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ão os pr imei ros 15 
minutos do dia 27 de 
fevereiro em Bauru, no 
interior de São Paulo. 
A banda Estação Pri
meira de Bluseira aca
ba de subir no palco 

do Jack Music Pub para dar início ao 
segundo dia da seletiva para o Grito 
Rock (festival que ocorre entre feve
reiro e março em mais de 60 cidades 
da América Latina). Renan Simão, 
estudante de jornalismo de 21 anos, 
já está no meio do público com seu 
bloquinho de anotações, enquanto 
Mariana Duré, de 18, regula as lentes 

da máquina fotográfica. Em seguida, 
outros dois meninos aparecem com 
uma filmadora. "Vai mais para trás, 
você tem que mostrar todos os inte
grantes da banda", diz Diogo Azuma, 
de 21 anos, para o colega. Perto deles 
está Bruno Ferrari, de 19 anos, que se 
revezava entre as funções de fotógra
fo e repórter. Com a câmera na mão, 
escrevia num caderninho preto, ten
tando driblar a escuridão da plateia. 
Quem seriam eles? Jornalistas profis
sionais ou apenas jovens registrando 
o evento? Nem uma coisa nem outra. 
Era a equipe responsável pela cober
tura colaborativa do festival. 

Diante de uma realidade que per
mite que a informação seja transmi
tida em 140 caracteres e qualquer um 
possa criar um blog, não há nada que 
não vá parar na tela do computador, 
do celular ou do iPad. Logo, será que 
ainda é preciso estar inserido na 
mídia tradicional para se fazer jor
nalismo? Partindo desse contexto, 
a iniciativa de grupos que cobrem 
eventos e utilizam o maior número 
de ferramentas possível para divulgar 
uma informação nasceu de forma 
e s p o n t â n e a . "Acho fundamental 
que eles tenham consciência de que 
jornalismo exige colaboração, não 
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pode ser estático. Isso é fantástico, é 
a união de liberdade com pluralida
de", diz Olavo Barros, 21 anos, par
ticipante da cobertura colaborativa 
do festival. A PLUG foi conferir de 
perto, em Bauru, como funciona esse 
novo tipo de cobertura. 

#Comofaz? 
A cobertura colaborativa ainda é 
pouco conhecida no Brasil, mas 
está sendo disseminada em festivais 
de cultura independente, produzida 
por grupos que buscam ganhar ex
periência, enriquecer o currículo e 
contribuir para que esse cenário se 
fortaleça. Cada membro da equipe 
leva o próprio material para cobrir 
o evento. Vale câmera fotográfica e 
mini-DV, notebook, microfone, gra
vador e até o bom e velho bloquinho. 
Todos os participantes têm liberdade 
de escrever ou filmar de acordo com 
seu estilo, e quem estiver disponível 
faz a edição (quando necessária). E 

sempre há um responsável pelo que 
está sendo produzido e divulgado. 
Assim funcionou com Renan, Ma
riana, Diogo, Bruno e Olavo, que fo
ram escalados para cobrir o evento 
de Bauru com outros oito colegas. 

Para quem quer entrar nesse uni
verso da colaboração ou aprimorá-
lo, já há um manual: é o #comofaz 
cobertura colaborativa, da jornalista 
Andressa Quadro. Ela participou 
de uma das primeiras iniciati
vas no Brasil e lançou seu passo a 
passo como trabalho de conclusão 
de curso. "O que defendo é que se 
utilizem recursos básicos do jorna
lismo, como fontes e descrição dos 
acontecimentos, para tornar o ma
terial mais digno de credibilidade. 
É como se a cobertura colaborativa 
buscasse no jornalismo ferramentas 
que a caracterizem como um veícu
lo de comunicação", explica. 

Em 26 de fevereiro, a cobertura da 
Seletiva Grito Rock tinha três estu

dantes de jornalismo e um jornalista 
responsáveis pelos textos; cinco es
tudantes de artes e jornalismo pelas 
fotos, mais dois no comando da par
te audiovisual e um "twitter man" 
que atualizava quatro perfis ao mes
mo tempo sobre o que acontecia no 
evento. Todos estão na casa dos 20 
anos. Eles não têm um editor, mas 
um coordenador, Gabriel Ruiz, que 
organiza as atividades. "Mas ele não 
nos diz o que fazer nem como deve
mos fazer", explica Laís Semis, aluna 
da Unesp de Bauru. Bruno Ferrari, 
por exemplo, fez uma espécie de blog 
"gonzo" sobre o festival. Ruiz conta 
que, quando Ferrari perguntou se 
podia incluir em sua cobertura que 
fumou maconha e que curtiu muito 
um show, o coordenador respondeu 
afirmativamente. Com tal liberdade, 
muitos falam mal das bandas e cri
ticam o comportamento do público. 
Não há restrição de tema, da menina 
que beijou dois homens no mesmo 
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dia à guitarra que estava desafinada, 
passando pela vocalista que mais 
queria aparecer do que cantar. 

Eco o quê? 
Todos os estudantes integram o E-
colab, organização interessada em 
fazer cobertura colaborativa nos 
eventos promovidos por um cole
tivo chamado Enxame. Tudo que 
eles produzem vai para um blog (e-
colab.blogspot.com). Coletivos são 
conjuntos de produtores culturais 
que atuam de forma independente. 
Existem 46 deles no país, ligados 
por um coletivo maior, chamado 
Fora do Eixo. Funciona como uma 
rede que segue uma carta de prin
cípios. Nem todos fazem cober
turas colaborativas, mas todas as 
coberturas realizadas nesses mol
des foram coordenadas por essas 
organizações. Os participantes da 
cobertura não precisam necessa
riamente fazer parte do coletivo, 

mas sua produção, em geral, vai 
parar também no portal do Fora do 
Eixo, que estende, assim, esse con
teúdo para outros pontos do país. 
Cada participante do processo tem 
um interesse diferente. No caso da 
Seletiva Grito Rock de Bauru, que 
acompanhamos, as bandas tocaram 
(de graça) para divulgar suas músi
cas, os estudantes ganharam experi
ência, os coordenadores receberam 
uma parte do lucro da bilheteria, 
o pub lucrou com os ingressos e o 
público, por sua vez, ganhou mais 
uma festa na cidade. 

Iniciativa-modelo 
Para criar o E-colab, em setembro de 
2010, Gabriel Ruiz buscou referên
cia em outros projetos, em especial a 
cobertura coordenada pelo coletivo 
Macondo, de Santa Maria (RS), que 
ele define como "a maior cobertura 
simultânea (na internet) de um even
to sobre arte independente". O even

to era o Macondo Circus 2009, que 
utilizou recursos de lei de incentivo 
à cultura para realizar um festival de 
múltiplas artes em praça pública. Os 
organizadores do festival chamaram 
Fernando Krum, engenheiro elétrico 
e mestrando em audiovisual, para 
comandar a cobertura. Krum já havia 
participado de uma tentativa pareci
da meses antes, durante o Fórum In
dependente de Software Livre (FISL) 
em Porto Alegre (RS). E que não deu 
certo porque não havia número sufi
ciente de pessoas interessadas. 

Já em Santa Maria, cidade univer
sitária com dois cursos de jornalis
mo, havia estudantes que queriam 
escrever, fotografar e fazer barulho 
na internet. O primeiro passo foi 
chamar conhecidos que se interes
sariam em participar — e pedir a eles 
que passassem a informação adiante. 
O boca a boca atraiu 30 estudantes 
e recém-formados de várias áreas 
para a cobertura, que, como exigia 
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comprometimento, foi feita por 
apenas 18. "Incentivamos bastante 
o pessoal a participar. Não existia a 
figura do editor, mas cada um lia o 
que o outro estava escrevendo", conta 
Krum. Devido aos incentivos fiscais 
angariados pelo Macondo Circus, 
foi montada uma infraestrutura 
rara em coberturas colaborativas. 
Havia uniforme e credenciais, além 
de tíquetes para o jantar. O coletivo 
Macondo se estabeleceu, agregou 
membros e expandiu o número de 
eventos realizados. Além das pesso
as que continuam no coletivo, estu
dantes de comunicação participam 
anualmente: os veteranos chamam 
os calouros para ocupar seus postos 
na cobertura, estabelecendo a rota

tividade de participantes. 
Jornalista especializado em cul

tura pop e blogueiro, Lucio Ribeiro 
é frequentador de grandes eventos 
de música no Brasil e no exterior. 
Quando não pode estar, aciona uma 
equipe. Depois, filtra, edita e publi
ca em seu site. "Antes o jornalista 
era o dono da informação, o profis
sional estava por cima e o leitor em
baixo. Hoje estão todos na mesma 
linha. Qualquer um que passa uma 
informação já é um novo jornalis
ta", afirma. Ele conta que a maioria 
dos sites oficiais de festivais de mú
sica internacionais, como o Lolla-
palooza e Coachella, nos Estados 
Unidos, e o Glastonbury, no Reino 
Unido, já faz uso de fotos e vídeos 

que são enviados pelo público. "É 
um caminho sem volta. Hoje tudo 
é colaborativo na internet." 

Todo mundo escreve, 
mas quem está lendo? 
O modelo chegou à Virada Cultural 
de São Paulo, em 2008, organizado 
pelo portal de rádio RadarCultura 
e pela TV Cultura. Quem estivesse 
na rua poderia enviar fotos e vídeos 
diretamente para o Flickr e Youtube, 
por meio das tags "viradacultural" e 
"radarcultura". "A iniciativa foi ótima 
e a cobertura deu muito certo", afir
ma a jornalista Ana Maria Brambilla, 
mestre em comunicação social pela 
UFRGS e especialista em jornalismo 
colaborativo no Brasil. Ela começou 
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a estudar o assunto em 2003 e aponta 
a pluralidade de vozes como a grande 
diferença entre o formato colabora-
tivo e o jornalismo tradicional. No 
entanto, ela indica o maior problema 
de uma equipe colaborativa: identi
ficar seu público. "Para dar certo, é 
preciso estar num ambiente com um 
nicho especializado, como um blog 
de música que cumpre a função de 
noticiar determinado evento musi
cal", explica. 

Para um blog que só faz posts sobre 
eventos culturais de uma cidade de 
porte médio como Bauru, o E-colab 
não tem conhecimento específico de 
quem, de fato, consome o conteúdo 
publicado ali. Durante o segundo dia 
da Seletiva Grito Rock, foram regis
trados 143 acessos. Mas de onde vêm 
esses acessos? De quem não pôde ir 
ao show? De quem conhece o even
to? De quem estava no show? Não há 
resposta. A equipe da PLUG conver
sou com 20 espectadores dos shows 
para descobrir se eles sabiam o que 

aquelas pessoas faziam com seus 
computadores durante o evento. A 
maioria respondeu com um olhar de 
interrogação. Apenas quatro jovens 
entendiam que eles estavam tuitando 
e escrevendo sobre o evento em um 
blog. Duas pessoas imaginavam que 
eles estariam tuitando sobre o evento, 
mas não de forma organizada. 

Ana Maria Brambilla cita o site 
coreano OhMyNews como outro 
ve í cu lo que n ã o tem claro para 
que público se destina a sua infor
mação . Criado em 2000, ele foi o 
precursor do modelo no qual "cada 
c idadão é um repór te r " e passou 
por uma reformulação justamente 
pela dificuldade que os criadores 
tinham para definir quem eram os 
seus consumidores. Em 2004, foi 
criada uma versão internacional do 
portal, em inglês. A d inâmica do 
O M N funciona com repórteres que 
se cadastram no site (que inclui até 
r e p r o d u ç ã o do passaporte envia
da por e-mail ou fax) e se tornam 

membros. A partir desse momento, 
a pessoa está autorizada a enviar 
matérias, depois que a sugestão de 
pauta é avaliada por uma "comissão 
organizadora". A edição fica a cargo 
de uma dupla de profissionais, que 
trabalham para adequar os textos 
que chegam de todos os cantos do 
mundo para uma linguagem jorna
lística padrão. Oficialmente, a equi
pe do OhMyNews International é 
composta por cinco pessoas, que 
recebem cerca de 20 reportagens 
por semana. Ainda assim, a dúvida 
comum é como evitar as informa
ções erradas, uma vez que apenas 
duas pessoas dedicam-se à edição e 
checagem dos dados. Para Ana Ma
ria, qualquer site de conteúdo aber
to fragiliza-se diante do perigo das 
inverdades. Mas enquanto buscam 
saber quem é seu público e tentam 
filtrar as informações , grupos de 
jovens continuam a experimentar 
uma nova forma coletiva de fazer 
uma cobertura jornalística. 
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Text Box
Fonte: PLUG: Parte integrante da revista Abril, curso Abril de jornalismo, São Paulo, p. 10-17, 2011.




