
a chamada mídia tradicional, o controle da informação 
está nas mãos de poucos. Estes determinam, a partir 

de conceitos preestabelecidos por cada empresa, o que fará 
ou não parte da agenda pública. Pelo menos isso foi assim 
até há pouco tempo. Porém, com a Internet, a hegemonia 
dessa estrutura verticalizada foi diminuindo conforme fo
ram surgindo novas ferramentas on-line. O que antes era uma 
via de mão única hoje é uma estrada de diversas mãos, num 
primeiro momento sem controle, onde todos podem postar 
notícias e opinar sobre os acontecimentos do momento. Se 
algo foi testemunhado somente por uma pessoa, ela passa a 
ser um "veículo de informação" daquele assunto, distribuin-
do-o no mundo virtual. Assim, teoricamente, passa a existir 
uma pluralidade na disseminação da notícia. 

Ao mesmo tempo, esse número crescente de autores 
deve "brigar" por um público que se vê no meio dessa 
enorme quantidade de informação, em muitos casos de 

baixa qualidade e sem credibilidade. E da mesma manei
ra que existem críticas constantes à mídia tradicional, essa 
pluralidade "sem controle" também incomoda. Afinal, se 
alguém se sente ofendido por uma matéria de determinado 
veículo, especialmente dos mais tradicionais (rádios, TVs, 
jornais e revistas), há sempre a possibilidade de se bus
car reparação, seja na justiça, seja com o próprio veículo. 
Como? Por meio de errata ou até mesmo por pedido de 
desculpas. Mas se a mesma situação ocorrer pela Internet, 
a reparação torna-se mais difícil, muitas vezes pelo simples 
fato de que não há a identificação imediata dos responsá
veis (apesar de hoje em dia o número de mecanismos para 
coibir esses abusos na rede mundial ser consideravelmente 
maior e melhor do que era há cinco anos, por exemplo). 

Por outro lado, seja pelo Twitter, seja pelo Facebook 
ou até via SMS, também é cada vez maior o número de 
pessoas que está levando a sério a forma de divulgar a no
tícia com responsabilidade e ética, que é o que se espera de 
qualquer profissional que lide com informação, jornalistas 
diplomados ou não. Essa modalidade, classificada como 
Jornalismo Participativo ou Colaborativo, em muitas oca
siões ocupa um espaço no qual a mídia tradicional não en
tra. Ou porque não tem interesse, ou por não poder estar 
presente no momento em que os fatos estão ocorrendo. 
Muitas vezes feito por "ativistas" em prol de uma causa 
de seu interesse ou do interesse das comunidades que eles 
representam, esse tipo de jornalismo não está preocupado 
com as chamadas regras jornalísticas, como isenção, objeti
vidade e imparcialidade, tão disseminadas tanto nos meios 
acadêmicos, enquanto valores a ser seguidos à risca, como 
nos veículos de comunicação, por meio dos famosos "ma
nuais de redação". Ainda assim, e mesmo sem condições 
de comprovar a veracidade dessas informações, muitos ve
ículos tradicionais se utilizam delas como único recurso 
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para a realização de uma matéria, em função das dificulda

des que teriam para enviar um jornalista responsável pela 

cobertura. Foi o que ocorreu durante os conflitos no Irã, 

em 2009, na ocasião dos protestos contra a reeleição de 

Mahmoud Ahmadinejad, e também nas primeiras imagens 

do Egito durante os protestos na praça Tahrir, no Cairo, 

que culminaram com a queda do ditador Hosni Mubarak, 

em 2010. Ou ainda as atuais revoltas na Síria e na Líbia 

contra Bashar al-Assad e Muammar Gaddafi. São todos 

exemplos de locais onde somente existem informações 

oficiais. As notícias que vêm de lá a partir da Internet 

acabam sendo a única forma de "burlar" o sistema vi

gente. Mesmo com as dificuldades em relação à "qua

lidade" da informação — além das deficiências apre

sentadas nas imagens e no áudio —, os dados servem 

pelo menos para questionar a oficialidade do material 

recebido pelas agências internacionais de notícias. 
Numa escala menor, onde não está em jogo a demo

cracia de um país, mas sim o interesse de grupos por ou
tras causas, essa colaboração é cada vez mais evidente. É 
o que tem acontecido no Brasil durante os eventos sobre 
os mais diversos temas e interesses, como o churrasco 
da "gente diferenciada", quando as pessoas se organiza
ram pela Internet para fazer um protesto bem-humorado 
no tradicional bairro de Higienópolis, em São Paulo, em 

resposta aos que se opunham pela construção de uma 
estação de metrô no local. Mesmo tendo um número de 
participantes visivelmente menor em relação aos que se 
comprometeram em fazer parte da manifestação, antiga
mente seria improvável o encontro de centenas de pes
soas que apenas se comunicaram virtualmente. Pode-se 
questionar que a partir do momento em que o assunto se 
espalha na rede, os veículos tradicionais pegam carona e 
acabam "ajudando" na divulgação, além do boca a boca. 
Mas é inegável que se não tivesse partido de internautas, 
a iniciativa não teria o mesmo resultado. 

Portanto, nos dias de hoje, em que com uma pequena 
câmera de vídeo, uma máquina fotográfica e um celular 
é possível dar uma versão dos fatos sem a interferência 
de mediador, não dá mais para ficar lamentando a falta 
de cobertura da mídia usando o argumento de que ela 
privilegia apenas parte da sociedade. Certamente, é pos
sível usar a Internet para divulgar um fato de interesse 
jornalístico, e se o assunto der repercussão é a mídia que 
vai buscar mais informações e divulgá-lo. E mesmo ainda 
não sendo possível mensurar a real participação do cida
dão comum — mesmo ele tendo interesse em ser este 
jornalista colaborador, preocupado não apenas em divul
gar a informação, mas sim, por meio dela, formar pessoas 
para que os usuários passem a ser também cidadãos críti
cos —, pode-se dizer que o jornalismo praticado nas re
des sociais é mais democrático, interativo e, por que não, 
educativo, pois estimula a participação pública para que 
mais vozes possam promover debates e tratar de temas 
normalmente ignorados pela mídia tradicional. 

'Vanderlei Dias de Souza é jornalista, publicitário e radialista. Mestre 
em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP, é professor nos cursos 
de Jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie e da Facul
dade PAULUS de Tecnologia e Comunicação (FAPCOM). 
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Text Box
Fonte: Páginas Abertas, São Paulo, ano 36, n. 48, p. 18-19, 2011.




