


Enquanto escrevo este texto, caro leitor, imagino se um dia
você não vai roubar o meu emprego de jornalista. Brinca-
deiras à parte, essa possibilidade passa pela cabeça ao obser-

var os resultados de uma pesquisa do Datafolha que constatou
que 42% dos 49 milhões de brasileiros que usam a internet
publicam conteúdo próprio. Outro levantamento, realizado pela
Intel, mostra que, dos 170 milhões de blogueiros do mundo, 5,9
milhões são brasileiros. Os números levantados refletem em
parte as conseqüências da tão falada Web 2.0, uma espécie de
segunda versão da internet povoada de sites de relacionamentos
como o Orkut e de compartilhamento de conteúdos como You-
Tube e Wikipédia, entre tantos provedores de blogs e fotologs
espalhados pelos domínios da WWW.

Dentro desse universo, cresce o estímulo ao chamado jornalismo
colaborativo. Esse não é um conceito novo. Quem não conhece o
"ouvinte repórter", que transmite informações sobre o trânsito pelo
rádio, ou viu imagens de um cinegrafista amador na TV? Mas o
desenvolvimento da Web 2.0 e a queda de circulação dos jornais — t
que obriga as empresas a buscarem novas relações com o público —
vêm fornecendo um terreno fértil para que ele floresça. Portais bra-
sileiros como Yahoo, IG, Globo Online, G1 e Terra têm canais para
que os internautas enviem depoimentos, fotos e vídeos. No
Wikinews, um dos braços da Wikipédia, qualquer um pode escre-
ver as notícias. Jornais como o francês "Le Monde" fornecem blogs
para os leitores. Nos EUA, a revista "Time" faz entrevistas usando
perguntas que os leitores enviam, assim como a brasileira "Época".
"Os jornalistas podem não pensar em todas as boas perguntas, por
que não pedir ajuda?" diz Dan Gillmor, diretor do Centro para a
Mídia Cidadã, projeto vinculado à Universidade Harvard, nos EUA,
e autor do slogan "meus leitores sabem mais do que eu". »



m dos veículos colaborativos mais
festejados é o site "OhmyNews",
fundado pelo escritor sul-coreano
Oh Yeon Ho em 2000, primeiro em
seu idioma e depois com uma versão
em inglês. Uma equipe de 65 jor-
nalistas edita o material enviado por
6o mil"repórter-cidadão" de todo o
mundo. "Eu queria iniciar uma tra-
dição na qual as notícias são avalia-
das pela qualidade, independente-
mente se vieram de um jornal ou da
dona-de-casa vizinha", escreveu Ho
no livro "OhmyNews Story", sem
versão em português. Quando Roh
Moo-hyun foi eleito presidente do
país em 2002, concedeu sua primei-
ra entrevista ao site cidadão.

A cadeia americana de jornais
Gannet é outra investindo no jorna-
lismo participativo "hiperlocal" que
envolve notícias específicas sobre
uma comunidade. Ao saber que
moradores de um condomínio em
Fort Myers, Flórida, teriam que
pagar US$ 45 mil para conectar a
água e o esgoto ao sistema de abas-
tecimento, um dos jornais da rede, o
"The News-Press" convocou os lei-
tores para investigar o valor. Enge-
nheiros e contadores botaram a mão
na massa e uma fonte interna reve-
lou um acordo ilegal entre dois com-
petidores da licitação da obra.

Mas nesse caso o público atuou
como repórter? "Os cidadãos são
fontes, não jornalistas", diz Sylvia

Moretzsohn, professora de comuni-
cação social da Universidade Federal
Fluminense. "O jornalista, o arquite-
to ou o operário estão envolvidos
cada um com seu contexto de produ-
ção", afirma. Há quem discorde. "É
claro que a maior parte do que é
escrito na web não é jornalismo. Mas
em vez de criticar eu prefiro ajudar
os leitores", diz Dan Gillmor. "Na
maioria das vezes é o jornalista quem
define o que é notícia. A participação
dos leitores adiciona um novo
sabor" diz o sociólogo Ted Nelson,
um dos teóricos do protocolo www.
Mas esse sabor pode ser insosso.

"Alguns sites estão tentando
construir conteúdo exclusivamente
de leitores, mas grande parte não é
interessante", critica Tom Grubisich,
editor de web do Banco Mundial.
Grubisich acredita que a colaboração
deve ser literal. "Muitos cidadãos co-
nhecem bem suas comunidades, mas
não sabem separar opinião de fato ou
quais dados priorizar", diz. A jorna-
lista Ana Maria Brambilla, especia-
lista no tema, concorda com o diálo-
go. "Conversando com o leitor, po-
dem-se descobrir informações que
ficaram de fora do texto inicial", diz.

E quando o público flagra a
notícia? "Nosso forte são as
fotos", diz Paulo Guilherme, editor
do "Vc no Gi", editoria interativa do
portal de notícias da Globo.com.
"Em julho recebemos uma foto iné-
dita de um leitor que registrou um
pedaço de um avião da Força Aérea
Brasileira (FAB) que caiu em Cru-
zeiro do Sul, no Acre", diz. "Che-
camos as informações dos textos,
complementamos e às vezes tam-
bém as usamos nas reportagens"
conta. Já o site de cultura brasileira
Overmundo não depende de jorna-
listas: os usuários escolhem quais
textos serão publicados.

O antropólogo e jornalista Her-
mano Vianna, idealizador do espa-
ço, afirma que a comunidade garan-
te a qualidade. "Os textos que vão
para a primeira página sempre são
os melhores", diz. Mas material pro-
duzido por não jornalistas pode ser
chamado de jornalismo? "Ter con-
teúdo mediado por profissionais faz
do OhmyNews um espaço de jorna-
lismo colaborativo. Já o Overmundo
eu chamo de conteúdo colaborativo,
também muito válido", diz Ana Ma-
ria Brambilla.

Outros acham que mesmo os blo-
gueiros podem ser jornalistas de
plantão. "Estamos nos preparando
para eleições, e a mídia aqui é con-
centrada em poucos grupos, com
tendência para a direita. Os blogs
dão uma visão diferente", diz Axel
Bruns, professor de estudos de
novas mídias da Universidade de
Tecnologia de Queensland, Aus-
trália. "Alguns blogs são muito bons,
mas não são objetivos. Preocupa-me
que substituam notícias", discorda o
pensador Andrew Keen, autor do



livro "The Cult of the Amateur" (O
Culto ao Amador, sem versão em
português), em entrevista à revista
"Época". Além disso, Bruns diz que
as notícias são mais transparentes
quando produzidas no formato "wi-
ki" aberto para edição. "A primeira
notícia é o início da discussão. Al-
guns vão introduzir erros, mas ou-
tros vão corrigi-los", diz.

"Para mim, jornalista é quem
reporta informações seguindo regras
estabelecidas pela indústria sobre
princípios de justiça, verdade e
transparência", diz Mike Orren, fun-
dador da Pegasus News, um serviço
de informações interativas de Dallas,
Texas. "Contudo, há pessoas que não
desejam ser jornalistas, mas querem
dividir histórias excepcionalmente
valiosas", diz. Orren resume o status
atual do jornalismo colaborativo. O
público já faz parte da produção das
notícias. E cabe aos envolvidos esta-
belecer as regras do jogo.
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