir de vozes espontâneas, 
legítimas, interessadas na construção de algo que é de interesse de todos e 
para seu próprio bem. Ao mesmo tempo em que a abertura para o trabalho 
coletivo pode motivar a intervenção de múltiplas vozes — antes 
prejudicadas pela imposição de um modelo massivo unidirecional —, 
vandalismos, confusões e erros de informação ou de uso das ferramentas 
(como apagamento incidental de dados) ganham também espaço. (2007, 
p.4) 

 

Se seguir a lógica das conquistas regulatórias de até então, o próprio 

processo dinâmico da humanidade irá dimensionar a urgência de uma legislação 

que agregue valor ao atual cenário da humanidade cuja cibercultura lhe é cada vez 

mais intrínseca. Foi assim com a legitimidade dos direitos à liberdade (de imprensa, 

de religião, de opinião), evidenciadas em uma primeira geração dos Direitos, como 

delimita Peruzzo (2002, p.9).  

Ou mesmo em um segundo momento, quando os sujeitos dotados de direitos 

naturais (ou morais) se viram pressionados a legislar sobre os direitos do indivíduo 

                                                           
14 Vale destacar o estrondoso sucesso que as redes sociais fazem no Brasil. Segundo as estatísticas 
apontadas pelo próprio sítio (busca realizada no ícone “sobre o orkut”, exibida no roda pé da página 
pessoal dos que mantêm conta), cerca de 50% das contas são de brasileiros. Já a Índia, país que 
aparece em segundo lugar, concentra 20% das contas, sendo seguida pelos Estados Unidos, com 
pouco mais de 1%. A busca foi realizada em agosto de 2010. 
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social (trabalho, moradia) e ainda na terceira geração dos direitos tomados pelos 

grupos humanos (comunidades) com direito a tratamento e proteção diferenciados. 

Em suma, Peruzzo categoriza a evolução das conquistas pontuando que,   

 

os direitos civis e políticos são chamados de direitos de primeira geração e 
os direitos sociais, de segunda geração. No âmbito do terceiro processo 
estão os direitos de terceira geração, que surgem na segunda metade do 
século XX. São os direitos dos grupos humanos, não do indivíduo. São os 
direitos coletivos, de um povo, uma nação, uma comunidade, das minorias 
discriminadas (grupos étnicos etc.) São direitos pelos quais se organizam os 
mais diferentes movimentos sociais ao redor do mundo. (2002, p.9) 

 

A quarta geração dos direitos, no entanto, já se manifesta. E é nela que estão 

os freios e diretrizes para o uso e acesso da Internet. E o Brasil tem um papel de 

vanguarda nesse processo ao levar ao debate público a minuta do anteprojeto de lei 

que estipula o Marco Civil da Internet no país, elaborada pelo Ministério da Justiça. 

Durante o período de debate no sitio culturadigital.com/marcocivil, onde estão 

postadas a minuta e os comentários, foram registrados mais de 37 mil acessos e 

1.700 comentários15 que serão usados para a construção do texto final, antes de ser 

submetido ao Congresso Nacional. 

Os pontos mais discutidos e opinados pelos internautas passam diretamente 

pela pergunta deste tópico. Pautado nisso, o Marco Regulatório da Internet no Brasil 

tem procurado aplicar neutralidade nas questões que tangem o anonimato na rede, 

a remoção de conteúdo e o registro de internautas, entre outros pontos. Enquanto o 

texto não é sancionado, as respostas judiciais são extraídas de outras legislações, 

ou mesmo pela Constituição Federal quando essa garante, por exemplo, a livre 

manifestação do pensamento, vetando, porém, o anonimato16. 

Na avaliação do professor da Universidade de Harvard, Willian Fisher17, o 

Marco teve como principal qualidade a identificação dos benefícios propiciados pela 

Internet, em detrimento da tentativa de limitação abusiva. Assim, a liberdade de 

expressão adentra nesse leque de benefícios. 

O Marco chega num momento oportuno, visto que o acesso é crescente, e 

por quase duas décadas de disseminação da rede, o setor jurídico brasileiro 

                                                           
15 A minuta esteve disponível no sitio para comentários entre os dias 8 de abril a 23 de maio de 2010. 
Os números de acesso e de comentários foram fornecidos pelo portal. 
16 Constituição Federal, art. 5º, inciso IV. 
17 Entrevista publicada pela revista Época na edição de 17 de maio de 2010. Confira a íntegra da 
entrevista em Anexo I 
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conviveu com a ausência de uma legislação específica para o ciberespaço, dando 

margem à incerteza em muitos casos. 

 

 

3.2 Gatekeeping: censura ou controle de qualidade? 

 

Antemão, torna-se necessário entendermos o conceito clássico de 

gatekeeper, cujo sentindo é denunciado já em sua etimologia: do inglês gate= 

portão; keeper= guardião, logo, em sua tradução literal, porteiro, “quem controla o 

fluxo dos que entram e saem” (TARGINO, 2009, p.138). 

O termo foi usado primeiramente pela sociologia, somente nos idos de 1950 

foi apropriado à comunicação com o advento da teoria da Ação Pessoal, cujo foco 

dos estudos estava no sujeito e em sua subjetividade, encabeçado pelo sociólogo 

David Manning White. 

Assim, o conceito legitima a função catalisadora de informação da qual se 

apropriou a mídia, 

 

(...) na medida em que respeita, absorve, assimila e divulga seus valores 
culturais (...) segundo os quais a produção de notícia mobiliza inventário 
discursivo pertinente àquela realidade cultural (...) para quem as estórias 
jornalísticas (retomando o contar estórias no jornalismo) tornam-se mais 
atraentes e atrativas à luz da cultura da gente. (TARGINO, 2009, p.147) 

 

Em outras palavras, o gatekeeper é o profissional responsável pela filtragem 

da informação, porém, como pondera Targino (2009), sem ser confundido com 

censura. “Na realidade, o gatekeeping incorpora procedimentos amplo de 

informação envolvendo seleção e coleta de dados, elaboração, distribuição e 

promoção de notícias” (TARGINO, 2009, p.141). 

Ainda segundo o pensamento da autora, o profissional constrói um esquema 

básico de um evento/acontecimento a fim de transformá-lo em notícia. Sendo que 

estamos discutindo sobre o tripé jornalismo, notícia e colaboração, é salutar a 

compreensão desses conceitos de forma a amadurecermos a consciência para 

entender o atual momento. 

Portanto, corroboramos com o pensamento de Targino quando entrelaça 

jornalismo e notícia: “notícia é, por excelência a essência do jornalismo” (2009, 

p.130). Quanto à profissão, já elucidamos argumentos que denunciam mudanças em 
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seu fazer.  Todavia, no tocante a notícia, sendo essa uma simbiose do jornalismo, é 

evidente que sua re-significação também é inevitável. 

Sousa diz que: 

 

[notícia são] artefatos lingüísticos que procuram representar [...] aspectos da 
realidade e que resultam de um processo de construção e fabrico onde 
interagem [...] fatores de natureza pessoal, social, ideológica, cultural, 
histórica e do meio físico/tecnológico (2002, p.13).  

 

Ou seja, a notícia tem nos acontecimentos a matéria-prima para sua 

realização nos meios jornalísticos, materializada através da linguagem (quer verbal 

ou imagética). Mesmo aí, já é visível a mudança. Ora, em consonância com os 

critérios de noticiabilidade (ver sobre no tópico 3.1), o profissional visa atender certa 

demanda de coletividade quando transmuda fato em notícia. 

Assim, o próprio cidadão pode publicizar os acontecimentos que lhes 

rodeiam, e o webjornalismo chega com esse propósito. Não há nesse fato uma 

negação ao profissional do jornalismo, mas uma reconfiguração da sua práxis. 

Nos meios de comunicação de massa tradicional (impresso, rádio e televisão) 

os veículos são pautados pelo limite de espaço e de tempo. Nisso, talvez, justifique 

a figura do gatekeeper, alguém pra escolher entre a gama de acontecimentos aquele 

que terá o status de um espaço. 

Já no webjornalismo, esse limite é desconhecido. As postagens brotam por 

todos os lados: do veiculo que produz conteúdo, mas também da audiência que 

colabora, contribui e, com isso, constrói o arsenal de informações na web. 

 

[...] online os portões estão nas mãos dos produtores de informação (no 
limite, qualquer um que publique um website com informação com potencial 
valor de notícia), bem como nas mãos do usuário final, que navegando pela 
web age constantemente como seu próprio gatekeeper [...]. (BRUNS apud 
PRIMO E TRÄSEL, 2006, p.7) 

 

E isso não é danoso. Norteando-se pela reflexão de Targino (2009, p.130), 

quando explana que “a herança de múltiplos olhares enriquece a percepção”, temos 

aí o argumento suficiente para garantir o bom uso do ciberespaço. 

Com a colaboração, novos ângulos, até então ignorados pelo profissional, 

vem à tona, bem como novas testemunhas e relatos. Expande-se a abrangência da 

informação à medida que mais pessoas enriquecem com novos dados, como 
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testemunhas oculares de um evento, além da captação de imagens e outros 

artefatos. 

Vencida a barreira do “portão”, porém, não há o que assegure a qualidade e a 

veracidade do conteúdo que surge como erva naninha. Se todos podem dizer tudo, 

em quem acreditar? A Internet arraigou o mal do século: a busca incessante por 

mais e mais informação. Porém, como selecionar o que realmente interessa? 

Esses são questionamentos que denunciam as novas funções do fazer 

jornalístico. Se, como sentencia Targino (2009, p.144) é “impossível dissociar o 

produtor da produção”, são agregados à técnica jornalística, também, novas práxis 

como o de selecionar conteúdo. 

Prática que recebe a definição de gatewatcher. Por ela, não há mais uma 

eliminação do conteúdo por falta de espaço (físico ou em tempo) como acontece nos 

meios de comunicação tradicional, mas é necessário avaliar o que deve ser 

publicado, uma vez que espaço não falta, haja vista a dimensão infinita de 

armazenamento na Internet. 

Como Primo e Träsel reforçam (2009) há uma substituição da função de 

“porteiro” (exercida pelo gatekeeper) pela de vigia (gatewatcher). O fenômeno vem 

ganhando força, e vários são os exemplos de empresas brasileiras que abriram 

espaço para a participação da audiência. 

A Agência Estado, por exemplo, abriu o espaço “FotoRepórter”18 para a 

publicação de imagens de fotógrafos amadores com material produzido a partir de 

câmeras digitais e celulares. O portal Terra19, por sua vez, foi um dos pioneiros em 

espaços que incentivam a audiência a enviar fotos e informações de interesse 

jornalístico. Já o G1, que será analisado mais detalhadamente no capítulo 3, inovou 

ao incluir debates, entretenimentos e serviços. 

 

O webjornalismo participativo abre um novo campo de atuação aos 
jornalistas profissionais, como a edição de textos enviados por 
colaboradores [...]. Outro papel que pode ser apontado é no ensino das 
técnicas jornalísticas aos cidadãos interessados em participar de 
reportagens colaborativas [...]. Outros jornalistas podem preferir a mesma 
estratégia descrita por Capparelli (1980) quanto à imprensa alternativa, 
criando suas próprias publicações (PRIMO E TRÄSEL, 2006, p. 17). 

 

                                                           
18 Conferir em: http://www.estadao.com.br/imagens/fotoreporter/index.htm 
19 http://www.terra.com.br/vcreporter 



36 

 

Como lembram Primo e Träsel, é um discurso apocalíptico profetizar o fim do 

jornalismo frente à cibercultura. Há uma nostalgia nas redações por parte de 

profissionais que não aceitam ou não interagem nesse novo cenário. Enquanto 

outros, com espírito experimentalista, vão se adequando a essa nova realidade. 

Não é censura o freio de conteúdo duvidoso. No entanto, muito ainda tem que 

ser discutido e amadurecido quanto ao que seria ideal tanto nas 

postagens/colaboração, como também nos critérios de aceitação das postagens. 

Prova disso, é o resultado de um balanço do índice de aproveitamento das 

colaborações por parte dos portais Terra, G1 e Folha de São Paulo apresentado 

pelo Knight Center for Journalism in the Americas em um Seminário Internacional de 

Jornalismo On-line20. 

Juntos, os três portais descartam, em média, 60% das colaborações. O portal 

Terra é o que mais aproveita, tendo afirmado que apenas 20% do material enviado 

não são postados. Já a Folha de São Paulo lidera a lista de conteúdos que não são 

aproveitados com a exclusão de 90% do conteúdo recebido. 

O Portal da Globo.com, o G1, por ora objeto de análise deste trabalho, 

declarou no seminário que o índice de conteúdo descartado é de 75% das 

postagens. 

O percentual de conteúdo não utilizado é significativamente alto. Embora não 

seja a intenção de estudo deste trabalho averiguar os critérios que validam a 

colaboração dos internautas, ainda sim, cabe o questionamento para trabalhos 

posteriores que busquem as causas para o desperdício das colaborações.  

 

 

3.3 Os passos para uma informação mais democrática 

 

É notório que as novas mídias criaram uma nova forma de perceber a 

realidade, como defende Cardoso (2007), conseqüentemente, surgiram novas 

formas de fruir e receber informação, cuja dinâmica do consumo e da produção 

caminha para o advento da individualização (SANTAELLA, 2003). 

                                                           
20 Os dados foram expostos pelo blog: http://herdeirodocaos.com/?tag=jornalismo, de acordo com o 
que foi apresentado pela mesa-redonda que discutia jornalismo participativo no evento. Consultado 
em: 25 de junho de 2010. 
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No entanto, partindo do que profetiza Santaella, é sabido que a projeção para 

uma sociedade mais democrática está diretamente relacionada ao domínio dos 

aparatos tecnológicos. Não apenas o entendimento das ferramentas da Internet, 

como também o domínio da linguagem que envolve a geração cibernética. 

Esses são pressupostos que passam diretamente pela garantia do acesso à 

informação. Os órgãos do Governo, por exemplo, estão cada vez mais presentes na 

Rede21, as bibliotecas on-lines crescem em projeções superiores em relação às 

bibliotecas convencionais, haja vista o adventos dos e-book’s22; informações 

pessoais alimentam um gigantesco espaço dos bancos de dados de empresas de 

serviços (concurso, cadastros virtuais e afins) etc.. 

Em suma, como relembram e salientam Lemos e Lévy,   

 

Essa conectividade transversal e planetária começa com a transformação 
do PC (computador pessoal,inicio da microinformática em 1970) em CC 
(computador coletivo com o surgimento da Internet e sua popularização nos 
anos 80 e 90) e ganha hoje novos contornos com o atual CC móvel 
(computador coletivo móvel da era das redes sem fio). Tudo comunica e 
tudo está em rede: pessoas, máquinas, objetos, cidades. É a era do que 
alguns chamam de “Internet das coisas” onde objetos os mais diversos 
passam a se comunicar conectando-se à Internet (2010, p. 46). 

 

Mais do que nunca, a alfabetização se tornou uma necessidade primeira para 

a garantia do progresso. Nações desenvolvidas, ou mesmo em desenvolvimento, já 

deveriam ter vencido o letramento (ler e escrever) uma vez que agora os esforços 

partem – ou pelo menos devem - para a erradicação da analfabetização digital. 

Desafio que se confunde com o discurso de inclusão: pessoas incluídas 

digitalmente, por conseqüente, são incluídas socialmente. 

Vencer essa barreira é solidificar a democracia da informação. É potencializar 

o que Cardoso (2007, p.313) chama de “habilidade informacional”: um “conjunto de 

capacidade requerida aos indivíduos, no sentido de reconhecerem quando uma 

informação é necessária e possuírem a capacidade de localizá-la, avaliar e utilizá-la 

eficientemente”. 

A concepção de Cardoso nos dá o nó necessário para inter-relacionar a 

democracia do conhecimento com o jornalismo cidadão. Uma vez que o advento 

                                                           
21 Um exemplo é o sítio Transparência Brasil (www.transparenciabrasil.org,br), um portal criado pela 
Advocacia Geral da União com a descrição de todos os gastos, investimentos e aplicações dos 
recursos públicos. 
22 Livros digitais. 
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deste se deve diretamente à solidificação de uma comunidade democrática. Uma 

lógica simples: o Estado precisa diminuir as barreiras às novas tecnologias; com 

mais acesso, colabora com conteúdo aqueles digitalmente alfabetizados; com a 

colaboração, legitimamos uma sociedade mais participativa, pilar de uma 

democracia. 

Um longo caminho, no entanto, ainda precisa ser percorrido. Os dados da 

pesquisa trimestral realizada pelo Centro de Estudos sobre as Tecnologias da 

Informação e da Comunicação (CETIC)23 mostram que assimetria social e de acesso 

ainda é alarmante no Brasil. 

Quando o utensílio é a televisão, a Proporção de Domicílios que Possuem 

Tecnologias de Informação e Comunicação paira os 98% dos lares brasileiros. Em 

contrapartida, quando se trata de computadores, apenas 34% dos lares urbanos tem 

um computador de mesa, em contraponto, aos 11% das casas do perímetro rural. 

A marginalização é ainda maior em relação aos que possuem um computador 

portátil. Apenas 2% dos lares da zona rural tem um notebook, por exemplo; 

enquanto na zona urbana essa cifra não ultrapassa os 5%. 

Esse desequilíbrio também se acentua quando analisamos a distribuição 

desses equipamentos por região. Nos lares do Sudeste e o Sul, respectivamente, o 

computador de mesa está presente em 42 e 36% das residências contra 17 e 13% 

nas regiões Nordeste e Norte, respectivamente. 

Se o computador ainda é um utensílio da elite, o acesso à Internet não passa 

de um mecanismo abstrato para muitos. Segundo o levantamento da Cetic.br, a rede 

só chega em apenas 24% das residências urbanas, em um desequilíbrio alarmante, 

quando o instituto aponta que apenas 6% dos lares rurais estão conectados. 

Se a divisão for por região, mais uma vez se concretiza a urgência de 

políticas públicas que descentralizem o acesso. Apenas 33 e 29% dos lares da 

região Sudeste e Sul, respectivamente, tem acesso à Internet. No topo dessa 

pirâmide, voltam a aparecer o Norte e o Nordeste, cada uma, com apenas 10% de 

lares conectados. 

Os números de acesso às ferramentas, porém, não são consonantes com a 

participação. Embora o acesso a tecnologias como o computador ainda seja 

                                                           
23 Dados referentes ao balanço de setembro a novembro de 2009, coletados no sítio www.cetic.br 
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limitado, a pesquisa do Cetic.br aponta que a participação dos que já estão incluídos 

na geração cibernética é sólida. 

Entre os que tem a ferramenta, mais da metade do público entrevistado pelo 

instituto, 58%, responderam que acessam diariamente à Internet ou, 30% deles, pelo 

menos uma vez por semana. Outro critério que chama a atenção é a relação entre 

tempo de acesso e o nível de letramento. 

O acesso diário à Internet é uma rotina na vida de 78% da população com 

nível superior. Quanto mais baixa a escolaridade, também cai o tempo de acesso: 

passam diariamente pela Internet 57% dos que concluíram o nível médio; e apenas 

46% dos que atingiram o nível fundamental de escolaridade. 

A maior parcela dos que buscam a Internet é para se relacionar com outras 

pessoas. O Cetic.br aponta que em 79% da população, o acesso é para 

enviar/receber e-mails ou, em 70% dos casos, para troca de mensagens 

instantâneas. A participação em discussões e fóruns limita-se à tímida cifra de 12% 

dos que navegam. 

Vale salientar que a participação com essa finalidade é proporcional ao nível 

de escolaridade dos internautas. O público cativo em discussões e fóruns com nível 

superior é de 25%. Embora pareça uma cifra acanhada, essa é duas vezes maior 

que o público com nível médio, com a presença de penas 10% deles. A situação, 

porém, se alarma com a participação de apenas 6 e 2% da população com nível 

fundamental ou analfabeta, respectivamente. 

O discurso da urgência em difundir o acesso parece caduco, de tão repetido 

que é. Porém, com base nos dados do Cetic.br, pode-se ratificar a sua urgência 

enquanto elemento basilar para a solidificação da cibercidadania. 

Murdock (apud CARDOSO, 2007, p.315) elenca três argumentos de como o 

ciberespaço contribui para o exercício da cidadania. Conforme ele, o primeiro 

consiste na oferta de informação, o que resulta num aconselhamento dos direitos do 

cidadão; segundo, o acesso a um vasto conjunto de informação potencializando a 

pluralidade do debate sobre diversos assuntos; em terceiro, a possibilidade de 

expressão que os meios oferecem aos cidadãos. 

A filósofa Marilena Chauí traz da noção grega de cidadania a concepção para 

esse novo contexto do jornalismo. Conceitua ela: 

 



40 

 

[cidadania] onde o exercício da isegoria equivale à dimensão pública da 
participação dos homens na vida social e política mediante debates sobre 
questões de interesse geral, que transformam a polis em fórum de 
deliberação e decisão política. No caso do jornalismo o exercício da isegoria 
corresponde ao espaço destinado à voz dos leitores. (apud TARGINO, 
2003, p.51)  

 

A filósofa vai além e propõe três tempos que, segundo ela, evidenciam os 

anseios dessa nova democracia. O primeiro, a isegoria, diz respeito ao direito à 

informação e à liberdade de expressão (opinião). 

 

Na Grécia antiga essa fase se dava nos debates em praça pública; já no 
jornalismo através da participação. Na polis, a isegoria é deliberativa para 
os cidadãos, na mídia, é só uma forma de expor idéias e manter a 
aparência democrática da mídia (TARGINO, 2007, p.52). 

 

O segundo tempo, o da opinião pública liberal, dá-se no instante da defesa 

dos interesses públicos por meio da classe empresarial, ou seja, na linha editorial, 

por exemplo, está contido o interesse que se julga público nas pautas do jornal, 

porém, defendem o interesse particular da empresa. 

Já o terceiro tempo é delimitado pela tentativa de reproduzir a realidade do 

mundo através da objetividade. A autora chama ainda a atenção para a 

diferenciação entre opinião e opinião na isegoria: “opinião varia de acordo com o 

tempo, espaço e personalidade. Já a opinião na isegoria é configurada pelo 

contraditório e o confronto” (CHAUÍ apud TARGINO, 2007, p. 52). 
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4. “Vc no G1” 

 

Vivemos num mundo onde as notícias assumem um caráter quase 
instantâneo e onde a diversidade de contextos de informação é a regra. 

(Cardoso, 2007, p. 111) 

 

4.1 A ergonomia do “Vc no G1” 

 

A fim de elucidar o propósito do estudo do jornalismo cidadão iremos tomar 

como objeto de análise as manchetes da página principal do espaço “Vc no G1”, 

destinado à postagem de conteúdo enviado pelos internautas ao portal de notícias 

da Globo.com. 

Para melhor compreensão do objeto, é salutar a sua contextualização. O “Vc 

no G1” é o espaço destinado à publicação de conteúdos enviados pela audiência ao 

portal de notícias www.g1.com.br. O G1, que está hospedado no portal da 

globo.com, é, por sua vez, a investida das Empresas Globo LTDA no ciberespaço. 

O portal mantém um profissional específico para selecionar e avaliar o 

material enviado pelos internautas, cumprindo assim, a função de editor. Dessa 

forma, o fenômeno da colaboração é tratado pela Globo.com como uma de suas 

editorias, ocupando o mesmo patamar de tradicionais editorias destinadas à Política, 

Cotidiano, Cultura, Esporte etc.. 

A escolha do “Vc no G1” para análise deve-se ao seu formato mais dinâmico, 

não se limitando apenas à publicação de notícias, como acontece com a grande 

maioria dos portais que adotaram o jornalismo participativo e publicam apenas 

conteúdo noticioso. Embora as notícias ocupem o destaque da página principal e 

sejam elas o foco dessa análise, no sítio há também o fornecimento de serviços e a 

participação através de links destinados ao entretenimento. 

A citar, o link “Sócia”, no qual o/a internauta envia uma foto que evidencie a 

sua semelhança biotípica com um artista ou celebridade. Ou ainda com envio de 

conteúdo produzido por brasileiros que estejam fora do país. No espaço “Brasileiros 

no exterior”, aceitam-se fotos, vídeos e textos com relatos de situações inusitadas 

fora do Brasil. 

As possibilidades de participação vão muito além, sendo, inclusive, criadas de 

acordo com pautas sazonais. Como, por exemplo, o evento da copa do mundo de 

futebol que gerou a página “Copa na África”. Nela os internautas enviavam desde 
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fotos da decoração verde e amarela das ruas das cidades brasileiras, até vídeos de 

torcedores brasileiros que foram assistir aos jogos do mundial sediado no continente 

africano. 

Outro ponto positivo do “Vc no G1” é a sua função de prestação de serviço 

alimentado através do conteúdo da audiência. Os internautas podem acompanhar a 

previsão do tempo, o fluxo do trânsito nas principais rodovias do país tendo como 

base a postagem de outros internautas. À titulo de ilustração, cabe aqui a postagem 

“Protesto”, do dia 02 de junho de 2010, na qual os internautas enviavam fotos e texto 

comentando como estava o fluxo da BR 324, na Bahia, interditada depois da 

queimada de pneumáticos usados por manifestantes. 

Mesmo que o conteúdo não tendo sido produzido por profissionais, a 

disposição das postagens obedece a um layout tradicional com elementos como 

olho24, chamada/título25, manchetinha26, foto e legenda27. Porém, incrementadas por 

recursos próprios da rede como fotoslides, infográficos, vídeos e hipertextos, 

podcast. 

Outro diferencial do “Vc G1” está na sua boa ergonomia. Mesmo ainda 

havendo muita discussão quanto aos recursos de leitura e disposição das páginas 

virtuais, as páginas da Globo.com adequam-se aos princípios recomendados ao 

webjornalismo. De acordo com Targino (2009, p.57), eles são: interatividade, 

hipertextualidade, convergência de mídias, tratamento personalizado, dinamicidade, 

além, da busca pelo lucro. 

Como pode ser observada na imagem da próxima página, a interatividade se 

evidencia na própria essência do espaço: a colaboração. Já a hipertextualidade 

aparece na lincagem de hipertextos distribuídos na tessitura do texto, que pode ser 

encaminhado tanto para outro texto, como também para vídeo e/ou fotos. A 

disposição de todo o material, como mencionado anteriormente, atende a requisitos 

específicos do webjornalismo sendo apresentada em lista como “últimas notícias”, 

“galerias de fotos” e “veja todos os produtos” 

 

 

                                                           
24 Palavra-chave usada acima do título sendo do mesmo campo semântico do conteúdo da 
postagem. 
25 Ou título do conteúdo. 
26 Pequeno resumo de apresentação da matéria 
27 Discrição da foto. 
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A dinamicidade, por sua vez, evidencia-se com as várias possibilidades de 

postagens, indo desde conteúdo noticioso, a prestação de serviço, entretenimento, 

além da multimidialização (foto, vídeo, áudio e texto) do conteúdo.  

Por fim, o princípio da busca do lucro apontado por Targino (2009) também é 

notório na página do G1 através do link “globoshopping” e dos anúncios publicitários. 

Aliás, quanto a esse último princípio, a pesquisadora Benetti (2008) classifica como 

paradoxal, uma vez que jornalismo, independente do suporte, trata de uma função 

pública, porém, que passou a ser executada pelo setor privado, desde sua inserção 

ao campo empresarial. 

Qualquer internauta com simples domínio da linguagem e das ferramentas da 

Internet pode enviar seu material, que será submetido à apreciação da equipe de 

profissionais da Globo.com. Para isso, basta clicar em um dos vários links 

distribuídos estrategicamente pela página principal do “Vc no G1”. 

Logo abaixo da principal chamada, por exemplo, em vermelho, há o link 

“Participe do “Vc no G1”, o mesmo acontece abaixo da principal foto, onde a frase 

aprece ainda em um banner indicando que o internauta pode enviar sua notícia em 

texto, foto ou vídeo. No total, apenas na página principal do portal podem ser 

encontrados quatro links que incitam o envio de conteúdo. 

Ao clicar em um deles, o internauta deve enviar seu material conforme o 

padrão apresentado pela empresa (veja abaixo imagem da página do formulário de 

envio de conteúdo para “Vc no G1”). Nele, o título do conteúdo deve ser 

Figura 03 – Página principal do espaço “Vc no G1” destinado ao jornalismo 
colaborativo no portal de notícias da Globo.com 
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apresentado em até 80 caracteres, em seguida escolher entre as treze editorias na 

qual a postagem será armazenada (Brasil, economia, negócios, Política, Mundo, 

ciência & saúde, vestibular & educação, SP, RJ, Planeta Bizarro, Tecnologia, 

Música, Cinema). 

Antes de realizar o envio do conteúdo, no entanto, é necessário indicar o tipo 

do conteúdo entre as opções “Apenas texto”, “Texto e foto” e/ou “Texto e vídeo”. O 

texto não pode ultrapassar a quantidade de 2.500 caracteres (equivale a 

aproximadamente uma página e meia do Word, em Arial, tamanho 12). 

Já o conteúdo das postagens aborda assuntos diversos, indo desde a 

revitalização de um rio, flagrantes de acidente e até mesmo atos irresponsáveis, 

como uma foto que mostra um grupo de adolescentes pegando carona na traseira 

de um ônibus (02 de junho de 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesmo considerando relevante a diversidade de conteúdo postado no “Vc no 

G1”, tendo sido, inclusive, pré-requisito importante para a escolha do objeto, este 

Figura 04 – Página para o envio de notícia ao “Vc no G1” 
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trabalho irá deter-se, apenas, na análise dos valores-notícias do conteúdo noticioso 

do “Vc no G1”. Isso porque o objetivo dessa análise é averiguar o que ganha o 

status de notícia no jornalismo participativo. 

Isso se torna relevante uma vez que o conteúdo é produzido por cidadãos que 

não detêm conhecimentos específicos da profissão, tanto de cunho teórico quanto 

técnico. Encontrar as respostas para essas questões ajudará a melhor demarcar os 

espaços de cada um dos pólos desta nova fase pela qual passa o jornalismo: de um 

lado os jornalistas e, no outro extremo, os cidadãos-repórteres. 

Assim, sendo a notícia, por excelência, o principal produto do jornalismo, cabe 

aqui sua significação a fim de melhor percebê-la no corpus analisado bem como 

demarcar sua fronteira em relação ao leque de conteúdo exposto no “Vc no G1”. 

Para derrubar a barreira entre notícia e o que seja informação jornalística, 

Lage (2008) propõe que ambos os conceitos sejam claramente delimitados com o 

intuito de diminuir turva fronteira que polariza os dois fenômenos. Segundo ele, 

informação jornalística tem sentido peculiar, podendo ser confundido com uma 

reportagem, mas também assumindo características de uma crônica, artigo ou 

crítica. 

 

Não é apenas a estruturação de dados convenientemente tratados, como 
na informática ou na inteligência militar que opõe informação (relato 
consistente, envolvendo análise) a informe (relato episódico). É mais que 
isso: é a exposição que combina interesse do assunto com o maior número 
possível de dados, formando um todo compreensível e abrangente (LAGE, 
2008, p. 112). 

  

Em contrapartida, por notícia o autor entende por formato que parte do 

rompimento ou mudança na ocorrência dos fatos, pressupondo uma “apresentação 

bem mais sintética e fragmentária” (2008, p.113) dos fatos e eventos do cotidiano. 

Para Lage (2008, p.114), essa distinção pode ainda ser evidenciada em 

quatro pontos: (1) notícia trata-se de um fato, acontecimento com elementos de 

ineditismo, intensidade, atualidade e proximidade; já a informação trata-se de um 

assunto determinado ou não por fato gerador de interesse; (2) a notícia independe 

do jornalista, a informação decorre de uma “visão jornalística” dos fatos; (3) ambas 

contem graus diferentes de profundidade: notícia geralmente é mais curta; a 

informação é mais aprofundada; e (4) a notícia típica é da emergência de um fato 



46 

 

novo; a informação típica dá conta da situação momentânea em determinado campo 

do conhecimento. 

Em suma, a reflexão de Lage pode ser corroborada e sintetizada pela 

concepção apresentada pela pesquisadora Ponte (2005) ao resumir que para algo 

ser notícia “contribui, sobretudo a raridade do material relatado ou seu interesse 

humano, num registro pautado pelo conhecimento de um sentido da notícia difícil de 

explicar, de intuição do que é uma boa história”. (PONTES, 2008, p.180, grifo do 

autor) 

Para tanto, depois de vencida a revisão bibliográfica – apresentada nos 

capítulos anteriores – constituído uma fase necessária para a melhor compreensão 

do fenômeno em curso, além de se tratar da “técnica utilizada na apresentação de 

um trabalho acadêmico, como na apresentação final de um trabalho no final de uma 

disciplina” (STUMPF, 2008, p.51), bem como apresentada a contextualização do 

objeto, torna-se necessário a compreensão do método desta análise. 

A análise de conteúdo é o método que melhor se adéqua aos objetivos desse 

estudo, haja vista seu potencial para “fazer inferências sobre seus conteúdos e 

formatos enquadrando-os em categorias previamente testadas, mutuamente 

exclusivas e passíveis de replicação” (LAGO E BENETTI, 2008, 126-127) sob o 

objeto estudado. 

 Todavia, a análise de conteúdo será trabalhada em consonância com o 

método dedutivo por se tratar de uma abordagem baseada na fundamentação de 

leis ou teorias gerais para a ocorrência de fenômenos particulares. Em outras 

palavras, pretende-se averiguar o que se torna notícia no espaço reservado à 

participação dos internautas no portal da Globo.com tendo como parâmetro os 

critérios de noticiabilidade. 

Dessa forma, faz-se necessária a delimitação específica em tempo e espaço 

do material colhido a ser analisado, uma vez que a consciência do conteúdo das 

postagens implica diretamente no resultado desta análise. 

Em contrapartida, para assegurar o máximo de impessoalidade quanto à 

delimitação do corpus da análise, selecionamos um “período virtual”, coincidente 

com a realização desse trabalho. Conforme sugere Bauer (LAGO E BENETTI, 2008, 

p. 131), entende-se por essa técnica a seleção de um período cujo cada recorte é 

selecionado em períodos subseqüentes. 
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Ou seja, para esta análise criamos uma “semana virtual” que vai de segunda 

a sexta-feira. Sendo que o conteúdo do primeiro dia da análise foi extraído da 

primeira segunda-feira do mês de maio (03/05/2010); o segundo dia foi extraído da 

terça-feira da segunda semana do mês (11/05), o terceiro dia, é a quarta-feira da 

terceira semana (19/05) e assim por diante até obtermos a quinta-feira (27/05) e a 

sexta-feira (02/06). 

Muito se discute sobre a eficiência da Análise de Conteúdo, haja vista seu 

caráter híbrido quanto às técnicas quantitativas e qualitativas. Embora parte dos 

teóricos proponha a simbiose de ambas, a quali-quantitativa, esse trabalho, no 

entanto, irá se concentrar apenas na análise qualitativa. Isso porque o importante 

para alcançar o sucesso dos objetivos elencados é apenas promover uma revisão 

bibliográfica, ilustrada, obviamente, quanto ao tema da monografia. 

Lago e Benetti (2008, p.128) argumentam que a Análise de Conteúdo deve, 

acima de tudo, se apoiar em dois pilares: a lógica e a observação. Em suma, esse é 

o proposto nesta reflexão quando se propõe a catalisar a discussão do jornalismo 

cidadão como um processo lógico contemporâneo; bem como despertar suas 

nuanças por meio da observação em exemplos. 

Entre os dias elencados, foram contabilizadas 35 colaborações postadas na 

página principal do “Vc no G1”. Em todos os dias, uma delas ganhava destaque com 

foto na chamada enviada pelos internautas. Esse montante será analisado de 

acordo com os princípios dos valores notícias. 

 

 

4.2 Valores-notícias no jornalismo cidadão 

 

Para compreendermos o que vira notícia no “Vc no G1”, pretendemos uma 

análise sob a prerrogativa dos valores de noticiabilidade. No campo profissional, o 

jornalista absorve na sua rotina a produtividade, a sagacidade e a sutileza para 

perceber a importância e a consistência dos fatos enquanto possibilidade de se 

tornar noticiável. 

Porém, longe dessa rotina, qual a percepção do cidadão quanto aos inúmeros 

acontecimentos que o cercam? Por valor-notícia, partiremos da perspectiva de 

Targino (2009, 148), quando afirma que, “a noticiabilidade configura-se, portanto, 
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como resultado de negociações com o fim de definir a parcela íntima de fatos que se 

transformarão em notícias entre mil possibilidades”. 

Assim,  

 

os valores-notícias são mais que uma listagem de atributos da notícias, 
combinados ou combináveis. Operam como estrutura de retaguarda social, 
profunda e escondida, e requerem um conhecimento consensual sobre o 
mundo (PONTE, 2005, p.192)   

 

Vários são os pesquisadores que elencaram critérios que normatizem a 

transmutação potencial de acontecimentos do cotidiano em notícia. Pereira Júnior 

(2006), por exemplo, elenca 11 critérios que se misturam e confundem-se entre si. 

Já Traquina (2005) incorpora 22 itens que partem da acepção do substantivo, ou 

seja, a avaliação do evento em si, e a seleção, que, em suma questiona o porquê da 

escola dessa e não daquela notícia. 

Para esta análise, todavia, iremos nos valer da acepção dos pesquisadores 

noruegueses Galtung e Ruge, que, nos anos 60, estudaram os critérios de 

noticiabilidade sobre a cobertura da crise política internacional. A escolha se deve a 

sua melhor descrição sobre cada critério e a aplicação mais consistente sobre os 

fatos do cotidiano. 

Vale salientar a necessidade de atualização da pesquisa de Galtung e Ruge 

uma vez que o contexto histórico é outro. Aqui, iremos aplicar sua teoria a um novo 

suporte, a Internet que, por si, alterou a noção de tempo e espaço nas rotinas 

produtivas. 

Em contrapartida, devido à incipiência da rede, daí a justificativa para a 

escassez de pesquisas que a aborde para análise, iremos apropriar o estudo do 

pesquisador ao objeto, por ora, estudado. 

No total, eles elencaram 10 princípios que norteiam a loteria de fatos em 

notícias. São eles (GALTUN E RUGE apud PONTE, 2005, p.194-215) 

 

• Tempo do acontecimento 

Traduz a quantidade de tempo necessária para que um evento tenha 

visibilidade e adquira significado. De acordo com os pesquisadores essa noção de 

tempo é imaginária, sendo, portanto, pautada por um imaginário de criação de um 

sentido de atualidade, sob a referência do “aqui” e “agora”. 
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Ainda de acordo com eles, há uma tendência simplista na cobertura 

jornalística para a concentração no evento em si, a sua construção enquanto 

fatalidade, em detrimento da sua contextualização.  

 

• Amplitude e clareza 

“São características facilitadoras da percepção” (p.196). “Amplitude” está 

relacionada ao superlativo, à primazia do maior, do mais negativo ou do mais 

violento. Já por “clareza” entende-se a ausência de condicionantes, adversativas ou 

concessivas, na apresentação de uma história com fatos claros e fontes explícitas. 

É na amplitude que se encontra os princípios de disposição do material. Pois 

ela é, “nessa medida, um valor notícia também da ordem de apresentação, pela 

marcação de lugar que uma determinada matéria disputa em relação a todas as 

outras” (p.198-199) 

 

• Significância 

“Assinala a interpretação do acontecimento num quadro cultural do leitor” 

(p.199) sendo a base de critérios articulados em torno da importância e do interesse 

das notícias. 

Para Wolf (apud PONTES, 2005, p.200), a “importância” enfatiza a dimensão 

coletiva do acontecimento, variando de acordo com: (1) o grau e o nível hierárquico 

dos envolvidos; (2) o impacto sobre a nação e o interesse nacional; (3) a quantidade 

de pessoas envolvidas; (4) a relevância do acontecimento. 

Já por “interesse”, o pesquisador aponta como um critério compósito e aberto 

à subjetividade, referindo-se às “notícias que procuram dar uma interpretação de um 

acontecimento baseada no interesse humano” (p.200). 

 

• Consonância 

 Nesse quesito, evidencia-se o faro jornalístico, uma vez que rege sobre a 

coincidência ou compatibilidade entre o que se percebe e o que espera perceber. 

Para Galtung e Ruge, essa expectativa se dá na ordem da previsão e do desejo. 

Ou seja, para os autores, essas notícias vêem com normas, valores e atitudes 

socialmente partilhadas, munidas por “títulos sensacionais e ilusórios, um 
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vocabulário melodramático, uso genérico do plural, técnica de reportar os mesmos 

incidentes de diferentes maneiras” (p.206). 

 

Contrariando a representação do registro jornalístico “factual” como forma 
verdadeira de informar enquanto relato depurado e seguindo rotinas claras 
sobre algo que aconteceu. (...) Para o imaginário realista da informação e a 
sua observação distanciada e rigorosa dos fatos objetivos. (GALTUN E 
RUGE apud PONTE, 2005, p.207) 

 

• Imprevisibilidade 

Para definir este critério, os autores alegam que o que acontece de forma 

institucionalizada, repetidamente e sem intervalos não é tão atraente quanto à 

quebra desse continuo. Para eles, o imprevisível se justifica através do inesperado e 

do raro. 

Porém, vale ressaltar que por inesperado não se compreende apenas o que 

foge ao controle dos jornalistas, mas também, a novidade com que um conteúdo é 

apresentado “à capacidade de surpreender, de se diferenciar da concorrência e ao 

marcar pontos na competição na definição de uma agenda pública” (p.209). 

 

• Continuidade 

Entende-se pela “conservação pelo qual algo que se instalou como notícia 

tende a permanecer em agenda ainda que perdendo amplitude” (p.210). 

 

• Relação com elites 

Diz respeito ao impacto que as atitudes, decisões e ações das elites, quer 

nações ou pessoas, repercutem nas atividades do âmbito não elitizado. 

 

• Personalização 

Targino (2009, p.147) comenta que o oficio de contar estórias jornalísticas 

tornou a profissão mais atraente à luz da cultura da audiência. Partindo desse 

pressuposto, Galtung e Ruge conceituam o critério de “personalização” como a 

apresentação da notícia em torno de sujeitos, por estar mais próxima dos 

imaginários de conhecimento histórico. 

 

• Negatividade 
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Para os autores, alguns dos critérios supracitados facilitam a compreensão da 

negatividade das notícias. Primeiro porque, para ele, “as notícias negativas são mais 

inesperadas que as positivas” (p.214). 

“A negatividade pode também ser mais consoante e menos ambígua no 

sentido de ser reconhecida socialmente, havendo menos consenso sobre o que é 

um evento positivo” (GALTUN E RUGE apud PONTE, 2005, p.214). Ganham 

destaque sob essa óptica as notícias polêmicas e sensacionalistas. 

Embora a compreensão de cada um desses critérios seja de fácil absorção, 

muitos deles são híbridos e a fronteira entre limiares é tênue. Uma mesma notícia 

pode ganhar destaque por atender um ou mais de uma dessas exigências, bem 

como o contrário. 

 

 

4.3 O que vira notícia? 

 

A periodicidade possui uma estreita ligação com a produção jornalística. Para 

o webjornalismo, como já mencionado anteriormente, a noção de tempo e espaço 

foram substancialmente alteradas ganhando o contorno do jornalismo on-line. Têm 

maiores condições de receber destaque no espaço “Vc no G1” acontecimentos onde 

o cidadão tenha flagrado o evento, seja uma testemunha ocular. 

Das 35 notícias postadas entre os cinco dias colhidos, aproximadamente 22% 

delas, o que equivale a oito notícias, continham no título, manchete ou no olho da 

página principal palavras como “flagra” ou “registro” fazendo menção ao fato do 

internauta ter presenciado e registrado o evento. 

A principal notícia do dia 19 de maio (quarta-feira), por exemplo, é um 

flagrante. Com o título “Crianças “pegam carona” na traseira de ônibus em SP”, o G1 

destaca o episódio de crianças constantemente se conduzirem pelo centro da cidade 

se agarrando nas ferragens dos ônibus. O portal chama atenção, na manchetinha, 

para a astúcia da internauta em ter filmado o episódio: “Internauta filma menores 

brincando em situação de risco no centro da cidade”. 

Alguns flagrantes, no entanto, são usados para endossar denúncias. Os 

internautas fotografam ou filmam o evento como forma de provar o episódio. Ainda 

no dia 19, outra notícia colaborativa denuncia carros de autoescolas estacionados 

irregularmente. Na notícia “Carros de autoescola estacionam em fila dupla no Rio de 
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Janeiro”, a edição do G1 deu destaque ao fato do colaborador ter registrado a 

infração em dois locais diferentes da cidade carioca. Para isso, a manchetinha dizia: 

“Internauta fotografa Copacabana e Flamengo”. 

Outros flagrantes partem pelo princípio da imprevisibilidade. Também nesta 

mesma quarta-feira, 19 de maio, no Rio Grande do Sul, um internauta estava nas 

proximidades de um acidente inusitado, que acabou ganhando destaque na Internet. 

O colaborador registrou o momento em que uma carreta perdeu o controle e colidiu 

com um trem depois de ter invadido a linha dos trilhos. Por fim, no mesmo dia uma 

quarta publicação de colaboração também foi um registro, no caso, os internautas 

fotografaram o trabalho de equipes na operação intitulada “tapa buraco”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Já as matérias denunciativas também recebem significativo espaço no portal. 

Nos dias apurados, quatro delas (11% do total) tem esse teor. Vale destacar, que, 

embora alguns flagrantes sejam usados como mecanismo de validação das 

denúncias, eles – os flagrantes - não se limitam apenas a esse recurso. Uma vez 

que, nem todos os flagrantes, necessariamente, têm teor denunciativo, bem como 

nem todas as denuncias são munidas de um registro. 

Como acontece, por exemplo, na postagem da operação tapa-buraco, citada 

acima. Embora o portal tenha publicado-a destacando o registro fotográfico, ela não 

FIGURA 05 - Página principal do “Vc no G1”, dia 19 de maio (quarta-feira). 
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se trata de uma denúncia. Diferente do que acontece com a postagem “Turistas e 

ingleses tomam espaços verdes da cidade” (27/05), que denuncia a construção 

imobiliária em áreas verdes da cidade de Londres. Nessa situação, mesmo sendo 

uma denúncia, o colaborador dispensou o registro fotográfico e se limitou a 

descrever o problema, apenas, em texto. 

Assim sendo, embora denúncia e flagrantes sejam complementares e, às 

vezes, as notícias se enquadrem em mais de uma categoria, elas não são 

intrinsecamente dependentes. 

Retomando as manchetes e a categorização proposta por Galtun e Ruge, em 

meados de maio, problemas no tráfego aéreo do continente europeu ganharam 

destaque no noticiário nacional. O portal de notícias da Globo.com, logo destacou, 

com foto, na sua página principal, informações repassadas por internautas que 

estavam nos aeroportos.  

No dia 11 de maio (terça-feira), a manchete “Vc no G1: no caos, companhia 

aérea faz bilhete à mão na Irlanda” chama atenção da audiência para a colaboração 

de cidadãos vítimas do caos e que estavam recebendo a marcação de seus bilhetes 

aéreos à mão. 

Ainda na mesma terça-feira, uma árvore grande também entrou na edição do 

dia. Segundo a chamada, “arvore de grande porte preocupa moradores em 

Ceilândia”, a notícia evidencia através da foto enviada pelo colaborador que, no 

Distrito Federal, os galhos e as folhas da planta estavam se espalhando pela fiação 

elétrica chamando atenção para a necessidade de podá-la. Evidencia-se, aqui, um 

exemplo de denúncia. 

A “significância” foi o valor-notícia mais evidenciado entre os cinco dias. Seis 

postagens tiveram um caráter abrangente quer pelo número de envolvidos, ou 

mesmo pela abrangência espacial do acontecimento. 

A principal chamada do dia 11 de maio, por exemplo, destacou na 

manchetinha a quantidade de pessoas atingidas no episódio. O conteúdo intitulado 

“Professores do Estado entram em Greve no Pará”, aponta que mais de 800 mil 

alunos lotados na rede estadual de ensino ficaram sem aula naquela semana. Nesse 

caso, o status de noticia da postagem se legitima pela quantidade de pessoas 

envolvidas, como propõe Wolf. 

Já na matéria do caos aéreo, em 11 de maio, a dimensão do acontecimento – 

significância - também foi um valor-notícia determinante para a inserção da 



54 

 

postagem pelo G1. Isso porque um dos fatores evidenciados na manchetinha é 

novamente a quantidade de pessoas envolvidas. Segundo o texto da chamada , 800 

pessoas receberam o bilhete à mão. 

Na segunda-feira, 3 de maio, outro destaque da página principal do G1 deve-

se a colaboração de um internauta, cujo conteúdo das postagens abarca, mais uma 

vez, um número significativo de pessoas envolvidas no episódio. Embora não 

explicite números, a manchete declara que “Estudantes protestaram na Casa da 

Cidadania, em Feira de Santana” contra o projeto de lei da Bahia denominado 

“Toque de acolher”. 

Retomando o valor notícia de “tempo do acontecimento”, proposto por Gultun 

e Ruge, quatro (11%) das notícias analisadas tem um comprometimento direto com 

a noção de tempo do acontecimento. 

A notícia cuja foto ganhou a principal chamada no dia 02 de junho, sexta-feira, 

refere-se ao registro de um protesto no qual a postagem destaca a localização 

tempo e espacial do episódio, evidenciada pelo título “Manifestantes queimam pneus 

e fecham BR 324 na Bahia”. 

Já na quinta-feira, 27/05, o tempo volta a ser critério para uma das postagens 

que destacava os últimos preparativos da solenidade de reabertura do Teatro 

Municipal do Rio de Janeiro. No dia que antecedeu a festa, o G1 fez questão de 

informar tudo que antecedia o cerimonial, reportando tudo que acontecia como uma 

espécie de contagem regressiva para a solenidade. Tanto que as fotos de uma 

internauta ganharam a seguinte chamada no espaço “Vc no G1”: “Teatro Municipal 

do Rio recebe últimos retoques. Internauta registra limpeza do prédio”. 

A reserva de informação sobre o mundo dos artistas e das celebridades 

também tem a sua parcela garantida nos espaços colaborativos, assim como na 

produção cujo conteúdo é alimentado por profissionais. Essas postagens 

enquadram-se na “personalização” enquanto critério de valor-notícia defendido pelos 

autores Galtun e Ruge. 

Exemplo disso são duas postagens do dia 03, segunda-feira. Uma delas 

versa sobre o desfile dos personagens infantis Mickey e sua turma pelas avenidas 

da cidade de Salvador, com título “Personagens da Disney fazem parada pela 

capital baiana”. O personagem da Disney dividiu ainda o noticiário do mesmo dia, no 

“Vc no G1”, com uma celebridade da terra baiana. 
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No recurso “últimas notícias”, também postadas no dia 03, o bloco de 

micareta animado pela cantora infantil Carla Perez foi noticiado por internauta. 

“Bloco de micareta da Carla Perez participa da micareta em Alogoinhas, na Bahia”, 

manchetou o portal. 

É muito comum acompanharmos a cobertura de um caso pela mídia 

atravessar semanas. Depois da primeira notícia, o desenrolar dos acontecimentos 

passam a ser reportados em, no jargão da profissão, suítes. Ou seja, sucessivas 

matérias sobre os novos acontecimentos do episódio. 

No webjornalismo, no entanto, esse fenômeno se confunde com a 

necessidade que o formato tem de constantes atualizações. Se o jornal impresso 

tem um intervalo de 24 horas para apurar, selecionar e escrever sobre os pontos 

mais importantes do fato, o telejornal, por sua vez, faz o mesmo percurso, mas para 

catalisar tudo em poucos minutos no jornal que vai ar à noite, por exemplo. 

A continuidade na cobertura de um evento é uma necessidade que a 

audiência tem em acompanhar o desfecho de certos episódios. No jornalismo on-

line, isso também acontece, sendo que as novas informações de um caso não são 

guardadas por grande intervalo de tempo, mas postadas assim que a novidade na 

cobertura acontece. 

Assim como o G1 cobriu todos os preparativos que antecederam a festa de 

reabertura do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, detalhes do dia seguinte também 

ganharam destaque. A citar: no dia 02 de junho, a publicação da colaboração de 

uma internauta dando conta de que o Teatro havia amanhecido limpo após a festa 

foi notícia. A postagem destacava a festa do dia anterior ressaltando a presença do 

presidente da República, Luis Inácio Lula da Silva. 

O período da coleta dos dados coincidiu com os últimos dias que 

antecederam a Copa do Mundo na África do Sul. Como não poderia ser diferente, o 

portal da Globo.com estava completamente agendado para o evento, inclusive o “Vc 

no G1”, com várias colaborações que tinham a copa como foco. 

Sobre o critério da continuidade, também exposto pelos pesquisadores 

noruegueses, ganhou destaque uma série de postagens sobre o mundial de 2010, 

que entre os dias selecionados para esta análise, apareceu nos dias 11 e 19 de 

maio e 02 de junho. Todo o conteúdo destinado à Copa estava anexado no link 

“África do Sul 2010”, disponibilizado pela primeira vez na página principal do “Vc no 

G1” a partir do dia 11 de maio. 
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Nesse dia, terça-feira, o assunto é tratado com destaque pelo G1, pois se 

trata do anuncio dos convocados para jogar pela Seleção Brasileira. Na globo.com, 

a convocação ganha o manchetão da página, com repercussão acerca da lista, 

comentários e cobertura ao vivo. Fato que se repetiu na editoria do “Vc no G1”. 

Das seis notícias postadas naquele dia, três são sobre a Copa do Mundo. A 

chamada principal, com direito a foto, “Rua Tatuarana, no subúrbio, já está decorada 

para a Copa do Mundo” destaca os registros dos internautas sobre a decoração das 

ruas com as cores da bandeira do Brasil: verde e amarelo. 

Outro viés da Copa que entrou no noticiário foi os preparativos do comércio 

para as vendagens de objetos como camiseta da seleção, cornetas e bandeirolas. 

No mesmo dia, a notícia “Comércio do Saara, no Rio de Janeiro, se prepara para o 

Mundial” trouxe registro de fotos de diversos pontos de vendas da cidade do Rio de 

Janeiro. 

A continuidade de matérias sobre a Copa do Mundo persistiu ainda no dia 02 

de junho, sexta-feira, quando a matéria intitulada “Cariocas pintam ruas para Copa 

do Mundo 2010” novamente enfatiza os preparativos nas ruas. 

Se por notícia, como conceituamos anteriormente, entendemos a ruptura do 

normal, do cotidiano, os episódios superlativos também são apreendidos pelos 

internautas que colaboram com fatos cujo conceito de “maior”, “mais antigo”, “mais 

longe” e afins são as características que tornam um evento peculiar, mencionado 

pelos pesquisadores sob a terminologia de “amplitude”. 

Um internauta da cidade de Pedreiras, no Maranhão, fotografou e enviou para 

o G1 a foto de um bolo de 90 metros. O registro foi publicado na segunda-feira, 03 

de maio e reportava sobre o aniversário de 90 anos do município. 

Ainda no mesmo dia, a foto usada para a principal chamada da página central 

destaca o percurso de 120 quilômetros que um grupo de ciclistas iria percorrer de 

São José dos Campos à cidade de Aparecida do Norte, em São Paulo. 

Por todos esses exemplos, percebe-se que, mesmo sem o conhecimento e a 

experiência técnica da profissão de jornalismo, as postagens colaborativas dos 

internautas são, involuntariamente, munidas pelos critérios de noticiabilidade. 

Assim, os internautas acabam colaborando com conteúdo que, de uma forma 

ou de outra, tem valores que o legitimam a compor o leque de informações do dia-a-

dia dos veículos difusores de informação. Uma atuação que dispensa a menção de 
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jornalistas, mas que expande seu papel de cidadão enquanto agente proliferador da 

informação. 

Enfatizam-se postagens com teor local, muitas vezes onde a imprensa é 

limitada a chegar, ou mesmo registros de episódios imprevistos como acidentes, 

tragédias e bizarrices. Assim, essas não são noticias produzidas por jornalistas, mas 

atendem a critérios, segundo os expostos por Gaultung e Ruge, que complementam 

o arcabouço informacional dos portais de notícias. 
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5. CONSIDERAÇÕES 

 

 

Como base na fundamentação histórica apresentada, vimos que o profissional 

da comunicação não está isento da mutabilidade que cerca o seu ofício. No entanto, 

esse talvez seja o momento de maior entusiasmo para a categoria, uma vez que um 

leque de novas possibilidades para o fazer jornalístico fomenta o exercício da 

profissão. Embora, esse também seja o momento mais delicado, pois as incertezas 

do fenômeno são latentes, disputando a tensão com a queda da obrigatoriedade do 

diploma de nível superior para o exercício da profissão e ainda a desvalorização 

notória das redações. 

Em simbiose a estas tensões, um novo agente social entrou em cena, e é 

nele que concentramos nosso estudo: o cidadão jornalista. Porém, antemão, é 

exagerado o uso da terminologia que tenta legitimar o cidadão como jornalista, uma 

estratégia bastante difundida nos portais com editorias participativas. Isso porque o 

cidadão apenas completa – ou complementa – a rotina produtiva do profissional. O 

que não minimiza a conquista da democracia quando viabiliza ferramentas mais 

acessíveis e mais participativas para a produção e o acesso à informação. 

É justamente aí que mora a acepção do fenômeno colaborativo: não estamos 

criando uma nova categoria cujo jornalista é o cidadão, mas estamos solidificando 

um jornalismo cidadão. A diferença pode parecer tênue, mas é significativamente 

substancial. A função do profissional é insubstituível uma vez que dele pode-se 

exigir um compromisso ético, técnico e social sob a prerrogativa da sua formação 

acadêmica, ou, por ora, deontológica e comprometida com as instâncias 

fiscalizadoras e normativas, como, por exemplo, a Federação Nacional dos 

Jornalistas (Fenaj) e os respectivos sindicatos. 

Em contrapartida, aos colaboradores ainda paira a incerteza quanto à 

responsabilidade do conteúdo, o descomprometimento com a técnica do fazer 

jornalístico, a inexistência do compromisso ético com a categoria profissional e a 

vulnerabilidade para uso de interesse privado que a Internet permite. 

Dessa forma, não se exclui o fenômeno sob a prerrogativa da importância 

democrática que assume frente às exigências contemporâneas para o exercício da 

cidadania. Porém, reforça-se a urgência de normas regulatórias que assegurem o 

exercício saudável e construtivo de uma sociedade justa e igualitária no que tange o 
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acesso à informação. Isso passa diretamente pelo advento do acesso, pois ainda 

estamos numa nação onde bem poucos têm amplo uso às tecnologias da 

informação e comunicação; a legitimidade de cânones que garanta a idoneidade 

profissional e a honra dos que estão expostos a essas novas ferramentas. 

Se ainda é precipitado diagnosticar o rumo do jornalismo colaborativo, uma 

vez que o fenômeno amarga a incipiência do tempo: menos de 20 anos da 

popularização da Internet; aproximadamente 10 anos do webjornalismo e pouco 

menos de cinco anos do surgimento da web 2.0; já é hora de refletir e discutir as 

mudanças evidenciadas.  

A desterritorialização do faro jornalístico, talvez, possa ser percebida através 

de uma análise do tipo de conteúdo postado pelos internautas. Os critérios de 

noticiabilidade, por sua vez, nos dão uma dimensão da visão jornalística que o 

cidadão comum tem dos fatos ao seu redor. Aqui, evidenciou-se que os flagrantes e 

denuncias é uma constante. Se entendermos que um profissional não pode estar 

presente em todos os eventos ao mesmo tempo, o resultado desta análise é um 

subsídio suficiente para localizar o cidadão como um importante aliado às rotinas 

produtivas, atuando como testemunha ocular dos episódios jornalístico. 
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Anexo 1 – Entrevista publicada pela revista Época, na edição semanal de 17 de 

maio de 2010 

  

ÉPOCA - O governo deve facilitar o acesso à internet para todo mundo? 

William Fisher - Existe uma série crescente de razões para defender o acesso de 
todos à internet. Primeiro, cada vez mais serviços governamentais são oferecidos de 
forma conveniente pela internet. Segundo, ela está se transformando na principal 
forma de comunicação e expressão política. É impressionante a velocidade com que 
isso acontece em um país após o outro. Como no Irã, onde os blogueiros assumiram 
um ativismo político. Terceiro, a internet é necessária para as pessoas verem filmes, 
fotos, música… Até esculturas e pinturas estão sendo digitalizadas. A quarta razão é 
que a internet é cada vez mais uma geradora de oportunidades econômicas. É onde 
as pessoas encontram formas criativas de trabalho. Quanto mais gente estiver 
engajada na atividade econômica via internet, mais rápido o país se desenvolve 
como um todo. 

ÉPOCA - Como evitar e punir o tráfego na internet de material que desrespeita a 
propriedade intelectual? 

Fisher - Há várias formas de responder a isso. A forma errada é a política de “três 
faltas e você está fora”, que alguns países europeus estão considerando. Ela 
também está no rascunho de um tratado internacional sobre a questão. Em geral, 
funciona assim. Se você for pego três vezes copiando ilegalmente material 
protegido, perde o acesso à internet. Pode ser uma perda temporária ou definitiva, 
ainda não está claro. A pena é bastante severa, porque tira um serviço essencial do 
cidadão. Mas não é eficaz, porque não tem como atingir todos os envolvidos na 
prática ilegal. Por melhor que seja a vigilância, você só vai conseguir pegar uma 
pequena fração dos milhões de pessoas que trocam arquivos irregularmente. O 
resto vai aprender a se esconder, usando programas de computador mais 
sofisticados para mascarar sua identidade. Seria melhor uma punição leve, que 
pudesse ser largamente aplicada. 

ÉPOCA - Qual seria um bom sistema? 

Fisher - Ele teria duas estratégias. A primeira é o sistema de “notice and take down” 
(”notifique e tire do ar”, na tradução do inglês), adotado nos Estados Unidos. Imagine 
se um indivíduo posta um conteúdo cujos direitos pertencem a outro num site de 
serviços on-line, como YouTube, Facebook ou Yahoo. Na prática, a única forma de 
defesa do dono dos Direitos Autorais é exigir a retirada imediata do material do ar. 
Muitas vezes quem postou é difícil de identificar ou pobre demais para pagar pela 
indenização. Pela regra americana, assim que o dono dos direitos avisa a empresa 
de internet, ela pode tirar o material do ar e fica imune contra processos judiciais. 
Isso funciona bem. “Parte expressiva do tráfego dos provedores é troca de conteúdo 
sujeito a Direitos Autorais” 

ÉPOCA - As empresas de internet podem até se livrar da responsabilidade se 
tirarem o conteúdo inadequado do ar. Mas as empresas de mídia não têm esse 
privilégio. Por que o tratamento diferenciado? 
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Fisher - É um problema difícil. A principal razão por que os serviços de internet são 
imunes aos processos é porque eles não exercem escolha significativa sobre o que 
vai ao ar. Apenas oferecem os meios para as pessoas postarem o conteúdo. É 
assim que fornecem serviços baratos ou gratuitos. Se fossem responsabilizados 
pelo que os usuários postam, o negócio seria inviável. Seria preciso empregar um 
exército de pessoas para escrutinar tudo antes de o usuário publicar. Por outro lado, 
uma empresa de mídia ou alguém que publica conscientemente, como um blogueiro, 
fazem escolhas sobre o que vai para o ar. Eles podem ser responsabilizados. 
Parece haver dois pesos e duas medidas. Mas os princípios estão corretos. É claro 
que pode haver situações limítrofes, quando os serviços de internet começam a 
exercer algum tipo de seleção do conteúdo. 

ÉPOCA - O Google News (Google Notícias, no Brasil) usa um programa de 
computador para selecionar notícias em sua página. Ele seria um desses casos 
limítrofes? 

Fisher - Não sei. 

ÉPOCA - Por que os serviços de internet apenas precisam tirar conteúdo difamatório 
do ar para se livrar da responsabilidade, e as empresas de mídia não? 

Fisher - É preciso ter plataformas em que as pessoas possam se expressar 
livremente. Se você submeter os serviços de internet a essa responsabilidade, eles 
não poderão mais oferecer acesso irrestrito. Se você tem um site e escolhe que tipo 
de material vai para o ar, aí sim tem responsabilidade. 

ÉPOCA - E qual é a segunda estratégia para reduzir a pirataria? 

Fisher - O governo poderia impor uma taxa aos provedores de acesso à internet. 
Esse dinheiro poderia ser distribuído aos geradores de conteúdo, de acordo com a 
frequência com que seu material é visto na internet. É a única solução plausível de 
longo prazo. Assim, as tecnologias de distribuição de informação seriam 
preservadas, e os produtores de conteúdo remunerados. A lei brasileira está aberta 
para a construção de um sistema assim. 

ÉPOCA - Como as empresas de internet poderiam pagar pelo conteúdo? 

Fisher - Se seu negócio foi construído em cima da transmissão de conteúdo gerado 
por outros, você deve impor uma taxa a seus usuários e distribuí-la entre os 
produtores. Uma parte expressiva do tráfego dos provedores é troca de conteúdo 
sujeito a Direitos Autorais. É por isso que os clientes compram esse serviço. Já os 
serviços on-line (como Google, Yahoo e Facebook) têm negócios diferentes, mas 
também é justo que paguem aos produtores de conteúdo, de alguma forma. 

ÉPOCA - Como seria essa taxa? 

Fisher - Há duas abordagens. Uma é que o governo crie um imposto sobre as 
assinaturas de banda larga. Um estudo nos EUA estimou que, se elas custam cerca 
de US$ 30 por mês, uma taxa de US$ 5 seria suficiente para compensar os autores 
do conteúdo. Isso incentivaria a produção de conteúdo criativo e seria, no fim, 
benéfico aos internautas e à sociedade como um todo. O problema é que todo 
mundo odeia imposto. E o governo é ineficiente para distribuir dinheiro. Por isso, a 
melhor abordagem seria o governo, por meio de uma reforma na lei de Direitos 
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Autorais, obrigar as empresas de internet a entrar em acordo com os produtores de 
conteúdo. Ficaria a cargo delas estabelecer o melhor contrato para as partes 
envolvidas. Teria de ser um sistema dinâmico o suficiente para remunerar 
blogueiros, autores isolados ou empresas de mídia, de acordo com a audiência que 
geram. 

ÉPOCA - Se um sistema de remuneração não for montado rápido o bastante, o 
jornalismo independente não corre risco? 

Fisher - A gravidade da situação varia para cada indústria. A indústria fonográfica foi 
a mais atingida até agora. Mas a música não acabou. É mais barato agora produzir e 
distribuir sua produção musical. Mesmo que os artistas não ganhem mais pela 
venda dos discos, eles são pagos pelas apresentações. Talvez o investimento em 
produção migre para onde dá mais retorno, como promoção de shows ou construção 
de salas de concerto. Não será bom, mas a música vai sobreviver. Um exemplo é a 
Global Voices, uma rede internacional de blogueiros baseada na contribuição 
voluntária. Mesmo que os jornais quebrem, o jornalismo sobreviverá. Mas 
perderemos algumas atribuições que dependem de jornalismo profissional, como 
cobertura de grandes catástrofes ou produção de conteúdo mais analítico. 

ÉPOCA - Isso não é uma ameaça para a democracia? 

Fisher - A democracia não é uma chave que você liga ou desliga. Não 
desapareceria, mas seria, com certeza, menos informada. Por outro lado, há a 
oportunidade de os cidadãos participarem ativamente da atividade política, por meio 
da internet. É difícil saber se o balanço dessas duas tendências seria positivo ou 
negativo para a democracia. Não acredito, porém, que chegaremos a esse ponto. 
Vamos encontrar uma forma de conciliar o bom jornalismo com o acesso livre à 
internet 
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Anexo 2 – Prt. Sc. Da página principal do “Vc no G1” de segunda-feira, 03 de maio 
de 2010 
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Anexo 3 - Prt. Sc. Da página principal do “Vc no G1” de terça-feira, 11 de maio de 
2010  
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Anexo 4 – Prt. Sc. Da página principal do “Vc no G1” de quarta-feira, 18 de maio de 
2010 
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Anexo 5 - Prt. Sc. Da página principal do “Vc no G1” de terça-feira, 11 de maio de 
2010 

 

Por problemas técnicos, a configuração da imagem da página principal da quinta-
feira, 11, capturada para análise deste trabalho não ficou em condições de ser 
exibida. Ciente de que a valha técnica não interfere no resultado, segue abaixo, por 
extenso, as manchetes publicadas no espaço “Vc no G1” do referido dia.   

 

Dia 27 de maio de 2010 (quinta-feira) 

 

Título: Teatro Municipal do Rio recebe últimos retoques 

Manchetinha: Espaço reabre na quinta (27). Internauta registra limpeza do prédio 

 

Olho: Copa d Mundo 

Título: Zona Leste de São Paulo usa reciclagem em decoração 

Manchetinha: Moradores da Mooca fazem arte com garrafa pet 

 

Olho: Verão na Europa I 

Título: Internauta recomenda praia improvisada na região de Milão 

Manchetinha: Lago de Como é destino para curtir os 28 graus 

 

Olho: Europa II 

Título: Turistas e ingleses tomam espaços verdes da cidade 

 

Olho: Flagra 

Título: Balão fotografado no céu de Campo Grande, no Rio de Janeiro 

Manchetinha: Estouros também foram ouvidos perto de estação. 
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Anexo 6 - Prt. Sc. Da página principal do “Vc no G1” de terça-feira, 02 de junho de 

2010 
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Anexo 7- Página com o formulário para o envio do conteúdo do material produzido 

pelos internautas e submetidos à página do “Vc no G1” 


