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Resumo

Este artigo tem por objetivo analisar a cobertura jornalística de um acidente aéreo à luz 
da convergência midiática e da participação de usuários na construção das notícias. 
Através desse estudo de caso, tenciona-se (re)discutir o papel tradicional do repórter 
como testemunha dos fatos, compreender de que modo o uso de material informativo 
produzido por  ‘não-profissionais’  está  influenciando o modo de  se fazer  jornalismo 
contemporaneamente, e se e de que maneira os repórteres passam a ser rearranjar neste 
novo  contexto  de  produção,  fruição  e  consumo  informativos.
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1. Apuração em dois tempos

Primeiro  ato:  a  11  de  novembro  1991,  um avião  Bandeirantes,  operado  pela 

Nordeste  Linhas  Aéreas,  caiu  numa  praça  localizada  num  subúrbio  da  capital 

pernambucana, a antiga vila operária do Ipsep, vitimando fatalmente 17 pessoas - duas 

das quais se encontravam na praça. O evento, o maior acidente aéreo já ocorrido no 

Grande Recife,  foi largamente noticiado pelos veículos de comunicação no Recife à 

época.  

Segundo ato:  A 23 de  novembro  de 2008,  um bimotor  caiu  n’outro  subúrbio 

recifense,  matando  duas  pessoas  que  estavam  a  bordo  e  atingindo  quatro  casas. 

Igualmente noticiado, acrescentando ao caso mais recente, na comparação da cobertura 

entre  os  dois  eventos,  os  jornais  online  (naturalmente,  inexistentes  em  1991),  a 

justaposição de texto, áudio, imagem estática e em movimento para reforço da narrativa 

e uma participação nunca antes vista no veículo – em dimensão, quantidade e espaço 

reservado  –  de  cidadãos  comuns,  não-repórteres  de  ofício,  na  construção  noticiosa 

acerca do desastre. 

A  convergência  de  formatos  de  veiculação,  aliada  ao  uso  exponencialmente 

relevante de material produzido por ‘amadores’ – com destaque, vídeos e fotos – foi a 
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tônica  da cobertura  ao  acidente  capitaneada pelo  portal  noticioso  pernambucano JC 

Online (alvo deste estudo), que pode ser configurada como ‘marco’ nos dez anos de 

funcionamento do sítio.

Para analisar a cobertura jornalística de um acidente aéreo à luz da convergência e 

da  participação  de  usuários  na  construção  das  notícias,  foram recolhidos  dados  de 

acesso no JC Online, bem realizadas visitas e entrevistas a profissionais do veículo para 

que se pudesse ter uma melhor compreensão de como se deu o processo de apuração. 

Um vídeo sobre o acidente, produzido por um morador através de um aparelho de 

celular instantes após a queda, foi a imagem mais acessada pelos usuários do JC Online 

desde que o veículo passou a fazer essas transmissões, em 2002. Foram 26.273 acessos, 

contra  13.455  do  segundo  colocado,  um vídeo  produzido  por  um repórter  sobre  o 

mesmo acidente. O terceiro vídeo mais acessado, acerca de candidatas a um concurso 

de beleza, não chegou a 6,5 mil acessos. 

Naturalmente,  a equipe de edição já havia recorrido outras vezes aos recursos 

multimidiáticos e ao envio de fotos, textos e imagens de internautas para a produção de 

notícias. O que aparece como novo elemento é a importância devida a esses materiais, e 

a  dependência  quase  que  exclusiva  desses  recursos  –  obtidos  por  moradores  que 

estavam no local no momento do acidente – para a construção do noticiário em torno do 

evento. 

Com a análise deste caso, pretende-se observar se e como o modo de apuração de 

informações foi alterado com o acesso a esses recursos, e de que maneira a narrativa foi  

elaborada em função dos novos formatos de relato e acesso aos fatos. 

A convergência jornalística,  vislumbrada tanto como conceito quanto processo 

(LAWSON-BORDERS,  2006),  está  sendo  desenhada  nas  redações  de  maneira 

heterogênea, com compasso regido de acordo com cada contexto, mas que se configura, 

em maior  ou menor escala,  como realidade no jornalismo contemporâneo (QUINN, 

2005;  GUNTER,  2003;  LAWSON-BORDERS,  2006;  JENKINS,  2006).  Vide  os 

‘experimentos’ cada vez mais frequentes com o uso concomitante de formatos diversos 

para o contar de uma mesma história (quer para reforçar, complementar, acrescentar ou 

dar força a um relato) e, ainda, os rearranjos operados por repórteres e editores no fazer 

jornalístico – em função de novas formas de captação de informações. 

A  apuração  de  informações  no  jornalismo,  aos  moldes  de  como  ficou 

tradicionalmente  conhecida,  surge  lado  a  lado  com  o  recurso  da  entrevista  pela 

imprensa popular. Um dos primeiros usos desse expediente em 'espaço nobre' de que se 
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tem notícia foi a realizada por James Gordon Bennet, proprietário do New York Herald, 

em 1836.

A  conversa  com  uma  cafetina,  publicada  no  veículo,  mudou  o  rumo  da 

investigação sobre o assassinato da prostituta Helen Jewett (PEREIRA JÚNIOR, 2006). 

Somente no final do século 18 é que a imprensa inglesa obteve o direito oficial  de 

apurar, passando a assistir aos debates do Parlamento (CORNU, 1994).

Wolfe (2006) ressalta que,  mesmo na pouco distante  década de '60 nos EUA, 

ainda era raro a repórteres e colunistas saírem às ruas para apurar informações com as 

fontes.  O  Brasil,  mesmo  com  a  chegada  da  imprensa  oficial  em  1808,  só  viria 

efetivamente  a  contar  com  o  trabalho  jornalístico  calcado  nas  entrevistas  e  na 

observação,  com base  na  escola  americana  de  produção  noticiosa,  após  a  segunda 

metade do século passado – e ainda assim não totalmente, como ressalta Lage (2001).

Contudo,  o  método  de  conversar  com as  pessoas  e  observar  o  cotidiano  nas 

cidades já dava suas mostras em solo nacional no  fin-de-siècle, especialmente através 

de João do Rio (pseudônimo de Paulo Barreto), e suas crônicas baseadas no comum das 

gentes e no andamento da vida na então capital brasileira. 

Ainda que relativamente recente no jornalismo, a apuração com foco na presença 

do  repórter  nos  locais  dos  fatos  e  nas  entrevistas,  herança  do  periodismo  norte-

americano, faz parte do imaginário e do ideário em torno da atividade jornalística. E é 

justamente  essa  tarefa  que  faz  surgir  o  repórter,  figura  que  entra  na  história  do 

jornalismo não antes do século 19, mas que marcou o jornalismo ocidental do final do 

século 19 e por todo o século 20. 

Lage (2001, p.16-17) lembra que a reportagem e o seu principal instrumento, o 

repórter, “colocou em primeiro plano novos problemas, como discernir o que é privado, 

de interesse individual, do que é público, de interesse coletivo; o que o Estado pode 

manter em sigilo e o que não pode”. 

Levando  em  conta  a  classificação  ‘etária’  de  Lage  para  o  jornalismo, 

denominando  o  século  XX como  a  era  do  “jornalismo-testemunho”,  precedido  nas 

épocas anteriores pelo tom sensacionalista e educador (século 19) e publicista (séculos 

17 e 18), nos deparamos, no início deste novo milênio, com a Internet possibilitando 

acesso e produção de conteúdo a 'não-iniciados', com a instância do repórter passando a 

se fragmentar. Se, ainda de acordo com a definição de Lage, “o repórter está onde o 

leitor, ouvinte ou espectador não pode estar” (p.23), como classificar situações relatadas 

acima, nas quais as testemunhas é que se transformam em repórteres? 
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2. Rearranjos no modus operandi

Vaticinar se a atividade do repórter perde ou não força com o surgimento dos 

usuários produtores de conteúdo não é, necessariamente, o objetivo deste estudo. E sim 

compreender  de  que  modo  o  uso  de  material  informativo  produzido  por  não 

profissionais está influenciando o modo de se fazer jornalismo contemporaneamente, e 

se  e  de  que  maneira  os  repórteres  passam a  ser  rearranjar  neste  novo  contexto  de 

produção, fruição e consumo informativo. 

Que  a  cada  novo  meio  de  comunicação  surgido  os  anteriores  precisam  se 

reorganizar em função da nova tecnologia, não é novidade. Tem sido assim desde o 

telégrafo e mesmo com o surgimento da imprensa, há sete séculos, a nova mídia sempre 

acaba se solidificando trazendo muitas das características e funções da predecessora. 

Se  os  monges  copistas  da  Idade  Média  legaram  à  editoração  impressa  o 

preciosismo das revisões e grafismos (EISENSTEIN, 1994), com muitos documentos 

impressos  sendo absolutamente  idênticos  aos  escritos,  os  primeiros  jornais  na  Web 

também  não  passavam  de  fac-símiles de  suas  versões  impressas  (BOCZKOWSKI, 

2004), e mesmo hoje o texto online ainda bebe, em muitos aspectos estilísticos, da fonte 

em papel. 

O próprio Boczkowski (2004, p.187), contudo, defende que esse mesmo processo 

de reproduzir os ‘modos de fazer’ dos veículos tradicionais acabou sendo responsável 

pela construção de jornais online, apesar da relação ainda forte com os predecessores, 

que  se  “diferenciam qualitativamente  deles  em sua  infra-estrutura  material,  práticas 

editoriais, e rotinas de produção”.  

Acreditamos que o método de captação de informações, talvez mais do que as 

novas  linguagens  e  recursos  utilizados  pela  narrativa  jornalística  online,  é  que  está 

passando por uma série de modificações  em função do arsenal de possibilidades  de 

captação e disponibilização de dados e informação. 

Apesar de a apuração de informações ainda figurar como a base do jornalismo, 

fatores  como  a  profusão  de  assessorias  de  imprensa,  acesso  mais  facilitado  a 

informações e redações enxutas acabam sendo um ‘incentivo’ à redução da investigação 

e da pesquisa própria dentro dos jornais. (SANTANA, 2005). 

Não é incomum, em redações de veículos  online atrelados a outras mídias do 

mesmo grupo, os repórteres da Web ‘aproveitarem’ o conteúdo da apuração realizada 
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por  jornalistas  de  impresso  e  audiovisual,  especialmente  no  que  tange  às  matérias 

factuais.

 Machado (2003, p.30) ressalta  que a redação do jornal  digital,  por  não ter  a 

necessidade de os jornalistas estarem nos locais onde ocorrem os fatos, “ocupa o lugar 

de um centro  de gravidade  para onde converge  o fluxo de  matérias  enviadas  pelos 

profissionais, colaboradores e usuários do sistema.” 

São justamente  os  usuários,  que  passam de  audiência  a  fontes,  e  de  fontes  a 

produtores  de  conteúdo,  num  híbrido  de  produtor  e  consumidor  –  o  “prosumer” 

(GILLMOR,  2006),  que  estão  orquestrando  alterações  no  fazer  jornalístico  nesse 

processo de convergência midiática.

 Se o repórter não é mais a testemunha, se não está necessariamente no espaço 

geográfico da notícia,  passa a  recorrer  a  outros personagens no palco noticioso.  As 

implicações dessa ausência do repórter no seu lugar ‘de origem’ serão discutidas mais 

adiante, após a descrição e análise do caso da cobertura do acidente aéreo. Instantes 

após o acidente aéreo mais recente descrito anteriormente, o morador Marcone Sales de 

Lima registrou, num celular, as primeiras imagens do local da queda. O vídeo, que foi 

publicado  na  home  do  JC  Online  (http://www.jc.com.br),  possuía  4  minutos  e  28 

segundos, sem cortes, que acabou sendo veiculado em preto e branco por conta de uma 

falha no processo de conversão para a Web (Figura 1):

                  Figura 1: Morador registra acidente em celular. Fonte: JC Online.3

Com  várias  trepidações,  baixa  resolução  e  falta  de  enquadramentos,  o  vídeo 

amador se assemelha a um ‘documentário’ não-editado (embora os editores do jornal 

tivessem optado por retirar imagens mais fortes de outros vídeos, esse não teve qualquer 
3 Os vídeos estão disponíveis para acesso no CD entregue à banca como anexo.
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corte), que mostra o ‘calor do momento’, o corre-corre, o desespero, as tentativas de 

retirar os feridos. É o olhar do morador, que filma tudo não como quem vem de fora 

para reportar, mas como o dono da casa que vê um avião cair no seu quintal. De acordo 

com os números do JC online, foi o vídeo de maior acesso da história do portal. 

O primeiro vídeo (Figura 2) veiculado, este produzido por uma repórter do jornal, 

apesar do olhar mais jornalístico, detalhista e cuidadoso (sem falar na maior qualidade 

de imagem), teve muito menos audiência (13.455 contra 26.273 acessos)4. 

             Figura 2 – Repórter registra cenário do acidente. Fonte: JC Online

Uma das razões plausíveis creditada pela equipe de edição do portal para a alta 

audiência:  o  vídeo  amador,  produzido  por  um  morador  e  transmitido  no  local  do 

acidente via Bluetooth à repórter, tem uma carga de veracidade e imediatismo maior, 

tanto por ter sido feito logo após a queda quanto pelo fato de não parecer ter passado 

por qualquer  filtro  de edição.  Já as imagens produzidas pela repórter  mostram uma 

câmera mais comedida, o olhar ‘estrangeiro’, um relato quase burocrático, de quem não 

está em casa e tampouco se sente à vontade. Sem o calor do momento. 

Da manhã do acidente ao dia 15 de novembro, foram 28 matérias publicadas no 

JC Online sobre o tema. De todas, o vídeo amador figurou na posição de mais acessado 

(posição que continuava ocupando até 22 de janeiro de 2009), especialmente porque 

continuava disponível através da publicação de links de ‘matérias anteriores’ abaixo de 

cada nova notícia. 

4 Registrados desde o dia de publicação - 23 de novembro de 2008 - até o dia 22 de janeiro de 2009
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O acidente com o bimotor ocorreu num domingo, dia da semana em que a equipe 

do JC Online  se reduz a  um repórter  e  um editor.  Como estava  sendo realizado  o 

vestibular das universidades federais,  havia um repórter na rua, dois editores e uma 

repórter  na redação.  Quando a repórter  Dulce Mesquita  se preparava para voltar  ao 

jornal,  ouviu  as  primeiras  informações  sobre  o  acidente  pelo  rádio.  "Ela  foi 

imediatamente ao local, enquanto a repórter que estava na redação checava os dados 

com os órgãos oficiais", explica o editor Gustavo Belarmino (2009, informação verbal).
5 

Assim que chegou ao local, a repórter foi abordada pelo morador Marcone Lima, 

que passou as imagens registradas ao celular da reportagem, via Bluetooth6. A repórter 

entrevistou os moradores, policiais e bombeiros, e fez o registro das imagens com uma 

câmera N25. A primeira matéria com informações da repórter foi ao ar às 11h45. 

Durante a tarde, vários moradores telefonaram à redação para oferecer imagens 

do acidente,  mas  a  maioria  dos  cinegrafistas  amadores  exigia  a  venda do material. 

Como o JC Online tem por política não comprar  fotos ou vídeos,  segundo o editor 

Gustavo  Belarmino,  a  reportagem  tentou  negociar  com  um  morador,  e  acabou 

conseguindo  a  transmissão  de  vídeos  da  filmadora  digital  de  um  morador  para  o 

netbook levado por uma repórter da TV Jornal (do mesmo grupo do qual faz parte o JC 

Online). Esses vídeos, por conterem muitas imagens fortes, foram editados antes de ir 

ao ar.

De acordo  com a  equipe  de  edição,  levou-se  um tempo  para  que  os  editores 

decidissem sobre o quê iria efetivamente seria publicado. “Não foi simples definir entre 

o que  era  informação  do que  era  apenas  o  sensacional,  algo  que  não acrescentaria 

nenhum dado, apenas chamaria mais a atenção”, explica Belarmino.

 O  critério  de  audiência  também  pesava  na  conta,  uma  vez  em  as  imagens 

chocantes  certamente  atrairiam  um  número  alto  de  visitas.  Após  ponderar  outros 

fatores, como a violência das imagens e até o fato de uma das vítimas ser um deputado 

federal, a equipe de edição acabou optando por veicular as imagens com uma série de 

cortes.

Observando  pelo  prisma  essencialmente  pragmático  do  aproveitamento  do 

potencial do usuário-testemunha na produção de notícias, pode-se afirmar sem muitas 

5  Em entrevista concedida à autora no dia 22 de janeiro de 2009
6 Tecnologia que permite a troca de arquivos entre dispositivos, sem a necessidade de fios, através de 
ondas de rádio
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ressalvas que o jornalismo tende a ganhar mais do que perder com a participação ativa 

do público na construção do noticiário. 

Se o repórter não ‘está mais lá’, se o sujeito com ar afobado e caderninho e caneta 

à mão é personagem exclusivo de narrativas ficcionais, nada mais natural e profícuo do 

que se utilizar dessa produção ‘externa’ em prol do fornecimento de informação veloz 

às audiências. 

No entanto,  olhando pela outra face do prisma, há que se fazer uma distinção 

entre quando a ausência do repórter é conseqüência ou causa desse expediente. Melhor 

explicando:  a  partir  do  momento  em  que  se  faz  necessário  o  uso  de  informação 

produzida fora das redações porque não há repórteres nas ruas, esse fato é a causa. Se a 

utilização de material  de  usuários-testemunhas  acontece  como um  plus informativo, 

pois há um ‘dever de casa’ sendo cumprido pelos repórteres na rua, isso se configura 

como uma conseqüência da profusão de informações possível via meios digitais. 

Quando Machado (2003, p. 22) afirma que “o suporte digital possibilita tanto a 

reconversão da natureza do ofício, quanto a alteração de todas as etapas de produção 

jornalística”,  e  que  não há  necessidade  de  o repórter  estar  fora da  redação  (pois  o 

ciberespaço proporciona o acesso às  mais  diversas  fontes  e  dados),  deve-se abrir  a 

discussão para o que pode significar essa alteração portentosa no fazer jornalístico. 

Para  o  autor,  as  possibilidades  advindas  do  suporte  digital  (a  exemplo  da 

reportagem assistida por computador e das técnicas de cruzamento de bancos de dados 

do jornalismo de precisão)  não se configuram, necessariamente,  como mudanças  de 

base no ofício, uma vez que são ferramentas auxiliares. 

A possibilidade de multiplicidade de fontes, através do jornalismo em rede, é que 

seria, para Machado, a grande diferenciação deste novo modo de se fazer jornalismo. O 

autor  defende  que  o  aparato  tecnológico  deve  passar  de  mero  auxiliar  a  condição 

preponderante nesse novo formato, em que “todas as etapas do sistema de produção de 

conteúdos  –  desde  a  apuração  até  a  circulação  –  são  circunscritas  aos  limites  do 

ciberespaço”.  

É essa circunscrição da produção jornalística ao ciberespaço, especialmente no 

que se refere à apuração, uma das preocupações deste estudo. Uma vez que se limita à 

Web, mesmo com as infinitas possibilidades de acesso a dados e fontes de informação, 

a investigação jornalística tende a perder algo que ainda só possível no desconforto das 

ruas: o tom, o clima, o diferencial, o olhar de observador do repórter. 
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É justamente essa característica da reportagem de que trata Lage (2001, p. 26) 

quando afirma que “a natureza humana e inteligente do agente-repórter manifesta-se 

por  outro  traço  difícil  de  reproduzir,  com  qualquer  tecnologia  previsível,  em  um 

equipamento: o insight (grifo do autor)”. 

A preocupação com a qualidade da informação advinda dos usuários, tendo como 

parâmetro um rigor de apuração, está no centro de estudos recentes (Moretzsohn, 2007; 

Pena, 2005; Machado, 2001).

 Colecionam-se casos de ‘barrigas’ produzidas por internautas e publicados pela 

imprensa na Web, como a já lendária foto-montagem, veiculada pelo UOL em 18 de 

julho de 2007, de uma suposta vítima do acidente da TAM  pulando de um prédio em 

chamas. Horas depois, um usuário desmascarou a fraude, enviando a foto original, sem 

qualquer pessoa registrada, para ser comparada à montagem:

Figura 3: Foto-montagem veiculada pelo UOL como verídica
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Figura 4: Foto original do prédio da TAM em chamas

Figura 5: Foto manipulada, com a montagem grosseira em destaque

Ainda  que  o  jornalismo  ‘tradicional’  também  seja  exímio  em  ‘barrigas’  e 

publicação  de  invencionices  e  falácias,  mesmo  antes  da  Web,  a  questão  da 

responsabilidade do uso de informações enviadas por usuários urge em ser colocada em 

lugar central das discussões sobre os novos modos de se fazer jornalismo. 

Machado (2001, p-29/30) diz que está  sendo incluída “na agenda da pesquisa 

sobre o campo jornalístico um aspecto até então negligenciado pelos códigos de ética 

do jornalismo convencional: as responsabilidades dos usuários das redes como fontes 

para os jornalistas”. E não apenas no papel de fontes, mas de produtores efetivos de 

conteúdo. 

A  discussão  que  precisa  ser  prioritariamente  travada  não  é  a  respeito  da 

legitimidade  de  um  não-profissional  estar  fazendo  as  vezes  de  repórter,  e  sim  de 

encontrar  meios  de  trazer  o  repórter  de  volta  ao  palco  noticioso.  Permitimo-nos 

discordar  da  afirmativa  de  Machado  sobre  o  espaço  da  apuração  se  resumir  à 

circunscrição  do  ciberespaço.  Defendemos  o  'uso'  da  Web  como  fonte,  como 

impulsionadora de pautas, como  locus e meio a uma pluralidade de vozes, mas não 

como palco único da investigação noticiosa. 

Até  que  se  chegue  o  dia  em que  todas  as  ações  humanas  sejam diretamente 

mediadas pela máquina, em que se viva dentro eatravés do mundo eletrônico, há que se 

levar em conta o face-a-face. Nem que seja apenas para melhor captar o 'tom' de uma 

declaração ou perceber as nuances dos não-ditos. 

No caso da cobertura do acidente aéreo no Recife,  o fato de uma repórter  ter 

estado no local facilitou até para o processo de captação dos vídeos produzidos por 
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moradores. “Grande parte dos que filmaram os instantes após a queda e o resgate dos 

sobreviventes não tinha acesso a conexões de alta velocidade para transmitir os dados 

ao jornal”, explica Belarmino. 

Segundo  o  editor,  a  presença  da  repórter  no  local  trouxe  “mais  agilidade  na 

apuração,  além do diferencial,  de outras  informações  que quem não estava lá,  e  só 

pegou  por  telefone  ou  Internet,  não  conseguiria”.  Além  disso,  a  edição  optou  por 

publicar um relato pessoal da repórter sobre o acidente. “Esse fato de estar próximo à 

notícia foi o grande diferencial no produto final, pois o tom das matérias foi ela quem 

deu, foi através das suas observações que os usuários puderam sentir o clima do lugar”, 

acredita. 

Pensando sob este viés, urge em ser discutida, principalmente, a responsabilidade 

não apenas do usuário que produz a informação, mas do profissional da notícia que a 

disponibiliza.  Pode-se até  'exigir'  que  o 'cidadão-repórter'  que  cumpra  uma série  de 

exigências jornalísticas - consulta a mais de uma fonte, cruzamento de dados, exposição 

de pontos de vista divergentes, declarações de especialista -, mas a responsabilidade 

final cabe a quem publica, a quem efetivamente leva a informação a público. 

Esconder-se só o manto  da liberdade do usuário pode até estar em consonância 

com os preceitos de jornalismo participativo, mas certamente pode significar prejuízos a 

quem recebe uma informação que não condiz com os fatos. 

Se os dados disponibilizados fazem parte do corpo de matérias de um veículo de 

comunicação, de um espaço que existe legalmente com esse propósito, se os textos lá 

publicados recebem a alcunha de trabalho jornalístico, não há como dissociá-los de toda 

a carga de serviço público associada à atividade.

Questionar se os 'valores tradicionais'  do jornalismo serão mantidos com esses 

novos formatos também não nos parece ser a pergunta-chave. Mas sim entender quais 

são  os  valores  jornalísticos  que  fazem  sentido  no  jornalismo  contemporâneo. 

Compreender quais são os elementos que trazem maior peso no jornalismo praticado 

hoje. 

Se a rapidez e a atualidade são valores que falam mais alto do que a acuidade, que 

se deixe claro ao leitor, ao usuário, ao produtor de conteúdo ou a quem quer que vá 

fazer uso desses produtos jornalísticos, que essa é a política do veículo. Se o que rege 

essa  nova  dinâmica  é  o  "publique-se  primeiro,  cheque-se  depois",  ao  usuário  dos 

veículos Web precisaria ser explicitada essa regra. 
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Particularmente, apontamos que os riscos dessa dinâmica ainda são muito altos e 

extremamente parecidos com os mesmos erros que vêm se repetindo há pelo menos três 

séculos  de  jornalismo  -  incorreções,  marcas  na  reputação,  destruição  de  carreiras, 

falácias  -,  quando  se  deixa  a  ética  a  segundo  e  terceiro  planos  no  exercício  do 

jornalismo. Uma ética que começa e termina por uma apuração criteriosa,  avessa às 

“negligências na verificação das informações” (CORNU, 1998).

A idéia  é propor para a  produção coletiva  de conteúdo,  tal  qual a posição de 

Vázquez (2003, p.10) sobre a discussão do papel da ética, uma ética jornalística que não 

seja  nem um refúgio num neutralismo,  tampouco  um dogmatismo retrógado,  que a 

transforme num mero código normativo. 

Algo semelhante ao que Lopes (2008, p.11) defende, numa análise dos métodos 

de regulação de produção de conteúdo na Wikipedia, afirmando que se faz necessário 

que se “estabeleça  um sistema de autoregulação,  vigilância  e  controle”,  de modo  a 

contrabalancear os interesses. 

3.  Considerações finais: a janela e o repórter

A participação dos usuários nas matérias sobre a queda do bimotor no Recife foi 

imprescindível  tanto  do  ponto  de  vista  de  informação  (fotos  e  vídeos  que  nenhum 

repórter possuía) quanto da velocidade (captadas instantes após a queda). Contudo, a 

presença  do  repórter  no  local  teve  um peso  considerável,  uma  vez  em que  trouxe 

relatos, acrescentou informações e deu o ‘tom’ do local. 

Ao editor coube o papel de mediador defendido por Pena (2006) e Moretzsohn 

(2007) no jornalismo contemporâneo, não apenas checando os dados recebidos, como 

também na definição do que seria mais ou menos adequado de ir ao ar.

Jenkins (2006) observa que não há mais como separar os papeis de produtores e 

consumidores de informação,  até porque as regras que começam a ser estabelecidas 

entre essas duas esferas ainda não são plenamente conhecidas. E mesmo sem levar em 

conta  a  participação  de  leitores  na  construção  efetiva  de  uma  notícia,  há  que  se 

reconhecer, tal qual a proposição de Carey (1986, p. 147), a “(...) condição de todo bom 

jornalismo: a profunda colaboração entre o escritor e a audiência” (tradução nossa)7 - 

nem  que  seja  para  que  o  conhecimento  prévio  do  leitor  facilite  o  consumo  das 

informações.  
7 (...) condition of all good journalism: a profound collaboration between the writer and his audience.
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 Assim,  visualizamos  uma  necessidade  de  maior  análise  e  compreensão  ao 

incentivo à participação cada vez maior dos usuários na construção noticiosa – pois traz 

em si  a  semente  de uma maior  democratização  na produção de conteúdo,  com um 

crescente número de vozes para compor as narrativas, bem como acelera o acesso a 

informações, uma vez em que podem disponibilizar dados no momento exato em que os 

fatos estão acontecendo. Ainda, que esta participação dos cidadãos seja acompanhada 

da  presença  do  repórter,  quer  seja  para  contextualizar  o  fato,  trazer  novos  olhares, 

complementar e checar as informações. 

Mesmo que fotos,  textos  e  vídeos  possam chegar  com facilidade  às redações, 

como já chegam e continuarão a chegar cada vez em maior quantidade e de maneira 

mais  veloz,  é  difícil  não reconhecer  que o jornalista  que  não se restringe  apenas  à 

circunscrição do ciberespaço na apuração, e dá pelo menos uma olhada pela janela, 

sempre vai fazer alguma diferença. 
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