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Engenhocas no estilo Leonardo da Vinci
Aplicando novas tecnologias, brinquedos
conseguem realizar façanhas incríveis. PÁG. 8

Um software que fica de olho no lance

Agoraé
vocêquem
fazanotícia

Umamudançaestáemcursono
jornalismo mundial. E você
(sim, é vocêmesmo, caro leitor)
encontra-se no centro disso.
Com a popularização das for-
masdecolaboraçãoviainternet,
ocidadãoestádeixandoasuapo-
siçãode,namaioriadavezes,me-
ro espectador das notícias para
transformar-se, ele próprio, em
umnarradordos fatos.
Sites em que os internautas

publicam reportagens; páginas
emqueos usuários, e não jorna-
listas, determinam quais fatos
têm maior relevância; blogs
comrelatospessoaisdosaconte-
cimentos e até um jornal virtual
geradopormilharesde“repórte-
res” amadores espalhados pela
Terrasãoexemplosdecomoes-
sa onda está sedisseminando.
O fenômeno, inclusive, já

chamou a atenção de veículos
tradicionais, como The New
York Times, BBC, Estadão, O
Globo, entre outros, que desen-
volveramouestãodesenvolven-
do canais virtuais para o leitor

contribuir na cobertura dos fa-
tos com textos e fotos.
“A web permite que as pes-

soas publiquem tudo o que qui-
serem facilmente. Emuitos op-
taram pelo jornalismo, como
uma formade suprir temasque
a mídia não cobre”, disse ao
Linkojornalistanorte-america-
no Dan Gillmor, um dos princi-
pais ativistas mundiais do “jor-
nalismo cidadão”, como está
sendo chamado o fenômeno.
Parateruma idéiadaabran-

gência do fenômenonomundo,
nosEUA,dos20milhõesdeblo-
gs,34%sãoconsideradosjorna-
lísticos por seus donos, aponta
um estudo divulgado no ano
passado pela Pew Internet &
Family Project. Mais: na Co-
réia do Sul, por dia, 700 mil
acessos são feitos ao jornal vir-
tualOhMyNews, redigido pelos
próprios internautas.
No Brasil, a coisa ainda não

chegouatanto.Masasiniciativas
de “jornalismo cidadão” come-
çam a se multiplicar. Portais co-
moIGeTerrajápermitemqueos
usuáriosrelatemos fatosemtex-

tos, fotos e vídeos.
Os sites dos jornais Esta-

dão,OGlobo e Lance! contam
comcanaisparamateriaisno-
ticiosos do público. Há ainda
blogsnoticiosos e páginas co-
mooOvermundo,quepublica
reportagens sobre cultura.
“O‘jornalismocidadão’ain-

daénovonoPaís”,dizopesqui-
sadordoIbopeInteligênciaJo-
sé Calazans. “Os brasileiros
não têm o costume de procu-
rar essas fontes alternativas
para semanter informados.”
Mas, segundo a jornalista e

especialista em mídia cidadã
AnaMariaBambrilla, isso ten-
de amudar. “O País ainda tem
limitações,comoapequenape-
netração da internet. Mas não
tenhodúvidasdequeo‘jornalis-
mo cidadão’ ganhará mais
adeptosnoBrasil.Jáéumarea-
lidadehoje.E tendeacrescer.”
As personal stylists Cristi-

naGabrielli,31anos,eFernan-
da Rezende, 29 anos, por
exemplo, já fazempartedesse
novomovimento.NoblogOfi-
cina de Estilo, elas publicam
notíciassobremodaecultura.
Na última São Paulo Fashion
Week, as duas foram até co-
brir os desfiles pessoalmente.
“Adiferençaentreumano-

tícia deumsite tradicional e a
publicadapelagentenoblogé
queconseguimoscriarumare-
laçãomaispróximacomoslei-
tores”, diz Cristina. “As pes-
soas acessam o blog para ver
as nossas impressões sobre
tal coleção, por exemplo.”
Essa“democratização”do

jornalismo,porém,nãoébem
vistaporalgunssetoresdaim-
prensa. Órgãos de classe, co-
mosindicatos, defendemque
só pode ser considerado jor-
nalismo o que é gerado por
profissionaiscomdiplomasu-
periorde jornalismo.
“Um jornalista precisa co-

nhecer técnicas, o que só se
aprendenauniversidade”,diz
opresidentedaFederaçãoNa-
cionaldosJornalistas(Fenaj),
SérgiodeAndrade.“Uminter-
nauta, por exemplo, não tem
compromisso de checar bem
anotícia antes de publicar.”
Nesta edição, oLinkdiscu-

te, com jornalistas, “repórte-
res”amadoreseespecialistas,
esse novomodode produzir e
publicar notícias. E damosdi-
cas para quem quiser entrar
na onda. Ah, e não esqueça
suacâmeradigital e seubloco
deanotações.Naweb,agoraé
vocêquem faz anotícia.●

†Continua nas págs. 2 a 5

Comgráficos caprichados, ‘Dead or Alive Xtreme 2’
trazmulheres digitais em trajesmínimos. PÁG. 6

Programaanalisa vídeo de jogo de futebol e faz
umcompacto dosmelhoresmomentos. PÁG. 9

:RODRIGOMARTINS

Game usa beldades para fisgar os homens

■■■ Internetpossibilitaquequalquer
pessoafaçaopapeldejornalista

Internet

NAMODA-Fernanda(e) eCristinacobremmundo fashionemblog

EUA: dos 20milhões
de blogs, 34% são
considerados de
notícias pelos autores
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:RODRIGOMARTINS

■■■Alémdeblogs, sitescolaborativoseseçõesabertasareportagensdeinternautasemportaisestimulamaescrita

Internet

Mídiatradicionalabre
espaçoparao leitor

Nunca foi tão fácil publicar naweb

Nunca os cidadãos tiveram tan-
to acesso à divulgação de notí-
cias comonosdias de hoje. A in-
ternetestápossibilitandoaqual-
querumrelatarosacontecimen-
tos que julgar mais relevantes.
Emsitescolaborativos, os inter-
nautas, em conjunto, publicam
reportagense, emmuitoscasos,
determinam quais fatos são os
mais importantes para ganhar
destaquena página.
Umdos exemplosmais intri-

gantes dessemovimento vem lá
daCoréiadoSul.Ojornalvirtual
OhMyNews (www.ohmynews.
com) conta com nada menos do
que 50 mil “repórteres amado-
res” espalhados pelo mundo in-
teiro.Suaaudiênciachegaa700
mil acessos por dia.
Comseulema“cadarepórter

é um cidadão”, o jornal conta
comeditoresparaanalisar, che-
car e selecionar as reportagens,
fotosevídeosenviados.Oveícu-
lo também conta com jornalis-
tasquecobrem,demaneira tra-
dicional, as principais notícias
do dia. Mas, freqüentemente, o
material enviado pelos amado-
res ganhadestaque.
“O OhMyNews faz sucesso

porque permite que as pessoas
se vejam representadas no jor-
nal. Elas mesmas podem dar a
suavisãodasnotícias”,explicaa
jornalistaAnaMariaBambrilla,
que fez sua tesedemestradoso-
breositesul-coreano. “Eé issoo
queaspessoasquerem:tervoz.”
NoBrasil, algunsserviçosse-

melhantes ao OhMyNews - mas
nãotãopopulares,ainda - foram
lançados pelos portais do IG e
Terra. Todo o material enviado
pelos internautas passa por um
processo de checagempor uma
equipede jornalistas.
“Os internautas enviamnotí-

cias que, de outra forma, dificil-
mente conseguiríamos desco-
brir. São fatos como ‘ummorto
levanta num enterro em Salva-
dor’. Coisas bem regionaliza-
das”, diz a gerente de Conteúdo

e Entretenimento do IG, Ales-
sandraBlanco.
SegundoodiretordeConteú-

do do Terra, Antônio Prada, o
canal “vc repórter” costuma re-
ceber cerca de 30 participações
por dia, entre textos, fotos e ví-
deos. “Mas checamos todas as
informaçõeseselecionamosape-
nas o que é interessante”, diz.
“Mesmo produzido por inter-
nautas, o material precisa ter
credibilidade.”
A clínica geral Silvia Dick-

man, 37 anos, participa do Mi-
nhaNotícia,doIG,ecostumaen-
viar cerca de quatro reporta-
genspordia. “Quandoestou ins-
pirada,mandoatéseis.”Paraes-
crever suas notícias de saúde,
meio ambiente e educação, ela
sai à caça denovidades em sites
domundo inteiro.
“Tem muitas coisas que não

saemnoBrasil”,diz.“Pegoessas
notícias e complemento com o
que sei sobre o assunto”, conta
ela, que julga o jornalismo feito
pelos internautasmais claro, di-
retoepróximodos leitores. “Ve-
jo que há reportagens nos jor-
naisquepoderiamsermais cur-
tas e diretas. E é isso o que eu
faço.”
Outro modelo de jornalismo

cidadão que está surgindo é o
que deixa os internautas livres
para publicar o que acharem
maisrelevante.Emsites comoo
Wikinews (http://pt.wikinews.
org) e o brasileiro Overmundo
(www.overmundo.com.br), não
háaintermediaçãodeumjorna-
listaparadeterminarquaisnotí-
cias são as mais importantes e
muito menos para apontar er-
ros nas informações.Tudo é fei-
topelacomunidadedeusuários.

NocasodoOvermundo,dedi-
cadoàcultura,osusuários,além
denotícias,podempublicarpoe-
sias e música, entre outros. Por
lá,antesdeirdefinitivamenteao
ar,oconteúdoéavaliadopelaco-
munidade,queapontaas falhas.
Para definir o que aparece em
destaque, a comunidade vota.
Os conteúdos mais bem coloca-
dos ganham chamadas no topo
do site.
“Osite foi idealizadoparaan-

dar‘sozinho’,semanecessidade
de uma intervenção centraliza-
da”,explicaumdoscriadoresda
página, o advogadoRonaldoLe-
mos.“Acomunidadetemsemos-
tradoumbomfiltroparaconteú-
dosproblemáticos.”
OwebdesignerFernandoMa-

fra, 25 anos, é um dos usuários
quecostumampublicarreporta-
gens amadoras no site. Em seus

textos, ele já fez coberturas da
MostradeCinemadeSãoPaulo,
no ano passado, e costuma dar
dicas e informações de lugares
interessantes na cidade de São
Paulo, como “os locais que são
clichêsnaAvenidaPaulista.”
“Eu sempre checo os dados

antes de publicar meus textos”,
diz. “Mas a forma como funcio-
naoOvermundo,comapossibili-
dade de a comunidade comen-
tar os conteúdos, por exemplo,
ajudaa solucionar os erros e até
complementar as informações
que estiverem faltando.”
Outro site em que a própria

comunidadeficaalertaparacon-
sertar falhas edeterminarquais
notíciassãoasmaisimportantes
éoWikinews.Emboraestejasob
oguarda-chuvadamaiorenciclo-
pédia virtual do mundo, aWiki-
pedia,oWikinewsaindanãoreú-

neumpúblicomuito grande.
“Na versão brasileira, temos

10 usuários ativos que publicam
notícias”, diz umdosadministra-
doresdoWikinewsbrasuca,ovo-
luntárioLucasdaFonseca. “Gos-
tariamuitoqueonúmerodeusuá-
rios crescesse, para termosmais
notícias.Assim,teríamosumano-
va ‘Wikipedia’ se formando.”

USUÁRIO-EDITOR
Nem só de escrever reporta-
gensepublicar fotos e vídeosvi-
ve o atual fenômeno de jornalis-
mofeitopelos internautas.Sele-
cionareindicarnotíciaspublica-
dasoriginalmenteemsitesdeno-
tíciaoublogsestáfazendomuito
sucessona internet.
E esse sucesso se traduz em
uma palavra: Digg (www.digg.
com). O site norte-americano foi
criado em 2004. Atualmente,
possui140milusuáriosregistra-
dos e recebe umamédia de 500
mil visitas diariamente.
ODiggreúnenotíciaspublica-
das em diversos sites e blogs,
que são indicadas pelos pró-
prios internautas. Os usuários
doDiggvotamnaquelasquecon-
sideraremmais interessantes, e
asmais votadas recebemmaior
destaquenahomepage.Emcon-
seqüência, são lidas por um
maiornúmerodepessoas.
“Osite foiumaexperiênciapa-
ra saber como a massa de usuá-
rios poderia controlar e promo-
ver conteúdos sem um controle
externo”, explicouaoLinkocria-
dordosite,KevinRose.“Empou-
cotempo,percebemosestardian-
te de um fenômeno. O Digg tor-
nou-seumótimorecursoparasa-
ber de notícias de última hora,
que às vezes chegam ao site an-
tesdeserempublicadasnamídia
tradicional.”
Por essa instantaneidade, o
programador JaymeAlonso, 26
anos, diz que, quando está na
frente do computador, acessa o
Diggacada30minutos. “Ésem-
pre atualizado. A comunidade
consegue selecionar as melho-
resnotícias.Eoboméquenãosó
asgeradasemsitestradicionais,
masemblogstambém.Hávarie-
dade.”●

‘CLICHÊSDESÃOPAULO‘-OwebdesignerFernandoMafragarimpa locais interessantesnacidadeparapublicar dicasdepasseionoOvermundo

Emmeio ao fenômeno do “jor-
nalismo cidadão” na internet,
os veículos tradicionais de mí-
diaemdiversaspartesdomun-
doestãodescobrindoqueoslei-
tores podem ser muito mais
queespectadores das notícias.
BBC,CNN,Estadão,OGlo-

boeLance!sãoalgunsdosveícu-
losqueabriramcanaisvirtuais
parareceberfotosoutextosno-
ticiososdoscidadãos.Asagên-
ciasdenotíciaReuterseAssocia-
ted Press se associaram a sites
de “jornalismo cidadão” para
distribuirfotosamadorasàim-
prensadomundo todo.
Até o jornal The New York

Times, considerado o mais in-
fluente do planeta, anunciou
nomêspassado quepassará, a
partir demarço, a publicar em
seusitevídeosenviadosporlei-
tores.
Esse movimento mostrou

sua força nos atentados aometrô
deLondres, em2005.Diversasví-
timastiraramfotoscomseuscelu-
lares e as enviaram para as reda-
ções dos jornais.
A BBC, de Londres, recebeu

centenas de imagens. “Publica-
mos essas fotos e, comrelatos em
texto recebidos, agendamos en-
trevistas com os sobreviventes”,
explica a editora de Interativida-
de da BBC, Vicky Taylor. Desde
então, a BBC aprimorou seus ca-
nais comopúblico.
O Estado, desde 2005, tam-

bém conta com um projeto em
que o leitor participa das notícias
pelaweb.PeloFotoRepórter,qual-
quer um pode enviar fotos ao jor-
nal.Asimagensdeinteressejorna-
lístico são publicadas no Portal
Estadão e as melhores podem
chegar àspáginas do jornal.
“Com o FotoRepórter, conse-

guimos flagrantes que, de outra

forma não teríamos. Os fotógra-
fosamadores estãoondeanotícia
está. E não temos como colocar
um fotógrafo em todos os locais”,
explicaocoordenadordoFotoRe-
pórter e subeditor de Fotografia
daAgênciaEstado, JucaVarella.
Outro jornal queestá apostan-

do na participação do leitor é O
Globo. Em seu site, há a seçãoEu-
Repórter, no ar desde 2006, onde
as pessoas podem enviar textos,
fotos e vídeos para publicação na
internet e na versão impressa.
“Os leitoresqueremparticiparda
cobertura”, explica o editor-exe-
cutivodoGloboOnline,AloyJupia-
ra. “E os jornais precisammudar
sua cultura. Está acabando aque-
lacoisademãoúnica,ondeojorna-
lista escreve e opúblico só lê.”
Segundo o editor adjunto do

jornal Lance!, Guilherme Gomes,
essamudançaéumanecessidade.
“O jornal que não semexer vai fi-
car para trás”, diz. O diário pas-
sou,nomêspassado,arecebertex-
tos, fotos, vídeos e áudio dos leito-
res. “Essa abertura dos jornais à
mídia cidadã é uma resposta à
transformação pela qual o jorna-
lismo está passando. Quem não
aderir, perde audiência.” ● R.M.

CLAYTON DE SOUZA/AE

ESCALAPB PB ESCALACOR COR

%HermesFileInfo:L-2:20070226:

L2 LINK SEGUNDA-FEIRA, 26DEFEVEREIRODE2007
OESTADODES.PAULO

Text Box
Anuncio



Produto: EST_SUPL1 - INFORMATICA - 3 - 26/02/07 L3 - Cyan Magenta Amarelo Preto
2% 5% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 95% 98% 100% 2% 5% 10% 15% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 85% 90% 95% 98% 100%

ENTREVISTA

:RODRIGOMARTINS

DanGuillmor,jornalista e criador do Centro de Mídia Cidadã

‘Amídia não cobre bem temas específicos’
Num mundo em que a web está
mudandoa formadese relatar no-
tícias, o jornalista dos EUA Dan
Gillmor dedica-se a estudar e pro-
movero“jornalismocidadão.”Fun-
dador do Centro de Mídia Cidadã,
elepublicouo livroWeMedia, uma
das bíblias damídia colaborativa.

Desde que você iniciou o seu en-
volvimento com o “jornalismo ci-
dadão”, em1999, o quemudouna
área?
As tecnologias permitiram às pes-
soas publicar de tudo na web. E
em todas as formas: Flicker, You-
Tube,Orkut,blogs,etc.Emuitos fa-
zemconteúdos jornalísticos.

Por que você acha que as pessoas
agora estão publicando notícias?
Umadas razões é que as pessoas,
muitas vezes, não encontram os
assuntos que procuram na mídia
tradicional. A mídia não cobre
bem temasmuito específicos.

Hoje, temosváriasformasdejorna-
lismo cidadão: blogs, Digg, OhMy-
News, WikiNews... Qual você pen-
sa ser omelhormodelo?
Não há ummelhor modelo. Há ex-
perimentos. Estamos observando
todos para ver quais funcionam. É
muito cedo para dizer qual é ome-
lhor. Temosque ver quais técnicas
funcionamantes.

Hoje, a mídia tradicional está se
abrindoparaacolaboraçãodos lei-
tores. O que você acha disso?
É necessário. A mídia tradicional
deve reconhecer que a audiência
tem um grande conhecimento, o
quepodeajudaramelhoraro jorna-
lismo. A mídia precisa ouvir mais
os leitores para aprender o que
eles sabem. Um jardineiro sabe
maisdeplantasdoqueumjornalis-
ta. E a audiência também pode
aprender com a mídia. Os jornais
podem ensinar as pessoas a fazer
jornalismo, a apurar, a ser justo...

Qual a confiabilidade que a mí-
dia cidadã consegue ter?
Issoéumacoisaqueamídia tra-
dicional tem em vantagem: es-
trutura para deixar as informa-
çõescorretas.Masacomunida-
deécapazdecorrigirerros.Blo-
gueiros conversam entre si e
apontam os erros uns dos ou-
tros. A coisa mais importante é
que o leitor saiba que nem tudo
que está online é confiável.

Muitos cidadãos não produzem
informação nova, mas reescre-
vem notícias ou emitem opi-
niões. O que você acha disso?
Se as pessoas estão analisando
o que leram e colocam o que
não estava na história original,
explicam coisas ou colocam
mais fatos, torna-seumcomen-
tário. E comentário é parte do
jornalismo. Isso é uma coisa
boa. É uma das áreas da mídia
cidadã,mas não a única.● R.M.

■■■Especialistasdiscutematéquepontoescreveremblogseenviarnotíciasseequivaleaotrabalhodosjornalistas

Internet

Participaçãodocidadãoé jornalismo?

Espaçoparaos internautaspubli-
carem notícias é o que não falta.
Mas a quantidade de fatos novos
trazidos pelos cidadãos não cres-
ce na mesma proporção. Grande
parte dos “repórteres” amadores
reproduzosacontecimentosjápu-
blicadosnamídia tradicional.
“Amaioriaaindanãoestáacos-

tumadaagerarinformação.Eusa
aprópriamídiacomomatéria-pri-
ma”, conta o jornalista e co-autor
do livroJornalismoCidadão -Você
FazaNotícia,RobertoTaddei.Ou-
tro ponto, ele diz, é a dificuldade
emconseguir entrevistas quando
se diz que é “repórter” de blog ou
de site colaborativo. “Órgãos pú-

blicos, por exemplo, só dão entre-
vistasparaveículos tradicionais.”
Para a jornalista e especialista

emmídiacidadãAnaMariaBram-
billa, há também outra questão:
muitos internautas ainda não se
deramcontadosentidode“jorna-
lismo cidadão.” “Grande parte
pensaque temquesernotícias de
abrangência nacional, global...
Não.Podeserumproblemanaco-
munidade, umacidente na rua...”
Foi numa situação dessas que

ocorretordesegurosRogériodos
Santos, 56 anos, tirou a sua foto
mais famosa. Participante do Fo-
toRepórter,doEstadão,eleolhou
pela janela e viu que sua rua esta-
va alagada. Era uma adutora de
águaquehavia estourado.Ele ba-
teuafoto,e,nodiaseguinte,a ima-
gem estava na capa do jornal, co-
mo destaque principal.“O papel

do cidadão nas notícias é justa-
menteesse: registrarosaconteci-
mentosquandovocêosvivencia”,
dizSantos.
Outra polêmica em torno do

“jornalismocidadão”éacredibili-
dade. Como confiar em umrelato
feito por quem não é jornalista?
Hámecanismospara evitar erros
oudeturpaçõesnas informações?
OLinkouviujornalistaseespe-

cialistas. Não há consenso. Al-
guns,comoojornalistadosEUAe
famoso ativista da mídia cidadã
JD Lasica, defendem que os pró-
prios usuários são capazes de fis-
calizar falhas. “Emconjunto,aco-
munidadetemmuitoconhecimen-
to.Quandoháerro,eladenuncia.”
Ao contrário disso, especialis-

tascomoAnaMariaBambrillade-
fendemapresençadeumjornalis-
tapara“chancelar”oqueérelata-

doporcidadãos.“Eleéfundamen-
talparachecarosfatosecolocaro
texto mais próximo do formato
jornalístico.”
Há ainda os que consideram o

conteúdonoticiosofeitopelocida-
dãocomoum“não-produtojorna-
lístico” e que, portanto, não deve
ter credibilidade. Esse grupo in-
clui órgãos de classe dos jornalis-
tas, como sindicatos.
“Estamos vivendo a paranóia

dequetodomundoquerfazernotí-
cia”,afirmaopresidentedoSindi-
catodosJornalistasdeSãoPaulo,
AugustoCamargo. “Épreciso co-
nhecimento técnico, adquiridona
faculdade de jornalismo. 99% dos
internautas que publicam esse ti-
po de conteúdo só emitem opi-
niões.Elesnão fazementrevistas,
não ouvem todos os lados dos fa-
tos. Isso não é jornalismo.” ● R.M.FOTOREPÓRTER-Alagamento fez fotodeSantos sairna capadoEstado
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Repórtercidadão

Blogturbinado

:RODRIGOMARTINS

SAIBACOMO

SITES COLABORATIVOS
NOBRASIL E NOMUNDO

SITES PARA INCREMENTAR
SEUDIÁRIO DE NOTÍCIAS

Internet

■■■Ferramentasdeinterneteassociaçãocomsitesdenotíciassãoalgunsdoscaminhosparaalcançarapopularidade

Montarumblogé a formamais
pessoal e comum de entrar na
ondado “jornalismocidadão” e
bancar o repórter na internet.
Você selecionaos assuntosque
considera relevantes, escreve
reportagens e pode fazer fotos
e incluir vídeos ou áudio.
Só que fazer um blog é ape-

nas o começo. Transformá-lo
emuma fonte de informação li-
da e influente já é bem mais
complicado.
Paraterumaidéiadapartici-

pação dos blogs no mundo dos
“repórteres cidadãos”, nos
EUAhácercade6,8milhõesde
sitesnoticiososdotipo,deacor-
do com a organização Pew In-
ternet & Family Project. No
Brasil, nãohánúmerosconcre-
tos, mas sabe-se que 40% dos
pessoas com acesso à web cos-
tumamacessar blogs emgeral,
segundo o IbopeNetRatings.
Para quem pensa em mon-

tar um blog noticioso ou quer
turbinaroquejápossui,háalgu-
mas dicas que podem ajudar o
seu diário a ficar mais interes-
sante e popular.
A primeira delas é focar em

um tema específico, que agra-
de a você e às pessoas com
quemquiser se comunicar. “Se
você postar sempre notícias
que tenhama ver coma sua co-
munidade – pode ser sobre a
sua escola, por exemplo – você
ganhacredibilidadeevira refe-
rência no assunto”, explica o
jornalista e co-autor do livro
JornalismoCidadão -VocêFaza
Notícia, Roberto Taddei.
Outra formade incrementar

o seublog comnotícias é adicio-
nar áudio e vídeo nos posts. O
triodeaficcionadosportecnolo-

gia Guilherme Valério, 24 anos,
Felipe Caldas, 23 anos, e Paulo
Leite, 24 anos, por exemplo, re-
solveumontarumpodcast–pro-
gramaderádiopelaweb–sobre
tecnologia, o Mesa de Centro
(www.mesadecentro.com).
Umavez por semana, eles se

reúnem na mesa de centro da
sala para um bate-papo regado
à cerveja sobre os últimos fatos
tecnológicos. “Cadaumselecio-
na cerca de sete notícias que
pesquisounaweb.Anunciamos
ecomentamososfatosinformal-
mente”, explica Valério.
Adicionar áudio e até vídeo

aoblognãoénadadifícil.Primei-
ro, você precisa hospedar o ar-
quivoemalgumserviçoda inter-
net.Paraáudio,podeseroPodo-
matic, quepossuiplanosgratui-
tos.Jáparavídeos, procureser-
viços como YouTube ou Google
Video, que são gratuitos.
Depois, ainda no site do hos-

pedeiro,vocêvaiàpáginadevi-
sualizaçãodoarquivo (ondeele
podeserreproduzido) ecopiao
código “embed”. Esse código
deverá ser “colado” no post do
seu blog. Pronto. Quem visitar
o seu blog poderá curtir seus
programas de rádio ou de TV.

Para que as pessoas encon-
tremoseublogfacilmente,mes-
mo que não o conheçam ante-
riormente, umaboapedida é in-
dicarseustextosemsitesdeedi-
ção colaborativa, como o norte-
americano Digg ou os brasilei-
rosRec6 ou Linkk.
Nesses sites, os usuários vo-

tam nas notícias que acham
maisinteressantes.Seoseupost
agradar a comunidade, você po-
derá aparecer emdestaque nes-
ses serviços e, assim, chamar
mais gente para o seu blog.
Paragarantirmaisvotos, va-

le incluir, nos seusposts, botões

paraaspessoas votarememvo-
cêenquantoestiveremacessan-
do o seu blog. É bem fácil. Você
acessa o serviço de edição cola-
borativadesejadoecopiaocódi-
go para inserir o botão. Depois,
“cola” esse código no post.
Ainda para atrair mais au-

diência, é interessante cadas-
trar o seu blog em diretórios es-
pecíficos.OmaiordeleséoTech-
norati.Mas, se tiverumpodcast,
vale a penacadastrar emdiretó-
rios como o www.podcastdirec-
tory.com. E se você publicar pro-
gramas de vídeo, insira seu diá-
rio emwww.vlogdir.com.●

SITE | BrasilWiki
WEB | www.brasilwiki.com.br
DETALHES | Página emque
usuários enviam textos, fotos e
vídeos noticiosos.

SITE | Digg
WEB | www.digg.com
DETALHES | Dos EUA, permite
indicar notícias de outros blogs
e sites de notícia; comunidade
elege fatosmais relevantes.

SITE | Eu-Repórter
WEB | http://oglobo.globo.com
DETALHES | Canal do jornal ‘O
Globo’ que recebe e publica
textos, fotos, vídeos e áudio e
os publica naweb e no jornal.

SITE | FotoRepórter
WEB | www.estadao.com.br/fo-
toreporter
DETALHES | DaAgência Esta-
do, recebe fotos que podem
ser publicadas noPortal Esta-
dão, no ‘Estadão’ ou no ‘JT’.

SITE | HaveYourSay - BBC
WEB | www.bbcnews.com/ha-
veyoursay
DETALHES | Página de interati-
vidade daBBCde Londres:
aceita textos, fotos e vídeos.

SITE | MinhaNotícia
WEB | www.ig.com.br
DETALHES | Canal do portal IG
emque os internautas podem
enviar textos noticiosos.

SITE | OhMyNews
WEB | www.ohmynews.com
DETALHES | Jornal sul-coreano
emque 50mil colaboradores
produzemas notícias.

SITE | Overmundo
WEB | www.overmundo.com.br
DETALHES | Site cultural em
queusuários publicame edi-
tamos conteúdos.

SITE | ProLance
WEB | www.lancenet.com.br
DETALHES | Do jornal Lance!,
recebe textos, fotos, vídeos e
sons noticiosos.

SITE | Rec6
WEB | www.rec6.com.br
DETALHES | Brasileiro, permite
indicar notícias de blogs e sites
de notícia; comunidade decide
fatosmais relevantes.

SITE | vc repórter
WEB | www.terra.com.br
DETALHES | Espaço do portal
Terra onde os usuários enviam
textos, fotos, vídeos, áudios.

SITE | Wikinews
WEB | http://pt.wikinews.org
DETALHES | Página colaborati-
va emquequalquer umpode
publicar e editar notícias.

Vejacomotornarseublogmais lido

Na hora de publicar conteúdos
noticiosos, seja texto, foto, ví-
deo,etc,ébomtomaralgunscui-
dados para o seu material tra-
zerelementosdeumbomjorna-
lismo, como clareza, ética e a
maior imparcialidade possível.
É importante checar bemas

informações. Aparências ou
boatos podem enganar. É me-
lhor contatar os envolvidos no
fato para ter certeza. Quando
publicar entrevistas, respeite o
contexto das opiniões do entre-
vistado. Frases fora do lugar
mudamo sentido da opinião.
Sevocêacusaralguém,ééti-

co entrevistar o acusado para
ele se defender. Assim, os seus
leitores poderão tirar conclu-
sões próprias sobre o assunto, e
vocêevitaserprocessado(oacu-

sado pode exigir direito de res-
posta ou processá-lo por calú-
nia, injúria ou difamação.)
Cuidados como esses aju-

damapreservaraqualidadeda
sua informação e a sua audiên-
cia. “Publicar coisas erradas
acabamcomareputaçãodo ‘re-
pórtercidadão’”,dizopesquisa-
dor de jornalismo colaborativo
daFundaçãoMineiradeEduca-
ção e Cultura Jorge Rocha. “A
comunidade tende a abando-
nar conteúdos não confiáveis.”
Uma outra dica é baixar o li-

vro Jornalismo Cidadão - Você
Faz a Notícia, dos jornalistas
AnaCarmen Foschini e Rober-
to Taddei. Ele está disponível
gratuitamenteemwww.anacar-
men.com.Vejaoutrasdicasnapá-
gina ao lado.● R.M.

VIRA,VIRA,VIRA-Entreumgoledecervejaeoutro,o triodeaficionadospor tecnologiaValério,CaldaseLeite gravaopodcastMesadeCentro

Blogueiropodesofrer
processosecopiar textos

SITE | YouTube
WEB | www.youtube.com
DETALHES | Hospeda vídeos
e fornece o código para
você incluí-los no blog.

SITE | Podomatic
WEB | www.podomatic.com
DETALHES | Hospeda pod-
cast e fornece o código para
inserir o áudio no blog.

SITE | Technorati
WEB | www.technorati.com
DETALHES | Maior diretório
deblogs domundo.

SITE | Podcast Directory
WEB | www.podcastdirec-
tory.com
DETALHES | Diretório
bacana para podcasts.

Aoescreverumanotícia,
éprecisoserresponsável

DIDA SAMPAIO/AE

Umcomportamentocomumen-
tre os “repórteres cidadãos” é
reproduzirconteúdodaimpren-
sa tradicional naweb (vejamais
na pág. 3.) Porém, dependendo
daformacomoisso for feito,po-
de caracterizar crime de viola-
ção ao direito autoral.
De acordo com o advogado

especialistaempropriedade in-
telectual Cláudio Roberto Bar-
bosa, a notícia em si veiculada
em jornais pode ser reproduzi-
da. O que não pode é “copiar e
colar” as reportagens.
Trocando emmiúdos, se um

jornal noticia que houve um in-
cêndio, você pode escrever em
seublog,porexemplo,queocor-
reu um incêndio em tal lugar.
Masnão pode publicar a repor-
tagem na íntegra – essa sim é

protegidapordireitosautorais.
“Eé recomendável citar a fonte
de onde a notícia veio. Apessoa
pode escrever: ‘segundo o jor-
nal tal, aconteceu isso e isso’.”
Outros conteúdos que os in-

ternautas reproduzem bastan-
te são fotos, vídeos e músicas.
“Éprecisochecarseoconteúdo
éprotegido. Se estiver liberado
parauso,sobumalicençaCrea-
tive Commons, por exemplo, o
uso é livre. Mas, se não houver
nenhum aviso explícito, é me-
lhornãopublicar”,dizBarbosa.
Segundo o advogado, o cri-

me de violação ao direito auto-
ral pode levar à prisão e a mul-
tas,emboradigaque,paraativi-
dadesnão-comerciais, comoéo
casodos“jornalistascidadãos”,
ações sãomais raras. ● R.M.
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