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[...] 

Won't you help to sing 

These songs of freedom? 

'Cause all I ever have 

Redemption songs 

Redemption songs 

 

Emancipate yourselves from mental slavery 

None but ourselves can free our minds 

Have no fear for atomic energy 

'Cause none of them can stop the time  

[…] 

 

Rendemption Song (Bob Marley) 
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RESUMO 

 

 

 

 Apresentando um percurso histórico que mostra a configuração do jornalismo como 

atividade profissional e empresarial, o presente trabalho desenvolve uma reflexão sobre a 

produção jornalística aberta à participação do indivíduo sem formação de jornalista para se 

chegar a um modelo de jornalismo cidadão no qual as notícias são pautadas pelo interesse 

público e colaboram para o reforço da visibilidade pública e do acesso à informação que 

fomenta a deliberação. Através da análise do canal de jornalismo aberto Eu-Repórter, 

observa-se que o exercício do modelo proposto de jornalismo cidadão torna-se inviável em 

uma iniciativa ligada a um veículo de comunicação da mídia tradicional, porque a notícia 

passa por filtros construídos através de uma lógica de mercado que prevê interesses políticos e 

econômicos alheios a um papel da mídia como espaço de debate público ampliado. 

 

Palavras-chave: Jornalismo Cidadão. Mídia. Jornalismo On-line. Internet. História da 

Imprensa. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 Featuring a historic showing the configuration of journalism as a professional activity 

and business, this study develops a discussion about the journalistic open to participation from 

individuals with no formation as a journalist to reach at a model of citizen journalism in 

which news are guided by the public interest and contribute to the strengthening of public 

visibility and access to information that promotes deliberation. Through analysis of the news 

site Eu-Repórter,  it is observed that the exercise of citizen journalism model is not viable in a 

movement within a vehicle for communication of traditional media, as news goes through 

filters constructed by a market logic that foresees economic and political interests outside the 

media's role as a space for public debate broadened. 

 

Keywords: Citizen Journalism. Media. Journalism Online. Internet. History of the Press. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Quando se conclui a graduação em Comunicação Social, especificamente com a 

habilitação em Jornalismo, o juramento para a obtenção do título de bacharel impõe um 

comprometimento com a sociedade, um servir à coletividade que parece uma abstração mais 

próxima de um trabalho humanitário do que de uma profissão. O agora jornalista passou por 

cadeiras de teoria do jornalismo, conheceu as correntes de pensamento que refletiram sobre 

uma prática que, como profissão, é relativamente nova – a regulamentação da profissão de 

jornalista no Brasil data de 1969
1
 –, aprendeu que seu texto deve ser imparcial e objetivo – 

mas que essa imparcialidade e objetividade são inatingíveis
2
 – e refletiu sobre as várias 

questões éticas envolvidas na prática jornalística. Então ele chega à redação de um veículo de 

comunicação e se depara com equipes reduzidas para produzir muito conteúdo, pressão do 

tempo para liberar o texto o mais rápido possível – antes que outro veículo o faça –, pressão 

dos superiores quanto à observância da linha editorial e certa angústia ao ver que colocar em 

prática seu serviço à sociedade possui mais variáveis envolvidas do que apenas o dever de 

informar. 

Acreditando que “a informação é um dos elementos fundamentais para que o 

indivíduo possa exercer plenamente seus direitos” (ABREU, 2003) como cidadão e que “a 

prática da conversação e da discussão, entre os próprios cidadãos de assuntos de interesse 

coletivo” é um dos recursos para o bom funcionamento da democracia (GOMES & MAIA, 

2008, p. 346), me vi como jornalista diante da situação anteriormente descrita, me 

perguntando como essa informação resultante de tantos filtros poderia convergir com o 

interesse público.  

Neste caso, entende-se que o interesse público se sobrepõe ao de “indivíduos, grupos 

e/ou facções ideológicas ou programáticas de uma dada sociedade” e que há um “interesse 

público geral pelo acesso à melhor e à mais fidedigna informação a respeito de qualquer 

assunto” (LATTMAN-WELTMAN, 2008). Também se observa que, segundo o Código de 

                                                             
1 BRASIL. Decreto-lei n. 972, de 17 de outubro de 1969. Dispõe sobre o exercício da profissão de jornalista. 

Disponível em http://www.planalto.gov.br. Acesso em 14 de março de 2011. 
2Traquina (2005) argumenta que o conceito de objetividade no jornalismo surge não como uma negação da 

subjetividade, mas como um reconhecimento de sua inevitabilidade. Com a ideologia da objetividade, “os 

jornalistas substituíram uma fé simples nos fatos por uma fidelidade às regras e aos procedimentos”. 
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Ética dos Jornalistas Brasileiros, é dever do jornalista divulgar todos os fatos que sejam de 

interesse público (LAGE, 2006, p. 92). 

Diante dessa inquietação, cabe uma reflexão sobre qual o papel do jornalista e do 

jornalismo, que poderia surgir através de diversas dicotomias: “o jornalismo é um „contra-

poder‟ ou um „poder‟ a serviço dos poderosos? [...] é apenas um espaço fechado de 

reprodução ideológica do sistema dominante ou pode ser um espaço aberto a todos os agentes 

sociais na luta política e social?” (TRAQUINA, 2005, p. 24). Escolher entre dois polos e 

desconsiderar as nuances de cada representação acerca do jornalismo e de seus agentes, os 

jornalistas, impede refletir sobre a prática jornalística em toda sua complexidade. 

A tarefa pessoal de repensar o exercício da profissão ganhou novos rumos nos últimos 

anos com as novas experiências no campo do jornalismo possibilitadas pela internet. A 

princípio, a Web parecia ser uma nova tecnologia que – assim como o telégrafo e o telefone – 

serviria como uma nova plataforma aos veículos de comunicação e traria novos recursos para 

os jornalistas na realização de seu trabalho. Ferrari (2003), então em meio à defesa da terceira 

geração do jornalismo na internet
3
, afirmava que o fazer jornalístico estava mudando com a 

internet: “basta olharmos para o inexistente número de „carros de reportagem‟ nas redações 

digitais, o que demonstra que raramente o repórter Web sai à rua em busca de um fato. O fato 

vem até ele pela própria net”. Corroborando essa diferença na rotina do jornalista, Pinho 

(2003) diz que a internet oferece “uma nova e importante ferramenta para o acompanhamento 

de fatos e acontecimentos em todo o mundo, para a apuração de informação da atualidade e 

para a identificação de fontes e contatos”. 

A internet também era vista como uma nova oportunidade de negócios para a empresa 

jornalística, da qual os portais eram os exemplos, “transformando e adaptando o seu produto 

básico aos novos meios” (FERRARI, 2003, p. 77). 

Mas, além de uma nova plataforma à qual os veículos de comunicação se adaptaram, a 

internet veio a convergir com meus questionamentos anteriores sobre como atingir o interesse 

público, na medida em que a Web tornou-se um espaço cada vez mais acessível para a voz 

dos cidadãos, para que estes manifestassem sua própria percepção do que é notícia, pautassem 

o que é importante e se tornassem, se não autores, coautores da produção jornalística. 

Neste sentido, além das iniciativas exemplificadas pelos blogs, que inauguraram uma 

plataforma mais simples e acessível de produção de conteúdo na Web, destacam-se as 

                                                             
3 A terceira fase do jornalismo na internet caracteriza-se por “tentativas de efetivamente explorar e aplicar as 

potencialidades oferecidas pela web para fins jornalísticos” (MIELNICZUK, 2003). As fases do jornalismo na 

internet – primeira, segunda e terceira gerações – são definidas no segundo capítulo deste trabalho. 
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experiências surgidas nos últimos anos de sites cuja matéria-prima são as notícias 

provenientes do indivíduo sem formação de jornalista.  

Essas iniciativas surgiram na corrente da defesa de um jornalismo produzido pelo 

cidadão sem formação de jornalista, cujo defensor mais conhecido é Dan Gillmor, diretor do 

Knight Center for Digital Media Entrepreneurship e autor da obra We the Media, publicada 

pela primeira vez em 2004 e que se tornou um ponto de partida para o debate sobre o 

grassroots journalism, com as contribuições tanto de entusiastas quanto dos críticos. Andrew 

Keen (2009) é um dos que fazem críticas ácidas ao que considera um “culto do amador”, com 

a crença de que “se fornecermos a um número infinito de máquinas um número infinitos de 

máquinas de escrever, alguns macacos em algum lugar vão acabar criando uma obra prima”.  

Segundo observações próprias sobre a produção aberta de notícias e entrevistas com 

jornalistas, as notícias do jornalismo cidadão trazem uma visão de mundo baseada na 

experiência pessoal, de quem vive e interage com outros cidadãos, autoridades públicas e 

outros atores sociais no lugar que é cenário da notícia. Ele não representa um olhar objetivo 

sobre o fato, traz textualmente a marca da subjetividade de um indivíduo que não redigiu o 

texto sobre a pressão do tempo e das linhas editoriais. Esse jornalismo aberto aparece nos 

grandes veículos de comunicação geralmente sob duas formas: quando abrem espaço para que 

os leitores redijam comentários sobre as notícias e ao criar canais com chamadas para que os 

leitores enviem suas próprias notícias. 

Diante deste cenário, surge a seguinte preocupação: ao mesmo tempo em que a 

internet trouxe possibilidades de descentralização da informação, permite a consolidação de 

grupos estabelecidos. Segundo Gomes e Maia (2008), “se as novas tecnologias podem 

proporcionar um ideal para a comunicação democrática, oferecendo novas possibilidades para 

a participação descentralizada, elas podem, também, sustentar formas extremas de 

centralização de poder”, o que os autores exemplificam na disputa pelo controle desses meios 

protagonizada pelas empresas a fim de vender seus serviços e produtos. Vejo que esta 

dicotomia pode ser observada no jornalismo aberto à participação e procuro refletir sobre a 

questão através de um caso específico. 

A presente pesquisa escolheu a seção de jornalismo participativo Eu-Repórter como 

objeto de estudo para analisar a interação entre os leitores e o jornal através de um canal de 

jornalismo aberto à participação. O termo de compromisso para envio de notícias ao Eu-

Repórter define o canal como um “veículo de jornalismo participativo”. Ao ser confrontado 

com a definição de Foschini e Taddei (2006), a adequação desse termo a esse caso é 
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questionada no terceiro capítulo deste trabalho. A escolha pelo Eu-Repórter se deveu à 

representatividade do canal como modelo de jornalismo aberto à participação no Brasil, já que 

é uma iniciativa consolidada – sua criação data de 2006 – e bem-sucedida de um veículo de 

comunicação de prestígio como O Globo, através da sua versão na internet. 

Considerando que muitos autores utilizam as terminologias sobre a produção aberta de 

notícias – jornalismo participativo, colaborativo, grassroots, código aberto (open source) – 

sem distinção, muitas vezes como sinônimos, é importante para esse estudo diferenciar quais 

as práticas previstas por cada uma, a fim de classificar o tipo de produção presente no Eu-

Repórter. Para isso, será utilizada a definição feita por Foschini e Taddei (2006, p. 19), na 

qual o jornalismo participativo se expressa nos comentários dos leitores às notícias on-line, o 

jornalismo colaborativo prevê textos de autoria coletiva, o jornalismo código aberto prevê que 

as notícias estejam abertas a edições posteriores e o jornalismo grassroots é aquele no qual há 

a participação das camadas periféricas da população na produção e publicação.  

Para demonstrar como uma prática de jornalismo aberto poderia traduzir de forma 

mais adequada a ideia de descentralização da informação contida na ideia de “todo cidadão é 

um repórter
4
” e teria mais possibilidades de convergir com o interesse público através de um 

agendamento que parte do cidadão e que não obedece a uma linha editorial pré-determinada, o 

presente trabalho define um modelo de jornalismo cidadão no qual as notícias partem do 

indivíduo independente de filtros do newsmaking
5
 jornalístico. 

Tomando como premissa o modelo de jornalismo cidadão, este estudo busca verificar 

se a ideia de descentralização da informação contida no slogan do Eu-Repórter – “aqui você 

faz a notícia” – traduz essa experiência de jornalismo aberto e se as notícias publicadas no 

canal colaborativo convergem com o interesse público. Por fim, as conclusões dessa análise 

procuram refletir sobre a atuação dos veículos tradicionais de comunicação frente às novas 

experiências de jornalismo possibilitadas pela Internet e quais as consequências da 

informação resultante desta prática. 

O primeiro capítulo deste trabalho faz um breve percurso sobre a construção do 

jornalismo como atividade empresarial e como os meios de comunicação desenvolveram suas 

rotinas e técnicas de produção ao longo do tempo para se legitimarem institucionalmente. Esta 

análise permite observar o caráter político e econômico da atividade dos veículos de 

                                                             
4 “Every citizen is a reporter” é o slogan do OhMyNews, iniciativa de jornalismo colaborativo sul-coreana. 
(BRAMBILLA, 2006). 
5 Os estudos sob a abordagem do newsmaking têm como objeto as relações entre a cultura profissional do 

jornalista e a organização do trabalho e dos processos produtivos (WOLF, 2009, p. 188). 
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comunicação e não perder de vista que sua produção não pode ser dissociada desses dois 

aspectos, cujas implicações repercutem nas conclusões deste trabalho. 

 O item 1.1 deste trabalho relata que, antes do século XIX, os textos dos jornais tinham 

caráter de interpretação política, esperava-se que expressassem a opinião da grande figura do 

jornal, e, apesar de informar sobre acontecimentos, “o que importava mesmo era o artigo de 

fundo, geralmente editorial, isto é, escrito pelo editor – homem que fazia o jornal 

praticamente sozinho” (LAGE, 2006, p. 10). Geralmente veículos utilizados por intelectuais e 

personagens da política, “os jornais eram sobretudo armas na luta política, estreitamente 

identificados com causas políticas” (TRAQUINA, 2005, p. 34), por isso o caráter publicista 

deste jornalismo.  

Com o aumento da população letrada e o processo de impressão a custos mais baixos, 

os jornais registraram um importante aumento nas vendas (BRIGGS & BURKE, 2006, 

p.197). Nos Estados Unidos, entre 1830 e 1840, a população aumentara 33% enquanto a 

circulação dos jornais crescera 187% (SCHILLER, 1979 apud TRAQUINA, 2005, p.35). 

Com esse crescimento nas vendas dos jornais, aumentou também o número de trabalhadores 

dedicados a esse ofício: os jornalistas. Em busca de uma profissionalização que desse uma 

identidade ao jornalista, aumenta a participação dos intelectuais formados na universidade 

enquanto há iniciativas quanto à formação específica de jornalista, com o surgimento de 

escolas de jornalismo (BRIGGS & BURKE, 2006, p. 203). Essa construção da identidade 

profissional do jornalista é tema do item 1.2 do primeiro capítulo. A inserção do jornalismo 

em uma lógica de mercado – tratada na subdivisão 1.3 – dá espaço a novas rotinas de 

produção e técnicas jornalísticas que dessem conta dessa nova realidade, quando então “a 

notícia ganhou sua forma moderna, copiando o relato oral dos fatos singulares, que, desde 

sempre, baseou-se, não na narrativa em sequência temporal, mas na valorização do aspecto 

mais importante do evento” (LAGE, 2006, p. 19), com a técnica da pirâmide invertida e da 

divisão das tarefas nas redações.  

Com o jornalismo se configurando como matéria acadêmica, esse trabalho discute os 

estudos de agendamento (agenda-setting), no qual se pressupõe que “a compreensão que as 

pessoas têm de grande parte da realidade social lhes é fornecida, por empréstimo, pelos mass 

media” (SHAW, 1979 apud WOLF, 2009, p. 145), e do gatekeeping, conceito aplicado ao 

fluxo de notícias de que um indivíduo ou grupos têm controle sobre os filtros de informação 

(WOLF, 2009, p. 180). Esses estudos buscavam entender os efeitos da comunicação de massa 

na sociedade e colocavam os jornalistas como agentes nesse processo, o que é fundamental 
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para entender alguns aspectos do newsmaking que são retomados no terceiro capítulo deste 

trabalho. 

Para entender o lugar que o jornalismo veio ocupando na sociedade, no item 1.4 

verifica-se a alcunha de “quarto poder” dada à imprensa. Segundo Traquina (2005), o 

jornalismo “necessitava de uma legitimidade para tranquilizar os receios, justificar o seu lugar 

crescente na sociedade, e dar cobertura a um negócio rentável. Encontrou essa legitimidade 

nos intérpretes convincentes e influentes da teoria da opinião pública”. Gomes e Maia (2008, 

p. 41) dizem que opinião pública é a “vontade expressa como posição obtida numa 

argumentação racionalmente conduzida, [...] no Estado de Direito burguês, a opinião pública é 

chamada a tornar-se a única fonte legítima das leis”. Briggs e Burke (2006) indicam uma 

crença da época de que “os jornais e periódicos eram órgãos formadores de opinião 

necessários para tornar as discussões possíveis”, ideia que aponta para a imprensa como caixa 

de ressonância, estratégica como instrumento da esfera pública
6
 (GOMES & MAIA, 2008, p. 

44). Por isso, o jornalismo como um “quarto poder” que tinha a missão cívica de aferir o 

funcionamento dos outros três poderes, legislativo, executivo e judiciário, (RAMONET, 

1999, p. 40) mostra uma função dos meios de comunicação que veio sendo construída e que 

tem estreita relação como o relacionamento entre os jornais e seu público leitor, o que é 

possível de se observar na interação entre o Eu-Repórter e seus leitores. 

Após a breve discussão sobre o percurso do jornalismo e as implicações sobre a 

identidade e um papel social que foram sendo construídos em torno desta prática, 

recapitulação feita no item 1.5 deste trabalho, outros pontos indispensáveis à reflexão sobre o 

caráter da informação jornalística sob o enfoque do jornalismo aberto e através da relação 

entre um veículo de comunicação – o Eu-Repórter – e seus leitores são abordados nos 

capítulos posteriores.  

No segundo capítulo, afirmamos que a Internet causou um grande impacto e 

representou várias transformações sobre o jornalismo, “pois este mantém íntima relação com 

os canais tecnológicos, seus potenciais e limitações. Como processo complexo, a alteração do 

canal repercute de forma sistêmica sobre o processo comunicacional como um todo” (PRIMO 

& TRÄSEL, 2006). Como a criação do objeto de estudo está diretamente ligado a uma 

reestruturação feita no O Globo Online para abrir novos espaços de exploração do conteúdo 

digital, é de importância verificar como os veículos de comunicação se adaptaram à nova 

                                                             
6A esfera pública pode ser descrita como uma rede adequada para a comunicação de conteúdos, tomadas de 

posição e opiniões, nela os fluxos comunicacionais são filtrados e sintetizados, a ponto de se condensarem em 

opiniões públicas enfeixadas em temas específicos (HABERMAS, 1997, p. 92). 
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plataforma de publicação. No item 2.1 do segundo capítulo, mostramos que as empresas 

jornalísticas foram se apropriando dos recursos da internet em três fases (1ª, 2ª e 3ª gerações): 

transposição do conteúdo de jornais e revistas para o ambiente on-line; primeiras 

experimentações nos recursos específicos da Internet, mas ainda ligados ao veículo; produção 

exclusiva de noticiário para a versão on-line (MIELNICZUK, 2003).  

Trazendo a discussão sobre a esfera pública para o novo ambiente, para analisar de 

que forma a mídia aparece como instrumento da esfera pública com as novas tecnologias, a 

internet aparece como esfera pública virtual, como mostramos no item 2.2, pois a ideia é que 

“o suporte tecnológico da internet configura, de maneira peculiar, as condições da 

comunicação, sem perder de vista o „procedimento‟ da comunicação democrática” (GOMES 

& MAIA, 2008, p. 279). Outro tema que será revisto à luz da internet é a teoria do 

gatekeeping, com o termo gatewatching cunhado por Bruns (2005) dando um novo 

significado à teoria do “guardião da porta”, já que o último seria observado na produção de 

informação na internet e com a confrontação dessa nova teoria com a prática de edição no Eu-

Repórter. Conforme discussão feita na parte 2.3 do trabalho, no novo parâmetro de 

abundância de informação perene na Web, “cria-se a necessidade de avaliá-la, mais do que 

descartá-la [...]. Nota-se um deslocamento da coleta de informação para a seleção da mesma” 

(PRIMO & TRÄSEL, 2006), o que pressupõe que o jornalista abandone a postura de 

“guardião da porta” e assuma essa nova posição diante da nova mídia.   

A emergência de uma plataforma na internet baseada na colaboração dos usuários, 

conhecida como Web 2.0 – conceito que veio a nortear do desenvolvimento de softwares até a 

publicação de conteúdo e que tem como grande símbolo as redes sociais –, trouxe consigo a 

valorização da inteligência coletiva, na qual o compartilhamento de dados e a produção de 

conhecimento gerada pelo maior número de pessoas de forma colaborativa criaria um novo 

patamar de informação (O‟REALLY, 2005). No item 2.4, esse jornalismo é discutido dentro 

do conceito de Web 2.0, com foco nos diferentes tipos de experiências nesse âmbito e 

utilizando a terminologia já citada de Foschini e Taddei (2006) para analisar as 

particularidades de cada uma. Como derivação dessa análise, na subdivisão 2.5 deste trabalho, 

busca-se formular um modelo de jornalismo cidadão e definir quais características uma 

prática de jornalismo aberto deveria ter para configurar uma experiência diferenciada quanto à 

relação jornal-leitor e fomentar informação de interesse público, o que serve de comparação 

para refletir sobre o jornalismo praticado no Eu-Repórter. 
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Aproximando-se do objeto de estudo desse trabalho, o terceiro capítulo aborda a 

criação – em 2006 –, desenvolvimento e condições atuais de funcionamento do Eu-Repórter, 

relacionando o surgimento do canal a um posicionamento mais amplo do jornal O Globo em 

relação à interatividade com o público e com destaque para as mudanças na rotina de 

produção do conteúdo e suas implicações, resultado de uma mudança na orientação do canal 

enquanto editoria. Também é feita uma análise dos textos publicados na página do Eu-

Repórter em relação à temática, edição e características textuais, comparando dois períodos 

distintos de publicação, representativos das mudanças editoriais no canal. Para essa análise 

textual, houve o acompanhamento diário dos seguintes períodos de publicação dos textos: em 

julho e agosto de 2010, e nos meses de fevereiro e março de 2011, que servem para observar 

quais características marcam os textos e a rotina de publicação em cada “fase” observada no 

Eu-Repórter.  

No item 3.2, mostra-se que a internet abriu várias questões às empresas de 

comunicação, como a manutenção de um modelo de negócio que funcionava bem com uma 

mídia impressa, mas parece não ser aplicável à mídia on-line (CRUZ, 2011), a emergência de 

equipamentos portáteis como telefones celulares e tablets
7
 como plataformas para publicação 

de notícias, além das mudanças na rotina e na produção jornalísticas – exemplificadas no 

próprio jornalismo aberto à participação do leitor –, que colocam o jornalismo em “uma 

tensão entre a tradição e as mudanças desencadeadas pelo desenvolvimento de novas formas 

de jornalismo, na internet” (MITCHELSTEIN & BOCZKOWSKI, 2009 apud MENDES, 

2009). Como os meios de comunicação estão respondendo a esses desafios é ponto 

fundamental para entender a iniciativa de um canal de jornalismo aberto à participação dentro 

de um veículo de comunicação tradicional. 

Diante destas questões, as práticas na publicação dos textos dos leitores no Eu-

Repórter são analisadas para se chegar a conclusões sobre a influência de aspectos 

institucionais e subjetivos na intervenção dos jornalistas sobre os textos, verificando se estão 

presentes características do gatekeeping ou do gatewatching e refletindo sobre os efeitos e 

significados dessa edição, aspectos observados na parte 3.3 deste trabalho.  

Por fim, com as premissas da discussão desenvolvida ao longo deste trabalho sobre o 

desenvolvimento do jornalismo tanto como empresa quanto como instrumento da esfera 

pública, dando destaque ao jornalista também como agente deste processo, o modelo de 
                                                             
7 Um tablet é um “dispositivo pessoal em formato de prancheta que pode ser usado para acesso à internet, 
organização pessoal, visualização de fotos, vídeos, leitura de livros, jornais e revistas e para entretenimento com 

jogos 3D”. (WIKIPEDIA. Tablet PC. Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Tablet_PC. Acesso em 16 de 

março de 2011). 
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jornalismo cidadão construído será comparado à prática de jornalismo aberto do Eu-Repórter 

– aqui tomado como modelo encontrado no Brasil desta prática – na parte 3.4 do terceiro 

capítulo, com o objetivo de verificar se as premissas e características do primeiro se 

encontram no segundo. A partir disso, busca-se refletir sobre as consequências sobre as 

questões da pluralidade de canais que reforçam a visibilidade pública, “o sistema expressivo 

formado pelo conjunto da emissão dos meios de comunicação [...], tornando disponível ao 

público, ou ao sistema dos seus apreciadores, uma espécie de quadro do mundo”, e sobre o 

acesso à informação que dá subsídio à deliberação, já que “é condição necessária [...] que 

aquilo que será considerado como interesse comum resulte de um processo de deliberação 

pública”, entendida como “processo argumentativo” (GOMES & MAIA, 2008). 

Acredita-se que, através da comparação entre o modelo de jornalismo cidadão 

defendido nesta pesquisa como benéfico à pluralidade de informação e a uma deliberação 

mais livre de filtros institucionais e o jornalismo aberto praticado no Eu-Repórter, poderemos 

constatar a inviabilidade de que uma iniciativa nos moldes do primeiro esteja diretamente 

ligada à gestão da informação por um veículo de comunicação da mídia tradicional.  

Considerando que o Eu-Repórter é uma iniciativa de um veículo de comunicação 

impresso com característica de jornal diário que depois desenvolveu sua versão on-line, este 

trabalho desenvolve um percurso histórico referente à mídia impressa dessas características 

em um primeiro momento, com ênfase no contexto brasileiro, salvo quando o objetivo for 

fazer um paralelo com o contexto mundial. Neste último caso, fica explicitada tal intenção. 
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1. UM PERCURSO DO JORNALISMO: DO PANFLETO À 

EMPRESA  

 

 

Com o desenvolvimento da prensa gráfica e o posterior surgimento dos jornais no 

século XVII – no Brasil
8
, a Gazeta do Rio de Janeiro, publicada pela Impressão Régia, surge 

apenas no século XIX – (BAHIA, 1990; BRIGGS & BURKE, 2006), o jornalismo começa a 

ser desenhado, primeiro como atividade panfletária, na qual escritores, políticos e outras 

personalidades tinham um espaço para divulgar suas ideias e opiniões, depois como atividade 

empresarial, na qual o veículo de comunicação estava inserido em uma lógica de mercado 

envolvendo vendas e receita, e para garantir a manutenção de seu negócio desenvolveram 

rotinas e técnicas de produção que tanto garantiam uma operação industrial para a publicação 

do jornal quanto serviam de estratégias para os veículos se legitimarem institucionalmente. 

Considerar o jornalista como agente dessa engrenagem pressupõe refletir sobre a 

construção de uma identidade profissional e o papel deste profissional na construção das 

notícias, pois através desse agente são aplicados os filtros dos critérios jornalísticos – o que 

será discutido como um meio de atribuir o poder de dizer o que é notícia –, organizacionais e 

frequentemente subjetivos, a partir do conjunto de valores que formam a percepção do 

jornalista. A discussão sobre o agendamento (agenda-setting) mostra de que forma a mídia 

influencia o debate público, fornecendo um entendimento da realidade social e pautando as 

discussões relevantes, o que, junto com a análise do newsmaking, busca entender os efeitos da 

comunicação de massa na sociedade. 

A alcunha de “quarto poder” dada ao jornalismo mostrava uma função social dos 

veículos de comunicação como instrumentos de regulação dos outros três poderes, legislativo, 

executivo e judiciário, (RAMONET, 1999) e, junto às estratégias de construção da notícia, 

concede legitimidade ao jornal como instituição necessária à ordem democrática, observando-

se que hoje há a discussão sobre a regulação dos meios de comunicação, com a defesa de que 

essa se “impõe por imperativos civis e políticos”, para assegurar a atividade jornalística tendo 

em conta as garantias individuais do Estado de direito, diante dos problemas da produção 

                                                             
8  A imprensa no Brasil é iniciada oficialmente com a criação da Impressão Régia, porém, meses antes da 

circulação da Gazeta do Rio de Janeiro, o Correio Brasiliense começa a ser editado por Hipólito da Costa em 

Londres (BAHIA, 1990).  
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nacional (LATTMAN-WELTMAN, 2008). Isso abre a reflexão de que a atividade dos 

veículos de comunicação e dos jornalistas que trabalham neles está estreitamente ligada a 

objetivos econômicos e políticos, ideia que norteia este primeiro capítulo e que sugere 

analisar o desenvolvimento da produção jornalística associado a estes aspectos. 

 

 

1.1. O JORNALISMO PUBLICISTA 

 

 

Com a invenção da prensa gráfica e a posterior queda nos custos de impressão, a 

produção de um jornal passou a ser uma atividade relativamente barata, “bastavam uma 

prensa, tipos móveis, papel e tinta”, e os primeiros jornais que surgiram no mundo circulavam 

em centros de comércio ligados à burguesia (LAGE, 2006).  

Assim, as características dos jornais em seus primórdios remetiam a veículos de 

opinião de grandes personalidades, literatos ou idealistas. Embora trouxessem informações de 

cunho comercial e político, os artigos de opinião eram os carros-chefes do jornal, fixando a 

imagem do publicismo no jornalismo. 

 

 

Por muitas décadas, o jornalista foi essencialmente um publicista, de quem 

se esperavam orientações e interpretação política. Os jornais publicavam, 
então, fatos de interesse comercial e político, como chegada e partida de 

navios, tempestades, atos de pirataria, de guerra ou revolução; mas isso era 

visto como atração secundária, já que o que importava mesmo era o artigo de 

fundo, geralmente editorial, isto é, escrito pelo editor. (LAGE, 2006, p. 10). 

 

 

No Brasil, esse jornalismo publicista se manifesta na atividade panfletária da imprensa 

do século XIX que em parte reflete “as ações políticas revolucionárias que viabilizam a 

Independência, pacificam o país e preparam a República” (BAHIA, 1990). A influência do 

jornal está na força da opinião que expressam, seja abertamente identificado com alguma 

figura importante da sociedade ou escrito através de pseudônimos às vezes nada anônimos. A 

maioria desses “jornalistas” – consideramos que, neste momento, não havia o jornalismo 

como profissão – não tinha a atividade de escrever para jornais como ofício, pelo menos não o 

principal. 
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O que há, portanto, é uma pequena imprensa. Exclusivamente, simples 
jornais. E um jornalismo feito por panfletários, por autores que polemizam, 

divergem, desafiam, conciliam, lutam, instigam, ensinam, constroem. Eles 

sobrevivem por muitas gerações como jornalistas, apenas, alguns como 
estadistas. [...] Incontáveis, sobretudo se somados os autores anônimos de 

periódicos nem tão anônimos, pseudônimos, iniciais que não excluem o 

imperador. A fase inicial da imprensa é por excelência do panfleto, da 

discussão desabrida, da artilharia verbal. (BAHIA, 1990, p. 84). 

  

 

Bahia (1990) lembra que intelectuais procuraram o espaço da imprensa diante das 

circunstâncias políticas, sociais e econômicas da época, atraindo para os jornais “o melhor do 

pensamento e ação da sociedade brasileira”.   

Segundo Lage (2006), a orientação publicista dos jornais se expressava no estilo de 

escrita dos mesmos, “que era parecido com o dos discursos e proclamações” e mostrava a 

intenção de orientar e fazer interpretações políticas. O autor destaca que havia espaço para a 

narrativa – “tanto de acontecimentos reais quanto de eventos fictícios ou alegóricos” – e os 

textos menores tinham o tom de enunciados informativos como anais, atas e relatórios. 

Tendo como premissas o aumento da população letrada e o processo de impressão a 

custos mais baixos, as vendas dos jornais registravam aumento (BRIGGS & BURKE, 2006, 

p. 197). Se antes da crescente comercialização dos jornais “estes eram sobretudo armas na 

luta política, estreitamente identificados com causas políticas”, com a expansão dos jornais no 

mundo no século XIX, a atividade jornalística passa a ser “um negócio que pode render 

lucros, apontando como objetivo fundamental o aumento das tiragens” (TRAQUINA, 2005, 

p. 34), o que leva à demanda por profissionais para essa atividade e à criação de novos 

empregos.  

 

 

1.2. O JORNALISMO COMO PROFISSÃO 

 

 

A comercialização da atividade jornalística foi fator determinante para que os jornais 

começassem a operar de forma industrial e, com isso, sua força de trabalho ganhasse forma 

organizada, com a profissionalização da atuação do jornalista. No entanto, surge a questão 

mesma sobre se o jornalismo pode ser considerado uma profissão. Traquina (2005) lembra 
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que “talvez nenhuma outra questão tenha marcado tanto a discussão do jornalismo ocidental 

durante os dois últimos séculos como a de que é ou não o jornalismo uma profissão”, 

acrescentando que não se podia falar de uma profissão de jornalista durante a maior parte do 

século XIX.   

Com a emergência do novo paradigma da informação, em detrimento à propaganda, 

vê-se a formação da atividade profissional de jornalista através de um novo grupo social 

(TRAQUINA, 2005, p. 34). O desenvolvimento de técnicas específicas de redação e de 

normas de publicação dá ao jornalista o domínio do know-how jornalístico. 

 

 

[...] a expansão da imprensa tornou possível a constituição de um grupo cada 

vez maior de pessoas que dedicaram todo o seu tempo a uma atividade que, 
exigindo divisão de trabalho, viu emergir novas figuras, como o repórter. O 

novo grupo criou técnicas específicas e novos formatos, tornando-se 

“agentes especializados” que reivindicam um “monopólio de saber” – o que 
é a notícia. (TRAQUINA, 2005, p. 92).  

 

 

Entre as muitas abordagens sobre que aspectos são necessários para que uma profissão 

se configure como tal, Wilensky destaca como atributos essenciais: um conjunto de normas 

profissionais e um saber sistemático (WILENSKY, 1964 apud TRAQUINA, 2005). As 

normas profissionais dizem respeito ao conjunto de preceitos éticos que norteiam a prática, 

enquanto a sistematização do saber ficou a cargo das universidades. Briggs e Burke (2003) 

relatam que, enquanto no caso da Grã-Bretanha o jornalismo era considerado “um ofício a ser 

aprendido com a experiência”, embora o número de jornalistas tivesse aumentado com a 

participação dos intelectuais – profissionais formados na universidade –, nos Estados Unidos 

eram oferecidas “bolsas de estudo para a imprensa” e o estado do Missouri via nascer a 

primeira escola de jornalismo dirigida por um decano, em 1908. Iniciativas posteriores de 

normatizar o saber jornalístico nas universidades se viram diante da questão de como 

relacionar o treinamento em jornalismo às mudanças do mundo da comunicação
9
, com alguns 

programas que defendiam uma contribuição para o conhecimento histórico e outras escolas 

inclinadas aos “estudos de mídia” dentro das mudanças no contexto cultural (BRIGGS & 

BURKE, 2003, p. 205). 

                                                             
9 Sobre a formação atual dos jornalistas nas universidades, Lage (2006) faz várias críticas ao teor do ensino de 

jornalismo e defende “uma orientação nova nas escolas, que devem voltar-se para a realidade dos jornais como 

categoria e da atividade como empreendimento”, mostrando que a discussão segue presente.  
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No Brasil, as primeiras iniciativas em sistematizar o ensino do jornalismo na 

universidade acontecem mais tardiamente. “Em 1935, é criada a primeira cátedra de 

jornalismo, integrando-se à Universidade do Distrito Federal [...]. Pouco tempo depois, 

contudo, a universidade veio a ser fechada [...]. Entre 1942 e 1943, são abertos cursos de 

Jornalismo no Rio de Janeiro e em São Paulo, respectivamente” (HOHLFELDT & VALLES, 

2008). 

A promoção da profissionalização do jornalismo também aconteceu através da 

formação de associações que reuniam jornalistas e tinham como objetivos resguardar os 

interesses daqueles, diante da situação de pouco prestígio social e baixas remunerações. Nos 

Estados Unidos, houve várias iniciativas no formato de clubes profissionais: 

  

 

Na capital, Washington, foi organizado em 1867 um clube socialmente 

exclusivo chamado Washington‟s Correspondents Club. Em Nova Iorque, 

foi criado em 1873 o New York Press Club. Nos anos 1880, organizaram-se 
clubes de jornalistas nas cidades de Chicago, Minneapolis, Milwuakee, 

Boston, St. Paul e San Francisco. Outro clube exclusivo, o Gridiron Press 

Club foi criado em 1885. Mais tarde, em 1908, foi criado o National Press 

Club. (TRAQUINA, 2005, p. 81). 

 

 

A Inglaterra, apesar de que teve certo atraso em colocar o jornalismo como matéria da 

academia, começou a ver a formação de coletivos de jornalistas pela mesma época: “em 1886, 

foi criada em Birmingham uma Associação Nacional de Jornalistas, que mais tarde obteve 

licenciamento e foi renomeada como Instituto de Jornalistas – incluindo tanto editores quanto 

repórteres” (BRIGGS & BURKE, 2006, p. 203). 

Sodré (1966) destaca que, no Brasil, o surgimento de uma organização que reunisse os 

jornalistas “decorreu do desenvolvimento da imprensa, da importância que esta conquistara e 

das novas condições que apresentava, peculiares à imprensa industrial, nas grandes cidades”. 

Assim como em outras partes do mundo, o crescimento da imprensa e do número de 

jornalistas no Brasil gerou a preocupação destes em se reunir em grupos para defender seus 

interesses e habilitar – na falta de regulamentação profissional na legislação do país
10

 – o 

exercício da profissão. A Associação Brasileira de Imprensa (ABI) foi fundada em 1908 e 

então tinha caráter assistencial.  

                                                             
10 A regulamentação da profissão de jornalista no Brasil consta em legislação com data de 1969, conforme 

referência feita na página 4 deste trabalho. 



24 

 

 

 

Os propósitos [da ABI] eram de “manter uma caixa de pensões e auxílios 

para os sócios e suas famílias, estabelecer um serviço de assistência médica e 
farmacêutica, instituir o Retiro da Imprensa (com enfermaria e residência 

para velhos e enfermos), habilitar por meio de títulos de capacidade 

intelectual e moral o pretendente à colocação no jornalismo, organizar o 
Anuário da Imprensa e prestar pública homenagem ao dia do aparecimento 

do primeiro jornal”. (SODRÉ, 1966, p. 354). 

 

 

Assim, a profissionalização do jornalista é um dos fatores que reveste esse profissional 

de autoridade sobre a notícia, o que vai ao encontro da industrialização dos veículos de 

comunicação. Essa produção industrial trouxe várias implicações ao jornalista e ao jornal, 

inclusive o surgimento de novas técnicas e procedimentos que viessem a dar conta desta 

realidade. 

 

 

1.3. O JORNAL NA LÓGICA DE MERCADO 

 

 

Briggs e Burke (2006) relatam que, no final do século XIX, as manchetes dos jornais 

tornavam-se mais importantes do que os textos ou as reportagens sobre eventos legislativos, 

com ênfase nas histórias, algumas delas abrindo caminho para a publicidade. Os anúncios 

pagos foram uma das vertentes observadas de quando os jornais perceberam um potencial de 

vendas e lucro proporcional ao número de leitores. Kennedy Jones, redator do Daily Mail e 

responsável por alavancar as vendas do jornal no final do século XIX, diz ao escritor John 

Morley uma emblemática frase que mostra a mudança na orientação dos jornais: “Você fez do 

jornalismo uma profissão; nós o transformamos em um ramo do comércio” (BRIGGS & 

BURKE, 2006, p. 206).    

O fator econômico aparece como determinante na reflexão sobre a produção de 

notícias, uma questão abordada pela teoria organizacional, na qual “o trabalho jornalístico é 

influenciado pelos meios de que a organização dispõe” (TRAQUINA, 2005, p. 158). Inserir o 

jornal em uma lógica de mercado que permeia vários aspectos da sociedade contemporânea é, 

antes de tudo, tratá-lo também – mas não apenas – como um empreendimento financeiro, um  
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negócio. Segundo Traquina (2005), “o jornalismo é também um negócio. Todas as empresas 

jornalísticas, com a exceção das empresas públicas, enfrentam mais tarde ou mais cedo a 

tirania do balanço econômico final, ou seja, a comparação entre os custos e as receitas”. 

 O caminho de profissionalização da atividade jornalística, conferindo ao jornal a 

autoridade de divulgar informação e ao jornalista, a de tratar os fatos para que se tornem 

notícias foi se adaptando a uma lógica de mercado. 

 

 

O que aconteceu nas décadas de 1880 e 1890 foi que o ideal de um “público” 

informado estava dando lugar às realidades do “mercado”, tanto na mídia 

quanto na economia. A força do radicalismo diminuiu, e não eram somente 
os conservadores que falavam em “dar ao público o que ele quer”. Para 

alguns, as publicações impressas eram um negócio como qualquer outro. 

(BRIGGS & BURKE, 2006, p. 198). 

 

 

No Brasil, no início do século XX fica bem marcado o processo no qual os pequenos 

jornais, com estrutura de tipografia e equipe simples, dão espaço às empresas jornalísticas, 

“com estrutura específica, dotadas de equipamento gráfico necessário ao exercício de sua 

função”, implicando também em mudanças no âmbito da circulação, “alterando-se as relações 

do jornal com o anunciante, com a política, com os leitores” (SODRÉ, 1966, p. 315). O 

modelo de grande empreendimento jornalístico relegou a existência dos pequenos jornais a 

localidades menores e reduziu a diversidade de iniciativas. 

 

 

O jornal como empreendimento individual, como aventura isolada, 

desparece, nas grandes cidades. Será relegado ao interior, onde sobreviverá, 

como tal, até os nossos dias. Uma das consequências imediatas dessa 
transição é a redução no número de periódicos. Por outro lado, as empresas 

jornalísticas começam a firmar sua estrutura, de sorte que é reduzido o 

aparecimento de novas empresas. (SODRÉ, 1966, p. 315). 

 

 

Considerando essa inserção do jornalismo em uma lógica de mercado, cabe refletir 

sobre “a influência que os mecanismos de um campo jornalístico cada vez mais sujeito às 

exigências do mercado (dos leitores e dos anunciantes) exercem, em primeiro lugar sobre os 

jornalistas e, em parte através deles, sobre os diferentes campos de produção cultural” 

(BOURDIEU, 1997, p. 101, grifos do autor). 
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Assim, analisaremos os procedimentos de produção adotados em uma lógica de 

mercado, os códigos deontológicos do jornalismo e suas implicações na construção de uma 

representação do jornal e do jornalista na sociedade.   

 

 

1.3.1. Novas rotinas e técnicas 

 

 

A inserção do jornalismo em uma fase industrial contou não só com a 

profissionalização de sua mão de obra, mas também com um novo aparato tecnológico e com 

um novo modelo de organização na rotina das redações. Começando com a chegada da luz 

elétrica no início do século XX, Medina (1982) acrescenta que “a máquina de escrever 

substitui a pluma [...], a tecnologia de impressão e composição se moderniza – linotipos 

descartam a composição de tipos móveis, impressão plana (mais lenta) dá vez às velozes 

rotativas”, mostrando que a velocidade na produção era uma das marcas que se queria 

imprimir. Para conseguir produzir muitos exemplares do jornal, Lage (2006) também destaca 

a importância do maquinário: “a mecanização – chave da Revolução Industrial – chegou à 

indústria gráfica. Surgiram, logo no início do século [XIX], as impressoras rotativas, de 

grande capacidade” (LAGE, 2006, p. 13), o que possibilitou aumentar a tiragem das 

publicações. 

A industrialização da atividade também se expressa na organização de um novo fluxo 

de trabalho nas redações, que Medina (1982) considera, no Brasil, uma importação tardia do 

modelo norte-americano
11

 que vai evoluindo lentamente para um modelo industrial de divisão 

do trabalho. 

 

 

Mas para transformar uma redação de jornal de meio de boemia e sarau 

literário em meio de produção industrial, é preciso estruturar equipes, dividir 

o trabalho, organizar o fluxo de ação profissional. Os modelos, que os 
Estados Unidos especializam, são exportados junto com as máquinas e, a 

partir de então, se estabelece mais um vínculo de dependência das matrizes 

internacionais: além do equipamento e royalties da dívida tecnológica, a 
imitação grosseira de esquemas de organização jornalística, sempre 

defasadas em no mínimo 20 anos dos EUA. [...] as redações evoluem, ainda 

                                                             
11 Essa ideia de indústria cultural polarizada, com um polo central e zonas subordinadas e dependentes deste 
centro, é alvo de crítica da “teoria da dependência”, desenvolvida na América Latina dentro dos estudos de 

economia política da comunicação, que questionam o desequilíbrio nos fluxos de informação. (MATTELART, 

Armand; MATTELART, Michèle.  História das teorias da comunicação. 8. ed.  São Paulo: Loyola, 2005). 
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que muito lentamente, para um modelo industrial de divisão do trabalho, no 

início bastante centralizado no paternalismo vigente. (MEDINA, 1982, p. 

27). 

 

 

 O modelo de fluxo de trabalho adotado primeiramente nas redações remetia ao 

taylorismo
12

, com uma divisão de funções, como em uma linha de montagem: “imaginou-se, 

por algum tempo, que os repórteres deveriam apurar, os redatores redigir, os redatores do 

copy-desk confrontar e corrigir, os diagramadores montar as páginas e os editores comandar 

isso tudo” (LAGE, 2006, p. 20), em uma segmentação de tarefas na qual cada profissional 

realiza uma, e apenas, determinada parte do processo, o que traria mais eficiência. Lage 

(2006) observa que, atualmente, a atuação do jornalista não é mais tão segmentada e compara 

essa “atividade múltipla com o modelo toiotista, que chegou à indústria ocidental, com a voga 

dos produtos asiáticos, na década de 1970”
13

. A figura do copidesque praticamente 

desapareceu a favor da acumulação de funções em torno do repórter, que, no caso do 

jornalismo on-line, muitas vezes reúne as tarefas de apurar, redigir, revisar e publicar a 

notícia. 

Segundo Traquina (2005), as agências de notícias, surgidas nos anos 1830-1860, 

foram as grandes impulsoras do que se chamou de “novo jornalismo”, que, na figura da penny 

press – jornais de preço baixo que visavam a um público mais amplo e heterogêneo –, dava 

ênfase aos fatos no lugar das opiniões, privilegiando informação e não propaganda, colocando 

o repórter como o “caçador” dos fatos e o jornal como espelho da realidade. O modelo no 

“novo jornalismo” trouxe a questão do imediatismo como busca constante, além de promover 

mudanças na escrita jornalística, com uma “linguagem homogeneizada, rápida, de fatos 

escassos, numa palavra, telegráfica” (TRAQUINA, 2005, p. 54). Esse novo paradigma tem 

sua forma na técnica da pirâmide invertida. 

Traquina (2005) afirma que esse tratamento à notícia apareceu à medida que estas 

começaram a ser tratadas como produto. Assim, “as notícias tornaram-se crescentemente 

estandardizadas ao tomarem a forma a que chamamos hoje „pirâmide invertida‟, enfatizando o 

                                                             
12 Na área da administração científica do trabalho, o taylorismo propunha a “completa divisão entre o trabalho 

manual, limitado à execução de tarefas previamente definidas, e o trabalho intelectual de buscar as formas mais 

rápidas e produtivas de realizar uma tarefa”. (TIGRE, Paulo Bastos.  Gestão da inovação: a economia da 

tecnologia no Brasil.  Rio de Janeiro: Elsevier, 2006). A comparação da rotina de trabalho nas redações com o 

taylorismo confere uma dimensão quase operária e mecânica ao trabalho do jornalista. 
13 O sistema organizacional introduzido por um engenheiro-chefe da Toyota – por isso também conhecido como 
“toiotismo” – prevê competências mais abrangentes aos funcionários e estes são treinados para exercer múltiplas 

funções (TIGRE, Paulo Bastos.  Gestão da inovação: a economia da tecnologia no Brasil.  Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2006). 



28 

 

parágrafo de abertura, o lead” (TRAQUINA, 2005, p. 59). A escrita jornalística no formato de 

pirâmide invertida prevê que o texto comece com as informações mais importantes – o lide 

(do inglês lead) – e continue em ordem de interesse decrescente, até que o final da notícia 

contenha o aspecto considerado menos importante (Fig. 1) (CANAVILHAS, 2007, p. 28).  

 

 

Figura 1. Imagem representativa da organização do texto em pirâmide invertida 

 

 

 

Fonte: CANAVILHAS (2007) 

 

 

A técnica da pirâmide invertida também se deveu a um imperativo tecnológico. 

Segundo Canavilhas (2007), com a utilização do telégrafo e sua transmissão pouco confiável, 

os correspondentes abdicaram do relato cronológico e começaram a organizar a informação 

de forma que os fatos essenciais estivessem no início do texto, garantindo que estes 

chegassem à redação.  

 

 

O telégrafo, a grande inovação técnica daquela época, possibilitava aos 

jornalistas o envio diário das suas crónicas de guerra. Porém, esta tecnologia 
ainda não tinha uma grande fiabilidade técnica e, pior do que isso, os postes 

que suportavam os fios do telégrafo eram um alvo muito apetecido para as 

tropas, pelo que o sistema estava muitas vezes inoperante. Para assegurar 

iguais condições de envio, jornalistas e operadores de telégrafo 
estabeleceram uma regra de funcionamento que não prejudicasse o trabalho 

dos profissionais da informação: cada jornalista enviaria o primeiro 

parágrafo do seu texto e, após uma primeira ronda, iniciava-se uma outra 
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volta para que todos enviassem o segundo parágrafo do texto. 

(FONTCUBERTA, 1999 apud CANAVILHAS, 2007). 

 

 

Assim, a narrativa cronológica dos acontecimentos deu lugar a uma construção textual 

baseada em critérios de importância das informações, já que, ao decidir o que estaria no lide, 

o jornalista ganhava status de “perito” implicitamente através da técnica da pirâmide invertida 

(TRAQUINA, 2005, p. 60). 

Tuchman (1999) afirma que essa estruturação da informação em uma sequência 

apropriada – o formato de pirâmide invertida – é um dos procedimentos formais que indicam 

objetividade no texto jornalístico. Esse aspecto de objetividade seria o mais problemático ao 

jornalista, já que este é o agente na escolha das informações mais importantes que ficarão no 

lide, “e só pode invocar o profissionalismo e afirmar que o lead é validado pelo news 

judgement”
14

. No entanto, “até certo ponto, as dificuldades do jornalista são mitigadas pela 

fórmula familiar de que a notícia preocupa-se com „o quem, o quê, o quando, o onde, o 

porquê e o como‟” (TUCHMAN, 1999, p. 83), conhecidos como a fórmula dos 5 W e 1 H da 

notícia, que devem aparecer suscintamente no lide. 

A questão da objetividade jornalística é vista por Tuchman (1999) como um ritual 

estratégico, “protegendo os jornalistas de sua profissão”, e a autora analisa três fatores sob os 

quais os jornalistas definem o que é um fato objetivo: forma, conteúdo e relações 

interorganizacionais.  

 

 

[...] cada notícia acarreta perigos para o corpo redactorial e para a 
organização jornalística. Cada notícia afecta potencialmente a capacidade 

dos jornalistas no cumprimento das suas tarefas diárias, afecta a sua 

reputação perante os seus superiores, e tem influência nos lucros da 
organização. Dado que o jornal é composto de muitas notícias, estes perigos 

são múltiplos e omnipresentes. [...] Os jornalistas lutam contra essas 

pressões ao realçar a „objetividade‟, argumentando que os perigos podem ser 
minimizados se eles seguirem as estratégias de trabalho que eles identificam 

com as notícias objectivas. (TUCHMAN, 1999, p. 78). 

 

 

 

No entanto, a autora argumenta que os procedimentos não permitem que se atinja uma 

objetividade na prática jornalística:  

                                                             
14 News judgement “é a capacidade de escolher „objetivamente‟ de entre „factos‟ concorrentes para decidir quais 

os „factos‟ que são mais „importantes‟ ou interessantes”. (TUCHMAN, 1999, p. 83). 
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Embora esses procedimentos possam fornecer provas demonstráveis de uma 

tentativa de atingir a objectividade, não se pode dizer que a consigam 
alcançar. De facto, tem sido sugerido que esses procedimentos 1) constituem 

um convite à percepção seletiva, 2)  insistem erradamente na ideia de que „os 

factos falam por si‟, 3) são um instrumento de descrédito e um meio do 
jornalista fazer passar a sua opinião, 4) são limitados pela política editorial 

de uma determinada organização jornalística, e 5) iludem o leitor ao sugerir 

que a „análise é convincente, ponderada ou definitiva. (TUCHMAN, 1999, p. 
89). 

 

 

Compartilhando dessas ideias, Traquina (2005) considera que o conceito de 

objetividade no jornalismo “não surgiu como negação da subjetividade, mas como 

reconhecimento de sua inevitabilidade”. Assim, longe de uma crença ingênua seguida pelos 

profissionais, é “uma série de procedimentos que os membros da comunidade interpretativa 

utilizam para assegurar uma credibilidade como parte não interessada e se protegerem contra 

eventuais críticas a seu trabalho” (TRAQUINA, 2005, p. 139). 

Dessa forma, o news judgement aparece como “a capacidade secreta do jornalista que 

o diferencia das outras pessoas”, e suas experiências com as relações intra- e 

interorganizacionais “permitem-lhe reivindicar esse news judgement assim como a 

objectividade” (TUCHMAN, 1999, p. 85).  A autoridade sobre uma determinada forma e 

conteúdo de notícia, confere ao jornalista o já mencionado status de “perito” e o legitima 

como produtor de conteúdo jornalístico. A construção de notícias sob o âmbito da seleção e 

alguns efeitos dessa construção são abordados a seguir. 

 

 

1.3.2. Gatekeeping 

 

 

O conceito de gatekeeper foi formulado pelo psicólogo social Kurt Lewin, em estudo 

de 1947 sobre hábitos alimentares (SHOEMAKER & VOS, 2011; TRAQUINA, 2005; 

WOLF, 2009). Lewin identificou que os canais onde flui a sequência de comportamentos 

relativos a um tema possuem zonas que funcionariam como “porteiros”, onde os filtros são 

controlados por sistemas objetivos de regras ou por gatekeepers (WOLF, 2009). 
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David Manning White aplicou esse conceito ao jornalismo “para estudar o 

desenvolvimento do fluxo de notícias dentro dos canais organizativos dos órgãos de 

informação e, sobretudo, para individualizar os pontos que funcionam como „cancelas‟ e que 

estabelecem que a informação passe ou seja rejeitada” (WOLF, 2009, p. 180). Nesta teoria, a 

produção da informação acontece com base em escolhas, onde as notícias têm que passar por 

diversos gates (“portões”), que são áreas de decisão dos jornalistas (TRAQUINA, 2005). 

White chegou a suas conclusões através de um estudo de caso, a observação de como 

procedia um jornalista de meia-idade, com 25 anos de experiência, na seleção das notícias a 

serem publicadas em um jornal médio dos Estados Unidos (TRAQUINA, 2005; WOLF, 

2009). As conclusões de White analisavam a seleção das notícias sob um enfoque individual:  

 

 

A conclusão de White é que o processo de seleção é subjetivo e arbitrário; as 

decisões do jornalista eram altamente subjetivas e dependentes de juízos de 

valor baseados no “conjunto de experiências, atitudes e expectativas do 
gatekeeper”. Assim, numa teoria que Schudson (1989) designa de “ação 

pessoal”, as notícias são explicadas como um produto das pessoas e das suas 

intenções.  (TRAQUINA, 2005, p. 150). 

 

 

Sob essa perspectiva e segundo Shoemaker e Vos (2011), White considerava o 

gatekeeping como um processo desempenhado por pessoas, não por organizações. Pesquisas 

posteriores já começam a destacar que os filtros profissionais e organizacionais mostram-se 

mais fortes no processo de seleção de notícias do que as preferências pessoais dos jornalistas. 

Segundo Wolf (2009), esses primeiros estudos tiveram como mérito individualizar “onde, em 

que ponto do aparelho, a acção de filtro é exercida explícita e institucionalmente. [...] 

Posteriormente, este tipo de pesquisa vem a conhecer duas fases, centradas no papel do 

aparelho como instituição social e numa abordagem sistemática”.  Os critérios utilizados na 

seleção do que é ou não notícia, do que será publicado ou descartado, mostraram mais 

afinidade com filtros externos à sensibilidade do jornalista, no âmbito de valores profissionais 

e organizacionais compartilhados e interiorizados. Dessa forma, “as decisões do gatekeeper 

são tomadas, menos a partir de uma avaliação individual da noticiabilidade do que em relação 

a um conjunto de valores que incluem critérios, quer profissionais, quer organizativos, tais 

como a eficiência, a produção de notícias, a rapidez” (ROBINSON, 1981 apud WOLF, 2009, 

p. 181). 
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Os estudos pela abordagem do newsmaking ampliam o escopo de observação para 

considerar as relações existentes entre a cultura profissional do jornalista e a organização do 

trabalho e dos processos produtivos (WOLF, 2009, p. 188), entendendo a produção de 

notícias e os critérios de noticiabilidade também como resultado dessa conjuntura.  

 

 

A noticiabilidade é constituída pelo conjunto de requisitos que se exigem dos 

acontecimentos – do ponto de vista da estrutura do trabalho nos órgãos de 
informação e do ponto de vista do profissionalismo dos jornalistas – para 

adquirirem a existência pública de notícias. Tudo o que não corresponde a 

esses requisitos é excluído. [...] a noticiabilidade está estreitamente 
relacionada com os processos de rotinização e de estandardização das 

práticas produtivas: equivale a produzir práticas produtivas estáveis, numa 

“matéria-prima” (os factos que ocorrem no mundo) que é, por natureza, 
extremamente variável e impossível de predizer.  (WOLF, 2009, p. 190). 

 

 

Entendendo a noticiabilidade como um conjunto de elementos com os quais os 

veículos de comunicação controlam e fazem a gestão da informação a ser publicada dentro de 

uma variada gama de acontecimentos (WOLF, 2009), temos os valores-notícia como critérios 

de relevância que norteiam esta seleção. Os valores-notícia derivam de pressupostos relativos 

“às características substantivas das notícias; ao seu conteúdo”, “à disponibilidade do material 

e aos critérios relativos ao produto informativo”, “ao público” e “à concorrência” (WOLF, 

2009, p. 200). 

Essas considerações colocam o processo de definição do que é notícia nas mãos de um 

jornalista que recorre a critérios vários, incluindo regras institucionais – que, tendo em mente 

os veículos jornalísticos como empresas, resultam também de objetivos econômicos e 

políticos –, para decidir o que será publicado ou descartado na pauta diária. Segundo 

Shoemaker e Vos (2011), sob a ótica da organização, “um gatekeeper bem-sucedido é uma 

pessoa que consegue representar perfeitamente os interesses da organização”, e esta, quando 

possui fins lucrativos, toma o processo de gatekeeping como “parte do processo geral de 

maximização da receita”. Os efeitos da construção de um conjunto de informações 

determinado pela mídia como adequados à visibilidade pública é questão a ser discutida nos 

estudos de agendamento. 
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1.3.3. Agendamento (agenda-setting) 

 

 

A teoria do agendamento resulta dos estudos dos efeitos da mídia nos quais a 

preocupação é com os processos pelos quais os meios de comunicação “estabelecem as 

condições da nossa experiência do mundo para lá das esferas de interacções em que vivemos” 

(FISHMAN, 1980 apud WOLF, 2009).  O conceito de agendamento “explica os efeitos dos 

media noticiosos na opinião pública pela influência da cobertura informativa na definição dos 

temas do debate público” (BORGES, 2010, p. 137) e tem como pressuposto que “a 

compreensão que as pessoas têm de grande parte da realidade social lhes é fornecida, por 

empréstimo, pelos mass media” (SHAW, 1979 apud WOLF, 2009). 

Esse conceito foi formulado por Maxwell McCombs e Daniel Shaw em 1972, mas a 

influência da mídia no ambiente político em que se forma a opinião pública já havia sido 

abordada por Walter Lippmann em 1922, quando este concluiu que a mídia opera a ligação 

entre os acontecimentos políticos e as imagens destes na mente das pessoas (BORGES, 2010). 

O agendamento faz coincidir a agenda pública com a agenda noticiosa e com isso mostra uma 

estreita relação com o processo de seleção na produção jornalística – discutido nas abordagens 

do gatekeeping e do newsmaking. 

 

 

O agendamento estabelece uma relação causal entre as agendas noticiosa e 

pública, quer quanto aos temas mais relevantes, quer acerca da sua 

importância relativa. Trata-se de um efeito não-intencional do processo de 
construção da actualidade informativa na configuração do ambiente político 

em que se forma a opinião pública. Ao excluírem, incluírem e 

hierarquizarem os acontecimentos diários, os jornalistas orientam a atenção 
do público para os assuntos destacados: a agenda dos media torna-se a 

agenda pública. (BORGES, 2010, p. 137). 

 

 

O conceito de opinião pública tem estreita ligação com o de esfera pública, já que esta 

“é meio para se alcançar uma formação discursiva da opinião e da vontade coletivas” 

(HABERMAS, 1992 apud GOMES & MAIA, 2008, p. 41). São características da opinião 

pública: 
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a) Considerada materialmente é um conjunto de posições e disposições, 

um conjunto de teses. Visto que a discussão pública se processa por meio e a 

propósito de argumentos e mediante a consideração de matérias e temas, a 
opinião pública é o razoável e possível consenso material que nela se 

estabelece. Opinião pública é consideração, modo de ver, concepção, 

convicção, posição. 

b) Definida pela sua origem, é um conjunto de concepções resultante do 
tirocínio de um público apto a julgar, da discussão crítica na esfera pública. 

É, em suma, a opinião nascida do “toma lá, dá cá” de razões em público. 

(GOMES & MAIA, 2008, p. 41, grifos dos autores). 

 

 

Assim, “a opinião pública é a vontade expressa como posição obtida numa 

argumentação racionalmente conduzida, é a vontade que se legitima como razão” (GOMES & 

MAIA, 2008, p. 41). A teoria do agendamento liga-se ao estudo da opinião pública “como 

metáfora explicativa das relações de influência entre o jornalismo, o público e o poder 

político” (BORGES, 2010, p. 138).  

Com as ponderações quanto a não homogeneidade de meios de comunicação, agendas 

e públicos, Wolf (2009) observa que os estudos de agendamento se desenvolvem no sentido 

de aprofundamento nas dinâmicas internas dos efeitos cognitivos e cumulativos da agenda da 

mídia e, por outro lado, na relação entre a lógica de produção dos meios de comunicação e a 

obtenção de conhecimentos por parte do público.  

Saindo de um cenário de homogeneidade de fontes de informação e entrando em um 

maior acesso a fontes alternativas, que aparece como uma das defesas do presente trabalho
15

, 

Borges (2010) afirma que esse cenário “representa um desafio à função de agendamento dos 

media, mas pode também constituir uma oportunidade para a reconfiguração das complexas 

relações de influência inter-agendas, contribuindo para um processo de agendamento público 

mais inclusivo e democrático”. Considerando que “o poder do jornalismo na definição da 

agenda do debate público não é „necessariamente saudável para a democracia‟” (MCCOMBS 

et al., 1991 apud BORGES, 2010, p. 143), verificamos a seguir a questão da imprensa como 

“quarto poder” e sua legitimidade como “caixa de ressonância” da opinião pública. 

 
 
 
 
 

 

                                                             
15 Uma crítica à homogeneidade das fontes de informação representada pelo domínio da produção jornalísticas 

nas mãos de algumas grandes empresas de comunicação é feita no item 2.5 deste trabalho, a favor de que a 

pluralidade de fontes é um dos benefícios do exercício do jornalismo cidadão como propomos. 
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1.4. OPINIÃO PÚBLICA E O “QUARTO PODER”  

 

 

A expressão “quarto poder” teria sido cunhada pelo historiador Macaulay, que teria 

usado o termo para se referir à Galeria de Imprensa no Parlamento britânico, e não a algum 

jornal ou à imprensa como um todo, mas, sobreviveu como tal e chegou a ser usada como 

título de um livro sobre a imprensa em 1850, segundo relatam Briggs e Burke (2006). De 

acordo com os autores, o jornalismo popular do século XIX e os argumentos de defesa do 

“velho jornalismo” não se baseavam em inovações tecnológicas, mas na força e no prestígio 

de um jornal que vinha separando “notícias” de “pontos de vista” e acreditava que “não 

acreditamos que cada coisa na sociedade seja completamente certa ou errada; desejamos 

preservar e melhorar o que é bom; e exterminar e reformar o que é ruim” (BRIGGS & 

BURKE, 2006, p. 193), frase atribuída ao New York Times, em um momento no qual uma 

emenda do Congresso que favorecia a liberdade de expressão. 

 A teoria da opinião pública traz os jornais como formadores de opinião necessários 

para tornar as discussões possíveis, o que coloca a imprensa como um instrumento da esfera 

pública (BRIGGS & BURKE, 2006; GOMES & MAIA, 2008). Diante da teoria de uma 

imprensa perigosa formulada por alguns atores políticos, a ideia de “quarto poder” colocava a 

imprensa como ferramenta da democracia. 

 

 

Os jornais eram vistos como um meio de exprimir as queixas e injustiças 

individuais e como uma forma de assegurar a proteção contra a tirania 

insensível. Portanto a legitimidade jornalística está na teoria democrática e, 

segundo os seus teóricos, assenta claramente numa postura de desconfiança 
(em relação ao poder) e numa cultura claramente adversarial entre 

jornalismo e poder. (TRAQUINA, 2005, p. 47). 

  

 

Com a legitimidade da teoria democrática, Traquina (2005) afirma que os jornalistas 

podiam destacar um duplo papel: “como porta-vozes da opinião pública, dando expressão às 

diferentes vozes no interior da sociedade que deveriam ser tidas em conta pelos governos, e 

como vigilantes do poder político que protege os cidadãos contra os abusos (históricos) dos 

governantes”. 

Essa visão do jornalismo como um “quarto poder” com a missão cívica de aferir o 

funcionamento dos outros três poderes, legislativo, executivo e judiciário, (RAMONET, 
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1999) e de ser um espaço para o debate público segue influenciando um relacionamento do 

público leitor com o jornal baseado no interesse do cidadão e na mediação entre este e as 

autoridades públicas. Essas características são observadas na prática de um jornalismo de 

serviço ou jornalismo de utilidade pública, com a imprensa como fiscalizadora do poder 

público (ABREU, 2003). Lattman-Weltman (2007) lembra que, no entanto, este jornalismo 

também conhecido como cívico “envolve a articulação contraditória de exigências 

simultaneamente mercadológicas e políticas”, mas que, no mercado de mídia no geral, 

incluindo o brasileiro, não haveria “contradição entre a maximização de lucros – econômicos 

e políticos – e a valorização „cidadã‟ de sua produção”. 

 

 

1.5. UMA REFLEXÃO SOBRE O PAPEL DO JORNALISMO  

 

 

Com a construção histórica do jornalismo como atividade eminentemente política e 

panfletária para a configuração das empresas jornalísticas que conjugavam a difusão de 

informações com seus objetivos econômicos e políticos enquanto organização empresarial, 

tanto o jornal quanto o jornalista foram inseridos em uma nova lógica no qual o aparato 

tecnológico e estratégias de construção de sentidos tornaram a atividade jornalística no que 

ela é hoje, uma prática social que precisa ser considerada além das dicotomias sobre se “é um 

espaço fechado de reprodução ideológica do sistema dominante, ou pode ser um espaço 

aberto a todos os agentes sociais na luta política e social?” (TRAQUINA, 2005). Os dois 

polos apresentados não traduzem a complexidade da prática jornalística e reduzem o 

jornalismo a algo muito perigoso ou a um libelo da democracia plena. 

As normas profissionais atribuídas aos jornalistas constituem um código deontológico 

que é considerado atributo indispensável na definição de uma profissão liberal, segundo 

Traquina (2005). O autor ressalta que “o código deontológico não define apenas normas para 

os membros da comunidade, mas esboça também um ethos para todos os membros” 

(TRAQUINA, 2005, p. 119), e define o ethos jornalístico como ligado a uma identidade 

profissional, “uma definição de uma maneira como se deve ser (jornalista) /estar (no 

jornalismo)” (TRAQUINA, 2005, p. 126). No entanto, além de definir comportamentos 

desejáveis para os jornalistas, o código deontológico também define o papel deste profissional 

diante de outros membros da sociedade, na medida em que “os códigos, associados como  



37 

 

estão à definição do papel social dos jornalistas, ajudam a definir os comportamentos que a 

sociedade espera dos profissionais”, responsabilidades julgadas essenciais no funcionamento 

do sistema democrático e que estão associadas a uma mitologia construída ao longo do tempo 

(TRAQUINA, 2005, p. 120). 

Soloski (1999) observa, por outro lado, que as normas profissionais acabam 

produzindo “estórias” que defendem implicitamente a ordem político-econômica existente, ao 

fazê-la parecer “um estado de coisas que ocorre naturalmente”, indo de encontro à visão de 

um jornalismo combativo na luta política e social. 

 

 

Os princípios do profissionalismo jornalístico têm como resultado uma 

cobertura noticiosa que não ameaça nem a posição económica da 
organização jornalística individual nem o sistema político-econômico global 

no qual a organização jornalística opera. Além disso, o profissionalismo 

jornalístico produz “estórias” que permitem que as organizações jornalísticas 
aumentem o seu público e mantenham um controlo firme sobre o mercado. 

(SOLOSKI, 1999, p. 100). 

 

 

A teoria democrática concede aos meios de comunicação um papel destacado, 

argumentando que o jornalismo “deve ser um veículo de informação para equipar os cidadãos 

com as ferramentas vitais ao exercício dos seus direitos e voz na expressão das suas 

preocupações” (CHRISTIANS et al., 1993 apud TRAQUINA, 2005, p. 129) e que o papel 

dos jornalistas é informar a cidadania (GANS, 1998 apud PORTO, 1998). 

No entanto, esse papel sob o âmbito da teoria democrática precisa ser revisto à luz de 

que a prática jornalística contribui para uma construção de significados políticos e o jornalista 

não realiza a mera tarefa de transmitir informação (PORTO, 1998).  

Segundo Porto (1998), para além da transmissão de informações, é preciso entender a 

mídia como “um fórum no qual se desenvolve a disputa em torno da construção de 

significados”, defendendo a discussão sobre o processo de enquadramento (framing) que 

“envolve a seleção de certos aspectos da realidade para fazê-los mais salientes no conteúdo da 

comunicação e promover uma interpretação causal particular” (ENTMAN, 1994 apud 

PORTO, 1998), processo que oferece uma organização de ideias para a interpretação de uma 

realidade política. 

  Assim, rejeitamos tanto a ideia de que o jornal informa ou de que deforma. Diante 

das considerações abordadas, assumimos que os meios de comunicação têm “papel central na 
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disseminação de informações a grandes audiências” (GOMES & MAIA, 2008) e são um 

instrumento importante para a visibilidade pública das deliberações. No entanto, partimos 

também do princípio que os grandes veículos de comunicação fazem parte de empresas 

jornalísticas que, como tal, voltam sua produção de informação para objetivos de legitimação 

institucional e políticas, objetivos últimos de caráter econômico. 
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2. A INTERNET E AS MUDANÇAS NO CENÁRIO JORNALÍSTICO 

 

O desenvolvimento das tecnologias da informação – escopo no qual Castells (1999) 

inclui tecnologias em microeletrônica, computação, telecomunicações/radiodifusão, 

optoeletrônica
16

 e inclusive a engenharia genética – configurou um novo paradigma, 

transformação que se considera uma verdadeira revolução, na medida em que produziu “um 

padrão de descontinuidade nas bases materiais da economia, sociedade e cultura” 

(CASTELLS, 1999, p. 68). A história mostra que as revoluções tecnológicas são 

caracterizadas por sua penetrabilidade, no sentido em que se introduz em todos os domínios 

da atividade humana, não como uma força exógena, mas como o “tecido em que essa 

atividade é exercida” (CASTELLS, 1999). 

Assim, não é adequado analisar as novas tecnologias como algo dissociado da 

sociedade e da cultura e externas a estas, pois, “em vez de enfatizar o impacto das tecnologias, 

poderíamos igualmente pensar que as tecnologias são produtos de uma sociedade e de uma 

cultura” (LÉVY, 1999, p. 22). Dessa forma, Castells (1999) sugere pensar na tecnologia como 

um catalisador e um instrumento: “embora não determine a evolução histórica e a 

transformação social, a tecnologia (ou sua falta) incorpora a capacidade de transformação das 

sociedades, bem como os usos que as sociedades, sempre em um processo conflituoso, 

decidem dar a seu potencial tecnológico”. Briggs e Burke (2006) fazem a mesma 

consideração, neste caso, em relação ao advento da prensa gráfica, de que seria mais realista 

ver a nova tecnologia como um catalisador, “mais ajudando as mudanças sociais do que as 

originando”, acrescentando que o mesmo poderia ser afirmado sobre meios de comunicação 

que vieram posteriormente. 

Essa revolução das tecnologias da informação pode ser relacionada a uma cultura da 

liberdade e do empreendedorismo individual que existia nas universidades dos  

Estados Unidos na década de 1960, apesar de que esse desenvolvimento tecnológico teve 

influência decisiva do financiamento militar – o embrião da internet, a ARPAnet, foi 

iniciativa do Departamento de Defesa dos Estados Unidos
17

 – e dos mercados. 

                                                             
16 O termo optoeletrônica foi cunhado para descrever a fusão da microeletrônica com tecnologias ópticas, o que 

posteriormente permitiu o desenvolvimento da tecnologia de LCD e semicondutores (como monitores e CD-

ROMs). (DRUCKER, Peter F. O advento da nova organização. In: HARVARD BUSINESS REVIEW. Gestão 

do conhecimento. Rio de Janeiro: Elsevier, 2000).  
17 Sobre o surgimento da primeira rede de computadores – a ARPAnet – e a criação e desenvolvimento da 

internet com a interface que conhecemos hoje, ver Pinho (2003) e Castells (1999).  
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A ênfase nos dispositivos personalizados, na interatividade, na formação de 

redes e na busca incansável de novas descobertas tecnológicas, mesmo 
quando não faziam muito sentido comercial, não combinava com a tradição, 

de certa forma cautelosa, do mundo corporativo. Meio inconscientemente, a 

revolução da tecnologia da informação difundiu pela cultura mais 
significativa de nossas sociedades o espírito libertário dos movimentos dos 

anos [19]60. (CASTELLS, 1999, p. 43). 

 

 

A computadorização e depois a comunicação em rede acabaram produzindo reflexos 

na sociedade como um todo, e a mídia também adotou as tecnologias da informação, 

principalmente a informação em rede, o que trouxe mudanças na própria produção 

jornalística. Pinho (2003) destaca que os novos recursos tecnológicos modificaram e 

facilitaram o exercício de funções cotidianas do jornalista, como a comunicação com fontes e 

leitores, busca por ideias e pesquisa de dados. Deuze (2003) ressalta que o uso do correio 

eletrônico (e-mail), grupos de interesse e grupos de conversação (chats) são aspectos da nova 

tecnologia que afetam o modo de fazer jornalismo. 

As mudanças na produção de notícias com a internet aconteceram também na divisão 

de funções diferenciada de uma redação de veículo digital: “eis que surgem as figuras do 

„produtor de notícias‟, do „gerente de informação‟ e do editor multimídia na web: a grande 

diferença do novo processo digital está no fato de que os meios de produção foram parar 

totalmente na mão do jornalista” (MARTINEZ, 2007). 

A internet também representou um novo meio a ser explorado quanto às técnicas 

jornalísticas, principalmente com a organização hipertextual da informação, que prevê um 

modo de leitura não linear e preserva a notícia ao longo do tempo, permitindo que o leitor a 

acesse em outro momento (FERRARI, 2003; MARTINEZ, 2007).  

Assim, é possível ver a internet como uma nova plataforma de publicação e que trouxe 

novas ferramentas e recursos que modificaram a rotina de produção jornalística. Os veículos 

de comunicação brasileiros foram não só se apropriando da nova mídia, mas se adaptando a 

suas exigências e características.  
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2.1. FASES DO JORNALISMO NA INTERNET 

 

 O primeiro veículo de comunicação do Brasil a marcar presença na internet foi o 

Jornal do Brasil, que lançou o JB On-line em maio de 1995 (FERRARI, 2003, p. 112), ano 

que também é considerado o início da internet comercial no país e tendo em conta que a 

World Wide Web
18

 (www), a rede com a interface que conhecemos hoje, havia sido criada em 

1991 (PINHO, 2003). É curioso lembrar que recentemente (em 1º de setembro de 2010) o JB 

anunciou o fim da distribuição como veículo impresso para voltar suas atividades ao meio 

digital, tornando-se o primeiro veículo da mídia tradicional a abandonar o papel para publicar 

seu conteúdo apenas em formato digital. Pioneirismo, crise ou o início de um novo modelo de 

negócio? Certamente o primeiro aspecto é verdadeiro, retomando a vocação do jornal de se 

aventurar nas novas plataformas. 

 A partir da iniciativa do JB, outras empresas jornalísticas tradicionais iniciaram sua 

presença na internet. Após a criação do JB On-line em 1995, seguiu-se a versão digital do 

jornal O Globo e a Agência Estado, agência de notícias do Grupo Estado, também colocou 

sua página na internet (FERRARI, 2003, p. 25), o que mostra a historicidade do fato de as 

notícias na internet serem domínio dos veículos de comunicação tradicionais do país – em 

detrimento de novos veículos de comunicação surgidos com a própria internet, que chegaram 

a ser criados depois, alguns com sucesso e outros não –, já que os primeiros podiam usufruir 

de sua credibilidade já construída, redações já existentes e cadeia de produção à nova 

plataforma. Publicar informação na internet no final dos anos 1990 e começo dos 2000 

requeria ferramentas e conhecimentos tecnológicos mais complexos, por isso, era iniciativa de 

custo considerável. 

 

Empresas tradicionais como as Organizações Globo, o Grupo Estado 

(detentor do jornal O Estado de S. Paulo e Jornal da Tarde), e o Grupo Folha 

(do jornal Folha de S. Paulo) e a Editora Abril se mantêm como os maiores 
conglomerados de mídia do país, tanto em audiência quanto em receita com 

publicidade. Foram eles que deram os primeiros passos na Internet brasileira, 

seguidos pelo boom mercadológico de 1999 e 2000, quando todas as 
atenções se voltaram à Nasdaq (National Association of Securities Dealers 

Automated Quotation), a bolsa de valores da Nova Economia. Muitos portais 

brasileiros atraíram investidores estrangeiros. (FERRARI, 2003, p. 27). 

                                                             
18 A World Wide Web (www) é basicamente um modo de organização da informação na internet baseado no 

protocolo de comunicação HTTP, na linguagem de descrição de páginas HTML e no método de identificação de 

recursos URL. (PINHO, 2003, p. 33). 
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Como justificativa para o atraso de O Globo em lançar sua versão na internet, um 

executivo da empresa afirmava ser uma estratégia, já que não bastava “colocar o jornal 

impresso no computador. Vamos explorar o que a internet pode oferecer, como a atualização 

on-line durante todo o dia” (SIQUEIRA, 1996 apud QUADROS, 2002). A versão on-line do 

O Globo foi lançada em 29 de julho de 1996, e no mesmo ano foi formada uma equipe para o 

novo produto, incluindo jornalistas, técnicos e especialistas em marketing. Já no final de 

1997, a equipe produzia conteúdo em tempo real e fazia atualizações (QUADROS, 2002).  

No entanto, esse primeiro momento do jornalismo na internet se caracterizava mais 

por um “reconhecimento de território” do que pela preocupação em adequar o conteúdo para a 

nova plataforma. Os sites noticiosos eram apenas a disponibilização na internet do conteúdo 

do produto impresso, já que as páginas Web correspondiam aos jornais das grandes empresas 

de comunicação, “sites que, normalmente, apenas reproduzem o conteúdo das publicações de 

mídia impressa, muitas vezes sem adaptar a forma do papel aos padrões da internet” 

(MOHERDAUI, 2000, p.33). O pioneiro JB On-line tinha uma home page bem parecida com 

a primeira página do impresso (Fig. 1), não só no conteúdo, mas também na disposição 

gráfica dos elementos. 

 

Figura 2. Home page do JB Online em 24 de julho de 1997. 
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Em um segundo momento, mesmo com o conteúdo ainda ligado ao do veículo 

impresso, observa-se a tentativa de organizar o conteúdo de forma característica à internet, 

utilizando recursos próprios do ambiente on-line, como a interligação entre informações 

correlatas através de links (MIELNICZUK, 2003). Em consequência da maior familiarização 

dos veículos de comunicação com a internet, surgem sites noticiosos que superam a 

transposição da versão impressa para internet e passam a produzir conteúdo diferenciado para 

a nova plataforma, com a utilização dos vários suportes e recursos permitidos pela publicação 

on-line: recursos multimídia, com áudio e vídeo integrados a imagem e texto; recursos de 

interatividade, como fóruns de discussão, enquetes on-line e chats; recursos de 

personalização, que permitem adequar o conteúdo aos interesses de cada leitor 

(MIELNICZUK, 2003). 

Em relação às mudanças dos sites jornalísticos através do desenvolvimento de 

interfaces, Silva Jr. (2002) propõe três fases distintas: a transpositiva, a perceptiva e a 

hipermidiática. 
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O transpositivo, como modelo eminentemente presente nos primeiros jornais 

online onde a formatação e organização seguia diretamente o modelo do 

impresso. Trata-se de um uso mais hermético e fiel da ideia da metáfora, 
seguindo muito de perto o referente pré-existente como forma de manancial 

simbólico disponível. 

O perceptivo. Num segundo nível de desenvolvimento, há uma maior 

agregação de recursos possibilitados pelas tecnologias da rede em relação ao 
jornalismo online. Nesse estágio, permanece o caráter transpositivo, posto 

que, por rotinas de automação da produção interna do conteúdo do jornal, há 

uma potencialização em relação aos textos produzidos para o impresso. 
Gerando o reaproveitamento para a versão online. No entanto há a 

percepção por parte desses veículos, de elementos pertinentes a uma 

organização da notícia na rede. 
O hipermidiático. Mais recentemente, podemos constatar que há 

demonstrações de uso hipermidiático por alguns veículos online, ou seja: o 

uso de recursos mais intensificado hipertextuais, a convergência entre 

suportes diferentes (multimodalidade) e a disseminação de um mesmo 
produto em várias plataformas e/ou serviços informativos. (SILVA JR., 

2002). 

 

 

 

 No entanto, propõe-se que essas fases do jornalismo também sejam entendidas através 

da perspectiva da produção jornalística e da disseminação de informações, não apenas por 

meio da arquitetura da informação. Por isso, a seguir se detalha a divisão das fases do 

jornalismo na internet elaborada por Mielniczuk (2003): “produtos de primeira geração ou 

fase da transposição; produtos de segunda geração ou fase da metáfora; e produtos de terceira 

geração ou fase da exploração das características do suporte web”.   

 

2.1.1. Primeira geração 

 

 Assim que os primeiros veículos de comunicação começaram a ter presença na 

internet, o que se via era que o conteúdo era uma seleção de algumas das notícias do jornal 

impresso, transpostas para a versão on-line. 

 

Num primeiro momento, os produtos oferecidos eram reproduções de partes 
dos grandes jornais impressos, que passavam a ocupar o espaço na Internet. 

É muito interessante observar as primeiras experiências realizadas: o que era 

chamado então de jornal online na web não passava da transposição de uma 
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ou duas das principais matérias de algumas editorias.  (MIELNICZUK, 

2003). 

 

Não havia uma redação própria para o conteúdo on-line, e a rotina de produção era 

ligada à do jornal impresso, e “as primeiras gerações de páginas web reproduziam conteúdos e 

design das versões impressas aproveitando os dados armazenados nos computadores da 

redação tradicional” (QUADROS, 2002). Sem levar em conta as características da 

organização da informação próprias da internet, com base na estrutura do hipertexto através 

de hiperlinks, “a disponibilização de informações jornalísticas na web fica restrita à 

possibilidade de ocupar um espaço, sem explorá-lo enquanto um meio que apresenta 

características específicas” (MIELNICZUK, 2003), como pode ser visto na Figura 2.   

 

Figura 3. Home page do JB Online de 7 de novembro de 1996. 

 



46 

 

Segundo alguns autores, o hipertexto representa uma organização de informação mais 

natural ao homem, por ser uma estrutura mais próxima ao ordenamento do “banco de dados” 

da mente humana. 

 

A idéia de hipertexto foi enunciada pela primeira vez por Vannevar Bush em 

1945, em um célebre artigo intitulado “As We May Think”. Segundo Bush, a 

maior parte dos sistemas de indexação e organização de informações em uso 
na comunidade científica são artificiais. Cada item é classificado apenas sob 

uma única rubrica, e a ordenação é puramente hierárquica (classes, 

subclasses, etc.). Ora, diz Vannevar Bush, a mente humana não funciona 

desta forma, mas sim através de associações. Ela pula de uma representação 
para outra ao longo de uma rede intrincada, desenha trilhas que se bifurcam, 

tece uma trama infinitamente mais complicada do que os bancos de dados de 

hoje ou os sistemas de informação de fichas perfuradas existentes em 1945. 
Bush reconhece que certamente não seria possível duplicar o processo 

reticular que embasa o exercício da inteligência. Ele propõe apenas que nos 

inspiremos nele. (LÉVY, 1999, p.28). 
 

 

 É importante lembrar que muitas dessas características das primeiras versões dos 

jornais on-line estavam limitadas aos recursos técnicos disponíveis, porém também é preciso 

destacar que só aos poucos os veículos de comunicação começaram a ter a visão de que o 

jornalismo na internet deveria ter em conta e explorar as características que diferenciavam a 

Web de outras mídias, a favor de uma nova forma de tratar a informação e de se relacionar 

com os leitores (PINHO, 2003, p. 58). Por isso, segundo Ferrari (2003, p. 23), “a maioria dos 

sites jornalísticos surgiram como meros reprodutores do conteúdo publicado em papel. 

Apenas numa etapa posterior é que começaram a surgir veículos realmente interativos e 

personalizados”.  

 

2.1.2. Segunda geração 

 

 Ainda ligados ao conteúdo do jornal impresso, os sites noticiosos de segunda geração 

começam a explorar e se adaptar às especificidades do ambiente on-line. Pinho (2003, p. 50) 

especifica como alguns aspectos que diferenciam a internet da mídia tradicional a não 
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linearidade; a fisiologia de leitura diferenciada em relação à tela do computador
19

; 

instantaneidade, em relação à mídia impressa; dirigibilidade, uma gama maior de 

possibilidades para direcionar o conteúdo a leitores específicos; interatividade, que pode ser 

amplamente explorada no ambiente Web; acessibilidade, a informação é perene, pode ser 

acessada a qualquer momento; recepção ativa, na qual o leitor vai em busca de informação
20

.  

 Assim, nesta segunda fase, os veículos de comunicação on-line passam a utilizar 

recursos da internet como “links com chamadas para notícias de fatos que acontecem no 

período entre as edições”, aproveitando a característica de perenidade do texto Web; abre-se 

um novo canal de relacionamento entre jornal e público, já que “o e-mail passa a ser utilizado 

como uma possibilidade de comunicação entre jornalista e leitor ou entre os leitores, através 

de fóruns de debates”; a edição dos textos passa a estruturar as notícias de forma mais 

adequada a “explorar os recursos oferecidos pelo hipertexto”; além disso, “surgem as seções 

de „últimas notícias‟” que exploram a instantaneidade da internet para oferecer um panorama 

do que “acabou de acontecer”, geralmente através de textos curtos que oferecem um “drops” 

de informação e explorando a possibilidade de atualização contínua (MIELNICZUK, 2003).  

 A Figura 3 já traz o JB Online com o recurso das “últimas notícias”, bem como já 

ensaia uma interação com o leitor através de uma enquete. 

 

Figura 4. Home page do JB Online em 2 de outubro de 2001. 

    

  

                                                             
19 Atualmente, avanços tecnológicos tornaram a leitura no monitor do computador menos desconfortável, com a 

redução do brilho das telas e aumento da resolução. No entanto, a fisiologia da leitura continua sendo uma 

questão importante em se tratando de conteúdo digital, lembrando que esse é um dos principais desafios no 

desenvolvimento de tablets. Sobre comportamento de leitura na internet, ver NIELSEN, Jakob; LORANGER, 

Hoa. Usabilidade na Web: projetando websites com qualidade.  Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.  
20  A internet é considerada uma mídia pull, pois precisa puxar o interesse do leitor, fazer com que ele se 

direcione àquela informação. A TV e o rádio são mídias push, pois “empurram” o conteúdo independente de 

uma busca ativa do receptor. (PINHO, 2003, p. 55). 
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2.1.3. Terceira geração 

 

 Na terceira geração, o cenário do jornalismo na internet muda e os sites jornalísticos 

“extrapolam a ideia de uma versão para a web de um jornal impresso já existente” 

(MIELNICZUK, 2003) com a criação de veículos de comunicação exclusivos para a internet, 

sem um “veículo-mãe” impresso, e com o desenvolvimento de versões web dos veículos de 

comunicação tradicionais com conteúdo independente da versão em papel.  

 Esses produtos jornalísticos apresentam tentativas mais efetivas e consistentes de 

explorar as possibilidades na internet e avançam em relação aos da segunda geração no que 

diz respeito a recursos multimídia, hipertextualidade, interatividade e atualização de notícias. 

 

 

Neste estágio, entre outras possibilidades, os produtos jornalísticos 

apresentam: recursos em multimídia, como sons e animações, que 

enriquecem a narrativa jornalística; recursos de interatividade, como chats 
com a participação de personalidades públicas, enquetes, fóruns de 
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discussões; apresentam opções para a configuração do produto de acordo 

com interesses pessoais de cada leitor/usuário; a utilização do hipertexto não 

apenas como um recurso de organização das informações da edição, mas 
também como uma possibilidade na narrativa jornalística de fatos; 

atualização contínua no webjornal e não apenas na seção “últimas notícias”. 

(MIELNICZUK, 2003). 

  

 

Além disso, os sites noticiosos da terceira geração “exibem maior dinamismo, e uma 

oferta informativa com possibilidade de maior contextualização e aprofundamento, 

principalmente pelo uso mais ampliado das bases de dados, que também passam a 

desempenhar importante função para a estruturação e a organização das informações de 

natureza jornalística” (BARBOSA, 2007), o que coloca a internet não só como plataforma de 

publicação de notícias, mas como ferramenta na produção jornalística. 

 Em 2004, já era possível observar na home page do O Globo Online (Fig. 4) uma 

estrutura de organização de notícias pensada para o ambiente web, com conteúdo exclusivo e 

independente do jornal impresso. 

 

Figura 5. Home page do O Globo Online em 25 de novembro de 2004. 

 

No entanto, Mielniczuk (2004) também defende que o caminho para um jornalismo na 

internet de terceira geração prevê rupturas, e que estas “não se resumem em apenas apresentar 
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possibilidades até então inexistentes em outros suportes; é necessário que o webjornal 

modifique funções já existentes ou desenvolva novas funções diante das modalidades de 

jornalismo já conhecidas. Citamos, como exemplo, o caso dos arquivos que passam de uma 

existência interna, nas empresas, para um produto a ser disponibilizado para o público”. 

Trata-se aqui de um novo posicionamento em se lidar com a publicação de informação na 

internet, o que vai muito além do formato da notícia. 

Para além da cobertura minuto a minuto de grandes eventos, prática largamente 

verificada nos veículos de comunicação on-line, uma ruptura proposta rumo a um modelo 

novo de jornalismo na internet seria a cobertura extensa de vários acontecimentos que não 

fossem considerados extraordinários. 

 

 

Um webjornal de um grande aglomerado urbano, por exemplo, que, 

valorizando o local, disponibilizasse a cobertura constante – utilizando as 

características do jornalismo na web – e ampla dos acontecimentos, no 
centro da cidade, se constituiria numa potencialização a um grau tão elevado, 

que romperia com os padrões existentes até então. (MIELNICZUK, 2004). 

 

 

Em relação à interatividade, Mielniczuk (2004) já apostava em uma ruptura para o 

jornalismo na internet de terceira geração que poderia então ser considerado um embrião do 

que seria o jornalismo aberto à participação, indicando como iniciativas realmente inovadoras 

em relação à produção jornalística na web a promoção de chats como entrevistas coletivas, 

nas quais os leitores seriam os entrevistadores, e a colaboração dos leitores na apuração de 

fatos noticiosos e na produção de material jornalístico. 

 

 

2.2. A ESFERA PÚBLICA VIRTUAL 

 

 

Sem superestimar a internet como um instrumento democratizador por si só – 

defendemos que há outros elementos necessários no fortalecimento de uma democracia além 

do acesso aos meios de comunicação, como o interesse cidadão –, há um potencial de 

interação web nunca visto, e recursos que vêm facilitar a troca de informações e o debate. 
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A internet oferece uma grande variedade de informações, e não apenas 
material de origem oficial. Reduz os custos da participação política e permite 

envolver diferentes parceiros de interlocução. [...] Isso significa um potencial 

de interação inédito, se comparado com os veículos de comunicação 
tradicionais. A rede pode proporcionar um meio pelo qual o público e os 

políticos podem comunicar-se, trocar informações, consultar e debater, de 

maneira direta, rápida e sem obstáculos burocráticos. (GOMES & MAIA, 

2008, p. 277). 

 

 

A rede aparece como um espaço de interações e debate, mas, de acordo com as 

considerações de Gomes e Maia (2008), a internet não pode ser considerada uma nova esfera 

pública, e sim uma esfera pública virtual, já que, apesar de as interações comunicativas 

ocorrerem em um novo espaço com características diferenciadas pelo meio, mantêm as 

“condições da comunicação, sem perder de vista o „procedimento‟ da comunicação 

democrática”. 

A esfera pública “constitui principalmente uma estrutura comunicacional do agir 

orientado pelo entendimento, a qual tem a ver com o espaço social gerado no agir 

comunicativo, não com as funções nem com os conteúdos da comunicação cotidiana” 

(HABERMAS, 1997, p. 92), o que significa que não é um sistema, nem o próprio ato de 

comunicação, mas um espaço para a argumentação baseada na razão, garantia da formação 

democrática da razão e da vontade (GOMES & MAIA, 2008, p. 42).  

No modelo liberal, a imprensa aparecia como instrumento da esfera pública, sendo 

uma das plataformas – privilegiada – de emergência da opinião pública. A crítica é que, 

contemporaneamente, segundo Gomes e Maia (2008), “a imprensa finda por ser o lugar, 

ocasião e meio mediante o qual aquilo que se quer que se torne opinião pública deve circular 

para obter assentimento dos privados”, e não um meio de debate. Assim, os meios de 

comunicação aparecem como uma esfera de visibilidade pública que disponibiliza um quadro 

do mundo ao público (GOMES & MAIA, 2008, p. 143). 

Na medida em que a recepção desse “quadro de mundo” não é uniforme, nem 

tampouco os emissores, “o fruidor dos meios de comunicação (indivíduo, família, grupo) é 

um deus que constrói e reconstrói mundos a partir da intensa massa de materiais a sua 

disposição” (GOMES & MAIA, 2008, p. 147). 

Segundo Gomes e Maia (2008), “uma sociedade altamente democrática depende de 

um grau de visibilidade das discussões públicas que levam adiante questões de interesse 
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comum e redundam na produção de decisão política”, além de se mostrar essencial ao se 

pensar em seu papel no “constrangimento democrático e pró-cívico que ela exerce no sistema 

político”, sendo a responsável por ancorar “a discutibilidade na democracia”. Assim, 

consideraremos os meios de comunicação não como a esfera pública, mas como um 

instrumento desta, e tampouco como um espelho da opinião pública pura, mas como uma 

esfera de visibilidade que possui suas construções de realidade e nem por isso deixa de ser um 

espaço importante para a deliberação pública. 

 

    

2.3. DE GATEKEEPER A GATEWATCHER 

 

 

A internet e seus recursos de interatividade e hipertextualidade fizeram com que o 

leitor se habituasse a consumir a mídia on-line de forma mais ativa, determinando seu roteiro 

de leitura através de uma seleção própria de informação por entre o grande volume de opções 

disponíveis na rede. Se o jornal impresso trazia um número limitado de notícias dividido por 

editoria – seleção feita considerando o espaço limitado do jornal impresso e dentro de 

critérios de noticiabilidade do veículo de comunicação, como vimos anteriormente neste 

trabalho –, a web possibilita que o leitor tenha acesso a um universo mais variado de 

informações, que não se resume ao quadro de mundo contido em determinado exemplar de 

um determinado jornal, pois a internet permite que se vá de um jornal on-line a outro de 

forma muito fácil, em um clique, e do jornal a um blog em outro clique, permitindo uma 

experiência individualizada de construção de quadro de mundo a partir de vários fragmentos 

de informação. Esse comportamento, em um escopo tão variado de informação e de forma tão 

simples e instantânea, não se verifica em relação a outras mídias. 

O comportamento ativo do leitor na internet faz com que haja inclusive uma atitude 

diferente deste em relação à notícia. Ferrari (2003) afirma que um estudo do instituto norte-

americano Poynter mostrou que 75% das notícias on-line são lidas integralmente, enquanto 

que, nos jornais impressos, apenas 25% dos textos são lidos na íntegra, isso porque “o leitor 

impresso não realiza nenhuma tarefa para chegar até o final da reportagem, enquanto o leitor 

on-line precisa clicar e escolher o que quer ler. Está realmente interessado pelo assunto [...]”.  

Sobre essa questão, interpretamos também que nem sempre a seleção de notícias feita pelo 

jornal impresso converge totalmente com o interesse do leitor, e este acaba fazendo uma 
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leitura rápida dos assuntos que menos o interessa, enquanto, em relação às notícias on-line, a 

leitura dos textos só fica disponível após a seleção do leitor – através do clique no link da 

matéria –, o que aumenta as chances de o texto convergir com os interesses daquele. 

De acordo com essas considerações, “pesquisadores afirmam que a mídia online 

permite que os leitores tenham maior controle acerca da exposição às notícias e se concentrem 

em assuntos que acreditam ser relevantes para eles próprios (ALTHAUS & TEWKSBURY, 

2002; DOZIER & RICE, 1984; HEETER et al., 1989; WILLIAMS, PHILLIPS & LUM, 1985 

apud SHOEMAKER & VOS, 2011, p. 180). Dessa forma, considerando uma mudança no 

processo de seleção da informação, propõe-se uma revisão do modelo do gatekeeper. 

No ambiente on-line, Bruns (2005) observa que os “novos gatekeepers” podem se 

autodenominar como “editores”, “moderadores” ou “guias de informação”, mas em verdade 

estão executando funções tradicionais de gatekeeper, selecionando material que consideram 

de interesse para seu público, geralmente se limitando a um campo específico de informações. 

No entanto, o autor destaca que, como na internet o próprio usuário pode ser editor das 

informações e tem todos os recursos para encontrar não só nas notícias, mas as próprias fontes 

primárias delas, não é possível que as empresas jornalísticas adotem recursos estritos de 

gatekeeping no momento da seleção de informações para a construção da notícia, elaborando 

o conceito de gatewatching.  

 

 

[...] o gatewatching complementa ou, em alguns casos, substitui inteiramente 

as práticas jornalísticas tradicionais de gatekeeping. Em sites noticiosos que 

praticam o gatewatching, o equilíbrio se desloca de uma publicação de 
informação jornalística para a divulgação de qualquer conteúdo relevante 

disponível em qualquer lugar da web (e além), e uma posterior avaliação de 

tal material. Isso limita ou elimina a necessidade de treinamento jornalístico 
e abre as portas para a participação direta de membros da audiência como 

coletores de informações (isto é, como gatewatchers), repórteres e 

avaliadores – usuários se tornam produsers. Com efeito, portanto, este 

modelo pode ser descrito como jornalismo participativo, e – devido à grande 
variedade de pontos de vista comumente expressos pelos membros da 

audiência – pode levar a uma cobertura multifacetada, com múltiplas 

perspectivas de eventos. (BRUNS, 2005, p. 3, tradução nossa). 

 

 

Diante deste cenário, Bruns (2005) defende que os jornalistas tenham uma postura de 

“bibliotecário” em relação à produção de conteúdo on-line: em vez de ser o “guardião da 

porta” e limitar o material que passa pelos gates, o “bibliotecário” deve adquirir o maior 
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conhecimento possível de seu campo ao publicar a informação para direcionar os leitores em 

uma direção que julga construir um sentido mais adequado às necessidades destes, mas 

adotando a premissa de que não pode impedir o acesso dos leitores a outras informações. 

Neste sentido, o autor acredita que a postura de “bibliotecário” contrasta marcadamente com a 

do ideal tradicional do jornalista gatekeeper objetivo, imparcial e desinteressado (BRUNS, 

2005, p. 16, tradução nossa).  

Com o novo parâmetro de acesso à informação criado pela internet, “devido à 

quantidade de informação circulando nas redes telemáticas, cria-se a necessidade de avaliá-la, 

mais do que descartá-la. [...] Nota-se um deslocamento da coleta de informação para a seleção 

da mesma” (PRIMO & TRÄSEL, 2006). 

Assim, a decisão sobre a seleção não está mais só nas mãos do jornalista, mas também 

nas do leitor, o que destaca o caráter colaborativo do conceito de gatewatcher, já que este 

conceito se tornou um paradigma para a publicação aberta de conteúdo on-line (BRUNS, 

2005). Principalmente em uma iniciativa que se propõe de jornalismo aberto, seja nos moldes 

do jornalismo participativo ou colaborativo, mas também na produção de notícias on-line no 

geral, entendemos que a postura de gatekeeper não atende às necessidades dos leitores nem 

reflete as novas dinâmicas de produção de conteúdo observadas no jornalismo na internet, 

sobre as quais destacamos a produção jornalística aberta. 

 

 

2.4. A PRODUÇÃO JORNALÍSTICA ABERTA: JORNALISMO 

PARTICIPATIVO, COLABORATIVO, OPEN SOURCE E GRASSROOTS  

 

 

Para o entendimento das dinâmicas da produção jornalística atualmente observadas na 

internet em relação à entrada do indivíduo sem formação de jornalista como produtor de 

notícias, é preciso remontar ao conceito da Web 2.0, que representa uma nova forma de tratar 

o conteúdo na internet. 

O termo Web 2.0 foi cunhado por Tim O‟Really, da O‟Really Media – editora e 

empresa de comunicação –, em uma conferência que buscava entender a sobrevivência de 

algumas empresas e iniciativas ao estouro da “bolha das ponto-com” em 2001, e que sugeria 

algumas características comuns entre elas (O´REALLY, 2005). Assim, as iniciativas da Web 

2.0 implicam em pensar a internet como plataforma (O´REALLY, 2005), não mais como um 
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espaço de publicação de conteúdo, mas como um meio que pede serviços específicos; pensar 

no usuário como gestor de conteúdo, não só como receptor do mesmo; e pensar na 

importância de desenvolver aplicativos que aproveitem os efeitos de rede para se tornar 

melhores quanto mais forem usados pelas pessoas, aproveitando a inteligência coletiva, 

“tornando a web uma espécie de cérebro global” (O´REALLY, 2005, tradução nossa). 

O´Really (2005) faz a ressalva de que, muitas vezes, o termo passou a ser usado como 

estratégia de marketing para dar “roupagem moderna” a iniciativas que não se enquadram nas 

características de Web 2.0, e essa foi uma das preocupações do autor em abordar o termo.   

 Colocando o usuário como parte atuante do processo de tomar a internet como 

plataforma, O‟Really (2005) afirma que a Web 2.0 também prevê o conceito do “nós, a 

mídia”, “um mundo no qual a „antiga audiência‟, não algumas poucas pessoas em uma sala 

dos fundos, decide o que é importante” (O´REALLY, 2005, tradução nossa).   

 O‟Really fazia referência às ideias de Dan Gillmor, que defende que “a produção e 

divulgação das notícias do amanhã serão mais uma conversa, ou um seminário. 

As linhas entre produtores e consumidores se misturarão, alterando o papel de ambos [...]” 

(GILLMOR, 2006, p. XIII, tradução nossa). Coletivamente, os leitores reúnem mais 

conhecimento que o jornalista por si só, e por esse e outros motivos a audiência pode e deve 

fazer parte do processo de produção, com uso desse recurso de conhecimentos. 

 

 

Em uma era emergente de comunicações digitais multidirecionais, a 
audiência pode ser parte integrante do processo – e está ficando claro que 

deve ser. Tudo se resume a algo simples: coletivamente, os leitores (ou 

telespectadores ou ouvintes) sabem mais do que os profissionais de mídia. 
Isso é verdadeiro por definição: eles são muitos, e nós [jornalistas] 

geralmente somos apenas um. Precisamos reconhecer e, no melhor sentido 

da palavra, utilizar seus conhecimentos. (GILLMOR, 2006, p. 111, tradução 

nossa). 

 

 

O grassroots journalism, como Gillmor (2005) denomina a produção de notícias pelo 

cidadão comum, coloca o usuário pela primeira vez no comando, como consumidor e como 

produtor, o que o autor considera uma “revolução moderna”, já que as ferramentas 

tecnológicas oferecem um arsenal de comunicação de baixo que permite que qualquer um 

divulgue informações em alcance global, com esse modelo de comunicação transformando a 
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estrutura de mídia em algo mais popular e democrático (GILLMOR, 2005, p. XII, tradução 

nossa). 

Foschini e Taddei (2006) corroboram o papel das ferramentas tecnológicas mais ao 

alcance do público leigo para disseminar a produção de conteúdo na internet, afirmando que 

“ferramentas de publicação acessíveis na rede revolucionaram o modo como as pessoas 

consomem, interpretam, produzem e divulgam informações. Elas permitem ao internauta 

deixar de ser um receptor silencioso para tornar-se um criador”. 

  O autor utiliza termos como grassroots journalism, participatory journalism e citizen 

journalism para designar a mesma experiência de ter o indivíduo sem formação em jornalismo 

como produtor de notícias. No entanto, para construir um modelo de jornalismo cidadão, 

diferenciaremos as terminologias de acordo com a definição de Foschini e Taddei (2006).  

 Dentro da concepção da produção aberta de notícias, os autores definem o jornalismo 

cidadão como uma prática ligada “à noção de comunidade. Por isso, ele pede participação, 

colaboração e, acima de tudo, respeito às opiniões alheias” (FOSCHINI & TADDEI, 2006, p. 

17). Os autores definem quatro modalidades para a prática do jornalismo cidadão: jornalismo 

participativo, jornalismo colaborativo, jornalismo código aberto e jornalismo grassroots. 

 

 

Jornalismo participativo – Ocorre, por exemplo, nas matérias publicadas por 
veículos de comunicação que incluem comentários dos leitores. Os 

comentários somam-se aos artigos, formando um conjunto novo. Dessa 

forma, leitores participam da notícia. Isso é mais freqüente em blogs. 

Jornalismo colaborativo - É usado quando mais de uma pessoa contribuiu 
para o resultado final do que é publicado. Pode ser um texto escrito por duas 

ou mais pessoas ou ainda uma página que traga vídeos, sons e imagens de 

vários autores.  
Jornalismo código aberto - Surgiu para definir um estilo de jornalismo feito 

em sites wiki, que permitem a qualquer internauta alterar o conteúdo de uma 

página. Também pertencem a esse grupo vídeos, fotos, sons e textos 
distribuídos na rede com licença para serem alterados e retrabalhados. 

Jornalismo grassroots - Refere-se à participação na produção e publicação de 

conteúdo na web das camadas periféricas da população, aquelas que 

geralmente não participam das decisões da sociedade. Quando elas passam a 
divulgar as próprias notícias, causam um efeito poderoso no mundo da 

comunicação. Quem usa esse termo defende a idéia de que o jornalismo 

cidadão está diretamente relacionado à inclusão dessas camadas no universo 
criado pelas novas tecnologias de comunicação. (FOSCHINI & TADDEI, 

2006, p. 19). 
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Com a frequente abertura de espaço para comentários também no noticiário dos 

veículos jornalísticos on-line, o jornalismo participativo prevê a atuação do leitor de forma a, 

indiretamente, somar conteúdo à notícia redigida por jornalistas, através do acréscimo de 

informações por meio de comentários, textos vinculados à notícia, mas independente das 

mesmas quanto à estrutura. Um comentário pode levar a uma atualização ou modificação do 

texto de uma notícia on-line, mas esse processo é restrito ao jornalista. No jornalismo 

colaborativo, o texto é resultado de uma produção coletiva, porém fica fechado para edição 

após concluído. O jornalismo código aberto (open source) traduz o modelo de construção de 

notícias em plataforma wiki
21

, no qual o texto é uma produção colaborativa e sempre em 

construção, já que a notícia fica aberta à edição ilimitada de outros. Diferente de Gillmor 

(2005), Foschini e Taddei (2006) consideram o jornalismo grassroots como uma modalidade 

que privilegia a participação das camadas periféricas – que entendemos como coletivos que 

geralmente não veem suas necessidades de informação atendidas pelos grandes veículos de 

comunicação. 

No entanto, consideramos que essas definições de jornalismo aberto dizem mais 

respeito a técnicas e procedimentos que a uma prática mais ampla que combine posturas e 

recursos, e propomos para este trabalho a construção de um modelo de jornalismo cidadão 

mais amplo que acreditamos ser mais adequado para convergir com o interesse público e 

proporcionar uma experiência diferenciada quanto à produção de notícias pelo indivíduo sem 

formação de jornalista.  

 

 

2.5. PARA UM JORNALISMO CIDADÃO  

 

 

O jornalismo voltado à utilidade social, no qual a função do jornalismo se volta para 

servir aos interesses dos cidadãos e dar respostas às preocupações dos leitores em temas 

relativos ao bem-estar social passou a ser conhecido como um “jornalismo cidadão”, no qual a 

imprensa assumiria “o papel de mediadora e interventora na sociedade” (ABREU, 2003). Essa 

corrente surge nos Estados Unidos sob as formas do public e civic journalism. 

 

 

                                                             
21 O Wikinews (www.wikinews.org) – Wikinotícias, em português – é o exemplo mais conhecido de produção de 

notícias em modelo open source.  
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O primeiro [o public journalism] foi uma resposta à perda de leitores da 

imprensa escrita na concorrência com os canais de televisão, e também uma 

maneira de impedir o controle, cada vez maior, das máquinas partidárias 
sobre o debate político na mídia. Esse novo jornalismo pretendia impor uma 

nova agenda de opinião e se tornar o intérprete dos cidadãos quanto à 

hierarquia dos problemas e à escolha das soluções pela comunidade. O civic 

journalism [...] desenvolveu-se a partir dessa experiência, orientado para 
mobilizar, dar a palavra aos cidadãos comuns e aos responsáveis por 

associações e comunidades. Baseado na afirmação dos procedimentos 

democráticos, esse movimento, considerava o confronto de opiniões o motor 
das escolhas e da deliberação na comunidade e apresentava o jornalista como 

o animador dessa atividade. (ABREU, 2003). 

 

 

Para Abreu (2003), “o jornalismo cidadão deve ser entendido como um dos meios de o 

jornalista, na atualidade, preencher um papel de ativista político caracterizado pela defesa de 

valores como rejeição à corrupção, defesa dos direitos dos cidadãos, igualdade no tratamento 

e na aplicação das leis etc”.  

No modelo de jornalismo cidadão proposto por esse trabalho, colocamos essa função 

de ativismo em relação a temas políticos e sociais nas mãos do leitor que passa a ser produtor 

de conteúdo jornalístico, defendendo um jornalismo feito pelo cidadão e para o cidadão como 

mais adequado para avaliar como o jornalismo aberto trouxe algo novo em relação à produção 

de notícias, esta mais livre dos filtros institucionais que norteiam as linhas editoriais dos 

meios de comunicação, para além de uma atuação socialmente responsável do jornalista.  

O fato de o leitor participar do noticiário, inclusive com textos próprios, não chega a 

ser novidade. No século XVII, um jornal francês convidava os leitores a enviar versos para 

serem publicados no jornal (BRIGGS & BURKE, 2006, p. 76) e, mais contemporaneamente, 

muitos jornais já tinham seções de atendimento ao público leitor (ABREU, 2003). O que nos 

interessa é que conteúdo o leitor produzindo, de que forma e como ocorre a publicação, pois 

conjugar estes três fatores em um novo arranjo é o que configura a nova prática jornalística 

que denominamos jornalismo cidadão.    

Porto (2007) desenvolve o modelo de cidadão interpretante que diz que “indivíduos 

não elaboram suas visões apenas a partir de informações, mas também, e de forma mais 

importante, a partir de enquadramentos interpretativos”. Dessa forma, o autor defende que 

“uma pluralidade de enquadramentos alternativos deve estar disponível na esfera pública, 

particularmente na mídia” (PORTO, 2007, p. 46). No entanto, no mercado midiático, o que se 

vê é que “os princípios básicos do pluralismo e da diversidade estão sendo abandonados pelos 

liberais e substituídos por justificativas para situações de oligopolização e homogeneização” 



59 

 

(LIMA & MOTTER, 1996, p. 18), o que não favorece o pluralismo de quadros de mundo na 

mídia, já que, no formato do jornalismo tradicional, os meios de produção jornalística estão 

nas mãos de algumas poucas grandes empresas de comunicação. 

Uma descentralização da informação vai ao encontro da defesa de uma livre circulação 

de informações, “fator que inspira e justifica a emergência de experiências com jornalismo 

participativo” (PRIMO & TRÄSEL, 2006), fomentado pela filosofia hacker
22

. 

Outra potencialidade importante do jornalismo de produção aberta é “cobrir o vácuo 

deixado pela mídia tradicional” (PRIMO & TRÄSEL, 2006), dando espaço a informações que 

geralmente não despertam o interesse das mídias tradicionais, como no exemplo de um 

projeto norte-americano: 

 

 

O weblog H2otown foi criado por uma dona de casa norte-americana em 

Watertown, subúrbio de Boston. Insatisfeita com o jornal local semanal e a 

cobertura superficial do Boston Globe, maior veículo de sua área, decidiu 
publicar notícias sobre eventos, acontecimentos e política da comunidade 

por si mesma. [...] Reunindo dados do sistema de televisão a cabo 

comunitária, informativos de organizações civis, outros blogs e jornais das 

redondezas, bem como participando de eventos locais, entrevistando 
concidadãos e autoridades locais, como o presidente do conselho do vilarejo, 

o projeto, que hoje conta com um número maior de colaboradores, consegue 

suprir o vácuo deixando pela mídia empresarial, para a qual noticiar eventos 
“menores” em vilarejos é anti-econômico. (PRIMO & TRÄSEL, 2006). 

 

 

Após essas considerações, propomos um modelo de jornalismo cidadão voltado para as 

informações que não costumam ser publicadas nos grandes veículos de comunicação, 

geralmente relativas a temas hiperlocais, de regiões periféricas ou sobre coletivos periféricos, 

pois vemos uma potencialidade de oferecer um espaço alternativo à cobertura midiática 

tradicional e entendemos que os recursos necessários para coberturas dos grandes 

acontecimentos não estão facilmente acessíveis. Entendemos que este modelo prescinde 

seguir o formato tradicional de redação jornalística, pois o caráter opinativo expressa que 

aquela construção textual é uma visão de mundo, aquele texto não contingencia o tema, e a 

construção da notícia em formato de pirâmide invertida é um recurso que busca conferir 

objetividade e diz respeito a uma rotina de produção que não se aplica em um modelo de 

                                                             
22 Gillmor (2005) usa o termo “hacker” para definir pessoas que buscam melhorar produtos que compraram, 

entender como as coisas funcionam, independente se são aparelhos ou software, e buscam fazer melhorias ou até 

mesmo mudar completamente a natureza do produto, compartilhando suas descobertas com outros.  
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jornalismo open source, no qual a produção é aberta a posteriores colaborações. A publicação 

do tipo open source permite que a notícia seja publicada sem passar por filtros, mas fique 

aberta a verificações e contribuições de toda a comunidade, aproveitando a inteligência 

coletiva para melhorar o conteúdo e adequá-lo ao interesse público.  

 Esse modelo de jornalismo cidadão é encontrado nas iniciativas de jornalismo de 

produção aberta implementadas pelos veículos de comunicação tradicionais? Analisaremos 

essa questão através do estudo de caso do Eu-Repórter. 
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3. O EU-REPÓRTER: O JORNAL FRENTE AO CIDADÃO-REPÓRTER 

 

Apesar de já trabalhar com informações em tempo real através de sua agência de 

notícias, apenas no final de 1995 o sistema O Globo decidiu investir na internet, criando O 

Globo Online em 29 de julho de 1996 – no entanto, o caderno de informática da versão 

impressa tinha seu site desde março de 1995 (QUADROS, 2002). 

Em 2008, o veículo de comunicação resolveu adotar um novo posicionamento para 

suas versões impressa e on-line, agregando os dois produtos à mesma marca – O Globo – e 

extinguindo a marca O Globo Online, dentro de uma iniciativa que buscava fortalecer a 

atuação multimídia e ampliar recursos alinhados ao conceito de Web 2.0 (NETO, 2008).   

As iniciativas no sentido de adotar algumas práticas identificadas dentro do conceito 

de Web 2.0 ficaram formalmente expressas ainda antes disso, em editorial publicado no ainda 

O Globo Online em 12 de agosto de 2006, quando a então editora-chefe do site, Joyce Jane, 

anunciava a criação de novos recursos multimídia e de interatividade, incluindo o “serviço de 

captação de notícias” (JANE, 2006) Eu-Repórter, que passou a ser uma seção fixa, como 

mostra a Figura 6.  

 

Figura 6. Home page do O Globo com destaque para o link da seção Eu-Repórter. 
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Esse novo posicionamento adotado em 2008 levou não só a agregar os dois produtos 

sob a mesma marca, mas a um esforço pela integração física das redações do jornal impresso 

e do on-line, como a mudança da editoria de Interatividade, que cuida também do Eu-

Repórter, para o espaço da redação de O Globo, já que antes a editoria estava sediada em 

espaço próprio do O Globo Online, conforme relatado em entrevista com a editora Nívia 

Carvalho e o que a autora deste trabalho pôde comprovar através das visitas à editoria em 

ambos os espaços mencionados.  

Observa-se que as iniciativas ligadas ao conceito de Web 2.0 se alinham a objetivos 

estratégicos da empresa, já que a mudança de orientação para um conteúdo mais multimídia e 

participativo teve impacto no número de visitas ao site.  

 

 

 As mudanças trouxeram um aumento no número de visitas ao site. Hoje, o 

site recebe em média 415 mil visitantes únicos por dia, a maioria proveniente 

do estado do Rio e nas classes A e B. O site possui ainda 3,4 milhões de 
usuários cadastrados, que produzem cerca de 80 a 90 mil comentários a cada 

mês. "Já chegamos a ter 100 mil comentários de leitores. O mercado também 

viu o site do Globo como um produto associado à inovação, sempre 

buscando se renovar", conta Sandra [Sanches, diretora-executiva de O 
Globo]. (NETO, 2008). 

 

 

Atualmente, informações da página institucional do Infoglobo – que reúne os jornais 

do grupo, seus respectivos sites e a Agência O Globo – afirma que o site de O Globo tem mais 

de 2,5 milhões de usuários cadastrados e recebe, em média, 350 mil visitantes únicos por 

dia
23

.  

Lattman-Weltman (2007) afirma que os meios de comunicação operam em meio a 

uma competição no mercado de discursos públicos, que, além de se valer do público 

conquistado para se valorizar “como veículo para a propaganda de bens e serviços materiais 

de terceiros”, competem em um mercado de representações da realidade social, no qual 

versões e narrativas “se difundem, são omitidas, se valorizam e se desvalorizam, no resultado 

frequentemente imprevisível das lutas políticas e ideológicas de uma sociedade complexa e 

diferenciada”. Assim, os veículos de comunicação precisam não apenas conquistar e fidelizar 

os leitores, mas, em prol de uma institucionalização política, “frequentemente precisam 

                                                             
23 Disponível em https://www.infoglobo.com.br/Anuncie/institucional.aspx. Acesso em 29 mar. 2011. 
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também se legitimar enquanto fóruns de consagração de investimentos discursivos da mais 

variada espécie” (LATTMAN-WELTMAN, 2007, p. 195).  

Essa análise vai ao encontro da percepção de manutenção da credibilidade do jornal 

contida no site da Infoglobo sobre o reposicionamento da marca O Globo de 2008: “com a 

assinatura „O Globo. Muito além do papel de um jornal‟, que posiciona a marca como 

sinônimo de informação confiável, independentemente do meio onde é veiculada”
24

. 

Dessa forma, em uma tentativa de se legitimar como instituição através de práticas, O 

Globo abre espaço para a participação do leitor como cidadão-repórter. Madureira (2010) 

considera que o verdadeiro cidadão-repórter é o que corresponde ao conceito de interator, 

usuário que exerce “papel ativo no processo de coleta, reportagem, análise e disseminação de 

notícias e informações” (BOWMAN & WILLIS, 2003 apud MADUREIRA, 2010, p. 52). A 

função de cidadão-repórter pode “ser desempenhada por qualquer pessoa da sociedade” e que 

já acontecia em propostas de jornalismo comunitário, mas “a novidade da fórmula cidadão-

repórter fica por conta da Internet, que dá aos cidadãos, organizados ou não, uma 

possibilidade inédita de publicação de informações e opiniões de forma rápida, barata, fácil e 

eficiente” (BECKER, 2004). 

É fundamental ter em mente todas essas considerações antes de analisar o Eu-

Repórter. Uma aproximação ao objeto busca conhecer o funcionamento do canal e mostra 

duas etapas de gestão que marcam uma mudança na orientação da iniciativa. O contexto de 

desafios que cercam as instituições de mídias traz mudanças de âmbito tecnológico, 

econômico e profissionais que precisam ser relacionados a iniciativas de jornalismo de 

produção aberta, bem como o papel do jornalista diante da prática de trazer o leitor para o 

noticiário através dessa participação diferenciada. Por último, verificar como se dá o 

jornalismo de produção aberta em um canal ligado a um grande veículo de comunicação 

levanta questionamentos sobre a possibilidade de existência do modelo de jornalismo cidadão 

proposto em uma iniciativa como o Eu-Repórter.  

 

 

3.1. O EU-REPÓRTER 

 

 

                                                             
24 Disponível em https://www.infoglobo.com.br/Anuncie/institucional.aspx. Acesso em 29 mar. 2011. 
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A seção de jornalismo colaborativo Eu-Repórter surgiu depois de uma reestruturação 

do site do jornal O Globo em 2006. A nova concepção do site trazia mudanças técnicas, 

audiovisuais e convidava o leitor “a participar ativamente da produção e aprimoramento” do 

conteúdo, segundo um editorial publicado em 12 de agosto de 2006, assinado pela então 

editora-chefe do O Globo Online, Joyce Jane. 

O editorial ressalta o compromisso do jornal com a informação rápida e precisa, mas 

fala que isso se dará sob um novo conceito de jornalismo, no qual o leitor é convidado a 

participar “seja enviando suas próprias notícias, corrigindo nossas matérias, publicando 

comentários, escrevendo artigos, recomendando textos e muito mais” (JANE, 2006). 

Além da criação do Eu-Repórter como o serviço de captação de notícias da seção 

Participe, o editorial anuncia outras seções criadas dentro do novo conceito: Opinião, um 

espaço para que os leitores mandassem artigos opinativos e que ainda está ativo; Sênior, 

página dedicada aos idosos e que não aparece mais como uma seção independente; e 

Multimídia, que reúne conteúdo audiovisual (fotos, vídeos e arquivos de áudio). 

O Eu-Repórter se autodefine como a seção de jornalismo participativo online do site 

do jornal O Globo, na qual os leitores são repórteres. Inclusive a chamada de capa do site é 

“aqui você faz a notícia”. Além das notícias destacadas na home page, é possível ter acesso a 

um número limitado de notícias já publicadas em uma lista acessada através de link. As 

matérias “sobem” para o site majoritariamente de segunda a sexta-feira. Esporadicamente, há 

a publicação nos finais de semana. A maioria das notícias enviadas seria enquadrada na 

editoria de “Cidade”, com temas que giram sobre o cotidiano das pessoas e problemas no 

espaço urbano.  

Os textos dos leitores podem ser enviados ao Eu-Repórter de duas formas: através de 

um formulário disponível no site do canal e através de aplicativos específicos para telefone 

celular (disponíveis para iPhone e Blackberry). 

 

Figura 7. Home page da seção Eu-Repórter. 
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O primeiro contato com a equipe responsável por gerenciar e alimentar o Eu-Repórter 

para essa pesquisa foi feito em julho de 2009. Em uma entrevista presencial, a então repórter 

Teresa Tavares e o então editor de Interatividade, Paulo Mussoi, responsável pela seção, 

explicaram em detalhes o funcionamento da mesma e o processo que ocorre desde que a 

notícia é enviada até a publicação. 
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Observações próprias – corroboradas pelo relato dos jornalistas do Eu-Repórter – 

permitiram ver que os participantes da seção são, majoritariamente, pessoas que moram na 

cidade do Rio de Janeiro. Este fato se correlaciona com outra constatação: grande parcela do 

público que participa do Eu-Repórter é formada por leitores habituais da versão impressa do 

jornal O Globo, o que fica visível tanto ao se observar as áreas geográficas das quais as 

matérias tratam – a maioria dos textos diz respeito à Zona Sul do Rio e à Grande Tijuca – 

quanto na informação recebida de que o canal colaborativo costuma perceber um aumento no 

número de textos recebidos, e que versam sobre determinado tema, depois de alguma grande 

reportagem ter sido publicada na versão impressa do jornal. 

Segundo o jornalista Paulo Mussoi, essa característica de segmentação do jornal 

impresso, que não deveria talvez aparecer tão fortemente no caso do jornal on-line, já que este 

último pode ser acessado de qualquer lugar, mostra-se curiosamente até mais forte no caso 

dos sites dos jornais, acessados por leitores fiéis da versão impressa. O próprio 

direcionamento do jornal quanto a sua linha editorial também explica parte dessa 

identificação com o público de determinado lugar do país. 

Segundo os jornalistas Teresa Tavares e Paulo Mussoi, o processo de publicação das 

notícias dos leitores na seção ocorre com o cuidado da mínima intervenção. São feitas 

correções gramaticais ou de digitação e, geralmente, o título fica a cargo do repórter que 

“subirá” a matéria para o site, pois poucos leitores têm o cuidado de já mandar o texto 

titulado.  

Há a preferência por textos enviados junto com imagens – fotos ou vídeos –, pois, 

segundo os jornalistas do Eu-Repórter, além de terem mais apelo informativo, as imagens 

facilitam o processo de verificação das informações. Os profissionais relataram que a grande 

maioria das notícias é enviada com fotos, mas não há uma interdição em publicar apenas um 

texto. 

 Os profissionais destacaram que há a preocupação de preservar o estilo do texto 

enviado, como pode ser observado no tom muitas vezes irônico observado nas matérias. 

Analisando os textos enviados pelos leitores, observa-se que muitos deles são de alto 

teor irônico. A ironia é basicamente uma figura de linguagem “pela qual se diz o contrário do 

que se pensa, com intenção sarcástica” (CHERUBIM, 1989 apud BENETTI, 2007, p. 5) e é 

usada pelos “repórteres-leitores” com intenção de crítica, principalmente, às autoridades, 

destinatárias das demandas e alvos de um discurso que, através do sarcasmo, deixa patente o 

descrédito dos cidadãos em relação à atuação do Estado.  
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Observa-se que, no geral, os temas das matérias enviadas pelos leitores giram em 

torno de temas ligados à cidade e a questões de urbanidade – aspectos que fazem parte do dia-

a-dia da cidadania – como foi possível constatar na análise do material coletado com o 

acompanhamento das notícias e como os próprios jornalistas confirmaram na entrevista. 

O editor Paulo Mussoi lembrou que, na época em que a reestruturação do site do O 

Globo era recente, foi divulgada uma campanha com outdoors espalhados pela cidade 

estimulando as pessoas a mandar notícias ligadas ao cotidiano da cidade, e, 

consequentemente, a seu próprio cotidiano, com frases de efeito que, por exemplo, pediam 

que o leitor enviasse uma foto se visse algum carro estacionado de forma irregular. 

Em fevereiro de 2011, foi feito novo contato presencial com a equipe do Eu-Repórter, 

que então já estava sob a editoria de Mídias Sociais e Interatividade. A editora Nívia Carvalho 

relatou como a editoria estava funcionando, assim como as novas orientações e práticas 

adotadas, no caso deste trabalho, com ênfase nos procedimentos envolvendo o Eu-Repórter. 

A jornalista esclareceu que a editoria de Interatividade, antes ligada ao organograma 

de trabalho do O Globo Online, passou a ser parte da redação do O Globo após a fusão com a 

editoria de Mídias Sociais, esta última que havia sido criada em março de 2010. Com o 

trabalho relacionado às mídias sociais agregado às atividades relativas ao Eu-Repórter e aos 

blogs associados ao O Globo, a jornalista ressalta que é possível abarcar todo o escopo da 

audiência e ter uma visão global. 

A nova orientação expressada quanto aos textos dos leitores é que estes devem ser 

aproveitados como fontes de notícia, no sentido de que “não são jornalistas, mas aqui é um 

jornal”, por isso as informações devem ser verificadas e complementadas pelos jornalistas 

profissionais.  

Com isso, observa-se que os textos atualmente publicados no Eu-Repórter têm mais o 

formato jornalístico de construção textual do que antes. Verifica-se a existência de uma 

estrutura em pirâmide invertida, com o lide iniciando a matéria. O leitor é envolvido 

diretamente através de “aspas”: quando o texto do leitor é inserido no texto como uma fala, 

um depoimento pessoal. 

Para esta pesquisa, houve o acompanhamento das matérias publicadas no Eu-Repórter 

em dois períodos distintos. De 1º de julho de 2010 a 12 de agosto de 2010, intervalo de tempo 

no qual a equipe da seção funcionava sob a editoria de Interatividade, foi possível reunir 176 

notícias publicadas, com aproximadamente 5 ou 6 matérias publicadas por dia, sendo que o 

máximo no período acompanhado foi a publicação de 10 matérias no mesmo dia. Já sob a 
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editoria de Mídias Sociais e Interatividade, houve o acompanhamento no período de 16 de 

fevereiro de 2011 a 31 de março de 2011, com o escopo de 131 matérias publicadas, 

observando a publicação de aproximadamente 3 ou 4 matérias por dia, com o máximo de 7 

matérias em um mesmo dia. Considerando os dois períodos, o total é de 307 matérias 

publicadas, que formam o conjunto analisado por esta pesquisa. A fim de melhor analisar as 

notícias quanto ao conteúdo, as matérias publicadas foram classificadas em sete categorias, a 

serem detalhadas a seguir.  

 

Tabela 1. Textos publicados no Eu-Repórter separados por categorias. 

 

CATEGORIAS QUANT. DE TEXTOS 

Ordem pública 116 

Manutenção do bem público 61 

Serviços 48 

Extraordinário 41 

Eventos 18 

Conservação do patrimônio 12 

Paisagem urbana 11 

TOTAL 307 

 

 

Integrando a categoria Manutenção do Bem Público, foram reunidas as matérias que 

tratavam de demandas sobre o descaso das autoridades em relação a bens de uso coletivo 

urbano, como vias, locais de convívio coletivo, iluminação pública. Como exemplos, há 

matérias que tratam de buracos em avenidas, praças mal conservadas, postes corroídos e 

vazamentos de tubulações. 

Na categoria de Ordem Pública, foram enquadradas as matérias que tratavam sobre 

demandas, reclamações ou observação em relação aos padrões de comportamento cidadão e 

desenvolvimento ordenado do cotidiano urbano, como em situações de engarrafamentos, 

estacionamento irregular, lixo depositado em local impróprio, presença de camelôs, entre 

outros. 

Em Eventos, foram agrupadas as matérias sobre acontecimentos fora da rotina da 

cidade, como no caso de shows, manifestações, eventos culturais e esportivos. 

As matérias que tratam de reivindicações sobre o mau funcionamento de serviços 

coletivos ou sobre o não cumprimento de funções prestadas por órgãos públicos e privados 
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estão agrupadas na categoria de Serviços, que inclui demandas sobre policiamento deficiente, 

ineficiência dos sistemas de transporte como trens e ônibus. 

Na categoria de Conservação do Patrimônio, estão as matérias com temática sobre o 

estado e a manutenção de bens e lugares considerados emblemáticos, como monumentos, 

construções históricas e locais turísticos. Reunidos sob a categoria Extraordinário estão os 

textos que relatam fatos curiosos, inusitados e que fogem da rotina da cidade, enquanto 

Paisagem Urbana é uma categoria que reúne textos que mostram um determinado aspecto ou 

características da cidade, geralmente suas belezas ou outros aspectos positivos.  

No período entre o final de 2010 e o início de 2011, aconteceram mudanças-chave 

para se entender o posicionamento do veículo de comunicação frente a seus canais de 

participação do leitor, com uma ampliação do escopo de participação no sentido de considerar 

outras vias de entrada para o leitor e nova orientação para a relação entre o jornalista e o 

público participante do Eu-Repórter.   

A equipe anterior da editoria de Interatividade, inicialmente com dois jornalistas, dois 

estagiários e o editor Paulo Mussoi, cuidava do Eu-Repórter, da página de Opinião e dos 

blogs ligados ao site de O Globo. A jornalista Teresa Tavares era responsável por selecionar 

os textos que seriam publicados no Eu-Repórter e dividia as tarefas entre os outros jornalistas 

da equipe.  

Paralelo ao funcionamento da editoria de Interatividade, no início de 2010 foi criada a 

editoria de Mídias Sociais, com a jornalista Nívia Carvalho como editora responsável e que 

ficaria a cargo de monitorar, alimentar e se relacionar com o público através das redes sociais 

Facebook e Twitter. Durante grande parte do ano de 2010, as duas editorias operaram 

separadamente, cada qual com suas funções e, segundo Nívia, pouco “conversavam” em 

relação a procedimentos e projetos em comum. 

Em outubro de 2010, já após o desligamento da empresa do editor Paulo Mussoi e da 

repórter Teresa Tavares, houve a fusão entre a editoria de Interatividade e a de Mídias Sociais, 

resultando na editoria de Mídias Sociais e Interatividade, atualmente sob a responsabilidade 

da editora Nívia Carvalho.  

Segundo informações obtidas com os jornalistas e de acordo com observações próprias 

através da análise dos textos atualmente publicados e de entrevistas, com o início da nova 

editoria houve mudanças profundas na orientação do Eu-Repórter, bem como nas regras de 

edição dos textos enviados pelos leitores e nas rotinas de produção das notícias que serão 

publicadas. 
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A orientação inicial do Eu-Repórter era ter foco na participação do leitor, por isso era 

regra que a intervenção no texto fosse a mínima possível, segundo relatos dos jornalistas 

envolvidos, o que se traduzia em alterações para correção gramatical, principalmente. Havia 

preocupação de manter o estilo de expressão do leitor. Termos e construções ofensivas a 

outrem eram retirados, mas a existência dos mesmos em um texto não era motivo para a não 

publicação do material. 

Neste sentido, um exemplo relatado de maior intervenção no texto era quando se 

resolvia juntar relatos de diferentes leitores sobre um mesmo assunto em uma única matéria, o 

que era feito, geralmente, quando os jornalistas recebiam vários textos pequenos sobre o 

mesmo tema. Neste caso, os editores escreviam um pequeno texto de abertura da notícia, no 

qual apresentavam o tema em comum, e colocavam os textos dos leitores entre aspas, com a 

identificação da autoria.  

Antes, os títulos privilegiavam a participação do leitor como o fato de importância, e 

eram construídos de forma a colocar o participante como sujeito da ação (p. ex., “Leitor 

reclama de coleta ineficiente na Zona Oeste do Rio”
25

). Atualmente, os títulos dos textos 

publicados no Eu-Repórter recebem tratamento diferenciado, com o objetivo de torná-lo mais 

adequado às regras jornalísticas de titulação e destacando não mais o leitor como agente de 

captação da informação, mas a própria ação relatada no texto (p. ex., “Porcos espalham lixo 

pelo Rio Comprido”
26

). Segundo relato, mesmo quando determinado texto enviado não 

atendia aos critérios-padrão de noticiabilidade, o fato de ser uma participação do leitor era 

considerado um elemento que conferia força de notícia ao texto. Esse critério tornava possível 

aproveitar mais textos enviados do que atualmente, quando só é notícia o que se enquadra nos 

critérios-padrão de noticiabilidade. 

Segundo Wolf (2009), “a noticiabilidade corresponde ao conjunto de critérios, 

operações e instrumentos com os quais os órgãos de informação enfrentam a tarefa de 

escolher, quotidianamente, de entre um número imprevisível e indefinido de factos, uma 

quantidade finita e tendencialmente estável de notícias”. Sabe-se que a questão do espaço 

muito pertinente em um veículo impresso perde muito do sentido quando se fala de 

jornalismo on-line, que possibilita, a princípio, espaço ilimitado. Então o critério de 

noticiabilidade em um veículo digital atende a outros objetivos: manter a linha editorial 

traçada, ter um padrão de publicação identificável, etc. Transportada para um canal de 

                                                             
25Notícia publicada em 4 de julho de 2010. 
26Notícia publicada em 1o de março de 2011. 
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jornalismo colaborativo, o critério de noticiabilidade marca um controle do jornalista sobre o 

processo e retira a decisão de definir o que é notícia das mãos do cidadão comum. 

A mudança de editoria também trouxe novas rotinas de produção que levam a 

resultados bastante distintos dos antigos objetivos do Eu-Repórter. Foi definido que 

atualmente todas as matérias devem passar pelo processo de apuração com fontes externas 

antes de serem publicadas. De imediato, vê-se que essa obrigatoriedade – antes inexistente – 

gerou efetivamente a redução do número de matérias publicadas no Eu-Repórter, pois o 

processo de produção tornou-se mais demorado e trabalhoso. A recomendação anterior era de 

que a apuração só acontecesse para checar assuntos considerados “delicados”, no sentido de 

se precaver de acusações infundadas, na maioria das vezes, não para checar os fatos. 

Mesmo atualmente, a apuração não ocorre para conhecer os fatos, checar informações 

e assim construir a notícia, mas se dá no sentido de contatar as autoridades para relatar o 

problema enviado pelo leitor. A fonte da informação é o leitor e, como fato existente, esta é 

considerada verídica, por isso continua em vigor a preferência por publicar textos que venham 

acompanhados por fotos, já que as imagens ajudam a comprovar as informações factuais. O 

leitor é contatado apenas se faltar ao texto algum dado importante para construir a matéria. A 

apuração se enquadra na prestação de retorno ao leitor, tal qual no jornalismo de serviço.  

 

 

3.2. DESAFIOS ÀS INSTITUIÇÕES DE MÍDIA 

 

 

Ao se pensar na produção aberta de notícias, e sua potencialidade de oferecer uma 

pluralidade de quadros de mundos, uma das críticas mais pertinentes ao jornalismo tradicional 

é o caráter homogêneo da informação controlada por algumas poucas empresas jornalísticas. 

Bourdieu (1997) defende a opinião quanto à homogeneidade dos produtos jornalísticos 

afirmando que “as diferenças mais evidentes, ligadas sobretudo à coloração política dos 

jornais [...], ocultam semelhanças profundas, ligadas em especial às restrições impostas pelas 

fontes e por toda uma série de mecanismos dos quais o mais importante é a lógica da 

concorrência” (BOURDIEU, 1997, p. 31).  No entanto, o que em uma lógica de mercado 

liberal favoreceria a diversificação, acaba gerando uma homogeneidade dos produtos 

jornalísticos.  
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Diz-se sempre, em nome do credo liberal, que o monopólio uniformiza e que 
a concorrência diversifica. Nada tenho, evidentemente, contra a 

concorrência, mas observo apenas que, quando ela exerce entre jornalistas 

ou jornais que estão sujeitos às mesmas restrições, às mesmas pesquisas de 
opinião, aos mesmos anunciantes [...], ela homogeneíza. (BOURDIEU, 

1997, p. 31). 

 

 

Rovai (2007) faz críticas a um jornalismo marcado pela grande concentração 

midiática, no qual “os quatro conglomerados [Abril, Organizações Globo, grupo O Estado de 

S. Paulo e grupo Folha], mesmo concorrentes, repercutem as notícias uns dos outros”, 

formando um “círculo midiático de poder”, e alerta que “métodos questionáveis no fazer 

jornalístico” podem fazer com que a imprensa como instituição “seja completamente 

desmoralizada e destituída de credibilidade”.  

Utilizando exemplos do noticiário político, o autor questiona o jornalismo baseado em 

suspeitas, adoção de pesos diferentes de acordo com a filiação partidária, manipulação de 

falas fora do contexto, o jornalismo acusatório e “torcedor”
27

, abuso de fontes em off 
28

, e 

criminalização da esquerda, ponderando que, embora a defesa da liberdade de imprensa seja 

imprescindível, “discutir mecanismos para impedir que maus empresários de comunicação e 

jornalistas irresponsáveis procedam da forma que melhor lhes convier é tão imprescindível 

quanto” (ROVAI, 2007, p. 132). 

Neste cenário no qual vê sua credibilidade e representatividade contestadas, as 

empresas jornalísticas apostam em práticas que inauguram um novo tipo de interação com o 

público, como no caso do jornalismo cívico ou comunitário, sobre o qual Lattman-Weltman 

(2007), ao analisar o telejornal local RJTV da Rede Globo, afirma que “a proposta de 

efetivação de um jornalismo dito „cívico‟ ou „comunitário‟ é perfeitamente congruente e 

oportuna num contexto de suposta crise de representação”. Acreditamos que as práticas 

relacionadas ao conceito de Web 2.0, como o Eu-Repórter, também se enquadram em uma 

tentativa de legitimação institucional através do “pioneirismo” – como ressaltou a editora 

Nívia Carvalho em entrevista – em abrir um canal para receber matérias dos leitores. 

                                                             
27 Rovai (2007) alega que é cada vez mais difícil identificar o que é informação e o que é torcida do noticiário 

político, tamanho o nível de editorialização.  
28 O off-the-record é uma informação confidencial dada ao jornalista com o compromisso de não ser publicada e, 

se o for, não identificar quem fez a declaração. (ERBOLATO, Mario L. Dicionário de propaganda e 

jornalismo. São Paulo: Papirus, 1985). 
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 Além do surgimento de novas práticas no jornalismo, como a produção aberta à 

participação do leitor, as novas tecnologias também trouxeram os desafios representados por 

um novo modelo do negócio da informação. A questão mais premente parece ser como gerar 

receita com o conteúdo digital, pois há uma cultura de que a informação na internet deve ser 

livre, e os leitores não parecem muito dispostos a pagar para acessar informações on-line. 

Sobre a experiência da mídia dos Estados Unidos, Cruz (2011) fala de “centavos digitais em 

troca de dólares impressos”, já que “não é possível recuperar a perda de publicidade impressa 

com a venda de anúncios online”. 

 O desenvolvimento de novos equipamentos de acesso a conteúdo, como os tablets e os 

telefones celulares smartphones, também desafiam a capacidade de resposta dos meios de 

comunicação, já que criam uma demanda e concorrência pela produção de conteúdo adequado 

a essas plataformas. Com experiências que datam desde o final dos anos 1990, os e-readers 

caminham em busca de uma leitura tão confortável quanto a no papel, e a disseminação de 

equipamentos como o Kindle e o iPad
29

 estimulam os veículos de comunicação a produzir 

conteúdo voltado para esses devices. 

 

 

  Em meio a essa onda de consumo, emergem, desde o final dos anos 90, 
experiências para adoção do livro eletrônico (electronical book ou e-book) e, 

concomitantemente, tentativas para adoção do jornal eletrônico. Com tela 

flexível (electronic reader ou e-reader), que permite dobrá-lo ou enrolá-lo 
como o jornal impresso, os testes pioneiros foram abortados, por falta de 

comodidade das telas portáteis, à época pesadas e de difícil manuseio. 

Agora, com o papel eletrônico, os e-readers estão mais leves, e os diários 
digitais prometem revolucionar o jornalismo. (TARGINO, 2009, p. 50).  

 

 

 Ainda é cedo para dizer se os jornais digitais vão revolucionar o jornalismo, mas, no 

Brasil, já houve uma grande mudança neste sentido envolvendo um tradicional veículo de 

comunicação: o Jornal do Brasil, tradicional diário brasileiro, anunciou em editorial de 1º de 

setembro de 2010 o fim de sua versão impressa para apostar no conteúdo digital, “com 

                                                             
29 O Kindle é o dispositivo de leitura da empresa Amazon e é baseado na tecnologia do papel eletrônico (ou tinta 

eletrônica), que busca imitar o papel convencional com tela que não emite luz, e sim a reflete, como no caso do 
papel comum. O iPad é um tablet da empresa Apple que foi responsável por popularizar esse tipo de aparelho, 

além de leitura, permite visualização de fotos, vídeos, entre outros. (WIKIPEDIA. Disponível em 

www.wikipedia.org. Acesso em 29 mar. 2011). 
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noticiário acessível na internet mediante assinatura paga”, alegando que a iniciativa é um 

novo modelo de negócios
30

.    

 O primeiro jornal produzido exclusivamente para tablets no Brasil também já existe: o 

Brasil247 foi lançado em 14 de março de 2011 e oferece conteúdo gratuito, aberto à 

participação dos leitores e que aposta no modelo de anúncios publicitários para gerar receita
31

. 

Os veículos de comunicação tradicionais não ignoraram a nova plataforma e, por exemplo, as 

notícias de O Globo podem ser acessadas através das versões para iPad e Kindle, e na versão 

mobile, para telefones celulares, com conteúdo adaptado a essas plataformas, porém não 

independente. 

 Os desafios aos jornais como empresas jornalísticas diante desse contexto são muitos, 

no entanto, mudanças também afetam o profissional de jornalismo em relação a novas 

práticas de produção de notícias, em especial quanto à participação do leitor como produtor de 

informação. Para verificar como o jornalista responde a essas transformações, analisaremos a 

rotina de tratamento às matérias do Eu-Repórter. 

 

 

3.3. O “GUARDIÃO DA PORTA” NO EU-REPÓRTER 

 

 

Para analisar a atuação dos jornalistas da equipe do Eu-Repórter sobre os textos 

enviados pelos leitores, é importante discutir que tipo de jornalismo aberto à participação – de 

acordo com a terminologia de Foschini e Taddei (2006) já explicitada – define a experiência 

deste canal. 

Segundo o termo de compromisso e as regras de participação disponíveis no site do 

Eu-Repórter, este é um veículo de jornalismo participativo. Ao ser indagada sobre a opção do 

jornal por autodenominar assim a experiência, a editora Nívia Carvalho não soube precisar as 

motivações da época, mas considerou um pioneirismo falar sobre o assunto na época da 

criação do Eu-Repórter (2006) e expressou que considera pouco importante uma discussão 

sobre a terminologia da prática para o exercício da mesma. Acreditando justamente no 

contrário, que pensar uma prática dentro de um universo de considerações teóricas ajuda a 

                                                             
30 Disponível em http://www.jb.com.br/paginas/editorial 
31 VASCONCELOS, Izabela.  100% gratuito - Brasil ganha o primeiro jornal exclusivo para iPad. Comunique-

se, 14 mai. 2011. Disponível em http://www.comunique-se.com.br. Acesso em 14 mai. 2011. 
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compreendê-la, vamos comparar o jornalismo praticado no Eu-Repórter com o que definimos 

anteriormente como as formas do jornalismo de produção aberta.  

Foschini e Taddei (2006) consideram que o jornalismo participativo é aquele no qual a 

informação jornalística é formada pelo conjunto da notícia publicada mais comentários ao 

texto. O Eu-Repórter oferece um espaço para que os leitores comentem e deem notas (de 1 a 

5) para as notícias publicadas no canal, porém a participação do leitor na produção jornalística 

vai além de comentários a uma notícia, já que ele pode enviar seus textos (que os jornalistas 

do Eu-Repórter denominam “relatos”) para publicação. A forma na qual o texto será 

publicado é questão a ser discutida. Assim, consideramos que a definição de jornalismo 

participativo não é a mais adequada para expressar a experiência do objeto de estudo.  

Observamos que a definição de jornalismo colaborativo, no qual “mais de uma pessoa 

contribuiu para o resultado final do que é publicado” (FOSCHINI & TADDEI, 2006, p. 19) 

seria mais adequada para expressar a prática observada no Eu-Repórter. Porém, devido à 

mudança substancial no tratamento das matérias após a criação da nova editoria que cuida do 

canal, consideramos que a primeira fase de operação da seção traduzia melhor essa definição, 

pois – segundo relatos obtidos através de entrevistas com os jornalistas do Eu-Repórter – os 

textos dos leitores eram aproveitados quase na íntegra, e o profissional de jornalismo atuava 

mais como coprodutor da notícia, já que acrescentava alguns elementos que complementavam 

a informação e davam caráter mais noticioso ao texto (como dados mais específicos sobre 

lugares e pessoas citadas).   

A intervenção que ocorre atualmente na publicação das notícias do Eu-Repórter 

transforma os relatos dos leitores em elementos para a construção da notícia, como dados que 

são selecionados segundo sua importância sob a lógica do newsmaking e colocando partes dos 

textos dos leitores como “fala” na matéria. Além disso, há um trabalho interno de 

complementação de dados obrigatório, pois há a recomendação expressa de que todos os 

textos devem ser apurados – geralmente com fontes oficiais – antes de serem publicados. 

Assim, além de não ter o domínio sobre decidir o que será ou não publicado – essa faculdade 

sempre esteve nas mãos dos profissionais de jornalismo, nas duas fases do Eu-Repórter –, a 

escolha sobre quais dados devem fazer parte daquela notícia não corresponde mais 

majoritariamente ao leitor. Esse tipo de participação do leitor nos remete ao conceito do 

“cidadão-fonte”, “aquele que apenas abastece o noticiário de veículos de comunicação já 

existentes com matéria-prima bruta, normalmente simples flagrantes da realidade, para um 
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trabalho jornalístico posterior de apuração e complementação de dados” (MADUREIRA, 

2010, p. 53). 

 

 

Consideramos também que o termo "cidadão-fonte" é mais adequado ao tipo 

de participante destes ambientes de mídia digital do que "cidadão-repórter", 

já que o significado de reportagem só pode ser atribuído ao texto que foi 
produzido pelo jornalista a partir do mote que a ele é conferido pelo 

usuário/interator [...]. (MADUREIRA, 2010, p. 53). 

 

 

Segundo o autor, “outra evidência de que nos grandes portais brasileiros o cidadão-

repórter pode ser considerado um „cidadão-fonte‟ é o uso de declarações do colaborador em 

aspas no decorrer do texto” (MADUREIRA, 2010, p. 86), o que já relatamos ser atualmente 

um procedimento de construção das notícias do Eu-Repórter. 

 Assim, consideramos que o tratamento das matérias do Eu-Repórter ainda se alinham 

ao conceito do gatekeeping, apesar das considerações feitas de que o modelo do gatewatching 

atenderia melhor às características do consumo de informação na internet. Vemos que os 

jornalistas do canal estudado não se diferenciam substancialmente dos jornalistas das outras 

editorias, que coletam os dados que entrarão em suas notícias em um universo de fontes 

disponíveis, que, no caso do Eu-Repórter, também é formado por textos de leitores. A própria 

editora responsável pelo canal, em entrevista, ressalta que já existia o jornalismo participativo 

quando os leitores telefonavam para a redação do jornal a fim de dar alguma informação, e 

que não se “inventou” nada. Então, fica a questão de qual o papel do veículo de comunicação 

frente às possibilidades – mudanças quanto ao modelo de cobertura, disseminação e 

penetração da informação, acesso de atores diferenciados aos meios de produção midiática – 

que podem surgir com o jornalismo aberto à participação, se sequer a prática é considerada 

uma nova experiência, tampouco transformadora.  

 

 

3.4. A MÍDIA TRADICIONAL FRENTE AO JORNALISMO CIDADÃO 

 

 

O modelo de jornalismo cidadão que defendemos neste trabalho prevê uma cobertura 

pautada pelo interesse público, o que significa uma pauta livre de linhas editoriais e dos 
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critérios tradicionais de valores-notícia, que vimos ser uma construção que atende a interesses 

profissionais e institucionais. Assim, no jornalismo cidadão, a cobertura abriria espaço para 

uma pluralidade de quadros de mundo em relação a temas que estariam no noticiário, mas 

também espaço para assuntos descartados pela mídia, como relativos a comunidades 

periféricas ou a visões políticas divergentes com a do jornal. Já que a força da notícia no 

jornalismo cidadão reside em sua produção coletiva – o que reúne os saberes de vários atores, 

configurando uma inteligência coletiva – e aberta à verificação, os critérios de construção 

textual nos moldes do jornalismo tradicional não se fazem necessários para legitimação. Em 

suma, consideramos que o jornalismo cidadão pressupõe a notícia feita pelo cidadão, para o 

cidadão. 

Analisando a cobertura do Eu-Repórter, observamos que a cobertura, apesar de ser 

baseada nos textos enviados por não profissionais, se baseia nos critérios tradicionais do 

jornalismo. Isso ocorre tanto porque o conjunto das matérias publicadas é uma decisão de 

jornalistas da equipe – a “triagem” do que será aproveitado ou não para publicação entre os 

textos recebidos é função do jornalista que atua como coordenador – quanto porque os 

próprios leitores se pautam, de forma consciente ou não, pela cobertura do jornal O Globo, 

devido à forte ligação do Eu-Repórter com o público leitor do jornal impresso e, também 

suspeitamos, por causa do desejo do leitor de ser publicado, por isso ele “formata” sua notícia 

de um modo que atenda às expectativas que ele julga ser as do jornal. Essa identificação do 

Eu-Repórter com o leitor do O Globo foi confirmada pelos jornalistas do canal nas entrevistas 

feitas, o que explica também que o local das notícias seja majoritariamente a cidade/estado do 

Rio de Janeiro, onde se concentra o público cativo do jornal. 

As notícias podem receber comentários de outros leitores, e eventualmente sofrem 

alteração ou alguma correção, mas o processo de retificação ou atualização da informação 

acontece pela atuação do jornalista, não como um mediador, mas como produtor pleno 

daquela construção textual, o que consideramos não diferir da produção jornalística que se 

observa no webjornalismo não colaborativo. No Eu-Repórter, a participação é aberta ao leitor 

como fonte privilegiada de informação, e não como produtor, o que está muito longe do 

modelo de jornalismo feito pelo cidadão para o cidadão.   

Essa característica de formação da pauta do Eu-Repórter o transforma quase em um 

jornal de bairro, com temas hiperlocais, mas limitados a uma visão de mundo que é muito 

próxima à do jornal e que continua não dando espaço a assuntos periféricos e pouco cobertos 

pela mídia tradicional. 
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[...] um pequeno grupo de jornalistas comerciais estabelece a pauta do que 

deve ser debatido pela coletividade, deixando de fora uma infinidade de 
observações e preocupações de pessoas que constituem as sociedades 

modernas complexas. Onde existe concentração de mercado, a esfera pública 

mediada pela mídia dá a seus proprietários o poder de formar a opinião 
pública, um poder que podem usar em benefício próprio ou vender pelo 

melhor preço. Quando o dono da mídia comercial escolhe não exercer seu 

poder dessa maneira, o veículo tende a promover assuntos suaves ao invés 
daqueles com potencial de mobilização [...]. (SPYER, 2007, p. 188). 

 

 

Isso favorece a manutenção de uma cobertura jornalística monolítica feita pelos meios 

de comunicação e não permite uma pluralidade de informações que abre espaço para a 

emergência de temas e pontos de vistas mais variados, capacidade que vemos como uma das 

potencialidades do jornalismo cidadão. 

Apesar de, do ponto de vista do mercado, as empresas de comunicação estarem em 

disputa em uma livre concorrência, o que se vê é que, em muitos momentos – principalmente 

da vida política do país –, os veículos de comunicação se fecham em um bloco único de ação 

política, já que há interesses muitos semelhantes de cunho político e econômico. Rovai (2007) 

observa que “num país, como o Brasil, que tem baixo nível de diversidade informativa e 

grande concentração midiática, isso é fácil de acontecer e pode tornar a sociedade refém dos 

interesses dos proprietários desses meios”, o que alerta para o perigo de um cenário onde a 

produção jornalística – considerando que as notícias são fonte de informação sobre vários 

temas sociais e políticos para a maioria da população – fica concentrada nas mãos de alguns 

grupos empresariais. Assim, essa concentração aliada à convergência de interesses ameaça um 

pluralismo de mídia benéfico à democracia no país. 

 

 

A concentração da mídia – isto é, da capacidade de produzir informações e 

de participar do debate político – é um dos principais pontos de 
estrangulamento da democracia brasileira. Não se trata apenas da existência 

de um conglomerado dominante, com presença em diferentes meios e dono 

da fatia maior da audiência e do mercado publicitário, embora isso também 
seja importante. O problema é mais grave porque virtualmente todas as 

grandes empresas do setor comungam as mesmas posições, os mesmos 

pontos de vista. A mídia brasileira carece de pluralismo, o que compromete a 
qualidade da discussão pública e, por consequência, da própria democracia. 

(MIGUEL, 2007, p. 214, grifo do autor). 
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A ideia de que a internet por si só seria um instrumento de democratização não leva 

em conta que os poderes políticos e econômicos tradicionais se apropriam da web como um 

novo espaço de manutenção do status quo. Sobre a questão, Gomes e Maia (2008) consideram 

que “se as novas tecnologias podem proporcionar um ideal para a comunicação democrática, 

oferecendo novas possibilidades para a participação descentralizada, elas podem, também, 

sustentar formas extremas de centralização de poder”, o que observamos que aconteceu em 

relação ao jornalismo na internet. Diante disso, os autores defendem que, “para fortalecer a 

democracia, são necessárias não apenas estruturas comunicacionais eficientes, ou instituições 

propícias à participação, mas também devem estar presentes a motivação correta, o interesse e 

a disponibilidade dos próprios cidadãos para engajar-se em debates” (GOMES & MAIA, 

2008, p. 278). Vemos que o jornalismo cidadão e seu formato open source favorecem o 

engajamento, ao pressupor um comportamento ativo do leitor que, mais do que em busca de 

informação, procura compartilhar visões de mundo como produtor e colaborador na produção 

de notícias.   

Uma crítica feita ao jornalismo cidadão é que ele estaria mais sujeito a erros e teria 

mais problemas de confiabilidade pelo fato de as notícias serem obra de não profissionais, 

mas Spyer (2007) observa que “não é por contratar jornalistas diplomados que a mídia 

tradicional deixa de ser tendenciosa ou cometer erros na apuração de fatos”. As notícias do 

jornalismo cidadão muitas vezes carecem de respaldo institucional, mas essa mesma 

característica permite que a atenção se volte para o teor do texto como uma construção 

subjetiva e desloca a credibilidade como um resultado da informação em si: “talvez seja mais 

difícil reconhecer a manipulação de notícias produzidas em escala industrial por elas serem 

maquiadas elo aspecto formal do texto, pela reputação do jornalista ou pela influência e poder 

de alcance do veículo” (SPYER, 2007, p. 188). 

Assim, vemos que as notícias do Eu-Repórter mais refletem as políticas do jornal do 

que configuram uma experiência nova em relação à pluralidade de quadros de mundo e temas 

para debate público. Concluímos que uma empresa jornalística, com seus compromissos com 

anunciantes, acionistas e sua própria legitimação institucional, não é o lugar para uma 

experiência de jornalismo cidadão conforme o modelo apresentado neste trabalho. 

Tendo em conta o desenvolvimento ao longo deste trabalho da discussão sobre o 

jornalismo como prática não só profissional, mas também econômica e política, e 

considerando a mídia como instrumento da esfera pública, na medida em que confere 
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visibilidade a temas de debate, vemos que o Eu-Repórter não favorece a pluralidade que 

reforça a visibilidade pública, já que não representa diferencial em tornar “disponível ao 

público, ou ao sistema dos seus apreciadores, uma espécie de quadro do mundo” (GOMES & 

MAIA, 2008, p. 143). Considerando que “é condição necessária [...] que aquilo que será 

considerado como interesse comum resulte de um processo de deliberação pública” (GOMES 

& MAIA, 2008, p. 165), as notícias tal como aparecem no Eu-Repórter não expressam um 

interesse comum nem oferecem pluralidade de informação que subsidia a deliberação, não 

favorecendo o enriquecimento desta. Esse debate seria mais bem favorecido por um veículo 

midiático calcado no modelo do jornalismo cidadão, no qual a diversidade de temas e a 

pluralidade de quadros de mundo, com mais atores sociais envolvidos, formariam um cenário 

de informação mais propício a subsidiar o debate que fomenta a democracia.   
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CONCLUSÃO 

 

 

Além de uma prática social que ao longo de tempo esteve associada ao próprio 

conceito de democracia – já que uma sociedade democrática pressupõe acesso à informação –, 

o desenvolvimento do jornalismo pode ser analisado sob os âmbitos políticos e econômicos, 

que precisam ser considerados como algo que sempre entremeou a função social da mídia. De 

um veículo para disseminar ideias e posições políticas, de palco para embates entre 

personalidades da cena política de uma época, o jornal passou por mudanças quanto à 

estrutura de construção das notícias e rotinas de produção jornalística, nas quais a 

profissionalização do jornalista dá destaque a este não só como agente neste processo, mas 

como dotado de autoridade para fazer a ponte entre os interesses do jornal e o público leitor 

através do domínio do fazer jornalístico. Essas mudanças fazem frente a uma realidade na 

qual a notícia é um produto que precisa ser vendido através de seu caráter de informação 

crível, o que se consegue através da credibilidade conferida àquele meio de comunicação 

como monitor dos poderes públicos, defensor das prerrogativas democráticas e voz do 

cidadão que não tem voz. 

Para se desenvolver e se manter, esse jornalismo pauta a opinião pública, valendo-se 

de processos de newsmaking, construção da notícia através de critérios ditos objetivos, e de 

seleção do que constituiria o noticiário e a pauta de debate público, através de um quadro de 

mundo oferecido por uma seleção de que informação seria elevada ao status de notícia.   

No entanto, o “quarto poder” se viu, senão ameaçado, pelo menos contestado em um 

cenário no qual a informação torna-se artigo farto, no qual a internet permite que uma 

diversidade de fontes divulgue outra diversidade de informações e, além disso, permite que o 

cidadão se comunique mais facilmente, de forma mais instantânea, com autoridades públicas, 

instituições e outros como ele. 

A internet como possibilidade de uma nova roupagem para a produção jornalística 

causou mudanças profundas na rotina dos jornalistas – que passaram a ter à disposição novos 

recursos para apurar e buscar dados ao fazer as matérias – e na relação das empresas 

jornalísticas com o novo meio – que demandava uma nova forma de disponibilizar a notícia, 

com foco na hipertextualidade e interatividade – e com seu público leitor, que podia ser 

atraído através da fidelização baseada na personalização e na interação mais estreita com o 

jornal. 
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O conceito de Web 2.0 avançou da ideia de a internet como um novo espaço para 

disponibilizar a informação para a internet como uma plataforma que agrega serviços 

específicos e que se vale do conjunto de usuários como uma “inteligência coletiva” que gera 

serviços melhores, softwares melhores e informações melhores, com base em que um 

ambiente colaborativo otimiza os processos.  

Sob essa ideia, a prática de um jornalismo de produção aberta contesta a autoridade 

exclusiva do jornalista como detentor do domínio sobre a construção da notícia e abre a 

possibilidade de que o cidadão sem formação de jornalista se expresse da forma que sabe e 

que o interessa. A visibilidade na internet e o caráter open source de um jornalismo cidadão 

deixa a notícia aberta à ampla verificação, modificação e contestação, por parte de qualquer 

cidadão como aquele que produziu a notícia, sem amarras de linhas editoriais, políticas da 

empresa ou critérios de noticiabilidade. O noticiário é pautado pelo interesse de uma 

coletividade, que reverbera, expande e discute o que lhe interessa, e deixa cair no 

esquecimento perene da internet – a informação fica em potência de visibilidade – o que não 

considera importante. 

A prática do jornalismo aberto à participação foi ao encontro das preocupações das 

empresas jornalísticas de fidelizar seu público leitor, construir um noticiário com temas 

hiperlocais – no caso, que privilegiam problemas locais que se mostram generalizáveis, o que 

gera adesão no público e legitima o veículo de comunicação como agente cívico – e se 

destacar dos concorrentes com uma prática “pioneira”, legitimando-se, assim, 

institucionalmente. 

A análise do Eu-Repórter veio a exemplificar o que representa a prática do jornalismo 

aberto à participação em uma empresa jornalística, mostrando que, nesses moldes, a 

experiência pouco serve para fomentar a potencialidade de um jornalismo feito pelo cidadão e 

para o cidadão. As características consideradas essenciais a uma nova experiência de difusão 

de informação através de uma prática jornalística que leva a um ambiente midiático mais 

democrático foram reunidas no jornalismo cidadão defendido por este trabalho, modelo que se 

verificou inviável se a iniciativa de abertura à participação do cidadão estiver atrelada aos 

conglomerados de comunicação que caracterizam a mídia brasileira.  

A gestão da informação por um veículo de comunicação da mídia tradicional limita 

um processo de visibilidade pública, tendo em conta a preocupação das teorias pluralistas da 

democracia em relação às desigualdades de expressão entre os atores da sociedade civil e o 

acesso desigual aos meios de comunicação. Como o morador de uma localidade periférica 
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poderia ter a certeza de poder se informar sobre e debater com outros como ele o serviço de 

transportes públicos de sua cidade? E se o tema não for considerado notícia pelos meios de 

comunicação tradicionais, isso implica em que o assunto não é de interesse comum de parcela 

considerável da população? . Com a análise do Eu-Repórter, verificamos que os filtros de 

noticiabilidade do canal não garantem essa notícia na pauta diária do canal em presença ou em 

forma, e não atende à ideia de acesso à informação de interesse comum proveniente da 

deliberação pública. Comungar com a mídia tradicional da opinião do que é ou não notícia 

devido à falta de outros meios de se informar é um problema minimizado pela internet, com 

potencial de expandir essa capacidade da web através de iniciativas de inclusão digital, já que 

não se pode excluir das considerações que o acesso à internet ainda é privilégio de poucos, e 

justamente dos que mais têm voz. Garantir que assuntos poucos debatidos pela mídia venham 

à tona pode ocorrer através de outros meios, como nas iniciativas de jornalismo comunitário, 

certamente, mas defendemos que também através do jornalismo cidadão que propomos.  
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APÊNDICE A 

 

Entrevista com a editora de Mídias Sociais e Interatividade do O Globo, Nívia Carvalho, 

realizada em 22 de fevereiro de 2011. 

 

Pergunta - Sobre o surgimento da editoria de Mídias Sociais e Interatividade, resultado da 

fusão entre duas editorias distintas, assim como os motivos e objetivos de se criar tal editoria. 

Nívia Carvalho – A editoria de Interatividade, já existia, mas era ligada ao O Globo Online. 

Não havia integração das redações. A editoria de Mídias Sociais foi criada em março de 2010. 

No primeiro momento, nós queríamos organizar a presença do O Globo em algumas mídias 

sociais, prestar atenção na audiência, fazer com que esse trabalho que estava nas redes sociais 

pudesse ser incorporado na rotina do próprio personagem e ainda no trabalho de difusão de 

uma nova cultura para que as pessoas começassem a usar as redes sociais do mesmo modo 

que elas já utilizaram tempos atrás o telefone e depois o e-mail. Em cima desse tripé, nós 

montamos a editoria de Mídias Sociais e ficamos com ela até outubro de 2010. No fim de 

2010, a direção do jornal O Globo decidiu que nós iríamos fundir a editoria de Interatividade 

– agora as redações estão totalmente integradas – com a editoria de Mídias Sociais, porque 

fazia todo o sentido. O tempo todo nós trabalhamos convergindo para a audiência. Nós 

editamos o Twitter, temos páginas no Facebook, temos uma equipe treinada para monitorar as 

redes sociais, fazer métricas. E nós agora deveríamos fazer esse outro canal que já tínhamos, 

uma marca consolidada que é o Eu-Repórter, agregaríamos isso, e outro ótimo patrimônio que 

temos nas mãos são os blogs. Esses dois estavam sob o guarda-chuva da editoria de 

Interatividade, mas têm uma conexão tão boa quanto desejávamos. Então juntamos um 

trabalho diferenciado nas redes sociais ao Eu-Repórter e aos blogs. Desse modo conseguimos 

todo o entorno da audiência, conseguimos ter uma ideia global da audiência, e não fracionada. 

Os canais não dialogavam. Hoje em dia, não adianta achar que eu abro um canal e vou dizer 

“leitor, venha por aqui”. Ele não vai, é de uma prepotência sem tamanho. As pessoas já estão 

fazendo coisas nas suas redes, nos seus canais. Ou você está lá, ou você não está. Hoje a 

pessoa pode tanto mandar uma contribuição pelo Eu-Repórter, como manda pelo Twitter ou 

pelo Facebook. 

P – No acompanhamento das matérias do Eu-Repórter desde 2009, nota-se que atualmente 

que o Twitter está sendo fonte de muitas notícias do Eu-Repórter, algo que antes não existia. 
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 NC – Eles não dialogavam. 

P – Agora vocês estão aproveitando esses canais, Facebook, Twitter, também como fonte das 

pautas. 

NC – Não é essa a lógica, que nós pegamos aqui para aproveitar ali. A lógica é que a 

audiência está em todos os lugares. Nós estamos em todos os lugares. Se vem pelo Twitter, 

também fazemos matérias sobre as redes sociais. 

P – Vocês também são responsáveis por alimentar as contas de Twitter
32

? 

NC – Só a do jornal O Globo (@JornalOGlobo). As outras 47 contas são alimentadas pelas 

respectivas editorias. Também fazemos matérias em cima de redes sociais. O que entendemos 

é que a notícia circula pelos canais, e fazemos o aproveitamento adequado onde ela estiver. 

Não tem a canibalização de um canal em nome do outro, nós entendemos qual é o fluxo da 

notícia, que às vezes pode estar no Twitter, porque ele não conseguiu preencher o formulário, 

por exemplo. Vamos desprezar aquela contribuição, “ele não entrou pela porta correta”? 

Contribuição é contribuição. 

P – Você via o Eu-Repórter “solitário” na questão da participação do leitor antes da fusão das 

editorias? 

NC – Não. O Eu-Repórter sempre cumpriu muito bem o papel dele, mas o mundo mudou. 

P – Era mais uma falta de integração mesmo. 

NC – O mundo mudou, as pessoas mudaram seus hábitos de consumo e contribuição, e o 

jornal que não caminha nessa direção fica parado. Acho que fomos muito pioneiros. 

P – Há uma discussão em relação aos termos jornalismo participativo, colaborativo, cidadão, 

open source. Vocês definem o Eu-Repórter como veículo de jornalismo participativo, houve a 

escolha por esse termo, o que isso significaria? 

NC – Isso veio da época da criação do Eu-Repórter, é uma motivação que eles tiveram 

naquela ocasião. Teria que falar com a turma que fez isso em 2006. O que mostra um 

                                                             
32 Através do endereço www.oglobo.com.br/twitter, é possível ter acesso à lista de todas as contas de Twitter 
ligadas ao jornal O Globo, desde a conta geral (@JornalOGlobo) até as de colunistas, editorias, suplementos, 

blogs e relacionamento. No total, há 48 contas. Mais adiante na entrevista, a editora se dá conta de que são 

responsáveis, na verdade, por duas contas de Twitter. 
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pioneirismo, falar disso em 2006. Mostra que as pessoas que estavam no projeto estavam 

muito antenadas com o que estava acontecendo. 

P – Há uma discussão muito grande em relação a esses termos. Na verdade, as fronteiras do 

que seria um e outro não são bem definidas. Alguns autores fazem distinções entre o 

jornalismo colaborativo e o participativo
33

. É interessante o uso do termo participativo, de 

repente era o termo que estava sendo usado na época. 

NC – Provavelmente. Acho que pode interessar bastante a academia, mas não importa o nome 

que se dê, o que importa é a coisa. Não importa a plataforma, o que importa é o jornalismo. Se 

for colaborativo ou participativo, isso muda algo na sua vida? [...] O que estamos chamando é 

a participação do leitor, e venha da forma que vier. Quando a pessoa ligava para a redação 

relatando um acidente, não era jornalismo participativo? Já existia desde sempre, nós não 

inventamos a roda. Alguns grupos foram mais proeminentes, como o OhMyNews, que, 

lamentavelmente, depois vimos no que se transformou
34

. 

P – Gostaria de saber qual é a composição atual da equipe da editoria, como são divididas as 

funções. 

NC – Estamos montando a equipe nesse momento. A estrutura da equipe é de cinco pessoas, 

mais um trainee, que é do programa de treinamento do jornal e está fazendo rodízio, depois 

não estará mais conosco. E nós temos um estagiário também em rodízio, do programa de 

estágio. Eu fico mais na parte de gerenciamento da editoria e de projetos, pois desenvolvemos 

vários projetos. O Bernardo [Moura, repórter] fica mais na coordenação do fluxo das duas 

áreas, tanto do Eu-Repórter como das redes sociais. A ideia é que todos façam tudo, mas, para 

que o fluxo não tenha atropelos, uma pessoa fica mais voltada para mídias sociais. É para ela 

que vamos fazer perguntas e que terá uma análise mais correta do que está acontecendo. Dois 

ficam mais voltados para seleção, edição e publicação de material do Eu-Repórter. Hoje tem 

uma mudança, temos que entender a contribuição do cidadão para o jornalismo na medida em 

que ele ocupa canais e nos informa. Eles não são jornalistas, mas aqui é um jornal. Então o 

entendimento é que deve ser checada, complementada. Por exemplo, uma caçamba está em 

determinado lugar atrapalhando a passagem, é um fato em si. O que temos desenvolvido? 

                                                             
33 Esta questão foi abordada no segundo capítulo deste trabalho. 
34  O OhMyNews, fruto de uma iniciativa sul-coreana que começou em 2000, é considerado a primeira 
experiência de jornalismo nos moldes “todo cidadão é um repórter”. Em 2010, o OhMyNews International – a 

versão em língua inglesa – deixou de ser um veículo de notícias colaborativas e passou a ser uma plataforma 

para discussão do jornalismo cidadão. 
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Estamos agregando valor tanto para ele, que contribuiu, quanto para os outros. Ligamos para a 

Comlurb
35

 e avisamos sobre a caçamba. A Comlurb retorna dizendo que vai retirar. Estamos 

agregando valor ao noticiário, fazendo o que qualquer outro jornalista faz. Hoje nós temos 

uma matéria sensacional. Apenas um leitor viu que uma passarela do metrô que fica sobre a 

Av. Presidente Vargas fecha à noite. Um promotor leu essa matéria que foi ao ar ontem e já 

decidiu abrir inquérito
36

. Nosso jornalismo fez essa matéria e ninguém notou isso, essa é a 

grande contribuição do leitor. Ligamos para o leitor e vamos falar com o promotor, hoje 

fizemos um trabalho de apuração. 

P – Aproveito para acrescentar outra pergunta. No que a pauta do Eu-Repórter repercute nas 

outras editorias, em outras pautas? 

NC – Em momentos mais agudos, essa colaboração é mais eficiente. É quando o leitor fica 

muito próximo do conteúdo do jornal padrão, da edição impressa. Nesses momentos de 

tragédias, enchentes, tempestades, essas coisas que afetam a vida das pessoas, a colaboração 

dele sempre cresce muito. E o jornal também abre mais espaço para essas tragédias, de modo 

geral, independente do leitor, grandes tragédias aumentam o número de páginas do jornal. 

Aqui e na Líbia, aqui e no Oriente Médio. Quando o leitor se aproxima do assunto, há 

mobilização maior, pelo jornal impresso. Há os dois juntos: o aumento do número de páginas 

e a contribuição do leitor se aproxima mais do que o jornal está fazendo. Outras coisas que 

são muito interessantes vão também para o jornal. Tivemos recentemente um caso genial, de 

como estamos aumentando a visibilidade da participação do leitor. Um leitor fotografou um 

Porsche na rua na Zona Sul do Rio, fizemos a matéria com o leitor. Uma pessoa no Twitter do 

“Ilegal. E daí?”
37

, que está ligado a nós, fotografou o mesmo Porsche. Uma repórter nossa 

descobriu quem era o dono do Porsche e fez uma matéria com ele, e isso ganhou destaque no 

jornal. Então isso merece uma apuração, esse é o trabalho que temos.  

P – Nota-se nos leitores uma preocupação de fazer um texto nos moldes do que eles 

consideram que seja um texto jornalístico?  

NC – Sim, eles sabem para onde estão escrevendo. 

                                                             
35

Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro. 
36 A notícia em questão, “Passarela nova fica fechada durante a noite e faz pedestres se arriscarem no Centro do 

Rio”, pode ser lida em http://oglobo.globo.com/participe/mat/2011/02/21/passarela-nova-fica-fechada-durante-
noite-faz-pedestres-se-arriscarem-no-centro-do-rio-923848536.asp. 
37 A conta no Twitter @ILEGALeDAI é descrita no próprio perfil na rede social como um canal do O Globo 

“para você denunciar e buscar soluções para os desrespeitos a leis e normas do Rio”. 
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P – Vocês notam que há uma preocupação, por exemplo, de apurar o que está acontecendo? 

NC – Para alguns, sim. Isso é do gênero humano, alguns são verdadeiros repórteres. Ele 

fotografa um buraco, manda para nós, fazemos a matéria, então a Cedae
38

diz que vai consertar 

o buraco. No dia seguinte, ele volta no local com o celular e fotografa: “eles fizeram, mas não 

fizeram bem”. Isso é um repórter. Muitos já fazem isso, tanto na hora da apuração quanto no 

momento de redigir o texto. Outros, às vezes, fazem um relato mais emotivo, dizendo que é 

um absurdo o que está acontecendo, e nós preservamos, como fala do leitor. Nós fazemos 

primeiro uma cabeça para explicar aos outros leitores sobre o que está se falando.  

P – Neste caso vocês colocam aquela observação indicando que é um texto de O Globo com a 

colaboração do leitor. 

NC – Isso. Então nós colocamos como “fulana de tal ficou indignada ao perceber que...”. Eu 

faço um preâmbulo, porque senão o outro leitor não vai entender. Nós utilizamos as técnicas 

de jornalismo para editar os textos. 

P – Então a maioria dos textos dos leitores não vem com essa preocupação. 

NC – Não é para vir mesmo, eles não são jornalistas. 

P – Mas em alguns casos você identifica que tem características jornalísticas? 

NC – Sim. É do gênero humano. Se ele for se dirigir a uma Corte, ele vai usar uma linguagem 

mais adequada, ele não mandará um bilhete que escreveria em um papel de pão. As pessoas se 

vestem na hora de escrever. Temos exemplos fantásticos entre o teor das cartas e o teor dos e-

mails e de outros comentários. É gritante.  

P – Até porque a chamada do Eu-Repórter é “envie sua notícia”. 

NC – E o mais surpreendente é que os leitores, na maioria das vezes, sabem o que é notícia. 

Por exemplo, uma flor linda que nasceu no Aterro do Flamengo, o leitor manda para o 

Ancelmo Gois
39

. Ele entende que na turma do Ancelmo tem mais chance de emplacar essa 

foto do que no Eu-Repórter, embora nós façamos fotogalerias, de amanhecer, de pôr-do-sol, 

então ele sabe. Mas às vezes, o que o leitor acha que é informação, que tem veracidade, 

quando vamos apurar vemos que não é, então não aproveitamos. Às vezes, respondemos ao 

                                                             
38 Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro. 
39 Colunista do jornal O Globo e que mantém o blog Ancelmo.com – A Turma da Coluna, que faz parte dos 

blogs oficiais do veículo. 
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leitor, dizendo que apuramos e não é o que ele está imaginando. Da mesma forma, quando a 

matéria sai no site ou no impresso, nós mandamos um e-mail a ele avisando e agradecendo a 

colaboração. Temos toda uma interação com o leitor. 

P – Quando a matéria do leitor não é publicada, quais as causas mais comuns? 

NC – Às vezes, elas não têm os critérios e requisitos de noticiabilidade, ela não é uma notícia, 

esse é o motivo mais comum. É algo que está incomodando o leitor, mas não é uma notícia. 

Por exemplo, um vizinho que está fazendo barulho, uma pessoa, não é um baile funk, uma 

obra, às vezes é uma avaliação do próprio leitor de que aquilo é uma notícia, e não é uma 

notícia. Outras vezes, como nós ainda ficamos um pouco reféns das fotos, a notícia não vem 

com foto, então não dá para averiguar nada desse relato, nós teríamos que ir lá para ver. Outro 

fator: o leitor manda o texto, pode parecer uma notícia, mas, quando vamos checar, não é. 

P – Em relação a informações falsas? 

NC – Não. Às vezes, o leitor acha que algo está na ilegalidade, mas não está. É imoral, 

engorda, mas não é um crime. Por exemplo, outro diz chegou o texto de um leitor reclamando 

que o Corpo de Bombeiros não retirava uma colmeia, nós ligamos para os Bombeiros e 

questionamos porque eles não retiravam as abelhas, e eles nos responderam que isso é 

trabalho de apicultores, pois é preciso fazer de forma a preservar os animais, mas esse é um 

trabalho pago. Então nos acabamos fazendo uma matéria, mas a primeira visão do leitor 

estava errada, pois ele saiu criticando os Bombeiros, mas estes não eram mais os 

responsáveis. Por isso não podemos, como acontecia aqui, só pegar e publicar a matéria, e 

saía a colaboração. Aqui é um jornal, se está dentro de O Globo, tem a chancela de O Globo, 

tem a visibilidade de O Globo. E o jornal tem um patrimônio de credibilidade que não vamos 

arriscar. 

P – Então a rotina de vocês em relação à matéria é não publicar sem checar. 

NC – Sempre checar. A não ser que seja algo mais que óbvio, por exemplo, o leitor viu um 

tornado em Nova Iguaçu, ele mandou um vídeo do telhado, fotos da casa dele destelhada. Mas 

sobretudo as matérias que envolvem órgãos públicos tocam, pois é de interesse para o leitor e 

outros como ele. Nós estamos dentro do jornal O Globo, não podemos entender que a notícia 

é beta, porque não é, ela tem impacto na vida das pessoas. 
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P – Na entrevista com a antiga editoria de Interatividade, falou-se sobre matérias que não 

eram publicadas porque poderiam comprometer a segurança de quem a enviou. Deram-me 

como exemplo um texto que criticava o fato de policiais militares andarem com seus fuzis 

para o lado de fora do carro, com foto que identificava o policial. Vocês ainda costumam 

receber esse tipo de matéria? 

NC – Recebemos recentemente e fizemos como todo jornalista faz, ligamos, perguntamos, 

alertamos a pessoa sobre o risco. Se ela quiser publicar com o nome dela, nós publicamos, se 

quiser o anonimato, nós damos. Isso é jornalismo, é o que nós fazemos. 

P – Como você definiria o perfil das pessoas que participam do Eu-Repórter? 

NC – Cada pessoa é uma pessoa, é um leque variado, rico, e queremos mais que seja assim. 

Se tivesse que destacar um perfil do mais frequente é o do leitor fiscal. É aquele que vai no 

local e mostra que seu direito foi ultrajado. Daí o sucesso que também temos no perfil “Ilegal. 

E daí?”. As redes sociais potencializaram isso, as pessoas têm um canal para denunciar. Esse 

fiscal é muito frequente em nossas contribuições. Hoje o olhar das pessoas é assim: “está 

faltando água na minha rua e em mais duas outras, e eu estou mandando uma foto de 

desperdício de água. Onde está a Cedae”. “As luzes estão acesas nos postes, o que a Light
40

 

está fazendo?”. Ele tem uma visão mais coletiva, essa é uma mudança fantástica. 

P – Além da figura do fiscal, tem o fiscal de bairro, aquele leitor que manda sempre matérias 

de Ipanema, outro sempre de Copacabana, Maricá. 

NC – São os nossos correspondentes de bairro. 

P – Você já me falou algo, mas gostaria de voltar ao assunto sobre quais tipos de intervenção 

vocês fazem nos textos. Esses textos vêm com título? 

NC – Ele não vem com título, e talvez seja porque, no formulário de envio, não tem uma 

estrutura de notícia. É uma caixa de digitação. Então talvez não venha por causa disso, porque 

a ferramenta não os estimula. Mas nós titulamos, legendamos, fazemos o upload e tratamos a 

foto. 

P – Em relação ao chapéu
41

, vocês ainda usam? 

                                                             
40 Companhia de energia elétrica que atua no Rio de Janeiro. 
41 Termo ou frase colocado acima do título que faz referência ao assunto da notícia. 
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NC – Na nova template, o chapéu caiu. Em alguns textos, nós colocamos, em outros não. 

Colocamos chapéu, título, observação da autoria da colaboração do texto, legenda da foto. 

Muitas vezes temos que fazer um texto de forma livre, porque às vezes ele não tem lide, mas 

sim um relato, que recebemos muito. Ou então uma denúncia, como se fosse uma pauta.  

P – Na maioria das vezes, o texto vem em forma de relato, em ordem cronológica? 

 NC – Às vezes, vem em ordem cronológica, outras não. Por exemplo, o leitor coloca, como 

hoje: “estou na casa de meu pai e vejo aqui um acidente que é muito comum, na esquina da 

rua tal, olha a foto que eu mandei”. Estar na casa do pai dele não é notícia. Agora o acidente 

na falta de sinal é. Nós abrimos o título para a falta de sinal que provoca acidentes. 

P – Títulos esses que seguem as regras de jornalismo. 

NC – Isso foi algo que também mudou. Antes, quase todos os títulos eram “leitor fotografa”, 

“leitor registra”. Entendemos que o protagonismo do leitor está na contribuição dele, porque, 

para mim, a contribuição é o bacana. O que ele quer ver é no que a matéria se transformou, se 

ganhou chamada na capa, se foi para o Twitter ou Facebook.  

P – Vocês não querem fazer parecer que a notícia é o fato de um leitor ter enviado algo, mas o 

fato que ele está mostrando. 

NC – Porque ele enviar não é notícia. Nós estamos desde 2006 com um trabalho de 

colaboração com o leitor que até 2011 não foi por notícia. A notícia é a colaboração dele, a 

matéria dele. Ele colabora para melhorar a convivência no local onde ele mora, cobrando 

decisões dos órgãos públicos, quando está colaborando com nosso conteúdo, agregando muito 

valor. Esse protagonismo do leitor está implícito, isso não é notícia. Isso é de uma pobreza 

quanto a conteúdo jornalístico. Hoje não faz mais sentido. 

P – Quando vocês “sobem” a matéria para o Eu-Repórter então não é mais aquela matéria do 

jeito que ela foi enviada pelo leitor. 

NC – A essência está lá. O texto não tem estilo jornalístico, nem é obrigado a ter, neste 

sentido não há nenhuma cobrança sobre o leitor. 

P – Agora há uma preocupação agora de, no momento quando estiver publicado, o texto ter 

um formato jornalístico. 
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NC – Sim, porque ele está fazendo notícia. Esse usuário, nessa troca dele conosco, está 

entrando no Eu-Repórter, que é um canal de jornalismo participativo, então ele sabe que está 

contribuindo para uma notícia, que tem um formato. Não é comum, mas às vezes a pessoa 

escreve muito bem. 

P – Considerando textos que foram publicados em 2009, por exemplo, nota-se muitos textos 

publicados em forma de relato, em primeira pessoa. Isso está sendo evitado agora. 

NC – Havia um entendimento, que é muito datado, de preservar a contribuição. Não deixamos 

de preservar a contribuição do leitor, nós só damos um formato a ela. Se recebermos um bom 

relato, que tenha todos os elementos da notícia, ele virá como relato em primeira pessoa. Mas 

se não tiver os princípios da noticiabilidade, não agrega valor, não acreditamos que contribui, 

não esclarece algo, então vamos cotejar como um jornalista faz, se damos ou não damos a 

matéria. Estou aqui desde novembro e não vi chegar nenhum desses casos, o que me faz crer 

que de algum modo eles se dedicaram. 

P – Você acha que a participação está se “profissionalizando”? 

NC – Sem dúvida. E estão em outros canais. Há algo mais jornalístico do que o Twitter, no 

qual você tem que fazer uma notícia em 140 caracteres? É quase um título, que tem 140, 110 

caracteres. Acho que eles estão entendendo qual o DNA dessa história.  

P – No que você acha que esse espaço de colaboração tem impacto no modo de se fazer 

jornalismo? 

NC – Acho que, de modo geral, tem impacto positivo, porque os jornalistas já começam a 

entender que fazer sua matéria e publicar não quer dizer que terminou o seu trabalho, ele pode 

estar apenas começando. Quando você coloca um link em uma rede social, as pessoas 

começam a fazer suas contribuições, e isso se torna um ciclo de alimentação. Isso já é uma 

grande mudança de paradigma. Pedir ajuda pelo Twitter, chamar o leitor como coprodutor de 

conteúdo, acho que, de modo geral, estamos começando a fazer isso. Antes, quando circulava 

pela redação, quase não via Twitter e Facebook abertos nas telas dos computadores, hoje as 

pessoas ficam “Alt+Tab”
42

 o tempo todo no Twitter e no Facebook. Hoje, a audiência dita 

qual seu tempo real, nós jornalistas achamos que o tempo real é o que acabou de acontecer, 

essa é a lógica do jornalismo. Vivemos essa experiência quase diariamente: posso dizer que 

                                                             
42 Pressionar as teclas Alt e Tab em conjunto é um atalho para navegar pelas janelas abertas do computador. 
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há um terremoto em tal lugar que deixa tantos feridos, mas se o leitor quiser continuar falando 

dos alagamentos, ele vai continuar, o tempo real dele é outro, ele mantém aquele assunto nos 

trending topics
43

 por quanto tempo ele quiser. 

P – Mas os assuntos costumam ficar nos trending topics por apenas alguns minutos. 

NC – Mas é isso, a gente entende o que é um protagonismo. 

P – Você acha que os jornalismos estão lidando bem com isso? 

NC – Acho que não. Quem lida bem com a perda de poder? Os mais antenados estão muito 

felizes, estão querendo prever isso tudo. 

P – Apenas uma parcela dos jornalistas estaria preparada para essas mudanças? Porque elas 

virão. 

NC – Acredito que os outros acompanharão também, mais cedo ou mais tarde. Foi assim com 

o telefone, com o e-mail. Cansei de ouvir na redação que não fariam entrevista por e-mail, que 

era muito chato. É verdade, não tem o olho no olho, você não complementa, a réplica fica 

ruim, a tréplica fica pior ainda, mas às vezes, até por uma questão industrial – tempo cada vez 

mais escasso para a fonte e para você, enxugamento da equipe de jornalistas –, esse conjunto 

de fatores faz com que lancemos mão de ferramentas que possam tornar a produção mais ágil. 

Muitos que eu ouvi reclamar hoje entrevistam muito por e-mail.   

P – Qual o motivação ou objetivo que você identifica quando o leitor manda os textos ao Eu-

Repórter? 

NC – Primeiro, ele quer que o problema seja resolvido, e outro, ele quer denunciar. Ele quer 

denunciar um erro, uma procrastinação do serviço público, uma falta de gestão do serviço 

público, e quer também que aquele problema seja resolvido. Muitas vezes quando fazemos a 

matéria e o problema é resolvido retornamos, damos uma satisfação ao leitor. Acho que 

deveríamos perguntar a eles, pois também tenho muita curiosidade de saber o que os motiva. 

Temos a parte de Opinião, nesses participantes se percebe algo de “quero ser publicado”, 

vaidade. A pessoa até liga, manda e-mail, avisa qual a versão que vale. Ele vai aprimorando, o 

fato vai mudando e ele vai melhorando seu texto, e como jornalista – existe um jargão no 

jornalismo conhecido como “vale esta”, que é a última versão da matéria – ele manda como se 

                                                             
43 Os trending topics são uma sessão de destaque no Twitter na qual aparecem as palavras e termos mais 

mencionados na rede social naquele momento. 
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fosse um “vale esta”. Neste caso, acredito que é muito movido pela vaidade, quando não por 

interesses propagandísticos, o que censurado, quando olhamos e percebemos isso, não 

publicamos.  

P – Então o Eu-Repórter é utilizado mesmo como uma forma de conseguir um retorno de 

solução. 

NC – Acho que esse participante entende ainda o jornal como capaz de resolver. É muito 

comum você ver assim: “vamos ver se agora que estou denunciando ao O Globo a Cedae 

toma vergonha”. É um canal efetivo de cobrança. Vejo mais isso do que a questão da vaidade, 

é o quarto poder. Observo que os participantes do Eu-Repórter querem contribuir para fazer 

uma denúncia e ver o problema resolvido, e os participantes do Opinião buscam espaços, até 

dentro de seu próprio grupo de amigos. 

P – Realmente o que chega mais ao Eu-Repórter são notícias de denúncias, textos que seriam 

da editoria de Cidade? 

NC – Sim, 99,9%. A não ser quando o leitor está fora. Por exemplo, quando está em uma 

nevasca em Nova York, ou nas eleições, mostrando filas nas embaixadas para votar. Porque é 

local. Jornalismo participativo normalmente é local, e O Globo é um jornal muito identificado 

com o Rio de Janeiro. Em outros portais de jornalismo colaborativo, quando se olha, há 

matérias de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, não recebemos isso. O Globo é muito 

identificado com a cidade, institucionalmente. Vemos que se colocamos um assunto sobre São 

Paulo, às vezes ele é menos comentado do que outro sobre o Rio de Janeiro. No Facebook, 

por exemplo, colocamos de manhã fotos do amanhecer na cidade do Rio de Janeiro, aparece 

vários “likes”
44

 de paulistas. Acho que o Rio está muito no imaginário das pessoas, elas 

gostam de falar do Rio de Janeiro, para o bem ou para o mal. Então o que você lê, é o que os 

leitores contribuem, não temos nenhuma gestão disso e não fizemos chamada. É claro que 

quando se publica uma matéria com destaque de um carro na calçada no dia seguinte chegam 

outras, é natural. Mas a gente não pauta. 

P – Pela minha pesquisa anterior, no início havia chamadas para determinados tipos de 

matérias, até porque acredito que era uma forma de começar. 

                                                             
44  No Facebook, é possível interagir com algo escrito ou destacado por algum membro da sua rede de 

relacionamentos através do botão “like”, que em português ficou traduzido como “curtir”. 
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NC – Às vezes, agora fazemos um chamamento mais localizado. Quando vamos fazer uma 

produção especial sobre algo ou quando haverá uma cobertura especial. Assim que cheguei na 

editoria, em outubro, fizemos uma capa do Eu-Repórter monotemática para as eleições, 

pegamos frases do Twitter, do Facebook, dos comentários, artigos. Neste caso, pautamos, 

fomos entrevistar o [atual governador do Rio de Janeiro, então candidato] Sérgio Cabral e 

pedimos que os leitores mandassem suas perguntas ao Eu-Repórter. Mas é algo pontual, para 

uma grande cobertura e que interessa ao leitor. 
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ANEXO A 

Termo de compromisso e direitos autorais do Eu-Repórter.  

Fonte: http://oglobo.globo.com/participe. 

Essas condições gerais ("Condições Gerais") regulam o contrato ("Contrato") estabelecido entre 

INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A, sociedade com sede na Rua Irineu 

Marinho nº 35 - parte, cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o nº 

60.452.752/0001-15, ("INFOGLOBO") e, de outro lado, a pessoa identificada na Confirmação 

Contratual ("USUÁRIO").  

 

Ao aceitar os termos de uso do serviço Eu-Repórter o USUÁRIO declara que está ciente e concorda 

com todos os termos, condições e regras apresentadas, incluindo a política de privacidade.  

 

A INFOGLOBO poderá alterar os termos e condições de uso de seus sites a qualquer tempo, você 

deverá revê-los regularmente para garantir que estará sempre ciente de todas as alterações 

implementadas. O uso continuado após a publicação de qualquer alteração neste site implicará sua 

concordância e aceitação dos novos termos.  

 

I – OBJETO  

 

1.1 O Eu-Repórter é um veículo de jornalismo participativo, para leitores que queiram contribuir com 

textos, fotos, vídeos ou áudios para o noticiário do site O Globo. O objeto do presente contrato é a 

disponibilização por parte da INFOGLOBO de um ambiente eletrônico no qual o USUÁRIO será 

estimulado a produzir tais conteúdos – vídeos, sons e imagens – e submetê-los para a INFOGLOBO, 

que poderá publicá-los no site O Globo e nos jornais O Globo, Extra, Expresso e Diário de São Paulo.  

 

1.2. O Eu-Repórter é um serviço voltado apenas para leitores que queiram contribuir com textos, fotos, 

vídeos ou áudios para o noticiário do site O Globo e não é voltado para a divulgação de trabalhos de 

jornalistas e/ou fotógrafos profissionais ou free-lancers.  

 

1.3 A exclusivo critério da INFOGLOBO, o conteúdo enviado para o Eu-Repórter poderá ser 

publicado no site desde que tais textos, fotos, vídeos e áudios possuam caráter noticioso, nunca 

opinativo, e sejam de autoria do USUÁRIO.  

 

1.4 Todos os textos, imagens, vídeos e áudios publicados serão assinados em nome do USUÁRIO.  

 

1.5 Os textos podem ter, no máximo, 2 mil caracteres, contando os espaços; os arquivos podem ter, no 

máximo, 30 megabytes.  

 

II – CADASTRO  

 

2.1 Para a perfeita consecução dos objetivos deste contrato, é imprescindível que o USUÁRIO forneça 

todas as informações solicitadas no momento de seu cadastro para usufruir dos serviços da 

INFOGLOBO. Em consideração à utilização do Serviço, o Usuário concorda em:  
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(a) fornecer informações verdadeiras, exatas, atuais e completas sobre si mesmo quando do registro no 

formulário específico ("Informações de Registro") para acesso ao Serviço;  

(b) conservar e atualizar imediatamente tais informações de Registro para mantê-las verdadeiras, 

exatas, atuais e completas.  

 

2.2 Se qualquer informação fornecida pelo Usuário for falsa, incorreta, desatualizada ou incompleta, 

ou caso a INFOGLOBO tenha razões suficientes para suspeitar que tais informações sejam falsas, 

incorretas, desatualizadas ou incompletas, a INFOGLOBO terá o direito em suspender ou cancelar 

imediatamente, independente de notificação, a conta do Usuário e recusar toda e qualquer utilização, 

presente ou futura do Serviço, ou parte dele.  

 

2.3 Ao efetuar seu cadastro o USUÁRIO receberá um e-mail, contendo um nome de login (apelido) e 

uma senha de acesso, que serão utilizados para a identificação e autenticação do USUÁRIO.  

 

2.4 O USUÁRIO não poderá escolher como apelido palavras, expressões ou conjuntos gráfico-

denominativos que já tenham sido escolhidos anteriormente por outro USUÁRIO ou, de outra forma, 

que sejam malsoantes, injuriosos, coincidentes com marcas, nomes comerciais, rótulos de 

estabelecimentos, razões sociais de empresas, expressões publicitárias, nomes e pseudônimos de 

pessoas de relevância pública, famosos ou registrados por terceiros, cujo uso não esteja autorizado e, 

em geral, contrários à lei ou às exigências da moral e bons costumes geralmente aceitos.  

 

2.5 Somente os USUÁRIOS com mais de 18 (dezoito) anos podem enviar conteúdos.  

 

III – ENVIO DE CONTEÚDOS: DIREITOS DE AUTOR E DIREITOS DE IMAGEM  

 

3.1 Ao remeter conteúdos produzidos pelo USUÁRIO, o mesmo concede uma licença não exclusiva, 

gratuita, não revogável, global e perpétua à INFOGLOBO, para que a mesma divulgue e/ou exponha 

tais conteúdos livremente no site O Globo e em veículos de imprensa da INFOGLOBO e/ou das 

demais empresas que compõem as chamadas ORGANIZAÇÕES GLOBO, para quaisquer finalidades, 

podendo ainda fixá-los e armazená-los em ambientes eletrônicos e/ou quaisquer suportes aptos à 

gravação e leitura de informações eletrônicas incluindo, mas não se limitando à ambientes na Internet, 

Intranets, demais redes públicas ou privadas de dados, dispositivos móveis tais como celulares e 

dispositivos de mão, computadores e aparelhos com capacidade de processamento de informações, 

mídias físicas como CDs, DVDs, cartões de memória, discos rígidos ou quaisquer outros suportes à 

informação eletrônica, assim como mídias tradicionais como TV e papel impresso e assemelhados.  

 

3.2 O USUÁRIO igualmente concorda que a INFOGLOBO poderá comercializar com terceiros que 

não componham as chamadas ORGANIZAÇÕES GLOBO os conteúdos que houver submetido ao 

serviço Eu-Repórter. Nestes casos o USUÁRIO fará jus a um pagamento equivalente à metade do 

valor de aquisição do conteúdo efetivamente pago pelo terceiro, em até sessenta dias da data de 

referida transação. 

 

3.3 O USUÁRIO declara, expressamente, possuir todos os direitos contidos no Conteúdo entregue, 

inclusive direitos de autor, direitos conexos, direitos de utilização de imagem, entre outros, sendo 

única e exclusivamente responsável pelo Conteúdo entregue para a INFOGLOBO, declarando que:  

 

(a) possui todas as necessárias licenças, autorizações, direitos, para utilizar toda e qualquer 
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propriedade intelectual de terceiro, inclusive, patentes, marcas, direitos de autor, segredos de negócio, 

ou qualquer outro direito;  

(b) possui consentimento de toda e qualquer pessoa que apareça no Conteúdo entregue para utilização 

de sua imagem, voz, nome, intimidade e outros direitos de personalidade;  

(c) incluiu todos os créditos necessários para preservação dos direitos morais dos detentores de direitos 

autorais.  

 

3.4. O USUÁRIO não poderá utilizar o serviço para propagar conteúdos que:  

 

(a) violem a lei, a moral, os bons costumes, a propriedade intelectual, os direitos à honra, à vida 

privada, à imagem, à intimidade pessoal e familiar;  

(b) estimulem a prática de condutas ilícitas ou contrárias à moral e aos bons costumes;  

(c) incitem a prática de atos discriminatórios, seja em razão de sexo, raça, religião, crenças, idade ou 

qualquer outra condição;  

(d) coloquem à disposição ou possibilitem o acesso a mensagens, produtos ou serviços ilícitos, 

violentos, pornográficos, degradantes;  

(e) induzam ou possam induzir a um estado inaceitável de ansiedade ou temor;  

(f) induzam ou incitem práticas perigosas, de risco ou nocivas para a saúde e para o equilíbrio 

psíquico;  

(g) sejam falsos, ambíguos, inexatos, exagerados ou extemporâneos, de forma que possam induzir a 

erro sobre seu objeto ou sobre as intenções ou propósitos dos USUÁRIOS;  

(h) violem o sigilo das comunicações;  

(i) constituam publicidade ilícita, enganosa ou desleal, em geral, que configurem concorrência 

desleal;  

(j) veiculem, incitem ou estimulem a pedofilia  

(k) incorporem vírus, ou outros elementos físicos ou eletrônicos que possam danificar ou impedir o 

normal funcionamento da rede, do sistema ou dos equipamentos informáticos (hardware e software) de 

terceiros ou que possam danificar os documentos eletrônicos e arquivos armazenados nestes 

equipamentos informáticos.  

 

IV – RESPONSABILIDADES DO USUÁRIO  

 

4.1 O USUÁRIO assume todos os ônus e responsabilidades decorrentes de seus atos e de sua conduta, 

respondendo, ainda, pelos atos que terceiros praticarem em seu nome, por meio do uso de seu login e 

senha. O USUÁRIO SE COMPROMETE A INDENIZAR INFOGLOBO por quaisquer custos, 

prejuízos e danos decorrentes de ações ou omissões que violem as disposições contidas na lei, e no 

presente instrumento.  

 

4.2 O USUÁRIO se compromete a manter secreta a sua senha de acesso bem como a comunicar a 

INFOGLOBO o extravio, perda ou roubo das senhas de acesso imediatamente após o conhecimento 

do fato.  

 

4.3 ATÉ O MOMENTO EM QUE EFETIVAMENTE COMUNICAR A INFOGLOBO, O USUÁRIO 

RESPONDERÁ PELOS DANOS OU PREJUÍZOS DECORRENTES DA EVENTUAL 

UTILIZAÇÃO DAS SENHAS DE ACESSO POR TERCEIROS. A INFOGLOBO NÃO SE 

RESPONSABILIZARÁ POR QUAISQUER DANOS DECORRENTES DE TAIS FATOS 

ENQUANTO NÃO FOR INFORMADA PELO USUÁRIO SOBRE O EXTRAVIO, PERDA OU 
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ROUBO DAS SENHAS DE ACESSO.  

 

V – LIMITAÇÃO E EXCLUSÃO DE GARANTIAS E DE RESPONSABILIDADE  

 

5.1 INFOGLOBO não se responsabiliza por quaisquer custos, prejuízos ou danos que sejam causados 

aos USUÁRIOS ou a terceiros em decorrência da utilização de serviços e/ou conteúdos 

disponibilizados por quaisquer pessoas físicas ou jurídicas.  

 

5.2 INFOGLOBO não se responsabiliza pelos danos e prejuízos de toda e qualquer natureza que 

possam derivar da má utilização dos serviços, principalmente, mas não exclusivamente, se tais danos 

decorrerem de falhas na rede pública de telefonia ou, ainda, de falhas no acesso aos diferentes sites 

existentes na Internet, na transmissão, difusão, armazenagem ou colocação a disposição de terceiros de 

conteúdos por meio dos serviços disponibilizados aos USUÁRIOS.  

 

5.3 A INFOGLOBO não se responsabiliza pelos danos e prejuízos de toda e qualquer natureza que 

possam se derivar da incorreta identidade dos USUÁRIOS e da falta de veracidade, vigência, 

exaustividade e/ou autenticidade da informação que os USUÁRIOS proporcionam acerca de si 

mesmos e proporcionam ou fazem acessíveis a outros USUÁRIOS e, em particular, ainda que não de 

modo exclusivo, pelos danos e prejuízos de toda e qualquer natureza que possam se dever à 

falsificação de identidade, fazendo-se passar por um terceiro, feita por um USUÁRIO em qualquer 

tipo de comunicação ou transação realizada através dos serviços.  

 

5.4 A INFOGLOBO não se responsabiliza por eventuais falhas, vícios ou quaisquer problemas 

técnicos presentes nos equipamentos fornecidos ou serviços prestados pela empresa concessionária 

dos serviços de telecomunicações.  

 

5.5 A INFOGLOBO não é responsável pelos danos e prejuízos de toda e qualquer natureza que 

possam derivar da transmissão, difusão, armazenagem, colocação à disposição, recepção, obtenção ou 

acesso aos conteúdos através dos serviços de acesso a Internet e, em particular, ainda que não de modo 

exclusivo, pelos danos e prejuízos que possam derivar:  

 

(a) da violação da lei, moral e bons costumes ou da ordem pública, como conseqüência da 

transmissão, difusão, armazenagem, colocação à disposição, recepção, obtenção ou acesso aos 

conteúdos através dos serviços Eu-Repórter;  

 

(b) da infração de direitos de propriedade intelectual e industrial, de segredos empresariais, de 

compromissos contratuais de qualquer classe, de direitos à honra, à intimidade pessoal e familiar e à 

imagem das pessoas, de direitos de propriedade e de qualquer outra natureza pertencentes a terceiro(s), 

como conseqüência da transmissão, difusão, armazenagem, colocação à disposição, recepção, 

obtenção ou acesso aos conteúdos através dos serviços Eu-Repórter;  

 

(c) da realização de atos de concorrência desleal e publicidade ilícita, como conseqüência da 

transmissão, difusão, armazenagem, disponibilização, recepção, obtenção ou acesso aos conteúdos 

através dos serviços de acesso;  

 

(d) da falta de veracidade, exatidão, exaustividade, pertinência e/ou atualidade dos conteúdos 

transmitidos, difundidos, armazenados, recebidos, obtidos, postos à disposição ou acessíveis através 



105 

 

dos serviços de acesso;  

 

(e) da inadequação para qualquer propósito e o não atendimento das expectativas geradas pelos 

conteúdos transmitidos, difundidos, armazenados, recebidos, obtidos, colocados à disposição, ou 

acessíveis através dos serviços de acesso;  

 

(f) do não cumprimento, atraso no cumprimento, cumprimento defeituoso ou finalização por qualquer 

causa das obrigações contraídas por terceiros e contratos realizados com terceiros através de ou com 

motivo do acesso aos conteúdos transmitidos, difundidos, armazenados, recebidos, obtidos, postos à 

disposição, ou acessíveis através dos serviços de acesso; e (g) de vícios e defeitos de toda e qualquer 

natureza dos produtos e serviços comercializados, adquiridos ou prestados por USUÁRIOS ou 

terceiros pela Internet.  

 

5.6. O presente Termo não importa na criação de qualquer vínculo trabalhista, societário, de parceria 

ou associativo entre o USUÁRIO e a INFOGLOBO e/ou terceiros que vierem a utilizar o material 

encaminhado ao "Eu-Repórter", sendo excluídas quaisquer presunções de solidariedade entre as partes 

contratantes.  

 

VI – PRIVACIDADE  

 

6.1 A INFOGLOBO coleta informações pessoais, capazes de identificar os USUÁRIOS, quando: a) 

cadastram-se para utilização dos serviços Eu-Repórter, b) participam de promoções ou concursos, e; c) 

quando entram em contato pelos canais de atendimento ao USUÁRIO.  

 

6.2 A INFOGLOBO também recebe e armazena automaticamente, através de cookies, informações em 

seus servidores sobre as atividades advindas do navegador, incluindo endereço IP e a página acessada. 

Um cookie é uma pequena quantidade de informação que geralmente inclui um identificador anônimo 

único, o qual certos sites da Internet enviam para seu navegador para que seja guardado no disco 

rígido do computador, permitindo sua identificação na próxima vez que retornar ao site. De igual sorte 

todos os acessos realizados a partir de dispositivos móveis e celulares são monitorados e registrados 

automaticamente nos seus sistemas  

 

6.3 Todos os dados pessoais coletados serão incorporados ao banco de dados da INFOGLOBO.  

 

6.4 A INFOGLOBO utiliza as informações coletadas para os seguintes propósitos gerais:  

 

(a) otimizar a usabilidade e a experiência interativa durante a navegação do usuário;  

(b) elaborar estatísticas gerais, sem que haja identificação dos usuários;  

(c) responder as dúvidas e solicitações de seus usuários;  

(d) realizar campanhas de comunicação e marketing de relacionamento;  

(e) comunicar-se com os usuários, a fim de lhes dar informações sobre a Empresa, produtos, serviços e 

promoções e;  

(f) auxiliar na investigação referente a qualquer incidente de segurança ou violação à lei ou aos termos 

do presente contrato.  

 

VII – CONDIÇÕES GERAIS  

 



106 

 

7.1 O serviço Eu-Repórter é destinado somente ao uso pessoal. O USUÁRIO não pode enviar 

conteúdos com anúncios ou para fins promocionais.  

 

7.2 O USUÁRIO declara estar ciente de que a declaração falsa de dados constitui crime de falsidade 

ideológica, conforme previsto no artigo 299 do Código Penal Brasileiro.  

 

7.3 Em qualquer momento, sem prévia notificação ou esclarecimentos, a INFOGLOBO poderá: 

suspender ou cancelar a divulgação dos conteúdos de um USUÁRIO; suspender ou cancelar o a sua 

conta no serviço; e notificar as autoridades legais em caso de conduta ilegal.  

 

7.4. O USUÁRIO se compromete a respeitar e cumprir todas as disposições aqui contidas, bem como 

as disposições dos avisos legais que regulam a utilização dos serviços disponibilizados.  

 

7.5 A INFOGLOBO poderá ceder o Contrato ou os direitos derivados do Contrato a qualquer uma das 

sociedades do Grupo Econômico do qual faz parte ou que possa vir a fazer parte no futuro.  

 

7.6 A prestação do serviço INFOGLOBO ora contratado obedece às leis brasileiras.  

 

7.7 As partes reconhecem o correio eletrônico (e-mail) enviado para sua caixa postal indicada no 

cadastro, como forma válida, eficaz e suficiente de comunicação e aceitam o serviço Eu-Repórter 

como meio válido, eficaz e suficiente para a divulgação de qualquer assunto que se refira aos serviços 

objeto deste Contrato, bem como às condições de sua prestação ou a qualquer outro assunto nele 

abordado, ressalvadas as disposições expressamente diversas previstas nestas Condições Gerais.  

 

VIII – FORO  

 

Elegem as partes, para dirimir eventuais e não esperadas demandas emergentes do presente contrato, 

com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o Foro da Comarca da do Rio de 

Janeiro - RJ. 
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ANEXO B 

Regras de participação do Eu-Repórter.  

Fonte: http://oglobo.globo.com/participe. 

 

 

 



108 

 

ANEXO C 

Notícia publicada no Eu-Repórter em 8 de julho de 2010. 
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ANEXO D 

Notícia publicada no Eu-Repórter em 28 de fevereiro de 2011. 

 

 

 

 


