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Um exemplo pioneiro do
"jornalismo cidadão", a noção
de que as pessoas comuns po-
dem fazer parte do processo de
coleta de notícias, foi lançado
recentemente. O Gawker, um
blog de fofocas de Nova York,
lançou a seção Gawker Stalker
na forma de um mapa.

O Gawker Stalker é uma colação
de aparições de celebridades pela
região de Manhattan, que são re-
portadas via e-mail e mensagens
instantâneas pelos zelosos leitores
do blog. Os leitores do "Financial
Times" certamente estavam com a
cabeça em coisas mais importan-
tes e sérias, quando o blog foi lan-
çado, há duas semanas, mas atra-
vés do Gawker Stalker eles pode-
riam ficar sabendo onde Al Pacino
e Keanu Reaves estavam.

Muito bom, mas o Gawker pro-
vocou revolta ao relacionar as apa-
rições em um mapa interativo. Nos

noticiários da W a cabo, os rela-
ções públicas dos astros se queixa-
ram da invasão à privacidade de
seus clientes e da ameaça que isso
significa aos filhos destes.

Sejam quais forem os méritos
do Gawker Stalker, ele pelo menos
é uma peça genuína do "jornalis-
mo cidadão", um gênero difícil de
ser encontrado. A internet provo-
cou uma explosão de artigos opi-
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Blog provocou revolta
dos relações públicas
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da invasão à privacidade
de seus clientes

nativos, diários on-line, armazena-
gem de fotografias e acúmulo de
notícias. Mas até agora ela não ha-
via produzido reportagens de pri-
meira-mão realizadas por pessoas
que não são jornalistas profissio-
nais.

Isso é algo digno de nota, dadas
as intensas discussões atuais de co-
mo a internet democratiza a mí-

dia. Até mesmo Rupert Murdoch já
se converteu. "O poder está se afas-
tando da velha elite no nosso se-
tor", disse o presidente do conse-
lho de administração da News Cor-
poration na semana passada.

Uma versão extravagante desse
argumento foi dada por Arianna
Huffington, socialite, intelectual e
agora blogger, cujo "Huffington
Post" é uma coleção on-line de
blogs de celebridades. Ela escreveu
no "The Guardian" que a "blogos-
fera é hoje a mais vital fonte de no-
tícias dos EUA".

Espera aí! Fonte de notícias? Até
mesmo o exemplo de Arianna
Huffington não fornece muitas
evidências disso. Ela citou os aten-
tados terroristas a Londres em ju-
lho, que foi um caso em que pes-
soas comuns estavam mais perto
dos acontecimentos do que a
maioria dos jornalistas, e que pro-
duziram muito material impor-
tante, de relatos de testemunhas a
fotografias tiradas com telefones
celulares. Mas fora isso, os exem-
plos são menos definidos.

A internet teve um impacto re-

volucionário sobre algumas áreas
do jornalismo, mais obviamente
sobre os comentários e as analises.
Hoje, qualquer um pode ser um
colunista: não há necessidade de
forçar seu caminho para entrar na
velha mídia. Isso cria uma qualida-
de variável, mas possibilita a mui-
tas pessoas experientes não só al-
cançarem um público, como deba-
terem coisas com outras pessoas.

Conforme observou Murdoch,
isso reduz parte do poder tradicio-
nal dos editores. Uma das coisas
que editores e repórteres são trei-
nados para fazer é abordar o ângu-
lo mais interessante da notícia a
partir de um determinado volume
de material. Os julgamentos feitos
pelos profissionais podem estar
sendo hoje desafiados por outras
pessoas. Os blogs estão publican-
do reportagens desprezadas pela
grande imprensa.

Mas a seleção não é tudo na co-
leta de informações: você precisa
de um material a partir do qual vai
fazer uma seleção. E a maioria das
manchetes que aparecem no "Huf-
fington Post" - em comum com

outros blogs de atualidades — têm
origem em grandes fontes de in-
formações como a agência noti-
ciosa Associated Press.

Onde, além do Gawker Stalker,
se pode encontrar um meio de co-
leta de notícias realmente demo-
crático? As tentativas de se copiar
os noticiários nacional e interna-
cional com o jornalismo cidadão
nos EUA e na Europa, como o Wi-
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kinews, não se saíram particular-
mente bem até agora. O site sul-
coreano OhMyNews, que combi-
na reportagens feitas por profis-
sionais e amadores, vem se saindo
muito melhor, mas a Coréia pode
ser um caso especial.

A lógica sugere que a vantagem
comparativa do "jornalismo cida-
dão" está no âmbito local, onde as

pessoas testemunham coisas que
não são cobertas por jornalistas
profissionais. Os jornais locais
sempre publicaram muitas dessas
notícias.

Os noticiários locais não são de-
finidos apenas pela geografia.
Grupos com interesses comuns, ou
que trabalham na mesma empresa
ou setor, podem aprender mais di-
vidindo informações do que lendo
uma revista ou jornal. No Vale do
Silício, blogs especializados vêm
publicando notícias sobre, por
exemplo, novos produtos da Ap-
ple, recorrendo às suas redes de co-
nhecidos bem informados.

Isso deixa as pessoas melhor
informadas, mas não agrada to- t

do mundo. Steve Jobs, o CEO da
Apple, detesta tanto os blogs
quanto os relações públicas das
celebridades detestam o Gawker
Stalker. O que é o admirável mun-
do novo do "jornalismo cidadão"
para uma pessoa, para outra po-
de ser uma distopia. Quando to-
dos os coletores de notícias eram
profissionais, pelo menos era
mais fácil esconder as coisas.
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