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RESUMO 

 

Este trabalho busca identificar a contribuição do internauta e do jornalista profissional 

na produção de notícias no vc repórter, canal de webjornalismo colaborativo do portal Terra, 

partindo da hipótese de que ambos têm papéis distintos neste processo. Inicialmente, são 

apresentados os principais conceitos teóricos a respeito de webjornalismo, teoria da cauda 

longa, movimento Pro-Am e webjornalismo colaborativo, tendo como referências obras de 

autores como Mielniczuk (2003), Anderson (2006), Belochio (2009), Primo (2007), Landow 

(1997) e Gillmor (2005). Após a apresentação do contexto atual dos grandes portais 

brasileiros e de seus respectivos espaços de webjornalismo colaborativo, são analisados os 

manuais de redação e instruções, direcionados aos jornalistas e colaboradores vc repórter, 

respectivamente. O objetivo é identificar as responsabilidades na produção de conteúdo 

jornalístico. A amostra da pesquisa a campo é composta por 43 notícias publicadas no vc 

repórter. A partir de um estudo descritivo, é possível identificar as fontes das informações 

citadas – com base na classificação de Charaudeau (2007) e Machado (2002) – e, assim, 

conclui-se que ao internauta cabe, prioritariamente, a indicação de fatos novos e o 

fornecimento gratuito de fotos, enquanto o jornalista é responsável por checar as informações, 

editar e redigir a notícia. 

 

Palavras-chave: Webjornalismo. Jornalismo colaborativo. Internet. Cauda longa. Pro-Am. 

Terra. vc repórter. 



  

ABSTRACT 

 

This research aims to identify both journalist‟s and Internet user‟s contribution on news 

production at vc reporter, the Terra Web portal‟s collaborative webjournalism channel, based 

on the hypothesis that both have distinct roles in the process. Initially, the main theoretical 

concepts about webjournalism, long tail theory, Pro-Am movement and collaborative 

webjournalism are presented, recalling the works of authors such as Mielniczuk (2003), 

Anderson (2006), Belochio (2009), Primo (2007), Landow (1997) and Gillmor (2005). After 

presenting the actual context of the great Brazilian portals and their respective areas of 

collaborative webjournalism, this work focuses on analyzing writing manuals and instructions 

– directed to vc repórter’s journalists and collaborators, respectively. The goal here is to 

identify each one‟s responsibilities on the production of news content. The field research‟s 

sample is composed of 43 news published on vc reporter. By submitting it to a descriptive 

study, it‟s possible to determine the sources of information cited – based on Charaudeau‟s 

(2007) and Machado‟s (2002) classification – and thus concluding that it‟s up to the Internet 

user the appointment of new facts and the free supply of photos, while the journalist is 

responsible for checking the information, editing and writing the report. 

 

Keywords: Webjournalism. Collaborative journalism. Internet. Long tail. Pro-Am. Terra. Vc 

repórter. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com a popularização de dispositivos móveis com acesso à Internet – como telefones 

celulares, notebooks, smartphones e tablets – e o crescente acesso a aparelhos portáteis de 

foto e vídeo, o mundo presenciou, no início do século XXI, uma verdadeira revolução na 

relação entre a mídia e seus consumidores. Tais adventos desencadearam o surgimento de 

uma nova forma de jornalismo, na qual “a fronteira entre produção e leitura de notícias não 

pode ser claramente demarcada ou não existe” (PRIMO e TRÄSEL, 2006, p. 10). O 

fenômeno descrito pelos autores recebeu, ao longo dos últimos anos, diversas nomenclaturas: 

jornalismo cidadão, participativo, open source ou colaborativo. 

O internauta deixou de contentar-se com uma condição de passividade frente às 

informações expostas a ele, notadamente nos grandes portais de notícias, buscando cada vez 

mais fazer parte do processo de produção de conteúdo. A grande mídia, por sua vez, aproveita 

a contribuição do cidadão comum, do jornalista amador, para enriquecer seu conteúdo e 

ampliar a gama de assuntos abordados. A notícia, assim, é fruto da colaboração mútua entre 

profissionais e amadores, exemplificando o que Anderson (2006) chama de movimento Pro-

Am, uma das características de sua teoria da cauda longa
1
. 

Balizadas pelo princípio da interatividade, característico da web 2.0, diversas 

iniciativas de webjornalismo participativo foram registradas na última década, com maior ou 

menor grau de aproveitamento do conteúdo produzido pelo internauta. O site Wikinews
2
 é um 

exemplo de dependência exclusiva da contribuição de seus usuários. Baseado no modelo 

Wiki
3
, o Wikinews dá ao internauta a liberdade de publicar seu texto na íntegra, sem a 

mediação de um jornalista profissional, cabendo à própria comunidade o controle da 

qualidade do material. 

Esse modelo logo foi adaptado por empresas que já exploravam comercialmente o 

webjornalismo. Segundo Primo e Träsel (2006), a abertura de espaços jornalísticos para 

intervenção do internauta foi motivada por interesses mercadológicos. Para os autores, os 

grandes portais pretendem, com isso, “ampliar o público-consumidor, e diante disso, criar 

novos espaços publicitários” (PRIMO e TRÄSEL, 2006, p. 13). O webjornalismo 

                                                 
1
 A teoria da cauda longa aponta que a cultura e a economia contemporâneas estão em um processo de 

afastamento crescente do foco em produtos de tendência dominante (hits), avançando em direção aos mercados 

de nicho. Tal teoria também se aplica ao jornalismo, como veremos no capítulo 2. 
2
 <http://www.wikinews.org> – aberto ao público em novembro de 2004. 

3
 Wiki tem origem no idioma havaiano, em que a expressão “wiki wiki” significa “extremamente rápido”. No 

modelo Wiki, “todo interagente pode publicar textos ou editar as contribuições dos outros, usando para isso 

apenas um browser comum” (PRIMO e TRÄSEL, 2006, p. 13). 
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colaborativo acaba por se tornar um novo produto dos grandes portais, aumentando o tempo 

de contato do internauta com os sites e, consequentemente, elevando o valor de venda de 

publicidade. “Eis a faceta comercial de práticas de webjornalismo participativo. Maior 

envolvimento com a notícia, maior valor de venda desses espaços” (PRIMO e TRÄSEL, 

2006, p. 13). 

Os canais de webjornalismo colaborativo nos portais diferem, portanto, de iniciativas 

como o Wikinews, por não representarem uma apropriação por parte do amador de todo o 

processo de produção da notícia, e sim de uma colaboração ao trabalho de um jornalista 

profissional. O fato de um internauta ajudar na busca por informações não o coloca no mesmo 

patamar de um jornalista profissional, sem que isso diminua sua importância na produção da 

notícia. 

Nos grandes portais brasileiros, as primeiras manifestações desta nova prática tiveram 

início no primeiro semestre de 2006, com o surgimento do canal vc repórter
4
, do Terra

5
, e, 

posteriormente, da sessão Minha Notícia
6
, do concorrente iG

7
. Atualmente, quase todos os 

grandes portais de notícias do País têm seu próprio canal de colaboração do internauta, à 

exceção do UOL
8
, ligado ao jornal Folha de S.Paulo. 

O presente trabalho será focado no vc repórter, por se tratar do primeiro canal de 

webjornalismo colaborativo criado por um grande portal brasileiro e pelo fato de que o Terra 

é o único, entre os grandes sites de notícias do País, que publica o conteúdo enviado por 

internautas no mesmo espaço daquele produzido exclusivamente por jornalistas profissionais. 

Ao contrário do Wikinews, o vc repórter não é totalmente alimentado pelo usuário. 

Todo material enviado pelo internauta é examinado por um jornalista, que checa as 

informações para comprovar a sua autenticidade e elabora um texto aliando a produção do 

internauta ao seu próprio trabalho de apuração. O jornalista do portal é orientado a confirmar 

as informações oferecidas pelo internauta com outras fontes, e, se possível, ampliar o 

conteúdo, entrevistando o próprio participante do vc repórter. 

Essa prática, além de conferir maior credibilidade ao conteúdo veiculado pelo canal, 

suscita questões que serão enfocadas e desenvolvidas no presente trabalho: se toda 

informação fornecida pelo internauta necessita da confirmação por outras fontes para ser 

publicada, qual a participação do internauta e do jornalista profissional na produção de 

                                                 
4
 <http://www.terra.com.br/vcreporter> - Lançado em fevereiro de 2006. Objeto deste estudo, o canal será 

detalhado aprofundadamente no capítulo 3. 
5
  <http://www.terra.com.br> – Ver capítulo 3. 

6
  <http://www.minhanoticia.com.br> – Ver capítulo 3. 

7
  <http://www.ig.com.br> – Ver capítulo 3. 

8
  <http://www.uol.com.br> – Portal mais acessado no Brasil, segundo o Alexa (http://www.alexa.com). 
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matérias jornalísticas? Estaria o internauta relegado ao papel de mero indicador de pautas, ou 

mesmo um fornecedor de fotos e vídeos gratuitos? Ou seria dada a ele, de fato, voz ativa na 

apuração dos fatos e na produção das notícias? 

Nesta obra, partimos do reconhecimento de que o Terra tem como regra editorial a 

identificação no texto das fontes das informações de suas notícias. Esta afirmação foi possível 

não só graças à minha atuação profissional como jornalista do portal, mas também à 

observação atenta dos textos jornalísticos publicados no site. Vale ressaltar que o fato de ser 

funcionário da empresa, mesmo não atuando diretamente na produção de notícias do vc 

repórter, pode representar, ao mesmo tempo, um acréscimo de riqueza de detalhes sobre a 

produção de notícias do portal e um desafio de conduzir o trabalho da forma mais clara e 

independente possível. É evidente que minha posição como parte integrante do Terra pode 

causar certo constrangimento na hipótese de uma análise negativa de um de seus produtos, 

mas, justamente por essa familiaridade com a rotina da empresa, me sentiria confortável em 

propor melhorias no canal de webjornalismo colaborativo do portal, caso se faça necessário. 

A hipótese levantada aqui é a de que o internauta que colabora com o canal vc repórter 

e o jornalista profissional têm papéis distintos na produção da notícia. O internauta não 

participaria genuinamente da apuração das informações, assumindo um papel de fonte 

secundária da notícia, de testemunha do ocorrido. Uma observação preliminar das notícias 

publicadas no canal, segundo a mesma hipótese, indica que o internauta seria, na maioria das 

vezes, mero fornecedor de fotos e vídeos gratuitos para ilustração de matérias redigidas por 

jornalistas profissionais do portal Terra. 

O objetivo principal deste trabalho é, portanto, identificar a contribuição do internauta 

e do jornalista profissional na produção de notícias no canal de jornalismo participativo vc 

repórter. Os objetivos específicos incluem expor, com dados estatísticos, a frequência com 

que o internauta contribui com material inédito para o portal ou apenas agrega informações, 

na forma de texto, foto ou vídeo, a uma notícia já apurada e publicada por jornalistas. 

Também é de nosso interesse apresentar e discutir os processos executados por profissionais e 

amadores na produção de notícias do vc repórter, através da análise das orientações dadas 

pelo Terra aos seus jornalistas e internautas quanto à publicação do conteúdo do canal. 

Para atingir tais objetivos, foram selecionadas arbitrariamente todas as notícias 

publicadas no canal vc repórter durante sete dias em sete semanas alternadas, entre 4 de 

setembro e 22 de outubro de 2011 – sendo que, na primeira semana, foram analisadas as 

notícias publicadas no domingo; na segunda semana, aquelas publicadas na segunda-feira, e 

assim sucessivamente –, totalizando um corpus de 43 notícias. Todas foram submetidas a um 
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estudo descritivo, de forma a identificar as fontes das informações incluídas nas matérias e, 

assim, aferir o grau de participação do internauta e do jornalista. Paralelamente a isso, foi feita 

uma análise do manual de redação do vc repórter, assim como do regulamento que rege o seu 

funcionamento e das orientações que o portal faz aos internautas participantes. 

O trabalho aqui exposto está dividido em três partes. Na primeira, é feito um esboço 

teórico dos principais conceitos de webjornalismo, cauda longa, movimento Pro-Am e 

webjornalismo colaborativo. 

Na segunda, há a apresentação do contexto atual dos grandes portais brasileiros, bem 

como uma rápida explanação sobre os canais de webjornalismo colaborativo de cada um. Em 

seguida, será dado enfoque ao portal Terra e ao seu próprio canal de webjornalismo 

colaborativo, o vc repórter, que são a base deste estudo. Nesta etapa, será feito um breve 

resgate histórico do site e de sua respectiva ferramenta de participação, seguido de uma 

análise do manual de redação do vc repórter (direcionado aos jornalistas do portal), das dicas 

de construção dos textos (direcionadas aos internautas) e do regulamento que rege a 

participação no canal. 

A terceira parte é a análise das notícias coletadas pela pesquisa. Inicialmente, será 

apresentada a amostra recolhida, assim como a metodologia empregada. Por fim, serão 

expostas as conclusões obtidas a partir do conjunto de dados obtidos. 

O presente estudo se faz pertinente devido à atualidade dos temas que aborda. 

Enquanto o advento da Web se configurou na mais recente revolução tecnológica mundial, 

com significativos impactos nas relações pessoais, profissionais e na própria comunicação, o 

webjornalismo colaborativo é, nas palavras de Meimes (2009, p. 17), “a mais recente forma 

de espetáculo da cibercultura”. Dan Gillmor (2005), vai além, ao afirmar que o futuro do 

jornalismo passa, necessariamente, por um diálogo maior entre a mídia e seu público 

consumidor. Analisar esta nova modalidade do jornalismo é, portanto, uma forma de melhor 

compreender o estágio atual dessa revolução e de discutirmos novas perspectivas, novas 

tendências que se colocam à nossa frente. 

É importante destacar que se trata de um estudo de caso de natureza exploratória, cuja 

abrangência das conclusões está restrita à amostra escolhida intencionalmente. O trabalho 

aqui exposto não tem a ambição de formular preceitos definitivos a respeito do webjornalismo 

colaborativo. Pelo contrário, pretende-se aqui ampliar o debate sobre o tema, fornecendo a 

possibilidade de novos desdobramentos. 
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2 JORNALISMO NA WEB: A CULTURA DA COLABORAÇÃO 

 

Neste capítulo, apresentaremos os conceitos teóricos que nortearam esta pesquisa. Em 

um primeiro momento, serão lembradas as principais características do jornalismo 

desenvolvido para a Web
9
 e suas implicações no conteúdo disponibilizado. Em seguida, a 

discussão se aprofundará nas teorias de cauda longa e movimento Pro-Am de Anderson 

(2006), concluindo com uma exposição sobre as práticas de webjornalismo colaborativo. 

É importante destacar que os conceitos aqui estudados estão inseridos em um contexto 

histórico mais amplo, iniciado ainda na década de 1960, nos primeiros estudos para viabilizar 

a Internet
10

. Entretanto, considera-se desnecessário o relato histórico do desenvolvimento 

tecnológico da rede, optando-se por abordar diretamente o jornalismo na Web. 

 

2.1 WEBJORNALISMO 

 

Antes de discorrer sobre as características do webjornalismo, é necessário definir o 

conceito utilizado. Tomaremos como base a definição de Mielniczuk (2003) para o tema: o 

webjornalismo designa o jornalismo veiculado na Web. 

 

O webjornalismo (...) refere-se a uma parte específica da internet, que disponibiliza 

interfaces gráficas de uma forma bastante amigável. A internet envolve recursos e 

processos que são mais amplos do que a Web, embora esta seja, para o público 

leigo, sinônimo de Internet. (MIELNICZUK, 2003, p. 26) 

 

Segundo a autora, o termo webjornalismo é o mais adequado para este tipo de 

publicação, em contraposição a outras classificações (jornalismo on-line, ciberjornalismo, 

jornalismo digital e jornalismo eletrônico). Jornalismo on-line, sob a abordagem de 

Mielniczuk (2003), é o jornalismo que utilizaria tecnologias de transmissão de dados em rede 

e em tempo real. Já o ciberjornalismo envolve tecnologias que utilizam o ciberespaço
11

. O 

jornalismo digital, por sua vez, refere-se ao emprego de tecnologia digital, a “todo e qualquer 

procedimento que implica no tratamento de dados em forma de bits” (MIELNICZUK, 2003, 

                                                 
9
 Abreviação de World Wide Web (Rede de Alcance Mundial, em inglês, representada pela sigla WWW). Trata-

se de um sistema de documentos em hipermídia que são interligados e executados na Internet. 
10

 Internet é a interligação de redes de computadores em escala mundial que permite o acesso a informações e 

todo tipo de transferência de dados. Além da Web, fazem parte da Internet serviços como o e-mail (correio 

eletrônico) e o FTP (protocolo para transferência de arquivos), entre outros. 
11

 Espaço virtual para a comunicação disposto pelo meio de tecnologia cibernética. 
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p. 27), enquanto o jornalismo eletrônico é mais amplo, abrangendo toda e qualquer forma de 

jornalismo que utiliza equipamentos e recursos eletrônicos na veiculação (incluindo, além da 

Web, rádio e TV) ou mesmo na apuração (aplicando-se à quase totalidade de veículos 

impressos). 

A autora, assim, relaciona a nomenclatura da prática jornalística ao suporte técnico, da 

mesma forma que o jornalismo desenvolvido para a televisão é chamado de telejornalismo e o 

jornalismo produzido no rádio é o radiojornalismo. Para Träsel (2007), o termo usado por 

Mielniczuk é o mais adequado, mesmo que o jornalista faça uso de outras ferramentas da 

Internet além da Web (por exemplo, o e-mail) na sua apuração jornalística e contato com 

fontes de informação. O autor lembra, em sua argumentação, que 

 

(...) as matérias publicadas em jornais impressos apuradas via telefone não são 

chamadas de “telefonojornalismo”, nem aquelas denúncias feitas por meio de 

câmeras e gravadores escondidos chamadas de “jornalismo deceptivo”. De maneira 

geral, usa-se somente jornalismo impresso, telejornalismo ou radiojornalismo, 

dependendo do meio em que são veiculadas as matérias. (TRÄSEL, 2007, p. 67) 

 

Definida a nomenclatura, pode-se discutir as características específicas do 

webjornalismo, e suas respectivas consequências na apresentação das notícias. 

 

2.1.1 As gerações do webjornalismo 

 

Mielniczuk (2003) classifica as iniciativas de jornalismo voltado à Web a partir do 

formato de apresentação das notícias, dividindo-as em três grupos
12

: produtos de primeira 

geração (fase da transposição); produtos de segunda geração (fase da metáfora) e produtos de 

terceira geração (fase do webjornalismo). 

Os webjornais de primeira geração, segundo a autora, são apenas transposições de 

veículos impressos – como jornais e revistas – à nova mídia, sem explorar os novos recursos 

possibilitados pela Web. 

 

Os produtos dessa fase, em sua maioria, são simplesmente cópias do conteúdo de 

jornais existentes no papel, só que, para a web. A rotina de produção de notícias é 

totalmente atrelada ao modelo estabelecido nos jornais impressos. No que diz 

respeito ao formato de apresentação das narrativas jornalísticas, não há nenhuma 

                                                 
12

 “Essas fases não são estanques no tempo, e nem são excludentes entre si, ou seja, em um mesmo período de 

tempo, podemos encontrar publicações jornalísticas para a Web que se enquadram em diferentes gerações e, em 

uma mesma publicação, pode-se encontrar aspectos que remetem a estágios distintos.” (MIELNICZUK, 2003, p. 

31) 
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evidência de preocupação com relação a uma possível forma inovadora de 

apresentação das narrativas jornalísticas. (MIELNICZUK, 2003, p. 33) 

 

É importante salientar que exemplos desta geração são frequentes e abundantes, 

mesmo após a incorporação de novas ferramentas de interatividade por parte dos webjornais. 

Grandes veículos da mídia impressa do Brasil, como a Folha de S.Paulo, O Estado de 

S.Paulo, O Globo e Zero Hora disponibilizam a seus assinantes, em seus respectivos sites, a 

versão digitalizada de seus jornais impressos. Alguns veículos, inclusive, permitem ao 

internauta “folhear” o jornal digital, por meio de uma animação, simulando a experiência 

vivida no jornal impresso. 

Na segunda geração, aparecem as primeiras tentativas de se explorar as novas 

ferramentas da Web. Mesmo ligados à mentalidade do jornalismo impresso, os produtos desta 

fase apresentam recursos como links para notícias relacionadas e o uso do e-mail como forma 

de comunicação entre jornalistas e o público. 

Já a terceira geração é caracterizada pelo aumento crescente do acesso da população à 

Internet
13

, e o consequente surgimento de produtos destinados exclusivamente à Web. Neste 

contexto surgem os portais
14

 de Internet, sites que reúnem uma vasta gama de serviços, 

incluindo notícias, e-mail, compras on-line, sistema de buscas, fóruns para debate e seções de 

entretenimento. 

Nesta fase, os produtos oferecem uma variedade maior de recursos multimídia (som, 

vídeo e animações), de interatividade e de personalização do conteúdo. Segundo Mielniczuk, 

 

nos produtos jornalísticos dessa etapa, é possível observar tentativas de, 

efetivamente, explorar e aplicar as potencialidades oferecidas pela web para fins 

jornalísticos. Nesse estágio, entre outras possibilidades, os produtos jornalísticos 

apresentam recursos em multimídia, como sons e animações, que enriquecem a 

narrativa jornalística; oferecem recursos de interatividade, como chats com a 

participação de personalidades públicas, enquetes, fóruns de discussões; 

disponibilizam opções para a configuração do produto de acordo com interesses 

pessoais de cada leitor/usuário; apresentam a utilização do hipertexto não apenas 

                                                 
13

 O Internet World Stats estimou que, em 31 de março de 2011, quase 2,1 bilhões de pessoas tinham acesso à 

Internet em todo o mundo, aproximadamente 30,2% da população mundial. No Brasil, segundo o mesmo órgão, 

75,9 milhões de pessoas acessavam a rede mundial de computadores (uma fatia de cerca de 37% da população 

brasileira). 
14

 O surgimento dos portais fez parte de um movimento ocorrido em meados da década de 1990, com a 

popularização do uso doméstico da Internet. Em uma tecnologia baseada, na época, quase que exclusivamente no 

uso de linhas telefônicas, empresas investiram no fornecimento de provedores de acesso à Internet, 

disponibilizando discadores para prospectar assinantes. Com o objetivo de fidelizar os novos usuários, era 

necessário reunir o maior número possível de serviços em um único site, de forma a capitalizar os acessos a 

anúncios publicitários (SANTOS, 2002). A partir da implementação das redes de banda larga e da concorrência 

de provedores de acesso gratuito à Internet, o foco dos portais passou a ser a produção de conteúdo diversificado, 

investindo-se principalmente no jornalismo. No Brasil, fazem parte deste contexto os portais UOL e o Zaz, que 

posteriormente se transformou no Terra, objeto deste estudo. 
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como um recurso de organização das informações da edição, mas também começam 

a empregá-lo na narrativa de fatos. (MIELNICZUK, 2003, p. 36) 

 

Ao analisar as potencialidades do que classifica como Jornalismo Digital em Base de 

Dados (JDBD), Barbosa (2007) indica que vivemos na transição para uma quarta geração, 

baseada na troca de informações, que propicia o surgimento do jornalismo colaborativo. 

Vulgarmente conhecida como Web 2.0, a quarta geração é caracterizada principalmente pela 

participação efetiva do usuário na produção de informações e no compartilhamento de 

conteúdo. 

 

2.1.2 Características específicas do webjornalismo 

 

Em sua obra, Mielniczuk (2003) elenca seis elementos do webjornalismo, tomando 

como base os trabalhos de Bardoel e Deuze (2000) e Palacios (1999): interatividade, 

customização do conteúdo (ou personalização), multimidialidade (convergência), memória, 

instantaneidade (atualização contínua) e hipertextualidade. 

A interatividade está relacionada à capacidade do webjornalismo de integrar o 

leitor/usuário/interagente
15

 no processo de comunicação. Tal interação não ocorre apenas 

através da troca de opiniões por e-mail ou fóruns de discussão, mas também pela própria 

navegação pelo hipertexto, acessando as informações através de links. 

Primo (2003) propõe a divisão da interação em dois tipos distintos, definidos a partir 

da relação entre os interagentes: mútua e reagente. A interação mútua diz respeito a “relações 

interdependentes e processos de negociação, em que cada interagente participa da construção 

inventiva e cooperada do relacionamento, afetando-se mutuamente”, enquanto a interação 

reativa “é limitada por relações determinísticas de estímulo e resposta” (PRIMO, 2003, p. 57). 

Enquanto a primeira diz respeito às relações interpessoais, mesmo que mediadas por 

computador, em que cada ação tem impacto nas ações futuras, abrindo espaço para a 

improvisação, a segunda se enquadra no contexto da leitura hipertextual. Embora a navegação 

por elementos textuais conectados por links ofereça diferentes caminhos para o interagente, 

cada reação que ele experimentará será previamente determinada. A respeito disso, Träsel 

comenta que “podem existir milhares de alternativas à disposição do navegante em um site, 

                                                 
15

 Para PRIMO, “‟receptor‟, „usuário‟, „utilizador‟ e „novo espectador‟ são termos infelizes no estudo da 

interação, pois deixam subentendido que essas figuras estão à mercê de alguém hierarquicamente superior, que é 

quem pode tomar de fato as decisões” (2007, p.149). Assim, o autor sugere o uso do termo “interagente”, por 

denotar mais claramente o processo de interação entre o internauta e o conteúdo. 
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mas clicar em cada uma delas cem vezes o levará cem vezes aos mesmos lugares” (TRÄSEL, 

2007, p.37-38). 

Vale destacar que os dois tipos de interação podem ocorrer simultaneamente no 

ciberespaço, já que um internauta, para manter uma interação mútua com outra pessoa 

conectada à Internet, interage reativamente com o próprio computador. 

 

Adota-se o termo multi-interativo para designar o conjunto de processos que 

envolvem a situação do leitor de um jornal na web. Diante de um computador 

conectado à internet e acessando um produto jornalístico, o usuário estabelece 

relações: a) com a máquina; b) com a própria publicação, através do hipertexto e c) 

com outras pessoas – seja autor ou outros leitores – através da máquina. 

(MIELNICZUK, 2003, p. 41-42) 

 

O segundo elemento do webjornalismo é a customização, que se expressa na forma da 

personalização de “produtos jornalísticos configurados de acordo com os interesses 

individuais do usuário” (MIELNICZUK, 2003, p. 44). Esta customização pode ocorrer tanto 

em sites que permitem a escolha de assuntos específicos de interesse, quanto através de 

newsletters (serviço de envio de conteúdo jornalístico por e-mail) ou da disposição das 

notícias no site levando em consideração o local de onde o internauta acessa a página. 

A autora também traça um paralelo entre esta característica e o hipertexto, já que, 

segundo ela, “também pode ser considerado como personalização, a possibilidade de cada 

leitor estabelecer um percurso individualizado de leitura a partir da navegação pelo 

hipertexto” (MIELNICZUK, 2003, p. 45). O caminho percorrido por um leitor pela série de 

elementos textuais (incluindo aqui não só a palavra escrita, mas também, imagens, sons e 

imagens em movimento) ligados por links será diferente de uma segunda pessoa exposta ao 

mesmo hipertexto. Por vezes, uma mesma pessoa pode fazer leituras hipertextuais distintas do 

mesmo conteúdo em diferentes momentos. 

 

Assim, cada indivíduo construiria um produto individualizado, fruto de sua leitura 

(suas escolhas individuais) pelos caminhos oferecidos na narrativa hipertextual. Isto 

significa que dois leitores, ao navegar pelo mesmo hipertexto, ao final, terão lido 

textos distintos. (MIELNICZUK, 2003, P. 45) 

 

O conceito de multimidialidade está ligado ao uso de diferentes mídias (imagem 

estática, imagem em movimento, texto e som) em um mesmo suporte, com o objetivo de 

narrar fatos noticiosos. Tal característica, apesar de já se fazer presente na TV, é 

potencializada pela Web e sua estrutura hipertextual, de modo que o internauta tem à sua 



 

 

18 

disposição diferentes recursos midiáticos complementares, que podem aprofundar ou ilustrar 

o fato noticiado. 

Em relação à memória, Mielniczuk recorre a Palacios (2002a) para lembrar que a Web 

possibilita o acúmulo das informações de forma “mais viável técnica e economicamente do 

que em outras mídias” (MIELNICZUK, 2003, p. 50), aumentando consideravelmente o 

volume de conteúdo disponível ao usuário. Tal aspecto está relacionado à capacidade de 

armazenamento virtualmente infinita da Internet, uma vez que independe de armazéns ou 

estruturas físicas para tal fim, já que seu conteúdo é medido em bits no ciberespaço. Assim, 

são quebradas as amarras de espaço-tempo que limitavam o conteúdo nas mídias tradicionais 

(imprensa, rádio e TV)
16

. Na Web, toda informação divulgada fica armazenada e pode ser 

acessada a qualquer momento com o auxílio de modernas ferramentas de busca, como o 

Google
17

. 

O quinto elemento diz respeito à instantaneidade e à atualização contínua do conteúdo 

jornalístico voltado para a Web. Tal característica advém da evolução tecnológica da rede de 

computadores, que permite a publicação e acesso imediatos a conteúdo na Web. Apesar do 

culto ao jornalismo “em tempo real” já estar presente também no rádio e na TV, no 

webjornalismo, esta faceta é potencializada. Enquanto na TV e no rádio esta instantaneidade é 

explorada por transmissões ao vivo, na Web, mesmo uma notícia disposta apenas na forma de 

texto pode ser atualizada constantemente, à medida que os fatos se desenrolam. 

Ao analisar esta tendência do jornalismo contemporâneo, Moretzsohn (2002) 

identifica a existência do “fetiche da velocidade”, em que a notícia em tempo real é valorizada 

não por seu conteúdo, mas por sua celeridade. De acordo com a autora, esta característica da 

Internet tem impacto até mesmo nos jornais impressos, tidos como bastiões do jornalismo 

contextualizado, com maior tempo para checagem das informações. 

 

Com a incorporação dos serviços on-line pelos grandes jornais, a sobrecarga é ainda 

maior. Assim, a vantagem que o repórter de jornal impresso poderia ter em relação 

ao que trabalha em meios eletrônicos desaparece: se antes havia condições de 

retornar à redação para redigir a matéria até o horário de fechamento [deadline], 

                                                 
16

 Enquanto o conteúdo de um jornal ou revista é limitado pela quantidade e tamanho do papel utilizado, o rádio 

e a TV encontram limitações de ordem temporal, decorrentes de sua narração sonora. Não importam os esforços 

dos jornalistas para conseguir o maior número de informações possível, o dia terá sempre 24 horas, sendo 

transmitidos apenas os dados que se encaixem neste período.  Mesmo que os jornais, rádios e TVs disponham de 

um arquivo de notícias, esse tipo de iniciativa esbarra novamente no limite de espaço, uma vez que é necessária 

uma estrutura física cada vez maior para abrigar o conteúdo produzido. Com a Internet, entretanto, essas 

limitações não existem, já que a informação não é mais armazenada fisicamente, na forma de átomos, e sim a 

partir de bits dispostos no ciberespaço. Este tema será abordado novamente no tópico 2.2 deste capítulo, que 

trata sobre a teoria da cauda longa. 
17

 http://www.google.com.br 
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hoje é preciso fornecer flashes para o serviço “em tempo real” do jornal e, quando 

for o caso, também para boletins radiofônicos. (MORETZSOHN, 2002, p. 137) 

 

A respeito dos deadlines, é interessante fazer uma observação: enquanto os jornalistas 

que atuam em rádio, TV e na mídia impressa trabalham com um prazo específico para 

conclusão de suas notícias – horário de fechamento da edição do jornal ou dos programas 

radiofônicos e televisivos –, na Web, este prazo inexiste. O deadline do profissional que atua 

no webjornalismo, portanto, é sempre o quanto antes. Quanto mais tempo decorrer para a 

apuração de um fato e seu consequente relato jornalístico, mais a notícia envelhece, se 

afastando do ideal de instantaneidade. Enquanto a aproximação do horário de fechamento 

representa um momento de tensão entre jornalistas da mídia tradicional, no webjornalismo 

esta pressão é transposta para toda a rotina de trabalho, que se configura em uma corrida 

contra o tempo ininterrupta. 

Por fim, o sexto elemento do webjornalismo é a hipertextualidade, possivelmente a 

característica mais revolucionária da nova mídia. A partir do hipertexto, é possível interligar 

elementos textuais através de links. De acordo com Mielniczuk, “link e hipertexto 

condicionam a organização da informação nos webjornais. É com base nessas colocações que 

consideramos a hipertextualidade como a característica mais importante em relação às 

demais” (2003, p. 158). 

A autora argumenta que apenas a organização do texto em lexias
18

 e links permite a 

potencialização dos recursos relativos à multimidialidade, interatividade, memória, 

personalização e atualização contínua da Web. 

Mesmo que o conceito de hipertexto já viesse sendo estudado desde a década de 1940 

por teóricos da narrativa literária, foi a partir do uso da Web e dos links que se notabilizou por 

revolucionar o acesso à informação: 

 

Independentemente do tipo de hipertexto, o link é o elemento-chave que vai permitir 

a conexão entre as lexias. Sem essa conexão, o hipertexto inexiste, logo, não é 

demasiado, então, dizer que o link é o elemento fundamental para a existência do 

hipertexto. (MIELNICZUK, 2003, p. 107) 

 

Em seus estudos a respeito do hipertexto, Landow (1997) elenca quatro características 

deste tipo de escrita: intertextualidade, multivocalidade, descentralidade e rizoma. A 

intertextualidade é desencadeada pelos links, que possibilitam o acesso a outras obras usadas 

como referência no texto. A multivocalidade diz respeito à existência de mais de uma voz na 

                                                 
18

 Lexias são “blocos de informação, contendo um texto escrito, som ou uma imagem” (LANDOW, 1995, apud 

MIELNICZUK, 2003, p. 98). 
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narrativa literária (MIELNICZUK, 2003), já que o interagente ajuda a construir a narrativa 

enquanto navega pelos links. A descentralização, por sua vez, remete ao fato de que o 

hipertexto oferece a possibilidade de uma leitura desordenada entre as lexias conectadas. Por 

fim, o rizoma é uma metáfora à espécie vegetal aquática homônima, que é totalmente 

ramificada, desenvolvendo-se na superfície da água sem a existência de um caule. Segundo 

Landow (1995), lembra Mielniczuk (2003, p. 100), “o rizoma opõe-se à idéia de hierarquia, 

pois, ao contrário da estrutura de uma árvore, um rizoma, em tese, pode conectar qualquer 

ponto a qualquer outro ponto, oferecendo muitos começos e muitos fins”. 

A partir da análise do hipertexto e do link, Mielniczuk aponta três características 

principais da narrativa jornalística na Web, que é classificada como: 

 

a) fragmentada, na medida em que é proposta em hipertexto; b) individualizada ou 

personalizada, por ser fruto da construção particularizada de cada leitor; c) efêmera, 

por ser circunstancial e, dificilmente, reconstruída, exatamente da mesma forma, por 

leitores diferentes ou, até mesmo, pelo mesmo leitor em momentos distintos. 

(MIELNICZUK, 2006, p. 171-172) 

 

Dessa forma, iniciativas que pretendam utilizar todas as potencialidades da Web na 

produção de conteúdo jornalístico devem seguir tais preceitos. 

 

2.2 A CAUDA LONGA NO JORNALISMO 

 

Com o advento da Internet e suas consequências – principalmente a democratização 

das ferramentas de produção, a diminuição dos custos de distribuição e a capacidade ilimitada 

de armazenamento -, o mundo vive na última década um fenômeno que Chris Anderson – 

editor-chefe da revista norte-americana Wired, uma das mais conceituadas no nicho de 

tecnologia e tendências – batizou de “cauda longa”. Baseado em uma análise das 

transformações ocorridas em diferentes aspectos da indústria cultural (cinema, música, livros 

e televisão), Anderson (2006) concluiu que a Internet rompeu com um paradigma vigente até 

o início do século XXI: o culto ao hit. 

Na segunda metade do século XX, em uma era dominada pelos meios de comunicação 

em massa e pela transmissão em larga escala (broadcast), qualquer incursão no mercado – na 

maioria das áreas – era voltada a produtos cuja aceitação por parte do público já estava 

comprovada. Visando o lucro garantido, os produtores priorizavam os produtos mais 

apreciados pela massa de consumidores, em detrimento daqueles cuja popularidade não 

atingia determinado patamar (BELOCHIO, 2009). “A economia da era do broadcast exigia 
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programas de grande sucesso – algo grandioso – para atrair audiências enormes”, relata 

Anderson (2006, p. 5) a respeito da programação da televisão norte-americana da década de 

1970. Assim, toda a economia – e, consequentemente, a cultura – da época estava focada na 

busca incessante de megahits, campeões de audiência e bilheteria. Essa prática, aliada a 

limitações de estoque e distribuição, terminaria por criar o que o autor chama de “tirania do 

mínimo divisor comum” (ANDERSON, 2006, p. 15). Os chamados produtos de nicho – 

voltados a grupos restritos, de menor abrangência e, consequentemente, menor potencial 

comercial – eram ignorados, dando espaço aos arrasa-quarteirões (blockbusters). 

Apesar de tomar como exemplo o consumo de produtos da indústria cultural, essa 

realidade se estendia a toda cultura capitalista do mundo ocidental – especialmente nos países 

desenvolvidos –, não escapando o jornalismo, portanto, desta mentalidade. “Os sistemas 

informativos hegemônicos dominavam o mercado de produção e de difusão da informação e 

prevalecia a chamada comunicação de massa” (BELOCHIO, 2009, p. 38). 

Entretanto, a Internet e o ciberespaço modificaram sobremaneira a forma como se dá a 

comunicação, substituindo o modelo característico da era do broadcast (um-todos) por uma 

comunicação de todos para todos. Além de pulverizar os canais de difusão, a web acabou com 

a limitação de armazenamento, tornando rentável o mercado de nichos (ANDERSON, 2006), 

característico da era da cauda longa. Belochio (2009) traça um paralelo entre a realidade 

descrita por Anderson e o jornalismo colaborativo: 

 

(...) na era da comunicação digital, é possível atender a necessidades e desejos de 

públicos específicos por meio das redes, que possuem espaço ilimitado, abrigando, 

assim, tanto a preferência das massas quanto a das minorias. Com a notícia ocorre a 

mesma coisa: o que antes era publicado com exclusividade pelas mídias de 

referência agora divide espaço com as iniciativas dos amadores. (BELOCHIO, 2009, 

p. 36) 

 

Em seu conceituado livro Nós, os media, Dan Gillmor (2005) comenta o impacto que 

essa quebra de paradigmas teve na produção de notícias: 

 

Nos últimos 150 anos, dispusemos essencialmente de dois meios de comunicação: 

de um para muitos (livros, jornais, rádio e televisão) e de um para um (cartas, 

telégrafo e telefone). Pela primeira vez, a Internet permite-nos dispor de 

comunicações de muitos para muitos e de alguns para alguns, o que tem vastas 

implicações para os antigos receptores e para os produtores de notícias, na medida 

em que a diferença entre as duas categorias começa a tornar-se difícil de estabelecer. 

(GILLMOR, 2005, p. 42) 
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O nome da teoria de Anderson advém da observação dos gráficos da relação entre 

oferta e procura por produtos oferecidos por empresas especializadas no comércio virtual. O 

resultado é uma curva de demanda descendente abrupta, em que pouquíssimos produtos de 

enorme sucesso ocupavam o topo, ou a “cabeça” da curva, “que logo despencava num 

precipício, com as faixas menos populares. Porém, o mais interessante é que ela nunca 

chegava a zero” (ANDERSON, 2006, p. 10). Os produtos menos populares, apesar de serem 

pouco atraentes comercialmente em sua individualidade, representavam, juntos, uma fatia de 

mercado tão rentável quanto a dos hits. Essa grande porção da curva, posicionada na parte 

inferior do gráfico, recebeu a definição de “cauda longa”. 

 

A teoria da Cauda Longa pode ser resumida nos seguintes termos: nossa cultura e 

nossa economia estão cada vez mais se afastando do foco em alguns hits 

relativamente pouco numerosos (produtos e mercados da tendência dominante), no 

topo da curva da demanda, e avançando em direção a uma grande quantidade de 

nichos na parte inferior ou na cauda da curva da demanda. Numa era sem as 

limitações do espaço físico nas prateleiras e de outros pontos de estrangulamento da 

distribuição, bens e serviços com alvos estreitos podem ser tão atraentes em termos 

econômicos quanto os destinados ao grande público. (ANDERSON, 2006, p.50) 

 

De acordo com Anderson (2006), o fenômeno da cauda longa só foi possível graças à 

redução dos custos para se alcançar os nichos de mercado. Tal barateamento é possibilitado 

pela atuação de uma ou mais das três forças que balizam a teoria do jornalista americano. A 

primeira força diz respeito à democratização das ferramentas de produção. Como exemplo, o 

autor cita a popularização do computador pessoal, que “pôs todas as coisas, desde as 

máquinas de impressão até os estúdios de produção de filmes e de músicas, nas mãos de 

todos” (ANDERSON, 2006, p. 52). 

 

O poder do PC significa que as fileiras de “produtores” – indivíduos que hoje são 

capazes de fazer o que poucos anos atrás era feito apenas por profissionais – 

aumentaram em milhares de vezes. Hoje, milhões de pessoas têm a capacidade de 

produzir pequenos filmes ou álbuns e publicar seus pensamentos para todo mundo – 

o que de fato é feito por quantidade de pessoas surpreendentemente grande. O 

talento não é universal, mas é muito difuso: dê a uma quantidade bastante grande de 

pessoas a capacidade de criar e daí sem dúvida surgirão obras de valor. 

(ANDERSON, 2006, p. 52) 

 

Na prática, isso significa um crescimento exponencial da criação de conteúdo na 

Internet, aumentando muito a oferta de produtos, o que de certa forma “alonga” a cauda do 

gráfico ainda mais. Na era da cauda longa, “é possível encontrar qualquer coisa” 

(ANDERSON, 2006, p. 21), havendo sempre um público interessado em qualquer produto, 

por mais específico que seja. 
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A segunda força é a democratização das ferramentas de distribuição, segundo a qual a 

Internet aumentou o potencial comercial dos nichos, através da redução drástica dos custos 

para alcançar o público consumidor. “O PC transformou todas as pessoas em produtores e 

editores, mas foi a Internet que converteu todo o mundo em distribuidores” (ANDERSON, 

2006, p. 53). Esta força atua na horizontalização da cauda, ampliando as vendas dos nichos. 

Na ditadura do hit, era necessária uma grande estrutura física e bilhões de dólares para 

oferecer uma variedade de produtos à mesma quantidade de clientes que uma pessoa consegue 

atingir, atualmente, em um site de compra e venda, a um custo ínfimo. 

A terceira força, por sua vez, trata da ligação entre oferta e demanda. Ela parte da 

necessidade de apresentar os produtos de nicho aos consumidores, “empurrando a demanda 

cauda abaixo”. 

 

Esse aspecto pode assumir qualquer forma, desde a busca da sabedoria das 

multidões do Google até as recomendações de músicas pela iTunes, juntamente com 

a propaganda boca a boca dos blogs
19

 e das resenhas de clientes. O resultado de tudo 

isso para os clientes é reduzir os “custos de busca” para encontrar o conteúdo dos 

nichos. (ANDERSON, 2006, p.53-54) 

 

Como destaca Belochio (2009), a teoria da cauda longa pode ser aplicada ao estudo do 

jornalismo contemporâneo: 

 

 

FIGURA 1 – Representação da cauda longa da informação (BELOCHIO, 2009, p.37) 

                                                 
19

 Abreviação de weblogs, os blogs são sites com atualização frequente, em que cada registro é datado e 

ordenado cronologicamente, de forma que o conteúdo mais recente é disposto no topo da página. Suas aplicações 

vão desde relatos pessoais sobre o cotidiano até informações especializadas sobre variados assuntos, incluindo a 

própria mídia. 
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(...) no topo da curva da demanda ficam os chamados hits, ou seja, os produtos mais 

consumidos, preferidos pela maioria do público. No modelo da cauda longa da 

informação, esse seria o caso das mídias de referência, que conquistaram 

credibilidade no decorrer da sua história, tais como jornais, emissoras de TV e rádio 

e outras marcas mais conhecidas e também atuantes fora do universo digital. Sua 

presença no ciberespaço é mais uma forma de projeção de seus conteúdos massivos. 

Na cauda, conforme descreve o autor, encontram-se os nichos, aqui entendidos 

como as variadas mídias que atendem demandas específicas e até personalizadas do 

público, podendo ter ligação direta com organizações e indivíduos específicos e 

mantendo o seu foco em assuntos determinados. Aí estão incluídos os meios 

informativos sustentados por amadores, que não possuem ligação direta com as 

mídias de referência. Nesse contexto estão os sistemas conhecidos como jornalismo 

colaborativo. Eles coexistem com a mídia tradicional, isto é, convivem com os hits 

num mesmo espaço. Assim, a variedade de iniciativas que atende aos nichos 

constitui certa concorrência com os hits. (BELOCHIO, 2009, p. 37-38) 

 

Na cauda do gráfico, portanto, está inserida a prática do jornalismo participativo, em 

que cidadãos comuns produzem seus próprios noticiários como alternativa à mídia tradicional. 

Cientes do crescimento de manifestações desse tipo e atentos ao potencial do conteúdo 

produzido por amadores, os grandes portais de notícias abrem espaço para a colaboração do 

internauta, em um fenômeno semelhante ao que Anderson (2006) chama de movimento Pro-

Am. 

 

2.3 O MOVIMENTO PRO-AM E O JORNALISMO COLABORATIVO 

 

Um dos desdobramentos da primeira força da cauda longa – a democratização das 

ferramentas de produção, descrita no tópico anterior deste trabalho – é o movimento Pro-Am, 

característico de uma “época em que profissionais e amadores trabalham lado a lado” 

(ANDERSON, 2006, p.58). Em sua obra, o jornalista norte-americano descreve uma 

descoberta astronômica que só foi possível graças a esta nova modalidade de trabalho, 

exemplificando o potencial do Pro-Am em diversos campos. 

O caso descrito por Anderson ocorreu na noite de 23 de fevereiro de 1987. Na ocasião, 

um observatório astronômico japonês detectou uma “chuva” de 24 neutrinos
20

 – “partículas 

subatômicas de baixa massa que voam através dos planetas como balas através de tecido de 

papel” (ANDERSON, 2006, p. 56) – em uma explosão cósmica, com 13 segundos de 

duração. Na época, já se teorizava sobre a possibilidade de que, quando uma estrela explode, 

                                                 
20

 Segundo a Wikipédia, “neutrino é uma partícula subatômica sem carga elétrica e que interage com outras 

partículas apenas por meio da interação gravitacional e da fraca (duas das quatro interações fundamentais da 

Natureza, ao lado da eletromagnética e da forte)”. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Neutrino> 
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ela libera boa parte de sua energia na forma de neutrinos. Segundo essa teoria, citada por 

Anderson, a única evidência detectável na primeira fase dessas explosões é uma chuva de 

neutrinos, sendo que seriam necessárias mais algumas horas para que fosse possível observar 

uma luz visível da supernova
21

. 

Para comprovar a teoria, portanto, seria necessário fazer a observação da luz visível e 

medir a diferença de tempo entre ela e a detecção dos neutrinos. Entretanto, era impossível 

saber o local exato onde ocorreria a explosão, não havendo telescópios profissionais 

suficientes para vasculhar o céu em todo o mundo. Dessa forma, os profissionais recorreram à 

comunidade de milhares de astrônomos amadores, que, mesmo equipados com telescópios 

relativamente baratos, ainda eram capazes de “fotografar o universo com mais exatidão e 

nitidez do que os astrônomos profissionais de um século atrás, cujos telescópios eram do 

tamanho de uma casa” (ANDERSON, 2006, p. 57). 

“A primeira pessoa a ver a Supernova 1987A”, descreve ANDERSON (2006, p. 57), 

“foi um observador que se situava em algum ponto entre amador e profissional”. Um 

canadense que, após abandonar o curso de pós-graduação em astronomia, passou a tomar 

conta de um observatório no Chile, e utilizava o telescópio quando este não estivesse em uso 

pelos astrônomos acadêmicos. Em uma de suas observações, ele conseguiu presenciar a 

explosão de uma estrela nas bordas da Nebulosa de Tarântula, a 168 mil anos-luz de distância. 

Tratava-se da primeira supernova testemunhada a olho nu desde 1604. 

Enquanto o observatório japonês detectou a chuva de neutrinos às 7h35, hora 

universal, o canadense viu a primeira luz brilhante por volta das 10h – pouco menos de três 

horas depois. A observação de outros dois astrônomos amadores – um na Nova Zelândia e 

outro na Austrália – contribui para comprovar a teoria. Enquanto o primeiro havia vasculhado 

a Nebulosa de Tarântula às 9h30 (hora universal), sem perceber nada de anormal, o segundo 

fotografou a explosão às 10h30, confirmando o horário do canadense. Dessa forma, 

descobriu-se que a explosão gerou uma luz visível em algum momento entre 9h30 e 10h. 

 

Foi assim que aconteceu uma das maiores descobertas astronômicas do século XX. 

Uma teoria básica sobre o funcionamento do universo foi confirmada graças a 

amadores na Nova Zelândia e na Austrália, a um amador que tentava virar 

profissional no Chile e a físicos profissionais nos Estados Unidos e no Japão. 

Quando um trabalho científico finalmente anunciou a descoberta para o mundo, 

todos compartilharam sua autoria. (ANDERSON, 2006, p. 58) 

 

                                                 
21

 Supernova é o corpo celeste extremamente brilhante que surge após a explosão de uma estrela. 
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A descoberta da Supernova 1987A representa uma mudança de paradigmas não só na 

astronomia, mas na lógica de produção dos mais variados campos, incluindo o jornalismo. “O 

mesmo efeito que vemos na astronomia se manifesta em vários outros campos”, atesta 

Anderson (2006, p. 61). 

 

A consequência de tudo isso é que estamos deixando de ser apenas consumidores 

passivos para passar a atuar como produtores ativos. E o estamos fazendo por puro 

amor pela coisa (a palavra „amador‟ vem do latim amator, „amante‟, de amare, 

„amar‟). O fenômeno se manifesta por toda parte – a extensão em que os blogs 

amadores estão disputando a atenção do público com a grande mídia, em que as 

pequenas bandas estão lançando músicas sem selo de gravadora e em que os colegas 

consumidores dominam as avaliações on-line de produtos e serviços é como se a 

configuração básica da produção tivesse mudado de “Conquiste o direito de fazê-lo” 

para “O que o está impedindo de fazer?”. (ANDERSON, 2006, p. 61) 

 

Assim como o movimento Pro-Am na astronomia só foi possibilitado graças ao 

advento de uma série de tecnologias – “óptica dobsoniana
22

, CCDs
23

 e a Internet como 

mecanismo para a troca de informações” (ANDERSON, 2006, p.58) –, o mesmo ocorreu no 

jornalismo. 

Um dos fatores que possibilitaram o jornalismo colaborativo foi o acesso crescente da 

população à Internet, potencializado pela redução de custos de computadores pessoais e à 

ampliação da rede de banda larga. Também contribuiu o surgimento de ferramentas 

simplificadas de publicação e edição de conteúdo como os blogs, possibilitando que pessoas 

antes restritas ao consumo de informações noticiosas pudessem, também, fazer parte da 

produção de notícias. Por último, a popularização das tecnologias de comunicação móvel – 

principalmente telefones celulares dotados de câmeras de alta resolução e acesso à Internet – 

foi determinante para que cinegrafistas amadores pudessem atuar em colaboração à grande 

mídia. 

 

Outro fator que motiva o desenvolvimento do webjornalismo participativo é a 

vulgarização de máquinas de fotografia digital e celulares que podem captar fotos ou 

vídeos e enviar mensagens multimídia. Essas tecnologias de comunicação móvel 

facilitam o registro e divulgação de fatos no momento em que eles ocorrem. As 

                                                 
22

 O termo é uma referência a John Lowry Dobson, astrônomo amador que inventou o telescópio dobsoniano, 

que simplificou os telescópios profissionais, adaptando-os para astronomia amadora. Disponível em: 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/John_Lowry_Dobson>. 
23

 Abreviação de Charge-Coupled Device (Dispositivo de Carga Acoplada, em inglês). Segundo a Wikipedia, 

trata-se de “um sensor para captação de imagens formado por um circuito integrado que contém uma matriz de 

capacitores acoplados. Sob o controle de um circuito externo, cada capacitor pode transferir sua carga elétrica 

para um outro capacitor vizinho. Os CCDs são usados em fotografia digital, imagens de satélites, equipamentos 

médico-hospitalares (como por exemplo os endoscópios), e na astronomia (particularmente em fotometria, óptica 

e espectroscopia UV e técnicas de alta velocidade)”. Disponível em: 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_de_carga_acoplada>. 
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empresas jornalísticas passaram a contar com a pulverização de fontes de imagens e 

informações, mesmo onde não haja qualquer jornalista ou repórter-fotográfico. 

(PRIMO e TRÄSEL, 2006, p. 4) 

 

Este elemento destacado pelos dois autores é o principal interesse das empresas 

jornalísticas no movimento Pro-Am. Em um mercado dominado pelo culto à velocidade, pela 

cultura do “jornalismo em tempo real”, a democratização do acesso às ferramentas multimídia 

amplia exponencialmente o leque de fontes de informações da grande mídia, contornando o 

grande gargalo que persiste no setor. Embora a Internet tenha acabado com as limitações de 

tempo ou espaço característicos dos meios de comunicação em massa (rádio, TV e mídia 

impressa), a atuação das empresas de webjornalismo é limitada pela capacidade de produção 

de seu quadro de funcionários. Um determinado assunto não deixa de ser noticiado em um 

grande portal de Internet por ser irrelevante, mas sim pelo simples fato de que os jornalistas 

do portal não conseguem cobrir todos os acontecimentos. Trata-se de uma limitação física, e 

não do meio, segundo Ana Lúcia Prado Reis dos Santos (2002): 

 

TV e o rádio encontram o fator tempo como determinante e selecionador das 

notícias. O jornal impresso esbarra nos limites do papel. Uma das principais rupturas 

do jornal on-line em relação às outras formas anteriores é justamente essa quebra de 

limites de espaço e tempo. (SANTOS, 2002, p.26) 

 

Entretanto, quando é dada a amadores a capacidade de produção de conteúdo, do 

registro visual de acontecimentos, o olhar da grande mídia consegue ir além da soma dos 

esforços de seus jornalistas, garantindo a exposição de qualquer evento nos quatro cantos do 

mundo. 

 

A máquina fotográfica tornou-se uma daquelas coisas que levamos para todo o lado, 

fazendo de cada um de nós um fotógrafo. Ainda não começamos a refletir sobre as 

implicações sociológicas deste fato, mas as suas conseqüências são grandes para o 

jornalismo. [...] Combine-se a máquina de absoluta mobilidade com a sua 

capacidade de enviar, no mesmo instante, uma imagem para alguém ou para a Web. 

É esse o mundo que os celulares equipados com câmeras fotográficas estão a criar. 

[...] As redes de banda larga e a quase onipresença desse tipo de máquinas nas mãos 

das pessoas comuns dão-nos a certeza de que todos os grandes acontecimentos – 

aqueles que têm um qualquer elemento que mereça ser captado em imagens – serão 

vistos, e gravados, por várias ou mesmo muitas pessoas. (GILLMOR, 2005, p. 50-

51) 

 

Exemplos que comprovam a afirmação de Gillmor (2005) são abundantes: dos 

atentados terroristas ao World Trade Center e ao Pentágono no dia 11 de setembro de 2001, 

ao tsunami no sudeste da Ásia em dezembro de 2004; das explosões no metrô de Londres, em 

julho de 2005, ao terremoto que devastou o norte do Japão em 2011 – os relatos mais 
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impressionantes e de maior impacto na opinião pública vieram de amadores que 

testemunharam os acontecimentos. Atualmente, na eventualidade de acontecimentos de 

grande porte ou desastres naturais de reconhecido impacto visual, é adequado presumir que se 

trata de uma questão de tempo até que uma foto ou um vídeo de tais eventos sejam divulgados 

na Internet. 

Não raro, na ocorrência de tais acontecimentos, as empresas de mídia estimulam o 

público que tenha presenciado os fatos a enviar seus relatos, principalmente na forma de foto 

ou vídeo, de maneira que suas notícias sejam ilustradas com elementos visuais. O fato de não 

haver cinegrafistas profissionais disponíveis no local dos desastres não mais impede que o 

público tenha acesso às imagens dos acontecimentos. 

Por vezes, os internautas engajados na produção de notícias são as únicas fontes de 

informação disponíveis. Isso é visível em acontecimentos ocorridos em regiões onde há forte 

repressão por parte do Estado, que controla os meios de comunicação, cerceando a liberdade 

de imprensa. Exemplos recentes – a divulgação de vídeos de protestos contra o resultado das 

eleições de 2009 no Irã; a manutenção de blogs que defendem movimentos separatistas na 

China, que foram violentamente reprimidos em 2009; o movimento conhecido como 

Primavera Árabe, que se espalhou por diversos países muçulmanos no primeiro semestre de 

2011, derrubando os presidentes da Tunísia, do Egito e da Líbia, e foi fortemente alimentado 

por manifestações em blogs independentes e no Twitter
24

 – reforçam a importância do papel 

dos amadores para levar tais acontecimentos ao conhecimento do público mundial. 

Anderson descreve esta tendência como o “mundo da „peer production‟ (produção 

colaborativa ou entre pares), fenômeno extraordinário, possibilitado pela Internet, 

caracterizado pelo voluntarismo ou amadorismo de massa” (ANDERSON, 2006, p. 70-71). 

 

Estamos na aurora de uma era em que a maioria dos produtores, em qualquer área, 

não será remunerada. A principal diferença entre esses amadores e seus colegas 

profissionais é simplesmente a lacuna cada vez menor nos recursos disponíveis, para 

que ampliem o escopo de seu trabalho. Quando as ferramentas de trabalho estão ao 

alcance de todos, todos se transformam em produtores. (ANDERSON, 2006, p. 71) 

 

Para Träsel (2007), é questão de tempo até que os jornalistas convivam com a 

influência e interferência do público. 
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 http://twitter.com – Rede de microblogs que se popularizou no fim da primeira década do século XXI, que 

permite o compartilhamento de mensagens curtas (de até 140 caracteres) com uma rede de “seguidores”, que 

podem replicar o conteúdo, amplificando a sua audiência. Essas características têm atraído a atenção tanto de 

movimentos sociais quanto de empresas interessadas na divulgação de suas marcas. 
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Não é mais questão de se indivíduos sem educação formal ou licença profissional 

vão publicar sua própria produção e influenciar a esfera midiática, mas de quanto e 

como. Os jornalistas terão de conviver mais cedo ou mais tarde com o fato de que 

serão pautados pelas pessoas que antes ocupavam a posição de simples 

consumidores de notícias no imaginário das redações. Pior ainda, sempre haverá um 

especialista em determinado assunto com disposição para apontar erros factuais ou 

mesmo casos de má-fé usando as ferramentas do webjornalismo participativo. 

(TRÄSEL, 2007, p. 20) 

 

Ao comentar o lançamento do site OhmyNews
25

 e sua própria experiência na 

blogosfera, Gillmor (2005) afirma que os jornalistas estavam diante de “uma nova era de 

progresso”.  

 

Apercebi-me de que os meus leitores passaram a ser meus colaboradores [...] O que 

é que estava a acontecer? Na nova era das comunicações digitais, com múltiplas 

direções, o público pode tornar-se parte integral do processo – e começa a tornar-se 

evidente que tem de o ser. (GILLMOR, 2005, p. 118) 

 

De acordo com Gillmor (2005), o diálogo entre os jornalistas e seu público é 

fundamental para enriquecer o seu próprio trabalho. A abertura de canais que possibilitem 

uma maior interação entre a mídia e seus consumidores é valiosa, na opinião do autor, por 

garantir a crítica construtiva e a troca de conhecimento entre as partes. 

 

As pessoas colocadas nas franjas dos meios de comunicação e dos extratos sociais 

poderão vir a ser os críticos mais duros e eficazes dos jornalistas. Mas poderão ser 

também os seus mais ardentes e valiosos aliados, trocando ideias não só com eles, 

mas também com o próprio objeto da notícia. (GILLMOR, 2005, p. 16) 

 

A massa, em sua heterogeneidade, abarca especialistas em todos os assuntos possíveis, 

capazes de produzir, segundo Gillmor (2005), conteúdo mais rico e aprofundado do que os 

profissionais do jornalismo. Com relação à “sabedoria da multidão”, o autor comenta: 

 

Tudo se resume a algo de muito simples: os leitores (ou telespectadores, ou 

ouvintes) sabem mais do que os profissionais dos media. Uma verdade por 

definição: eles são muitos e nós, nas mais das vezes, somos um só. Necessitamos de 

reconhecer o que é óbvio e, no melhor sentido da palavra, valer-nos dos 

conhecimentos deles. Se não o fizermos, mal os nossos antigos leitores verificarem 

que não têm de contentar-se com informações mal cozinhadas, poderão decidir irem 

eles mesmos para a cozinha. (GILLMOR, 2005, p. 119) 

                                                 
25

 http://ohmynews.com – Lançado no início de 2000, na Coreia do Sul, o OhMyNews é um jornal on-line 

alimentado apenas pela contribuição de jornalistas amadores. Sob o lema “Cada cidadão é um repórter”, o site 

foi idealizado por Oh Yeah Ho, insatisfeito com a cobertura jornalística da mídia conservadora do país. Mantido 

por uma equipe de jornalistas profissionais, que checam as contribuições para comprovar sua veracidade, o 

OhMyNews paga a seus colaboradores até US$ 20 por artigo publicado. Atualmente, o site concorre diretamente 

com a mídia tradicional, sendo que foi o primeiro veículo a entrevistar o ex-presidente sul-coreano Roh Moo 

Hyun após a sua eleição, em 2003. 
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A metáfora de Gillmor nada mais é do que a constatação de que a reconstrução da 

realidade na forma de notícias não é mais um monopólio de uma categoria específica da 

população, formada por jornalistas profissionais. Diante deste novo paradigma, em que 

amadores têm acesso às mesmas ferramentas de produção e distribuição dos profissionais, a 

grande mídia deve reconhecer a sabedoria de seu público, abrindo canais para que ele possa se 

expressar e colaborar na produção de conteúdo. 

 

Mero consumidor de notícias, em tempos, o público está a aprender a maneira de 

conseguir melhores reportagens, quando mais lhe convém. Também está a aprender 

a integrar-se no processo jornalístico, ajudando a alargar o debate de ideias e, em 

certos casos, a fazer melhor trabalho do que os profissionais. (GILLMOR, 2005, p. 

16) 

 

Antes relegado ao papel de receptor passivo das informações na era de ouro dos meios 

de comunicação em massa, o público é fortalecido na era da cauda longa do jornalismo. A 

Web possibilitou a abertura de novos canais de comunicação, novas ferramentas que 

permitem ao interagente não apenas expressar-se sobre o conteúdo acessado, mas também ser, 

ele próprio, produtor de conteúdo. Entre essas ferramentas, Träsel (2007) destaca os 

publicadores de blogs. “As ferramentas que permitem a qualquer um criar um blog sem a 

necessidade de ser um especialista em informática deram a virtualmente todo cidadão com 

acesso à Web a possibilidade de se expressar” (TRÄSEL, 2007, p. 18). 

A ampliação das possibilidades de comunicação entre os próprios cidadãos 

desencadeia “a diluição do papel de intermediário dos jornalistas, através da seleção e 

hierarquização da informação” (PINTO apud BELOCHIO, 2009, p. 52). As fontes de 

informação, outrora dependentes dos jornalistas para relatar os fatos, ganham, com a 

consolidação da Web, a capacidade de divulgar livremente as informações. “Torna-se cada 

vez mais fácil cada qual dirigir-se a cada qual, sem necessidade de editores de informação [...] 

a „revolução das fontes‟ (...) adquire, nesse novo contexto, características e alcance ainda mais 

amplos” (PINTO apud BELOCHIO, 2009, p. 52). 

Assim, configura-se uma nova realidade no jornalismo, que tende a intensificar-se 

conforme a tecnologia evolui e a sociedade passa a se familiarizar com tais mudanças 

tecnológicas. Ao jornalista, cabe reconhecer o potencial enriquecedor de um diálogo com os 

leitores/usuários/interagentes, abrindo espaço para uma construção coletiva de conteúdo. 
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3 WEBJORNALISMO COLABORATIVO NOS PORTAIS BRASILEIROS 

 

Neste capítulo, será feita uma breve descrição dos canais de webjornalismo 

colaborativo dos grandes portais brasileiros. Os portais descritos por este trabalho foram 

selecionados sob o critério de audiência
26

. Sendo assim, serão aqui apresentadas as iniciativas 

da Globo.com
27

, do iG e do Terra, os três sites mais acessados do Brasil, dentre os portais que 

contam com espaços jornalísticos abertos à participação do internauta
28

. 

Objetos de nossa análise, o portal Terra e seu respectivo canal de webjornalismo 

participativo, o vc repórter, receberão nossa atenção especial, incluindo um resgate histórico 

do site e da ferramenta de participação do internauta, seguido de uma análise do manual de 

redação do vc repórter (direcionado aos jornalistas do portal), das dicas de construção dos 

textos (direcionadas aos internautas) e do regulamento que rege a participação no canal. 

 

3.1 GLOBO.COM: A GIGANTE DA TV NA WEB 

 

 

 

FIGURA 2 – Página inicial da Globo.com (http://www.globo.com/). Acesso em 16 de novembro de 2011. 

                                                 
26

 Os dados referentes à audiência dos sites utilizados neste trabalho foram obtidos no Alexa 

(http://www.alexa.com). 
27

 http://www.globo.com 
28

 Portal mais acessado no Brasil, segundo o Alexa, o Uol (<http://www.uol.com.br>) foi ignorado neste trabalho 

por não contar com um canal de jornalismo específico para a colaboração de internautas. Assim, foram 

selecionados a Globo.com (segundo portal brasileiro mais acessado), o Terra (terceiro no ranking) e o iG 

(quarto). 
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Produto da incursão do maior conglomerado de mídia da América Latina na Internet, o 

portal Globo.com foi lançado em dezembro de 1998, com a proposta de “oferecer a seus 

leitores tudo sobre o conteúdo e marcas das Organizações Globo, através de sites altamente 

interativos com conteúdos exclusivos” (MORE et al, 2010, p. 355). De acordo com o Alexa, a 

Globo.com é o sétimo site mais acessado no Brasil, o que o coloca na segunda posição no 

ranking de audiência entre os portais brasileiros. Em 2006, a empresa inaugurou o G1
29

, site 

hospedado dentro da Globo.com, reunindo todo o conteúdo jornalístico do portal. 

 

 

 

FIGURA 3 – Página inicial do G1 (http://g1.globo.com/). Acesso em 16 de novembro de 2011. 

 

Atualmente, o G1 corresponde a 43,18% dos visitantes da Globo.com. Dentro do G1, 

há a sessão VC no G1, que abre espaço para a colaboração de internautas, acessível através de 

um link disposto na parte superior do site. A página convida o interagente a enviar fotos, 

vídeos e textos. Antes de disponibilizar seu material, o internauta deve preencher um 

cadastro
30

 – com nome completo, números de identidade e CPF, sexo, data do nascimento e e-

mail – e aceitar os termos de uso do serviço. O regulamento estabelece, entre outras 

                                                 
29

 <http://g1.globo.com> 
30

 <https://loginfree.globo.com/cadastro/1107>. Acesso em 30/10/2011. 
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especificidades, que o internauta participante seja maior de 18 anos – menores podem 

participar desde que identifiquem um representante legal –, que a Globo pode usar o material 

como preferir (em todas as mídias em que opera) e que o internauta se compromete a não 

ceder ou autorizar a utilização do material por qualquer concorrente da empresa. 

 

 

 

FIGURA 4 – Página inicial do VC no G1 (http://g1.globo.com/vc-no-g1/). Acesso em 16 de novembro de 2011. 

 

Após ler o regulamento e preencher o cadastro, o participante é levado até uma página 

que permite a anexação de arquivos de imagem e vídeo – tal qual um serviço de envio de e-

mails –, além de um espaço para texto, onde o internauta deve descrever o material enviado. 

Na página, há um lembrete sobre o material cujo envio é proibido: “Conteúdo não original, 

falso ou sem direitos autorais e que não esteja de acordo com o termo de uso. Conteúdo 

ofensivo, pornografia, conteúdo obsceno ou sexual explícito. Imagens violentas ou que 
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incitem comportamento violento. Conteúdo racista ou preconceituoso”
31

. A página também 

contém dicas ao internauta sobre a produção do conteúdo: 

 

É importante que você forneça detalhes para entendermos melhor o conteúdo da sua 

colaboração. Lembre-se de dizer sobre quem você está falando, o assunto que está 

abordando, onde isso está ocorrendo, o porquê e como. Ao enviar fotos e vídeo, não 

esqueça de descrever no seu texto as cenas que aparecem nas imagens. Seja direto e 

simples ao contar sua história; fazer um roteiro antes da gravação de um vídeo pode 

ajudar. Verifique a nitidez do áudio e imagem do seu vídeo. Uma boa iluminação é 

muito importante para a qualidade do vídeo.
32

 

 

 

 

FIGURA 5 – Página de cadastro do colaborador do VC no G1 (http://g1.globo.com/vc-no-g1/enviar-

noticia.html). Acesso em 30 de outubro de 2011. 

 

Todas as contribuições dos internautas são revisadas e editadas pelos jornalistas do 

G1, que publicam as notícias com a assinatura dos interagentes e a cidade onde moram. As 

notícias publicadas através do canal de webjornalismo participativo são dispostas em uma 

                                                 
31

 <http://g1.globo.com/vc-no-g1/enviar-noticia.html>. Acesso em 30/10/2011. 
32

 <http://g1.globo.com/vc-no-g1/enviar-noticia.html>. Acesso em 30/10/2011. 
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editoria específica (VC no G1), independentemente do assunto abordado e da localidade. Nos 

textos, a equipe editorial do site faz uma distinção explícita entre o conteúdo enviado pelo 

público e aquele confirmado por seus funcionários. É comum ver declarações dos 

participantes do VC no G1 entre aspas, na forma de testemunhas do ocorrido, excluindo seu 

papel de co-autores da notícia. As informações checadas pelos jornalistas, por sua vez, são 

destacadas em “notas da redação”. 

 

 

3.2 IG: PIONEIO EM ACESSO GRATUITO À INTERNET 

 

 

 

FIGURA 6 – Página inicial do iG (http://www.ig.com.br/). Acesso em 16 de novembro de 2011. 

 

Lançado em janeiro de 2000, o iG ganhou notoriedade no mercado brasileiro de 

portais ao promover o acesso gratuito à Internet. Bancado pelo AGP Investimento e pelo 

grupo Opportunity – presidido pelo banqueiro Daniel Dantas –, o projeto do iG recebeu 

“recursos da ordem de U$ 120 milhões para custos em tecnologia, conteúdo e publicidade” 
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(SANTOS, 2002, p. 44-45). Segundo o Alexa, o iG é o 15º site mais acessado no Brasil, o 

quarto em audiência entre os portais brasileiros. 

Em 2006, o portal lançou o canal de webjornalismo colaborativo Minha Notícia
33

 

(MEIMES 2009). Espaço aberto para a colaboração do internauta, o Minha Notícia não pode 

ser acessado da página inicial do iG, já que não há link fixo disponível no site
34

. O interagente 

interessado em participar do canal deve entrar diretamente no site do Minha Notícia, o que 

pode denotar uma segregação deliberada do conteúdo elaborado pelos internautas daquele 

produzido pelos jornalistas do iG – disposto no webjornal Último Segundo
35

. 

 

 

 

FIGURA 7 – Página inicial do Minha Notícia (http://minhanoticia.ig.com.br/). Acesso em 16 de novembro de 

2011) 

 

                                                 
33

 <http://www.minhanoticia.ig.com.br>. Acesso em 16/11/2011. 
34

 A exceção se dá em casos de grande repercussão, em que a equipe editorial do portal disponibiliza links 

incentivando o envio de fotos e vídeos sobre os fatos narrados. 
35

 <http://ultimosegundo.ig.com.br>. A título de comparação, o Último Segundo representa 12,11% dos acessos 

ao iG, segundo o Alexa, enquanto os visitantes do Minha Notícia correspondem a apenas 0,11% de todo o portal.  

http://minhanoticia.ig.com.br/
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O participante do Minha Notícia pode enviar seu material ao clicar em um link 

localizado no canto superior direito da página inicial do canal. O internauta deve preencher 

um cadastro com nome ou apelido, cidade e Estado e e-mail para contato. Em seguida, tem a 

opção de anexar arquivos (fotos ou vídeos) e de digitar uma descrição do conteúdo (espaço 

para até 10 mil caracteres). O interagente deve ainda indicar um título para a notícia e 

selecionar o assunto que ela trata, dentre 17 editorias apresentadas pelo site: Brasil, 

Celebridades, Cidadania, Ciência e Saúde, Comportamento, Cultura e Diversão, Economia, 

Educação e Vestibular, Empregos e Carreira, Esportes, Inusitadas, Meio Ambiente, Mundo, 

Sua Cidade, Tecnologia e Games, Trânsito e Turismo. 

 

 

 

FIGURA 8 – Página de cadastro do colaborador do Minha Notícia 

 

Todo o material enviado pelos colaboradores é analisado por jornalistas do portal, que 

determinam o que é ou não publicado. Como no VC no G1, o participante deve concordar 
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com os termos de uso do Minha Notícia para poder contribuir com o canal de webjornalismo 

participativo do iG. O regulamento
36

 estipula que o material cedido pelo internauta é regido 

por licença Creative Commons
37

, preservando os direitos morais de autoria do colaborador.  

O site também apresenta dicas de redação para os internautas e lembretes das regras de 

uso do serviço
38

. Na página, a empresa afirma que 

 

[...] são rejeitados textos que: após análise da equipe editorial do iG, fiquem 

comprovados como informações errôneas ou enganosas; contenham palavrões, 

agressões, ataques pessoais, racismo, preconceito ou pedofilia; sejam cópias de 

textos publicados por outros veículos de mídia; sejam apenas comentários de algum 

texto publicado pelo iG - neste caso, o leitor é orientado a utilizar a ferramenta 

"comente esta notícia", disponível nas reportagens publicadas pelo iG –; contenham 

apenas opiniões e não tragam dados, fatos ou informações que caracterizem uma 

notícia - neste caso, o leitor é orientado a participar do Jornal de Debates; sejam 

apenas links ou indicações de artigos já publicados na Internet. 

 

 

 

FIGURA 9 – Regras de uso do site Minha Notícia 

 

As responsabilidades do colaborador, segundo as mesmas regras de uso disponíveis no 

site, são as seguintes: 

                                                 
36

 Disponível em: <http://minhanoticia.ig.com.br/termos/>. Acesso em 02/11/2011. 
37

 Tais licenças são distribuídas pelo Creative Commons, uma organização sem fins lucrativos fundada em 2001, 

nos Estados Unidos. Elas garantem a distribuição de obras com direitos autorais sem modificações, a custo zero. 
38

 Disponível em: <http://minhanoticia.ig.com.br/regras_de_uso/>. Acesso em 02/11/2011 
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Como autor, você é responsável pelas consequências legais e sociais do seu texto, 

fotos, vídeos e áudios. Você deve ser dono dos direitos autorais das fotos, vídeos 

e/ou áudios enviados ou assegurar-se de que eles são de domínio público. Não envie 

fotos, vídeos ou áudios copiados sem autorização. Ao participar do Minha Notícia, 

você autoriza o iG a divulgar seus textos, fotos, vídeos e/ou áudios por tempo 

indeterminado. Textos plagiados ou copiados não serão selecionados. Cuidado com 

erros de português. Textos com muitos erros têm menos chances de serem 

publicados e os erros podem não ser corrigidos. 

 

Apesar de o Minha Notícia proibir explicitamente o uso de textos publicados por 

outros veículos de mídia, é comum ver no canal a publicação de material claramente copiado 

de blogs e sites internacionais, além de releases e material de assessoria de imprensa. Tal fator 

contribuiu para a exclusão do Minha Notícia do estudo conduzido por Francisco B. Madureira 

(2010) a respeito do engajamento do público no jornalismo colaborativo dos grandes portais 

brasileiros. Segundo Madureira, o Minha Notícia “foi removido do estudo por incongruências 

entre o material publicado, as próprias políticas do site e os objetivos do estudo 

(MADUREIRA, 2010, p. 61). O autor segue sua argumentação: 

 

Mesmo com o slogan "Aqui o que acontece perto de você ganha destaque", o serviço 

colaborativo do iG permitia frequentemente a publicação de materiais sem citação 

alguma de fontes, claramente reproduzidas de sites internacionais, e sem a correta 

identificação do autor – ironicamente, itens constantes de suas próprias regras de uso 

(MADUREIRA, 2010, p. 62) 

 

3.3 TERRA: O FOCO NA AMÉRICA LATINA 

 

 

 

FIGURA 10 – Página inicial do Terra 
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Segundo dados do Alexa obtidos em novembro de 2011, o Terra é o 11º site mais 

acessado no Brasil, sendo o terceiro em audiência entre os portais brasileiros. Pertencente ao 

grupo espanhol Telefónica, o Terra está presente, além do Brasil, em 17 países – Argentina, 

Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 

Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, República Dominicana, Uruguai, Venezuela e Estados 

Unidos –, sendo considerado a maior empresa de mídia on-line da América Latina e a 31ª do 

mundo, com 70 milhões de visitantes por mês
39

. 

Um histórico do portal disponível em uma notícia publicada na ocasião do 10º 

aniversário da liberação da operação comercial da Internet
40

 afirma que o “embrião” que daria 

origem ao Terra surgiu ainda em 1988, quando Marcelo Lacerda e Sérgio Pretto criaram em 

Porto Alegre a empresa de software Nutec, com filiais em São Paulo e nos Estados Unidos. 

Após o advento da Internet, os sócios criaram em 1995 a Nutecnet, “com o objetivo de 

oferecer serviços de Web aos brasileiros”. O primeiro produto da nova empresa foi um 

sistema de correio eletrônico. 

Um ano depois, a empresa se uniu à Rede Brasil Sul (RBS), afiliada da Rede Globo no 

Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, para investir na criação do portal e provedor de 

Internet Zaz. O portal reunia produtos como o Almas Gêmeas (site de relacionamentos 

amorosos), serviço de busca, chat e Guia de Cidades, além de oferecer notícias de veículos de 

comunicação como O Globo, Agência Estado, IstoÉ, IDG, Zero Hora, Correio Braziliense e 

Diário do Grande ABC. 

Em 1999, o Zaz foi o escolhido do grupo Telefónica para iniciar suas operações de 

Internet na América Latina. Na época, foi formada uma join-venture entre o grupo espanhol, a 

RBS e os sócios do Zaz, Marcelo Lacerda e Sérgio Pretto, que recebeu o nome de Terra 

Networks. No ano seguinte, nasceu a empresa Terra Lycos, a partir da união com a norte-

americana Lycos Inc. Posteriormente, a RBS deixou o negócio e o Terra vendeu a Lycos. 

Com o surgimento dos provedores de acesso gratuito à Internet, a empresa passou a 

investir em banda larga e conteúdo diferenciado a partir de 2000. Entre seus produtos de 

destaque estão o Sonora
41

 e o TerraTV
42

. 
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 Disponível em http://economia.terra.com.br/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201108160129_TRR_80052222. 

Acesso em 16/11/2011 
40

 Disponível em: <http://tecnologia.terra.com.br/internet10anos/interna/0,,OI542329-EI5029,00.html>. Acesso 

em 03/11/2011 
41

 <http://sonora.terra.com.br> – Trata-se de um dos maiores canais de música digital por assinatura do mundo 
42

 <http://terratv.terra.com.br> – Canal de streaming de vídeos de jornalismo, esportes e entretenimento, 

responsável pela transmissão de grandes eventos, como a cobertura dos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008. 
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3.3.1 vc repórter 

 

 

 

FIGURA 11 – Página inicial do vc repórter 

 

O canal vc repórter foi lançado em fevereiro de 2006 (Lindemann, 2008), 

configurando-se em uma das primeiras iniciativas de webjornalismo colaborativo entre os 

grandes portais brasileiros. Este item está dividido em duas partes. Na primeira, 

apresentaremos as características do vc repórter, objeto empírico de nosso estudo. Na segunda 

parte, serão analisados o manual de redação do canal (direcionado aos jornalistas do portal), 
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das dicas de construção dos textos (direcionadas aos internautas) e do regulamento que rege o 

vc repórter, com o objetivo de identificar os processos cuja execução compete a cada um dos 

elementos na produção das notícias do canal. 

 

3.3.1.1 Descrição do canal 

 

 

 

FIGURA 12 – Instruções ao participante do vc repórter 

 

O vc repórter é apresentado ao internauta como sendo “o canal de jornalismo 

participativo do Terra. Seu objetivo é contar com a participação dos internautas na produção e 

captação de notícias locais e regionais”
43

. O participante deve preencher todos os campos 

obrigatórios de um cadastro – contendo nome completo, nome para crédito de autoria, e-mail 

                                                 
43

 Disponível em: <http://noticias.terra.com.br/vcreporter/noticias/0,,OI5358683-EI11491,00-

Como+participar+vc+reporter+Terra.html>. Acesso em 15/10/2011 
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e telefone para contato, números de RG e CPF, cidade, CEP, Estado e País – e declarar que 

aceita os termos de uso do vc repórter antes de enviar o seu material. Segundo o texto de 

introdução ao serviço, 

 

todas as informações recebidas são checadas pela equipe de jornalistas do Terra 

antes de sua publicação. Se houver necessidade, dados serão adicionados e um novo 

texto será redigido de acordo com o padrão editorial do portal. As matérias levam 

sempre o crédito do colaborador e só são publicadas quando o cadastro estiver 

preenchido com todas as informações corretamente. Se necessário, o nome do autor 

pode ser mantido em sigilo. O material poderá ou não ser publicado, a exclusivo 

critério do Terra, e sem limitação de prazo. Ao enviar fotos, textos e/ou vídeo, o 

leitor estará concordando com os termos e condições presentes no cadastro e 

concede, neste ato, a possibilidade de utilização dos mesmos sem remuneração pelo 

portal. Em caso de não concordância, o colaborador não deve aceitar os termos. 

 

À primeira vista, o vc repórter em pouco difere dos canais de webjornalismo 

colaborativo dos concorrentes. Porém, uma observação mais detalhada revela uma 

preocupação em dar maior destaque às colaborações dos internautas. Ao contrário do VC no 

G1 e do Minha Notícia, que segregam o conteúdo produzido na lógica Pro-Am do restante 

dos portais, as notícias do vc repórter dividem o mesmo espaço daquelas produzidas 

exclusivamente por jornalistas profissionais do Terra. Apesar de ter uma lista de notícias 

específica, que reúne todas as publicações feitas com a participação do público, o material 

produzido pelo vc repórter é publicado na editoria relativa ao assunto tratado. Assim, uma 

matéria com imagens enviadas por um internauta de um acidente automobilístico, por 

exemplo, é publicada na editoria Trânsito, ao lado das notícias produzidas pela equipe 

editorial do portal. Dependendo da relevância e do impacto visual do material enviado pelo 

internauta, os editores de capa do Terra têm total liberdade para destacar as notícias do vc 

repórter em qualquer parte da página inicial do portal, incluindo manchete ou foto principal. 

Visualmente, um dos fatores que diferem uma notícia produzida através da 

participação dos internautas das demais do Terra é a inclusão das palavras “vc repórter:” 

antes dos títulos. Os textos não são assinados, mas recebem um parágrafo em itálico no 

rodapé identificando o interagente participante, no seguinte padrão: “O internauta Fulano de 

Tal, de Cidade X (Estado ou País Y), participou do vc repórter, canal de jornalismo 

participativo do Terra. Se você também quiser mandar fotos, textos ou vídeos, clique aqui
44

”. 

Esse padrão vale para notícias cuja publicação só foi possível graças à contribuição do 

internauta – ou seja, quando ele fornece material inédito ao portal. O canal vc repórter 
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 A instrução “clique aqui” é destacada na cor laranja e leva o internauta, caso seja clicada, à página de envio de 

material para o vc repórter.  
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também abriga a colaboração de amadores ao conteúdo já elaborado por jornalistas 

profissionais. Para esses casos – em que o internauta não fornece material inédito ao portal, 

mas disponibiliza conteúdo complementar a uma notícia, foto ou vídeo produzido pelos 

jornalistas do portal ou seus parceiros –, os títulos das notícias não fazem menção ao vc 

repórter, e o parágrafo no rodapé é alterado para um padrão alternativo, também em itálico: 

“Colaborou com esta notícia o internauta Fulano de Tal, de Cidade X (Estado ou País Y), que 

participou do vc repórter, canal de jornalismo participativo do Terra. Se você também quiser 

mandar fotos, textos ou vídeos, clique aqui
45

. 

 

 

 

FIGURA 13 – Exemplo de notícia com conteúdo inédito obtido através da participação do internauta no vc 

repórter 
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 Vale o mesmo para a instrução “clique aqui” neste padrão. O link também redireciona o internauta à página de 

envio de material para o vc repórter. A diferenciação visual entre os dois padrões nos permitirá analisar, no 

próximo capítulo, a frequência com que o internauta fornece material inédito ao portal. 
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3.3.1.1 Processos na produção de notícias 

 

Como destacado ao longo deste trabalho, todo o material enviado pelo internauta 

participante do vc repórter passa pela análise e avaliação de um ou mais jornalistas 

profissionais, que checam as informações fornecidas pelo amador e buscam, dentro do 

possível, ampliar o conteúdo com outras fontes. O material só é publicado após este trabalho 

de averiguação e da subsequente edição do texto por parte do jornalista. 

A partir da análise de documentos dirigidos tanto aos colaboradores quanto aos 

jornalistas que trabalham com o vc repórter, é possível identificar os processos cuja execução 

compete a cada um desses elementos na produção de notícias do canal de webjornalismo 

colaborativo do Terra. Foram selecionados para esta etapa do trabalho as instruções voltadas 

aos internautas para a construção da narrativa e para a obtenção de imagens
46

, o regulamento 

que rege a participação no canal
47

 e o trecho de um manual de redação do portal que trata 

sobre o vc repórter
48

. 
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 As dicas estão disponíveis em: <http://noticias.terra.com.br/vcreporter/noticias/0,,OI5353626-EI11491,00-

Dicas+vc+reporter+Terra.html>. Acesso em 15/10/2011. 
47

 Disponível em: <http://noticias.terra.com.br/vcreporter/noticias/0,,OI5199997-EI11491,00-EnvieAgora.html>. 

Acesso em 15/10/2011. 
48

 Destinado ao treinamento da equipe de jornalistas do portal para plantões de trabalho, o manual apresenta as 

noções básicas e as rotinas de cada uma das ferramentas do editorial, incluindo o vc repórter. 
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FIGURA 14 – Página de cadastro do colaborador do vc repórter 

 

A principal tarefa do internauta configurado em colaborador do vc repórter, segundo o 

regulamento que rege o canal, é fornecer “conteúdo para exploração no site Terra, em/e 

através da Internet e/ou nas Tecnologias de Plataforma Wireless, no Terra Notícias e/ou 

outros canais do portal Terra e/ou de seus parceiros”. Também cabe ao colaborador a garantia 

da titularidade dos direitos de propriedade intelectual sobre o material enviado, ou no mínimo 

o esforço “para obter dos respectivos titulares os direitos [...] do conteúdo fornecido, os 

direitos para exploração de voz, imagem e nome todos relativos ao conteúdo”. Na mesma 
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linha de defesa jurídica, o texto determina que é de responsabilidade do internauta garantir 

que “todo o material encaminhado ao Terra está de acordo com as disposições legais 

aplicáveis”. 

 

O colaborador assegura e garante que [...] o material não viola direitos de terceiros, 

incluindo, sem se limitar a, direitos autorais e direitos da personalidade; e o material 

encaminhado ao Terra não refere-se a material de divulgação ou assessoria de 

imprensa, tampouco a material publicado em outros veículos e/ou agências de 

notícias profissionais.
49

 

 

Do trecho destacado acima, depreende-se que o colaborador do vc repórter é obrigado 

a fornecer conteúdo original, sendo proibida a reprodução de material oriundo de outros 

veículos ou profissionais da mídia. O recurso a assessorias de imprensa ou agências de 

notícias é tarefa exclusiva do jornalista do portal Terra, caso se faça necessário para a 

complementação do material enviado pelo amador. 

Ainda de acordo com o regulamento, cabe exclusivamente à equipe editorial a decisão 

de publicar ou não o material, a seu critério e sem limitação de prazo. Os jornalistas do portal 

também são responsáveis por verificar se o conteúdo enviado atenta “contra a ordem pública, 

a moral e os bons costumes” ou infrinja a legislação. Com a aceitação do colaborador, a 

equipe editorial tem plena liberdade para editar e utilizar o material à sua vontade, podendo 

ser usado “em associação com outros textos, títulos, documentos, gráficos e demais materiais 

de propriedade do Terra”. 

Nas orientações direcionadas ao colaborador na página do vc repórter
50

, o Terra 

esclarece que 

 

as informações, fotos, vídeos e/ou áudios recebidos serão analisados pela equipe 

editorial do Terra e, caso sejam escolhidos para publicação, um de nossos editores 

irá confirmar os dados do material enviado. Caso não esteja cadastrado, você 

[colaborador] será orientado sobre o procedimento. 

 

Assim, fica claro que o jornalista deve entrar em contato com o internauta para 

confirmar a veracidade dos fatos noticiados. O internauta, por sua vez, é estimulado a fornecer 

um relato mais detalhado do acontecimento ao profissional do Terra, indicando, se possível, 

outras fontes de informação. 
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 <http://noticias.terra.com.br/vcreporter/noticias/0,,OI5199997-EI11491,00-EnvieAgora.html>. Acesso em 

15/10/2011. 
50

 Orientações disponíveis no seguinte endereço: <http://noticias.terra.com.br/vcreporter/noticias/0,,OI5358683-

EI11491,00-Como+participar+vc+reporter+Terra.html>. Acesso em 15/10/2011 
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FIGURA 15 – Orientações dirigidas ao colaborador do vc repórter referentes à produção de textos e fotos 

 

O internauta tem à sua disposição na página do vc repórter tutoriais sobre o envio de 

mensagens multimídia em celulares
51

, envio
52

 e redimensionamento
53

 de imagens digitais e 

envio de áudios e vídeos
54

. A riqueza de detalhes nas instruções de como captar imagens de 

qualidade e de apelo jornalístico (Ex.: “Tome cuidado com ambientes escuros. Sem a 

iluminação adequada, a qualidade do vídeo poderá ficar comprometida”; “Não deixe de captar 

imagens adicionais. O material pode ser útil durante a edição”; “Evite movimentos bruscos 

com a câmera. Mudanças muito rápidas causam incômodo no espectador”; “Caso o foco seja 

                                                 
51

 Disponível em: <http://noticias.terra.com.br/vcreporter/noticias/0,,OI5358713-EI11491,00-

Como+enviar+pelo+celular+vc+reporter+Terra.html>. Acesso em 15/10/2011. 
52 Disponível em : <http://noticias.terra.com.br/vcreporter/noticias/0,,OI5354151-EI11491,00-

Como+enviar+fotos+digitais+vc+reporter+Terra.html>. Acesso em 15/10/2011. 
53

 Disponível em: <http://tecnologia.terra.com.br/interna/0,,OI851127-EI4804,00.html>. Acesso em 15/10/2011. 
54

 Disponível em: <http://noticias.terra.com.br/vcreporter/noticias/0,,OI5358730-EI11491,00-

Como+enviar+videos+vc+reporter+Terra.html>. Acesso em 15/10/2011. 
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um objeto que esteja além de 5 m, o uso do flash não produzirá efeito na foto”), indica uma 

predisposição do internauta como fonte de material audiovisual para o portal. Mesmo que 

sejam fornecidas dicas de redação jornalística aos internautas (Ex.: “Procure responder às 

perguntas „quem‟ ou „o quê?‟, „quando?‟, „onde?‟, „como?‟, „por quê?‟ em seu texto”), são as 

fotografias e vídeos digitais os protagonistas do vc repórter. 

 

 

 

FIGURA 16 – Orientações dirigidas ao colaborador do vc repórter referentes à produção de vídeos e ao 

manuseio de celulares com câmera 

 

Essa posição é reforçada quando se analisa o trecho do manual de redação voltado aos 

jornalistas que trata sobre o vc repórter. De acordo com o texto, o conteúdo enviado deve ser 

avaliado quanto à: a) relevância como notícia; b) origem do material; c) qualidade de fotos. 

Ao mesmo tempo em que estimula o internauta a produzir imagens cada vez melhores, o 
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portal sugere que o jornalista desconfie sempre de materiais que fujam ao padrão de qualidade 

da produção amadora. De acordo com o manual, 

 

[...] as informações que chegam devem ser encaradas como todas as outras que 

recebemos: com desconfiança. É preciso checar, sempre. É necessário fazer contato 

telefônico com o colaborador para conferir os dados do cadastro e checar as 

informações enviadas, assim como colher informações adicionais. Muitas vezes eles 

deixam de fora da descrição da notícia pontos importantes para a checagem e 

apuração. 

 

Mais uma vez, reforça-se aqui a ideia de que o jornalista deve fazer todo o trabalho de 

apuração, mesmo que o internauta já o tenha feito. Esta prática, além de garantir a veracidade 

da informação e consequente credibilidade do canal, coloca o colaborador em um papel 

secundário dentro da produção da notícia. 

Feitas essas observações, conclui-se que ao colaborador do vc repórter compete: o 

fornecimento de material original, que seja inédito ou complementar ao conteúdo já existente 

no portal; a indicação das informações preliminares para a posterior checagem do jornalista, 

bem como o relato pessoal do ocorrido caso seja solicitado pelo profissional; a garantia de que 

o material enviado não fere a legislação; e, por fim, a busca por imagens (foto ou vídeo) e 

áudios da melhor qualidade possível. 

Ao jornalista, por sua vez, cabe: avaliar o material enviado pelo colaborador quanto a 

sua relevância, originalidade e qualidade das imagens; entrar em contato com o colaborador 

para checar a veracidade das informações fornecidas e/ou obter dados complementares; 

buscar o relato de outras fontes que confirmem o(s) fato(s) narrado(s); editar o material 

enviado a seu critério; e, finalmente, redigir e publicar o texto, identificando o colaborador. 

Concluída esta etapa, podemos seguir até o capítulo 4, em que verificaremos de que 

forma os processos aqui apresentados se manifestam em uma amostra de 43 notícias 

publicadas através do canal vc repórter. 
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4 PRO-AM NO PORTAL TERRA 

 

O presente capítulo tem como objetivo comprovar as conclusões obtidas através da 

análise dos documentos voltados aos jornalistas e aos colaboradores do vc repórter, com 

indicações das responsabilidades com relação aos processos na produção de conteúdo. Para 

tanto, uma amostra de 43 notícias publicadas em uma semana simulada – de um período de 56 

dias – foi exposta a um estudo descritivo. Tal metodologia se mostrou a mais aplicada para 

atingir os objetivos propostos neste trabalho, de forma a identificar as fontes das informações 

no conteúdo publicado no canal de jornalismo colaborativo do portal Terra e, assim, 

determinar qual indivíduo (jornalista ou internauta) buscou tais fontes. 

Inicialmente, será apresentada a metodologia empregada, assim como a amostra 

recolhida. Em seguida, serão expostos o conjunto de dados obtidos e, por fim, as conclusões 

obtidas a partir da análise. 

 

4.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Optou-se pelo estudo descritivo por este possibilitar uma abordagem qualitativa da 

amostra coletada. Nosso foco está na possibilidade de detectar as responsabilidades que 

cabem a cada um dos envolvidos na produção de notícias do vc repórter. A estrutura de nossa 

análise será detalhada nos parágrafos seguintes. 

O corpus diz respeito a todas as notícias publicadas no canal vc repórter em uma 

semana simulada
55

 entre os dias 4 de setembro e 22 de outubro, totalizando 43 matérias. O 

critério da semana simulada foi o escolhido por abranger um espaço de tempo maior, diluindo 

o impacto de acontecimentos de grande repercussão – por exemplo, a Oktoberfest de 

Blumenau (SC), evento anual que motiva um grande número de contribuições de internautas 

ao Terra – na amostra colhida. 

A amostra foi submetida à identificação das fontes das informações, tomando como 

base os conceitos de Machado (2002) e Charaudeau (2007). O primeiro classifica as fontes 

entre oficiais, oficiosas e independentes: 

 

                                                 
55

 Na semana simulada, toma-se como referência sete dias em um período de sete semanas, de forma que, em 
cada semana, um dia é analisado. Por exemplo, na primeira semana, são analisadas as notícias publicadas no 
domingo; na segunda semana, aquelas produzidas na segunda-feira, e assim sucessivamente, até que se tenha 
uma amostra de domingo a sábado. 
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Fontes oficiais são mantidas pelo Estado, por empresas e organizações como 

sindicatos ou associações. Fontes oficiosas são aquelas relacionadas de forma direta 

com uma instituição ou personalidade, mas sem poder formal de representação. 

Fontes independentes são aquelas sem vínculos diretos com o caso tratado. 

(MACHADO, 2002, p. 5) 

 

Charaudeau (2007), por sua vez, amplia a classificação de Machado (2002), propondo 

a divisão das fontes entre internas e externas às mídias: 

 

As fontes podem ser identificadas, primeiramente, por sua relação com o mundo das 

mídias: internas ou externas. As fontes internas às mídias são classificadas em 

relação aos organismos de informação: internas aos organismos de informação ou 

externas a eles. As fontes externas às mídias, enfim, são classificadas segundo seu 

caráter institucional ou não. (CHARAUDEAU, 2007, p. 147-148) 

 

As fontes externas às mídias, segundo o autor francês, abarcam o conceito que 

Machado (2002) propõe, sendo que as fontes oficiais (Estado, empresas, organizações, 

assessorias de imprensa) e oficiosas (funcionários de empresas sem cargo de chefia, membros 

de grupos sem papel representativo) se enquadram no grupo das fontes externas à mídia de 

caráter institucional, enquanto as fontes independentes (testemunhas ou especialistas) são 

fontes externas às mídias de natureza não institucional. As fontes internas aos organismos de 

informação, por sua vez, são repórteres, correspondentes, enviados especiais e arquivos 

próprios da empresa jornalística. Por fim, as fontes externas aos organismos de informação 

são agências de notícias, indústrias de serviço e outras mídias. 

Para fins deste trabalho, as fontes de informação foram categorizadas em quatro tipos: 

internas às mídias (abarcando tanto a produção de repórteres e correspondentes quanto de 

agências de notícias), oficiais, oficiosas e independentes. Esta pesquisa parte do pressuposto 

de que tanto as fontes internas às mídias (correspondentes e agências de notícias, 

principalmente) quanto as fontes oficiais são acessadas exclusivamente pelo jornalista do 

portal. Pela observação do conteúdo produzido pelo vc repórter e pela leitura dos manuais 

voltados ao internauta e ao jornalista do portal, presume-se que o colaborador do canal tende a 

recorrer a fontes próximas ao acontecimento. Isso quando não se configura, ele próprio, em 

fonte de informação. Assim, determinamos que as fontes que podem ser acessadas pelo 

internauta são as oficiosas e independentes. 
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A partir de um primeiro momento em que são coletados dados quantitativos a respeito 

de quatro aspectos – participação ou colaboração do internauta
56

; presença de foto ou vídeo; 

tipos de fontes acessadas; assuntos centrais das notícias –, é feita uma análise qualitativa das 

informações levantadas, objetivando a detecção da participação do profissional e do amador 

na produção das notícias. 

 

4.2 ANÁLISE DAS NOTÍCIAS DO VC REPÓRTER 

 

Como repetido ao longo dos capítulos anteriores deste trabalho, foram analisadas 43 

notícias publicadas em uma semana simulada entre os dias 4 de setembro e 22 de outubro de 

2011. Na primeira semana, foram analisadas todas as matérias produzidas no domingo 

(04/09), totalizando 3 notícias; na segunda semana, tomou-se como referência as matérias 

publicadas na segunda-feira (12/09), totalizando 8 notícias; na terceira semana, as matérias de 

terça-feira (20/09) totalizaram 9 notícias; na quarta semana, foram analisadas 9 notícias 

publicadas na quarta-feira (28/09); na quinta semana, 7 notícias publicadas na quinta-feira 

(06/10); na sexta semana, 6 notícias publicadas na sexta-feira (14/10); e, finalmente, na sétima 

semana, 1 notícia publicada no sábado (22/10). 

Das 43 notícias analisadas, 9 (20,9%) foram descartadas por desobediência ao 

regulamento que rege a participação no vc repórter: três por se tratarem de material oriundo 

de assessorias de imprensa (notícia 7, de 12 de setembro; notícia 13, de 20 de setembro; 

notícia 32, de 6 de outubro) e seis pelo fato de os internautas serem jornalistas ou fotógrafos 

profissionais (notícia 16, de 20 de setembro; notícias 22 e 25, de 28 de setembro; notícias 30 e 

34, de 6 de outubro; notícia 40, de 14 de outubro). 
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 Seguindo a diferenciação apresentada no capítulo 3, o internauta participa do vc repórter quando fornece 

conteúdo inédito ao portal e colabora quando agrega material complementar ao conteúdo produzido pelos 

jornalistas do portal. 
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TITULO DATA VÁLIDA DESCARTADA

1 vc repórter: observação de baleias atrai turistas na Bahia 04/set X

2 vc repórter: começa construção de obra de Niemeyer no Pará 04/set X

3 Candidatas a Miss Universo animam noite de domingo com samba 04/set X

4 SP: ônibus pega fogo na avenida 23 de maio 12/set X

5 BB vai agilizar liberação de recursos para SC, diz Vaccarezza 12/set X

6 vc repórter: bombeiros prometem manifestação para terça no Rio 12/set X

7 vc repórter: André Marques ataca de DJ em boate de SP 12/set X

8 vc repórter: corpo de adolescente é encontrado em rio de SP 12/set X

9 vc repórter: acidente deixa um morto e três feridos em SP 12/set X

10 vc repórter: tumultos marcam eleições do Coren em São Paulo 12/set X

11 vc repórter: dupla Jorge e Mateus anima rodeio de Limeira 12/set X

12 Com churrasco e trova, gaúchos celebram tradição em acampamento 20/set X

13 vc repórter: PF apreende 60 kg de maconha na BR-360, no RS 20/set X

14 vc repórter: associação lança abaixo-assinado contra Ricardo Teixeira 20/set X

15 vc repórter: em alerta para diabetes, grupo faz flash mob em SP 20/set X

16 vc repórter: seca deixa 63 cidades em situação de emergência na BA 20/set X

17 vc repórter: bancários distribuem bananas em protesto em SC 20/set X

18 vc repórter: Juizado é fechado para desratização em Limeira 20/set X

19 Protesto contra corrupção reúne milhares no centro do Rio 20/set X

20 vc repórter: ótica é assaltada em shopping na zona leste de SP 20/set X

21 Família de 5 membros é arrastada por enchente na Tailândia 28/set X

22 vc repórter: médicos não cumprem horário em presídios de SP, diz MPF 28/set X

23 vc repórter: vereador atropela manifestante no interior de SP 28/set X

24 PM aposentado é baleado e mata assaltante de banco em SP 28/set X

25 vc repórter: Ipem realiza operação 'Dia das Crianças' em SP 28/set X

26 vc repórter: ingressos para show do Hanson em SP estão esgotados 28/set X

27 vc repórter: ex-detento é assassinado a tiros no interior da BA 28/set X

28 vc repórter: fogo em pneus leva fumaça ao céu de Porto Alegre 28/set X

29 vc repórter: internauta flagra infração de trânsito em SP 28/set X

30 vc repórter: Iporá realiza caminhada contra o câncer de mama 06/out X

31 vc repórter: caminhão tomba e é saqueado em Minas Gerais 06/out X

32 vc repórter: servidores do Judiciário cobram reajuste salarial no DF 06/out X

33 vc repórter: Internacional de Limeira celebra 98 anos de fundação 06/out X

34 vc repórter: shoppings de GO podem ter estacionamentos gratuitos 06/out X

35 vc repórter: acidente de trânsito deixa duas vítimas em SP 06/out X

36 vc repórter: taxista dá marcha à ré e destrói farmácia em SP 06/out X

37 vc repórter: Palmeiras vence e fica perto da vaga no Torneio Touchdown 14/out X

38 vc repórter: comerciantes reclamam de fim de tradição do caruru na BA 14/out X

39 vc repórter: cariocas participam de marcha contra corrupção 14/out X

40 vc repórter: pólo industrial, Cubatão também é opção de ecoturismo 14/out X

41 vc repórter: previsão é de chuva para o fim de semana em SP 14/out X

42 vc repórter: acidente de trânsito deixa bairro de Santos sem energia 14/out X

43 SP: estudantes veem prova do Enem fácil, mas com 'pegadinhas' 22/out X

34 9

79,1% 20,9%

TOTAL

PERCENTUAL  

 

Tabela 1 – Relação das notícias colhidas na amostra 

 

4.2.1 Colaboração ou participação do internauta 

 

Dentre as 34 notícias que foram validadas para esta análise, 26 (76,5%) foram fruto da 

participação do internauta, enquanto em outras 8 (23,5%) o internauta colaborou com 

conteúdo já produzido por jornalistas profissionais. Das 26 notícias em que o internauta 

forneceu conteúdo inédito, 15 (57,7%) apresentavam foto e 11 (42,3%) não apresentavam. Já 

nas notícias complementadas pelos amadores, a presença de imagens foi uma constante: todas 

as 8 (100%) matérias continham pelo menos uma foto enviada por internautas. 
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COLABORAÇÃO 8 23,5%

PARTICIPAÇÃO 26 76,5%

TOTAL 34 100,0%

NOTÍCIAS

 

 

Tabela 2 – Classificação das notícias analisadas quanto à natureza da contribuição do internauta 

 

4.2.2 Presença de foto ou vídeo 

 

Do total de 34 notícias restantes, 23 (67,6%) apresentavam uma ou mais fotos 

produzidas pelo internauta colaborador do vc repórter. As outras 11 notícias (32,3%) não 

continham qualquer elemento audiovisual
57

. Nenhuma das notícias analisadas apresentava 

vídeos relacionados ou direcionados através de links. 

Das 8 notícias em que o internauta complementou conteúdo já produzido por 

jornalistas, em 4 (50%) a fotografia produzida pelo colaborador aparece como imagem 

ilustrativa da notícia, enquanto nas outras 4 ocasiões (50%) a(s) imagem(ns) está(ão) apenas 

incluída(s) em galerias de fotos. Já nas 15 notícias com foto, oriundas de material inédito 

fornecido pelo internauta, todas (100%) eram ilustradas por imagens produzidas pelo 

colaborador. 

 

COLABORAÇÃO 8 8 100,0% 0 0,0% 4 50,0% 4 50,0% 0 0,0% 8 100,0%

PARTICIPAÇÃO 26 15 57,7% 11 42,3% 15 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 26 100,0%

TOTAL 34 23 67,6% 11 32,4% 19 82,6% 4 17,4% 0 0,0% 34 100,0%

SIM NÃO

VÍDEOUSO DA FOTO
UNIVERSO

SIM

FOTO

NÃO ILUSTRATIVA GALERIA

 

 

Tabela 3 – Classificação das notícias quanto à presença de foto ou vídeo 

 

4.2.3 Tipos de fontes  

 

Com relação aos tipos de fontes de informação detectados nas 34 notícias, as fontes 

oficiais demonstraram grande protagonismo em relação às demais, se fazendo presentes em 

33 matérias (97%), sendo que 19 notícias (55,9%) são baseadas exclusivamente neste tipo de 

fonte. As fontes oficiosas, por sua vez, aparecem em 4 notícias (11,7%), enquanto as 
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 Apesar de ser ilustrada por uma fotografia do grupo musical Hanson, a notícia 26 (“vc repórter: ingressos para 

show do Hanson em SP estão esgotados”, de 28 de setembro, foi incluída no grupo de matérias sem conteúdo 

audiovisual, já que a fotografia em questão não foi produzida pelo internauta. O mesmo ocorreu com a notícia 2 

(“vc repórter: começa construção de obra de Niemeyer no Pará”, de 4 de setembro). 
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independentes, em 6 (17,6%) das 34 validadas para a análise. Outras 7 notícias (20,6%) 

apresentavam informações obtidas através de fontes internas às mídias. 

 

UNIVERSO

COLABORAÇÃO 8 6 75,0% 8 100,0% 1 12,5% 2 25,0%

PARTICIPAÇÃO 26 1 3,8% 25 96,2% 3 11,5% 4 15,4%

TOTAL 34 7 20,6% 33 97,1% 4 11,8% 6 17,6%

INTERNAS OFICIAIS INDEPENDENTESOFICIOSAS

 

 

Tabela 4 – Classificação das notícias quanto aos tipos de fontes de informação consultadas 

 

Todas as 8 notícias identificadas pela colaboração do internauta ao conteúdo já 

produzido por jornalistas continham informações creditadas a fontes oficiais (100%). Em 6 

delas (75%), identificou-se a presença de fontes internas às mídias. As fontes oficiosas e 

independentes, por sua vez, apareceram em 1 (12,5%) e 2 (25%) notícias, respectivamente. A 

análise permitiu concluir, entretanto, que nenhuma dessas fontes foi acessada pelo internauta. 

Das 26 notícias caracterizadas pela participação do internauta, fornecendo conteúdo 

inédito ao portal, 25 (96,1%) continham informações oriundas de fontes oficiais. As fontes 

internas foram identificadas em apenas 1 (3,8%) das notícias. As fontes oficiosas, por sua vez, 

foram citadas explícita ou implicitamente em 3 (11,5%) matérias, enquanto as fontes 

independentes apareceram em 4 notícias (15,4%). 

Analisando a presença das fontes oficiosas, detectamos que em todas as ocasiões a 

fonte citada era o próprio internauta participante do vc repórter. Entre as 4 notícias com 

informações fornecidas por fontes independentes, em 2 (50%) ou 3 (75%) a fonte era o 

próprio internauta, enquanto em 1 (25%) ou 2 (50%), a fonte foi entrevistada pelo amador
58

. 

 

OFICIOSAS INDEPENDENTES

RELATO PESSOAL 3 2 ou 3

ENTREVISTA 0 1 ou 2

TOTAL 3 4  

 

Tabela 5 – Classificação das notícias quanto à relação do internauta com as fontes 

 

4.2.4 Assuntos centrais das notícias 
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 A variação dos dados se deve a dúvidas quanto à participação do internauta na notícia 27 (“vc repórter: ex-

detento é assassinado a tiros no interior da BA”, publicada no dia 28 de setembro). A notícia em questão cita 

moradores do bairro Planaltino, em Capim Grosso (BA), que testemunharam o assassinato de um jovem. Como o 

internauta participante do vc repórter preferiu não se identificar, constando apenas as iniciais J.A.S. no texto, não 

é possível determinar se ele entrevistou os moradores ou se ele próprio é uma das testemunhas. A notícia na 

íntegra pode ser vista em Anexos. 
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Com relação aos assuntos centrais das notícias, três categorias despontaram em relação 

às demais na amostra colhida. Das 34 notícias analisadas, 8 (23,5%) tratavam sobre acidentes 

e incêndios, mesmo índice observado da categoria protestos, manifestações e tumultos. Seis 

notícias (17,6%) falavam sobre crimes, mortes e flagrantes, enquanto 3 (8,8%) abordavam 

temas referentes ao tempo e intempéries climáticas. Os assuntos relativos a música, esportes e 

comportamento foram abordados em 2 notícias (5,9%) cada um. A categoria outros abrange 

os temas relativos a animais, eventos, educação e inusitado, que, somados, apareceram em 5 

notícias (14,7%). 

Entre as 26 notícias em que o internauta foi identificado como participante – e, 

portanto, foi o responsável por indicar o assunto abordado –, 7 (26,9%) abordavam temas 

relativos a acidentes ou incêndios, mesma freqüência verificada nos temas referentes a 

protestos, manifestações e tumultos. A categoria crimes, mortes e flagrantes apareceu em 5 

notícias (19,2%), enquanto as categorias música e esportes foram os assuntos centrais de 2 

notícias (7,7%) cada uma. Apenas 1 notícias (3,8%) abordou assuntos relacionados a tempo e 

intempéries climáticas. A categoria outros se fez presente em 3 notícias analisadas (11,5%). 

 

UNIVERSO

8 1 12,5% 1 12,5% 1 12,5% 2 25,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 12,5% 2 25,0%

26 7 26,9% 7 26,9% 5 19,2% 1 3,8% 2 7,7% 2 7,7% 1 3,8% 3 11,5%

34 8 23,5% 8 23,5% 6 17,6% 3 8,8% 2 5,9% 2 5,9% 2 5,9% 5 14,7%

COMPORT. OUTROSTEMPO

COLABORAÇÃO

PARTICIPAÇÃO

TOTAL

PROT., MANIF. 

E TUMULTOS

CRIMES, 

MORTES E 

FLAG.

MÚSICA ESPORTES
ACID. E 

INCÊNDIOS

 

 

Tabela 6 – Classificação das notícias quanto aos seus assuntos centrais 

 

4.3 REFLEXÕES A PARTIR DA ANÁLISE 

 

A partir do cruzamento dos dados expostos anteriormente, é possível traçar um padrão 

de comportamento do internauta que participa (fornecendo conteúdo inédito) ou colabora 

(fornecendo conteúdo complementar a algo já noticiado) com o vc repórter. A principal 

contribuição dos internautas detectada na amostra é a indicação de fatos novos (semelhante a 

um trabalho de pauta jornalística), presente em 26 das 34 notícias analisadas (76,5%). Em 

seguida, aparece o fornecimento gratuito de fotos, identificado em 23 notícias (67,6%). O 

relato pessoal dos acontecimentos foi feito em 5 (14,7%) ou 6 (17,6%) notícias. Por fim, os 

internautas entrevistaram fontes independentes em 1 (2,9%) ou 2 (5,9%) ocasiões. 
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Variação de dados se deve a dúvidas quanto à participação do internauta na notícia 27 (ver 4.2.3)

 

 

Figura 17 – Gráfico da participação do internauta do vc repórter na amostra colhida 

 

Ao jornalista, por sua vez, coube editar o material fornecido pelo internauta, redigir e 

publicar as notícias, devidamente creditadas ao colaborador, processos que se fizeram 

presentes em todas as 34 notícias analisadas. A tarefa de confirmar com fontes oficiais ou 

internas às mídias as informações fornecidas pelo internauta também foi detectada em todas 

as 26 notícias em que o amador foi classificado como participante (conteúdo inédito). O 

cumprimento do processo de avaliação do material enviado quanto à sua originalidade foi 

prejudicado pela presença de conteúdo produzido por profissionais, de forma que 9 das 43 

notícias do corpus (20,9%) não cumpriam os requisitos para publicação no canal e, ainda 

assim, foram veiculadas. Por último, a oportunidade de buscar mais informações com o 

internauta foi pouco aproveitada pelo jornalista, já que em apenas 7 das 34 notícias validadas 

(20,6%) foi dada ao internauta a possibilidade de fazer um relato pessoal ou entrevistar uma 

fonte independente. 
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Figura 18 – Gráfico da participação do jornalista do vc repórter na amostra colhida 

 

Sobre o elevado número de notícias que descumpriram o regulamento do vc repórter, 

cabe destacar que isso ocorre não só devido à desatenção ou falta de apuração do jornalista, 

mas também ao fato de que muitos profissionais enxergam em iniciativas como o vc repórter 

a possibilidade de promover o seu trabalho sem o vínculo empregatício. Em outros casos, 

como o do envio de materiais oriundos de assessorias de imprensa, não se trata de uma 

tentativa deliberada de burlar as regras do canal por parte do colaborador. Na maioria das 

vezes, o assessor de imprensa envia o material ao vc repórter por desconhecer outras formas 

de entrar em contato com a equipe editorial do Terra e, consequentemente, de ver o seu 

conteúdo divulgado. A inexistência de um link na página inicial do portal específico para o 

envio de materiais de divulgação reforça essa hipótese. 

Apesar dessa ressalva, a grande incidência de casos que ferem as regras de uso do vc 

repórter obriga os jornalistas do portal a redobrarem sua atenção quanto à origem do material 

recebido. Os dados pessoais fornecidos pelo internauta (nome, e-mail e telefone para contato) 

são suficientes para se verificar a procedência das informações disponibilizadas e a profissão 
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do colaborador. Caso não se tome qualquer medida para minimizar ocorrências deste tipo, 

corre-se o risco de ver o canal de webjornalismo colaborativo perder o seu propósito. 

A respeito dos assuntos abordados nas notícias em que o internauta indica um fato 

novo, deve se ressaltar a predileção por temas de grande impacto no cotidiano do internauta. 

Tanto acidentes quanto protestos e fenômenos climáticos têm em comum o fato de que são 

eventos de fácil identificação como notícia. A jornalista Erin Mizuta, ex-editora do vc 

repórter, já havia identificado este padrão no seu dia-a-dia, como relatou em entrevista a 

Madureira (2010): 

 

A maioria são notícias do cotidiano, fatos que afetam diretamente o leitor. São fatos 

fáceis de serem distinguidos como notícia: acidentes de trânsito, buracos e 

problemas em ruas ou estradas, alagamentos e árvores caídas são bem frequentes. 

Fatos relacionados a chuvas e demais fenômenos climáticos são sempre assunto. 

Manifestações também contam sempre com registros de colaboradores. (MIZUTA 

apud MADUREIRA, 2010, p.73) 

 

É importante salientar também a ausência de temas como política, ciência e economia 

na amostra analisada. Também não há a presença de qualquer evidência de trabalho 

investigativo nas notícias, limitadas ao relato testemunhal dos acontecimentos. 

Outro dado que chama a atenção é o que revela que nas notícias em que o internauta é 

identificado como colaborador (fornecendo conteúdo complementar a algo já noticiado), a 

única contribuição por parte do amador é o fornecimento de fotos. Nenhuma das intervenções 

do internauta resultou em agregação de informações textuais. Fica claro, assim, o que se 

espera, prioritariamente, do colaborador do vc repórter: acima de tudo, informações novas, 

mas, na ausência dessas, ao menos imagens que ilustrem os fatos narrados pelos jornalistas. 

Para finalizar, cabe uma observação relativa não só aos objetivos propostos neste 

trabalho, mas ao próprio estudo da multimidialidade da Web: nenhuma das 43 notícias 

analisadas (mesmo aquelas que foram descartadas por desrespeitarem o regulamento do vc 

repórter) oferecia a possibilidade de conteúdo em vídeo. Em um contexto de popularização e 

miniaturização de câmeras digitais, é interessante questionar os motivos pelos quais as fotos 

são um recurso comum em notícias produzidas com a colaboração de internautas, mas os 

vídeos, não. Pode-se alegar que as redes de banda larga, apesar de estarem em constante 

expansão, ainda beneficiam apenas uma minoria da população brasileira. Assim, para a 

grande maioria dos internautas, a transferência de um arquivo de grande porte, como é o caso 

de vídeos digitais, pode demorar vários minutos, desencorajando o seu envio. Outro possível 

motivo reside no fato de que a fotografia era uma tecnologia popular antes mesmo da 
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digitalização das máquinas fotográficas, ao contrário do vídeo, já que as câmeras analógicas 

tinham um custo elevado e, portanto, eram acessíveis apenas a pequena parcela da população. 

Com a digitalização e convergência das tecnologias em um único aparelho, entretanto, a 

tendência é de que essa diferença de postura com relação à fotografia e ao vídeo diminua. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho partiu da hipótese de que o internauta que colabora com o canal vc 

repórter e o jornalista que trabalha no Terra têm papéis distintos na produção da notícia. De 

acordo com esta mesma hipótese, o internauta não participaria genuinamente da apuração das 

informações, assumindo um papel de fonte secundária da notícia, de testemunha do ocorrido. 

Na maioria das vezes, ele seria apenas o fornecedor de fotos e vídeos gratuitos para ilustração 

de notícias redigidas pelos jornalistas profissionais do portal. 

O objetivo principal deste trabalho era, portanto, identificar a contribuição do 

internauta e do jornalista profissional na produção de notícias no canal de jornalismo 

colaborativo vc repórter. Os objetivos específicos incluíam expor, com dados estatísticos, a 

frequência com que o internauta contribui com material inédito para o portal ou apenas agrega 

informações, na forma de texto, foto ou vídeo, a uma notícia já apurada e publicada por 

jornalistas. Também foram propostas a apresentação e a discussão dos processos executados 

por profissionais e amadores na produção de notícias do vc repórter, através da análise das 

orientações dadas pelo Terra aos seus jornalistas e internautas quanto à publicação do 

conteúdo do canal. 

Para atingir tais objetivos, foram selecionadas todas as notícias publicadas no canal vc 

repórter em uma semana simulada no período de 4 de setembro a 22 de outubro de 2011 – 

sendo que, na primeira semana, foram analisadas as notícias publicadas no domingo; na 

segunda semana, aquelas publicadas na segunda-feira, e assim sucessivamente, até a sétima 

semana –, totalizando um corpus de 43 notícias. Todas foram submetidas a análise descritiva, 

de forma a identificar as fontes das informações incluídas nas matérias e, assim, aferir o grau 

de participação do internauta e do jornalista. Paralelamente a isso, foi feita uma análise do 

manual de redação do vc repórter, assim como do regulamento que rege o seu funcionamento 

e das orientações que o portal faz aos internautas participantes. 

A pesquisa foi dividida em três partes. Na primeira, começamos com um esboço 

teórico dos principais conceitos de webjornalismo, baseados nas obras de Mielniczuk (2003), 

Landow (1997) e Primo (2003). Após a definição da terminologia empregada, expusemos a 

classificação feita por Mielniczuk (2003) das iniciativas de jornalismo na Web quanto ao 

formato de apresentação do conteúdo (produtos de primeira, segunda e terceira gerações). Em 

seguida, abordamos os seis elementos do webjornalismo propostos pela autora: interatividade, 

customização do conteúdo (ou personalização), multimidialidade (convergência), memória, 

instantaneidade (atualização contínua) e hipertextualidade. 
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Ainda no capítulo teórico, apresentamos as teorias da cauda longa e do movimento 

Pro-Am, de Anderson (2006), que propiciaram uma exposição sobre as práticas de 

webjornalismo colaborativo. A teoria da cauda longa aponta que a cultura e a economia 

contemporâneas estão em um processo de afastamento crescente do foco em produtos de 

tendência dominante (hits), avançando em direção aos mercados de nicho. Aplicada ao 

jornalismo, esta teoria reflete a tendência de investimento em formas alternativas de produção 

de conteúdo. O movimento Pro-Am, por sua vez, é classificado pelo trabalho conjunto de 

profissionais e amadores, incluindo aí as iniciativas de webjornalismo colaborativo. 

No capítulo seguinte, foi apresentado o contexto atual dos grandes portais brasileiros, 

seguido de uma explanação sobre os canais de webjornalismo colaborativo de cada um. Nesta 

parte, demos enfoque específico ao portal Terra e ao vc repórter, escolhidos para a análise. 

Foi feito um breve resgate histórico da empresa e de sua respectiva ferramenta de 

webjornalismo colaborativo. No mesmo capítulo, analisamos o manual de redação do vc 

repórter (direcionado aos jornalistas do portal), das dicas de construção dos textos 

(direcionadas aos internautas) e do regulamento que rege a participação no canal, com o 

objetivo de identificar os processos cuja execução compete ao jornalista ou ao amador na 

produção de notícias do vc repórter. 

A partir da análise dos documentos, concluiu-se que ao colaborador do vc repórter 

compete: o fornecimento de material original, que seja inédito ou complementar ao conteúdo 

já existente no portal; a indicação das informações preliminares para a posterior checagem do 

jornalista, bem como o relato pessoal do ocorrido caso seja solicitado pelo profissional; a 

garantia de que o material enviado não fere a legislação; e, por fim, a busca por imagens (foto 

ou vídeo) e áudios da melhor qualidade possível. 

Ao jornalista, por sua vez, cabe: avaliar o material enviado pelo colaborador quanto a 

sua relevância, originalidade e qualidade das imagens; entrar em contato com o colaborador 

para checar a veracidade das informações fornecidas e/ou obter dados complementares; 

buscar o relato de outras fontes que confirmem o(s) fato(s) narrado(s); editar o material 

enviado a seu critério; e, finalmente, redigir e publicar o texto, identificando o colaborador. 

A terceira parte, por fim, consistiu na análise das notícias coletadas pela pesquisa. 

Inicialmente, foram apresentadas a amostra recolhida e a metodologia empregada. Optou-se 

neste trabalho pela estudo descritivo para identificar as fontes de informação consultadas nas 

notícias analisadas e, assim, aferir quais fontes foram contatadas pelo jornalistas e quais se 

manifestaram através do internauta. 
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Para tanto, recorremos ao conceito de Charaudeau (2007) referente à classificação das 

fontes de informação, ampliando a divisão proposta por Machado (2002). Assim, inicialmente 

dividimos as fontes por sua relação com as mídias (internas ou externas). As fontes internas às 

mídias divididas em internas ou externas aos organismos de informação. Nas primeiras, estão 

incluídos os repórteres, correspondentes, enviados especiais e arquivos próprios da empresa 

jornalística, enquanto as fontes externas aos organismos de informação são as agências de 

notícias, indústrias de serviço e outras mídias. 

Já as fontes externas às mídias são definidas pela sua natureza institucional (fontes 

oficiais, mantidas pelo Estado, por empresas ou organizações; fontes oficiosas, relacionadas 

de forma direta com a instituição, mas sem poder de representação) ou não (fontes 

independentes, testemunhas ou especialistas sem vínculos diretos com o fato relatado). 

Para fins deste trabalho, as fontes de informação foram categorizadas em quatro tipos: 

internas às mídias (abarcando tanto a produção de repórteres quanto de agências de notícias), 

oficiais, oficiosas e independentes. Partiu-se do pressuposto de que tanto as fontes internas às 

mídias quanto as fontes oficiais são acessadas exclusivamente pelo jornalista do portal. Pela 

observação do conteúdo produzido pelo vc repórter e pela leitura dos manuais voltados ao 

internauta e ao jornalista do portal, presumiu-se que o colaborador do canal tende a recorrer a 

fontes próximas ao acontecimento. Isso quando não se configura, ele próprio, em fonte de 

informação. Assim, determinamos que as fontes que podem ser acessadas pelo internauta são 

as oficiosas e independentes. 

Nove das 43 notícias analisadas tiveram de ser descartadas por não estarem de acordo 

com o regulamento que rege a participação no vc repórter (material produzido por jornalistas 

profissionais ou assessoria de imprensa). A partir do cruzamento de dados quantitativos 

oriundos da análise das notícias, foi possível chegar às conclusões deste trabalho. A principal 

contribuição dos internautas detectada na amostra é a indicação de fatos novos (semelhante a 

um trabalho de pauta jornalística), presente em 26 das 34 notícias analisadas (76,5%). Em 

seguida, aparece o fornecimento gratuito de fotos, identificado em 23 notícias (67,6%). O 

relato pessoal dos acontecimentos foi feito em 5 (14,7%) ou 6 (17,6%) notícias. Por fim, os 

internautas entrevistaram fontes independentes em 1 (2,9%) ou 2 (5,9%) ocasiões. 

Ao jornalista, por sua vez, coube editar o material fornecido pelo internauta, redigir e 

publicar as notícias, devidamente creditadas ao colaborador, processos que se fizeram 

presentes em todas as 34 notícias analisadas. A tarefa de confirmar com fontes oficiais ou 

internas às mídias as informações fornecidas pelo internauta também foi detectada em todas 

as 26 notícias em que o amador foi classificado como participante (conteúdo inédito). O 
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cumprimento do processo de avaliação do material enviado quanto à sua originalidade foi 

prejudicado pela presença de conteúdo produzido por profissionais, de forma que 9 das 43 

notícias do corpus (20,9%) não cumpriam os requisitos para publicação no canal e, ainda 

assim, foram veiculadas. Por último, a oportunidade de buscar maiores informações com o 

internauta foi pouco aproveitada pelo jornalista, já que em apenas 7 das 34 notícias validadas 

(20,6%) foi dada ao internauta a possibilidade de fazer um relato pessoal ou entrevistar uma 

fonte independente. 

Assim, a hipótese apresentada no início deste trabalho foi parcialmente comprovada. 

Apesar de jornalista e internauta terem, de fato, papéis distintos na produção da notícia, o 

colaborador do vc repórter ainda tem a possibilidade de apurar informações com outras 

fontes, mesmo que iniciativas desse tipo sejam escassas. Também foi refutada a ideia de que o 

colaborador se configura em mero fornecedor de fotos e vídeos gratuitos ao portal: apesar de 

o material audiovisual ter grande importância na avaliação do conteúdo enviado pelo 

internauta, a principal colaboração do amador é a indicação de novos acontecimentos, em um 

trabalho semelhante ao de um pauteiro. 

Se a análise da participação do internauta e do jornalista no vc repórter não permite 

uma generalização completa das conclusões deste trabalho, poderá contribuir para o 

aperfeiçoamento da própria ferramenta e servir de ponto de partida para novos debates, com 

diferentes enfoques. Um deles seria identificar o que motiva um internauta a participar de 

canais de webjornalismo colaborativo, através de pesquisa de opinião. Outra possibilidade 

seria entrevistar os jornalistas responsáveis pelos canais de webjornalismo colaborativo dos 

grandes portais brasileiros, questionando-os sobre os critérios de seleção que adotam. 
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ANEXO A – Notícias do vc repórter analisadas na pesquisa 

 

Notícia 1 – vc repórter: observação de baleias atrai turistas na Bahia (04/09/2011) 
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Notícia 2 – vc repórter: começa construção de obra de Niemeyer no Pará (04/09/2011) 
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Notícia 3 – Candidatas a Miss Universo animam noite de domingo com samba (04/09/2011) 
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Notícia 4 – SP: ônibus pega fogo na avenida 23 de maio (12/09/2011) 
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Notícia 5 – BB vai agilizar liberação de recursos para SC, diz Vaccarezza (12/09/2011) 
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Notícia 6 – vc repórter: bombeiros prometem manifestação para terça no Rio (12/09/2011) 
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Notícia 7 – vc repórter: André Marques ataca de DJ em boate de SP (12/09/2011) 
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Notícia 8 – vc repórter: corpo de adolescente é encontrado em rio de SP (12/09/2011) 
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Notícia 9 – vc repórter: acidente deixa um morto e três feridos em SP 

 

 



 

 

78 

Notícia 10 – vc repórter: tumultos marcam eleições do Coren em São Paulo (12/09/2011) 
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Notícia 11 – vc repórter: dupla Jorge e Mateus anima rodeio de Limeira (12/09/2011) 

 

 



 

 

80 

Notícia 12 – Com churrasco e trova, gaúchos celebram tradição em acampamento (20/09/2011) 
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Notícia 13 – vc repórter: PF apreende 60 kg de maconha na BR-360, no RS (20/09/2011) 

 

 



 

 

82 

Notícia 14 – vc repórter: associação lança abaixo-assinado contra Ricardo Teixeira (20/09/2011) 

 

 



 

 

83 

Notícia 15 – vc repórter: em alerta para diabetes, grupo faz flash mob em SP (20/09/2011) 

 

 



 

 

84 

Notícia 16 – vc repórter: seca deixa 63 cidades em situação de emergência na BA (20/09/2011) 

 

 



 

 

85 

Notícia 17 – vc repórter: bancários distribuem bananas em protesto em SC (20/09/2011) 
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Notícia 18 – vc repórter: Juizado é fechado para desratização em Limeira (20/09/2011) 

 

 



 

 

87 

Notícia 19 – Protesto contra corrupção reúne milhares no centro do Rio (20/09/2011) 

 

 



 

 

88 

Notícia 20 – vc repórter: ótica é assaltada em shopping na zona leste de SP (20/09/2011) 
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Notícia 21 – Família de 5 membros é arrastada por enchente na Tailândia (29/09/2011) 
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Notícia 22 –vc repórter: médicos não cumprem horário em presídios de SP, diz MPF (28/09/2011) 

 

 



 

 

91 

Notícia 23 – vc repórter: vereador atropela manifestante no interior de SP (28/09/2011) 

 

 



 

 

92 

Notícia 24 – PM aposentado é baleado e mata assaltante de banco em SP (28/09/2011) 
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Notícia 25 – vc repórter: Ipem realiza operação 'Dia das Crianças' em SP (28/09/2011) 

 

 



 

 

94 

Notícia 26 – vc repórter: ingressos para show do Hanson em SP estão esgotados (28/09/2011) 

 

 



 

 

95 

Notícia 27 – vc repórter: ex-detento é assassinado a tiros no interior da BA (28/09/2011) 

 

 



 

 

96 

Notícia 28 – vc repórter: fogo em pneus leva fumaça ao céu de Porto Alegre (28/09/2011) 
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Notícia 29 – vc repórter: internauta flagra infração de trânsito em SP (28/09/2011) 

 

 



 

 

98 

Notícia 30 – vc repórter: Iporá realiza caminhada contra o câncer de mama (06/10/2011) 
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Notícia 31 – vc repórter: caminhão tomba e é saqueado em Minas Gerais (06/10/2011) 
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Notícia 32 – vc repórter: servidores do Judiciário cobram reajuste salarial no DF (06/10/2011) 
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Notícia 33 – vc repórter: Internacional de Limeira celebra 98 anos de fundação (06/10/2011) 
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Notícia 34 – vc repórter: shoppings de GO podem ter estacionamentos gratuitos (06/10/2011) 
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Notícia 35 – vc repórter: acidente de trânsito deixa duas vítimas em SP (06/10/2011) 
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Notícia 36 – vc repórter: taxista dá marcha à ré e destrói farmácia em SP (06/10/2011) 
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Notícia 37 – vc repórter: Palmeiras vence e fica perto da vaga no Torneio Touchdown (14/10/2011) 
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Notícia 38 – vc repórter: comerciantes reclamam de fim de tradição do caruru na BA (14/10/2011) 
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Notícia 39 – vc repórter: cariocas participam de marcha contra corrupção (14/10/2011) 
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Notícia 40 –vc repórter: pólo industrial, Cubatão também é opção de ecoturismo (14/10/2011) 
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Notícia 41 – vc repórter: previsão é de chuva para o fim de semana em SP (14/10/2011) 
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Notícia 42 – vc repórter: acidente de trânsito deixa bairro de Santos sem energia (14/10/2011) 
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Notícia 43 – SP: estudantes veem prova do Enem fácil, mas com 'pegadinhas' (22/10/2011) 
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ANEXO B – Esquematização da análise das fontes de informação 

 

Notícia 23 – vc repórter: vereador atropela manifestante no interior de SP (28/09/2011) 

 

Fontes 
identificadas

1. A informação creditada

a populares indica que,
devido à proximidade
com o acontecimento,

as fontes foram
consultadas pelos
internautas ou são os
próprios participantes
do vc repórter.

2. Vinícius, identificado
aqui como fonte, é o

próprio internauta
participante do vc
repórter.

3. A informação vem da
Polícia Militar, fonte
oficial e, como tal,
consultada pelo
jornalista profissional.

4. Assessorias de
imprensa são fontes
profissionais, acessadas

apenas pelos jornalistas
do portal.

5. Enquanto Vinícius é

citado como fonte no
texto, Thiago Passos é o
autor da fotografia que
ilustra a notícia.

 


