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Resumo 

 

Este artigo aborda o sistema de produção e interação do G1 Paraíba, durante os primeiros 

15 dias (1º a 15 de junho) de realização do Maior São João do Mundo, em Campina Grande 

(PB), aliado à prática do jornalismo participativo e convergência midiática. Para analisar o 

material foi utilizado o método de investigação sobre jornalismo participativo na Espanha, 

que visa uma análise estrutural das oportunidades de participação que são oferecidas pelas 

páginas dos meios convencionais. 
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Jornalismo online e cultura da convergência 

 

 Os estudos sobre circulação de informação jornalística na internet vêm recebendo 

atenção de pesquisadores desde os anos 1996. A partir de então, vários pesquisadores, tanto 

do Brasil como também da Espanha
3
, começaram a produzir artigos e livros sobre o tema 

“o jornalismo digital”. No entanto, surgiram definições ao longo dos anos e o termo 

jornalismo digital passou ser diferenciado do jornalismo on-line, webjornalismo ou 

ciberjornalismo. 

 
Jornalismo on-line pressupõe a existência de uma rede e que esta possa trabalhar 

com dados em tempo real. No jornalismo on-line, a ideia principal é a da conexão 

sempre presente e que se atualiza. O webjornalismo acontece somente na internet, 

na sua parte denominada World Wide Web, ou WWW. Não há, pois, como ter 

webjornalismo fora do que seja a própria web. De certa forma, não difere do 

jornalismo on-line, pois este, preferencialmente, ocorre na própria web. 

Ciberjornalismo seria o jornalismo em rede, independente da internet, da web ou do 

tempo real. O seu limite é o ciberespaço, que engloba a web – esta contida na 

internet – e as outras redes de computadores existentes. (PERSINA JÚNIOR, 2010, 

p.41-42) 

 

                                                 
1
 Trabalho apresentado no GP Conteúdos Digitais e Convergências Tecnológicas do XII Encontro dos Grupos de Pesquisa 

em Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2
 Mestre em História na Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), e-mail: silvanatorquato@gmail.com 

3
 Em 1996, Elias Machado e Marcos Palacios, professores da Universidade Federal da Bahia (UFBA), publicaram um 

pioneiro Manual de Jornalismo na Internet. Naquele mesmo ano, e com características similares, vários professores da 

Universidad del País Vasco (Espanha), dentre eles Koldo Meso e Javier Díaz Noci, publicaram El periodismo electrónico. 

Información y servicios en la era del ciberespaço. Outros autores foram se somando a esses e aumentaram o número de 

publicações sobre o tema. (NOCI & PALACIOS, 2008) 
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 Na verdade, o autor acredita que o jornalismo digital engloba todas as outras formas 

descritas anteriormente. “Cada uma delas, porém, é distinta de todas as outras, apesar de 

haver um uso indistinto, muitas vezes, entre os termos que as designam”. (PERSINA 

JÚNIOR, 2010, P.41-42). Várias definições diferenciadas surgiram para esses termos. 

Outro pesquisador que trabalha com o tema é Elias Machado, que afirma que “o jornalismo 

digital inclui todo produto discursivo que re-produz a realidade pela singularidade dos fatos, 

tem como suporte de circulação as redes telemáticas ou qualquer outro tipo de tecnologia 

que transmita sinais numéricos e que incorpore a interação com os usuários no processo 

produtivo”. (MACHADO, 2003, p.22). 

 Outra diferenciação para o jornalismo on-line, ciberjornalismo e webjornalismo é 

que essas categorias não envolvem esferas fora da rede, como no caso do jornalismo digital 

que engloba processos de mobilidade como a WAP (sigla para Wireless Application 

Protocol; em português, Protocolo para Aplicações sem fio), que possibilita o acesso à 

internet, por exemplo, a partir de um telefone móvel. 

 Com o avanço e aperfeiçoamento do jornalismo digital, Ferrari (2004) lembra que o 

conteúdo se tornou a palavra da moda nos tempos da proliferação de sites. “E não foi à toa: 

é em busca de conteúdo – mais até mesmo do que de serviços – que as pessoas acessam a 

maioria dos sites”. Neste caso, o conteúdo on-line se configura com elementos que vão 

muito além dos já usados, de maneira tradicional, na cobertura impressa, como os textos, 

fotos e gráficos. “Pode-se adicionar sequências de vídeo, áudio e ilustrações animadas. Até 

mesmo o texto deixou de ser definitivo – um email com comentários sobre determinada 

matéria pode trazer novas informações ou um novo ponto de vista, tornando-se assim, parte 

da cobertura jornalística”. (FERRARI, 2004, p.39) 

 E uma das características essenciais do jornalismo digital, como aponta Correia 

(2010), é a atualização contínua do conteúdo. Com isso, o jornalismo na web quebra com a 

premissa de que o produto jornalístico é um pacote fechado de informações que é entregue 

ao consumidor, mas sim um serviço dinâmico onde a troca e a integração com o público 

têm relevância.  

Contemporaneamente, o jornalismo está sendo transformado pela tecnologia e por 

um novo contexto social. Para entender essa transformação é preciso compreendermos dois 

fenômenos considerados complementares por Correia (2010): a convergência e a 

descentralização da produção.  
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A convergência vem mostrar novas plataformas para a circulação do produto, novos 

modos de fazer com que essa etapa, compreendida através de seu envio, seu 

processamento no meio social e seu retorno, seja efetivamente realizada, e saber o 

posicionamento profissional frente a essa nova realidade. A descentralização propõe 

a apropriação do produto jornalístico pelo público para que esse seja parte atuante 

dos mecanismos de circulação, modificando ou não o conteúdo em si, mas sempre 

se manifestando para a propagação desse conteúdo. (CORREIA, 2010, p.58) 

 

 Já Silva Júnior (2008, apud SILVA, 2009) percebe no termo convergência o próprio 

estatuto de mutação ao qual ele é submetido diante das tecnologias digitais e das 

transformações no jornalismo. No entanto, com o surgimento do jornalismo digital
4
 ainda 

na década de 1990, os jornais impressos realizavam apenas a transposição do conteúdo do 

impresso para a web – ainda hoje é possível vê esse tipo de prática em alguns jornais do 

Brasil. Com o avanço da web e seu potencial para o desenvolvimento de características 

próprias, os veículos de comunicação criaram seus sites online, mas desarticulados do 

impresso, ou seja, duas redações distintas, tendo em vista que o privilégio permanecia com 

a do impresso com maior número de profissionais e detentora da linha editorial prioritária, 

inclusive quanto à liberação ou não de determinadas matérias exclusivas. “A partir do início 

do século XXI, o investimento para o jornalismo digital começa a se consolidar com 

redações on-line integradas ou, pelo menos, com estrutura maior e funcionando de forma 

autônoma”. (SILVA, 2009, p.98) 

Partindo do pressuposto de que a convergência já faz parte da nova realidade que 

estamos vivenciando nos meios de comunicação, a relação usuário e os meios também são 

modificadas. Como aponta Jenkins (2008), a convergência das mídias pode ser entendida 

como mais do que uma mudança tecnológica que está sendo implantada nas empresas de 

comunicação. “A convergência altera a relação entre tecnologias existentes, indústrias, 

mercados, gêneros e públicos. A convergência altera a lógica pela qual a indústria midiática 

opera e pela qual os consumidores processam a notícia e o entretenimento”. (JENKINS, 

2008, p.41) 

                                                 
4
 Um primeiro momento do que poderia ser chamado de jornalismo digital está ligado ao CD-ROM. Revistas foram 

publicadas nesse formato, englobando sons, imagens e textos. No Brasil, uma das primeiras tentativas de publicação em 

CD-ROM foi a revista Neo Interativa, que teve uma vida não muito longa, entre 1994 e 1998. As revistas desse tipo 

traziam novidades, como vídeos, hipertextos, fotos que poderiam ser ampliadas, entre outras. No entanto, a sua história 

não foi longa, já que o formato em CD-ROM perdeu espaço para a internet. (PERNISA JÚNIOR & ALVES, 2010, p. 42-

43) Já a história do jornalismo brasileiro na internet começa em 28 de maio de 1995, com a publicação do Jornal do Brasil 

na web, no entanto, ele apresentava uma interface pouco interativa, sendo quase uma cópia resumida do jornal tradicional. 

Menos de dois meses depois vários outros jornais têm suas home-pages registradas na WWW, como Estado de S. Paulo, a 

Folha de S. Paulo (julho), O Globo (setembro), O Estado de Minas, o Zero Hora (julho), o Diário de Pernambuco e o 

Diário do Nordeste (julho). (PALÁCIOS & GONÇALVES, 1997) 
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Não é por acaso que Jenkins (2008) afirma que a convergência também ocorre 

quando as pessoas assumem o controle do que é publicado na mídia. Os consumidores de 

notícias passam a querer se vê dentro delas, pois hoje os portais oferecem canais diretos dos 

veículos com os usuários para que, a partir de um comentário, vídeo, foto, enviada por eles, 

também possam ser incorporadas ao material produzido para a web. Antes de qualquer 

coisa, as pessoas que estão à frente de portais devem levar em conta o poder que o usuário 

possui hoje e que pode contribuir para uma produção mais próxima da realidade, já que os 

atores sociais, em muitos casos, são capazes de postar informações relevantes direto do 

palco dos acontecimentos. 

 
A convergência exige que as empresas midiáticas repensem antigas suposições 

sobre o que significa consumir mídias, suposições que moldam tanto decisões de 

programação quanto de marketing. Se os antigos consumidores eram tidos como 

passivos, os novos consumidores são ativos. Se os antigos consumidores eram 

previsíveis e ficavam onde mandavam que ficassem, os novos consumidores são 

migratórios, demonstrando uma declinante lealdade a redes ou a meios de 

comunicação. Se os antigos consumidores eram individuais isolados, os novos 

consumidores são mais conectados socialmente. Se o trabalho de consumidores de 

mídia já foi silencioso e invisível, os novos consumidores são agora barulhentos e 

públicos. (JENKINS, 2008, p.45) 

 

Por está mais ativo e presente nas mídias, o público, muitas vezes, se recusa a 

simplesmente aceitar o que recebe, insistindo no direito de se tornar um participante pleno. 

Jenkins (2008) acredita que nada disso é novo, o que mudou foi a visibilidade que esse 

público tem hoje, já que a web proporciona um poderoso canal de distribuição de conteúdo 

de mão dupla. Esse público deixou de ser estático diante do que recebe das mídias, 

passando de uma posição de simples receptor para interferir no encaminhamento que os 

meios de comunicação dão as notícias. E na cultura da convergência, discutida por Jenkins 

(2008), todos os usuários são participantes – embora os participantes possam ter diferentes 

graus de status e influência.  

Diante dessa discussão é imprescindível abordar dois conceitos para entendermos 

melhor essa presença maior do público na produção dos conteúdos dos portais. Jenkins 

(2008, p.182) trabalha de forma diferenciada os significados das palavras interatividade e 

participação. “A interatividade refere-se ao modo como as novas tecnologias foram 

planejadas para responder ao feedback do consumidor. (...) Em quase todos os casos, o que 

se pode fazer num ambiente interativo é determinado previamente pelo designer”. Já a 

participação é moldada pelos protocolos culturais e sociais, sendo “mais ilimitada, menos 
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controlada pelos produtores midiáticos e mais controlada pelos consumidores de mídia”. 

(JENKINS, 2008, p.183) 

 
Inicialmente, o computador ofereceu amplas oportunidades de interação com o 

conteúdo das mídias e, enquanto operou nesse nível, foi relativamente fácil para as 

empresas midiáticas controlar o que ocorria. Cada vez mais, entretanto, a web tem 

se tornado um local de participação do consumidor, que inclui muitas maneiras não 

autorizadas e não previstas de relação com o conteúdo midiático. Embora a nova 

cultura participativa tenha raízes em práticas que, no século XX, ocorriam logo 

abaixo do radar da indústria das mídias, a web empurrou essa camada oculta de 

atividade cultural para primeiro plano, obrigando as indústrias a enfrentar as 

implicações em seus interesses comerciais. Permitir aos consumidores interagir com 

as mídias sob circunstâncias controladas é uma coisa; permitir que participem na 

produção e distribuição de bens culturais – seguindo as próprias regras – é 

totalmente outra. (JENKINS, 2008, p.183) 

 

Jenkins (2008) ainda afirma que o termo „participação‟ emergiu como um conceito 

dominante, embora cercado de expectativas conflitantes. As corporações imaginam a 

participação como algo que podem iniciar e parar. Já “os consumidores, por outro lado, 

estão reivindicando o direito de participar da cultura, sob suas próprias condições, quando e 

onde desejarem. Este consumidor, mais poderoso, enfrenta uma série de batalhas para 

preservar e expandir seu direito de participar”. (JENKINS, 2008, p.228) 

 

Usuário no comando 

 

A ideia de aproximação com o tempo real, imediato e instantâneo sempre fez parte 

do jornalismo, mas com a emergência do jornalismo digital na década de 1990, essas 

premissas foram retomadas com mais intensidade, já que foi possível se fazer jornalismo 

com a técnica de atualização contínua e publicação instantânea.  

E com o avanço das mídias digitais e seu uso mais comum nos meios de 

comunicação, as notícias se transformaram em um bem social, como aponta Peskin (2009, 

apud LIMA JÚNIOR, 2010). No entanto, para que as notícias sejam convertidas em bens 

sociais, “é preciso que o usuário possa participar de forma efetiva no processo de produção 

de conteúdo informativo de relevância social. Para isso, o ambiente digital conectado deve 

ser preparado tecnologicamente para esse fim”. (LIMA JÚNIOR, 2010, p.121) 

Neste caso, há inúmeras possibilidades de se construir espaços de discussão, 

compartilhamento e produção de informação, uma delas é a disponibilidade das redes 

sociais, para que assim, o usuário possa interagir com a equipe de jornalismo que produziu 
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o conteúdo. No entendimento de Recuero (2010), foi a internet que possibilitou a expressão 

e sociabilização através das ferramentas de Comunicação Mediada pelo Computador 

(CMC). “Essas ferramentas proporcionam, assim, que atores pudessem construir-se, 

interagir e comunicar com outros atores, deixando, na rede de computadores, rastros que 

permitem o reconhecimento dos padrões de suas conexões e a visualização de suas redes 

sociais através desses rastros”. (RECUERO, 2010, p.24) 

Neste caso, “uma rede social é definida como um conjunto de dois elementos: 

atores
5
 (pessoas, instituições ou grupos; os nós da rede) e suas conexões (interações ou 

laços sociais) (Wasserman e Faust, 1994; Degenne e Forse, 1999)”. (RECUERO, 2010, 

p.24).  

 
Entretanto, essas redes podem atuar de forma próxima ao jornalismo, 

complementado suas funções, filtrando matérias relevantes, concebendo 

credibilidade e importância para as matérias jornalísticas através das reverberações. 

Redes sociais, portanto, podem também construir capital social para as matérias 

publicadas pelos veículos. Ao republicar uma matéria, um ator concede 

credibilidade através do link, e igualmente recebe reconhecimento da rede social. 

Ao reverberar uma matéria, as redes sociais concedem credibilidade para a 

informação. Para Bruns (2005), essas reverberações podem indicar também a 

relevância das informações para a comunidade, atuando de forma colaborativa na 

produção de notícias. As redes sociais também acrescentam comentários e novas 

análises, envolvendo os usuários como também produtores das informações. As 

redes sociais, em última análise, acrescentam valor às notícias, construindo capital 

social. Bruns (2005) vê esse modelo de usuários como colaboradores do processo de 

produção das notícias, atuando também como produtores (produsers). De uma 

forma geral, entretanto, os atores sociais vão colaborar para o processo noticioso, 

complementado-o, reconstruindo-o de forma coletiva. (RECUERO, 2009, p.51) 

 

 Mas vale salientar que as redes sociais não têm uma vocação jornalística em 

essência, mas ajudam a complementar à prática jornalística. As redes sociais, na visão de 

Jenkins (2008), também são usadas como suportes por onde o conteúdo pode se espalhar. 

Isso foi possibilitado pela convergência, que representa uma oportunidade de expansão aos 

conglomerados das mídias.  

 Para conquistar e possibilitar a presença cada vez maior do público na construção de 

conteúdo para internet, os sites, portais e webjornais estão oferecendo espaços diversos para 

que o cidadão possa comentar e colaborar com informações. E hoje, esse usuário consegue 

interagir não somente pelo computador, mas também, por smartphones e tablets. Cannito 

(2010, p.85) lembra que “os ramos de comunicação hoje ainda separados serão todos 

                                                 
5
 Os atores são o primeiro elemento da rede social, representados pelos nós (ou nodos). Trata-se das pessoas envolvidas na 

rede que se analisa. Um ator, assim, pode ser representado por um weblog, por um fotolog, por um twitter ou mesmo por 

um perfil no Facebook. (RECUERO, 2010) 
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interligados, é um movimento que já existe”. O G1 Paraíba, por exemplo, já pode ser 

acessado através do computador, nos tablets e no celular.  

 

Jornalismo cidadão/cívico/público/webjornalismo participativo 

 

Para facilitar o entendimento da participação do público na construção das notícias, 

os teóricos e pesquisadores intitularam esse tipo de prática de formas variadas, entre elas de 

jornalismo cívico, jornalismo público, jornalismo participativo, jornalismo comunitário e 

jornalismo cidadão. 

 
O jornalismo muda com o tempo e o jornalismo cidadão é uma evolução natural e 

extensão do jornalismo tradicional, que, na atualidade, é facilitado pelas introduções 

tecnológicas nos processos e produtos jornalísticos. „Consideram o jornalismo 

cidadão como uma forma de melhorar a conexão com as suas comunidades e estão 

concentrando esforços para engajar a participação do cidadão numa variedade de 

formatos, numa séria tentativa de produção noticiosa de uma forma participativa‟ 

(LEWIS; KAUFHOLD; LARORSA, 2009, p.13, apud LIMA JÚNIOR, 2010, 

p.124) 

 

 Vale salientar que nem sempre os sinônimos empregados (jornalismo cívico, 

jornalismo público, jornalismo de fonte aberta, jornalismo comunitário e jornalismo 

cidadão) para jornalismo participativo são apropriados ou equivalentes. “Este é o caso de 

jornalismo cívico, também conhecido como jornalismo público (TRAQUINA, 2002). 

Jornalismo participativo e jornalismo cívico têm algumas características em comum, como 

a participação do público na condição de conteúdo e a valorização da pluralidade de vozes”. 

(HOLANDA; QUADROS, et al, 2008, p.261) 

 Lima Júnior (2010) também cita que o jornalismo cidadão difere do jornalismo 

cívico ou público, pois é elaborado, essencialmente, por não-jornalistas formados, ou seja, 

por pessoas sem treinamento específico em jornalismo, mas que possuem outra formação 

profissional ou educacional, e é realizado de maneira não-remunerada, de forma 

„amadorística‟. Já “o jornalismo cívico ou público é considerado uma solução para inserir 

os leitores/ouvintes/telespectadores na cadeia de decisão dos processos de produção de 

conteúdo jornalístico praticado nas últimas décadas”. (LIMA JÚNIOR, 2010, P.123) 

 
O jornalismo cívico surgiu no final da década de 1980, nos EUA, como uma 

proposta para atrair mais leitores, que andavam descrentes com os conteúdos dos 

jornais. O jornalismo participativo é criado por comunidades organizadas em rede a 

partir de interesses em comum. Para os seus membros, o importante é a conversa, a 

colaboração e a igualdade colocando-se acima de considerações de lucro. Ainda que 
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uma corrente possa receber influência da outra e sofra mutações com o passar do 

tempo, há necessidade de rediscutir tais definições. (HOLANDA, QUADROS, et al, 

2008, p.262) 

 

 Träsel (2010) contribui com a discussão e afirma que há outra habilidade essencial 

para os jornalistas que atuam na internet e, cada vez mais, uma habilidade desejável nos 

outros meios: a de engajar a audiência no processo de produção da notícia. Sob a 

perspectiva de que o jornalismo digital “inclui todo produto discursivo que re-produz a 

realidade pela singularidade dos fatos, tem como suporte de circulação as redes telemáticas 

ou qualquer outro tipo de tecnologia que transmita sinais numéricos e que incorpore a 

interação com os usuários no processo produtivo” (MACHADO, 2003, p.22, apud 

TRÄSEL, 2010, p.220), a participação da audiência se torna um fator constituinte do 

jornalismo. No entanto, em muitos casos, a interferência do leitor ainda é restrita “à escolha 

das trilhas hipertextuais pelas quais acessará notícias, às opções de enquetes e 

manifestações em fóruns eletrônicos, os noticiários na rede mundial de computadores vêm 

progressivamente ampliando os espaços de webjornalismo participativo”.  (TRÄSEL, 2010, 

p.220) 

Primo e Träsel (2006, p.9, apud TRÄSEL, 2010) definem o webjornalismo 

participativo como “práticas desenvolvidas em seções ou na totalidade de um periódico 

noticioso na Web, onde a fronteira entre produção e leitura não pode ser claramente 

demarcada ou não existe”. Detalhadamente, o conceito refere-se àqueles webjornais em que 

o público pode intervir sobre o conteúdo publicado, seja enviando seu próprio material 

jornalístico, fazendo comentários sobre as notícias e debatendo a partir do material 

jornalístico publicado por outros colaboradores.  

 
O leitor apresenta cada vez mais uma postura ativa frente às notícias. Como observa 

Gilmor (2004, p.137), de fato, a participação do público transcende o pálido 

consumismo que caracterizou o noticiário e seu consumo, no último meio século ou 

mais. Pela primeira vez na história moderna, o usuário está realmente no comando, 

tanto como consumidor quanto como produtor‟. No atual contexto, o leitor assume o 

papel de parceiro do jornalista na produção das notícias. (TRÄSEL, 2010, p.220-

221) 

 

 Dessa forma, os meios de comunicação não podem ignorar esse “desejo” de 

participação dos cidadãos, já que eles estão contribuindo com informações complementares 

às prática jornalística.  

 

“Você no G1 Paraíba” 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 

 

9 

 

 

 Com a criação e implementação de mecanismos que possibilitam envolver o público 

em diferentes etapas dos processos de coleta, criação, análise e distribuição da notícia, o 

jornalismo se transforma à medida que o fenômeno colaborativo cresce. Só que esse 

processo está se desenvolvendo nos últimos anos, pois em meados dos anos 1990, os 

grandes sites de conteúdos brasileiros, assim como os norte-americanos, estavam mais 

voltados para a oferta abundante de conteúdo. Dessa forma, os usuários consumiam 

passivamente as notícias e conteúdos publicados nos portais, sem a troca como a 

conhecemos hoje através das redes sociais, dos fóruns, blogs, etc. 

 No início dos anos 2000, Ferrari (2004) já discutia essas mudanças, ainda em um 

estágio inicial, mas que estavam delineando o novo padrão de informação e entretenimento 

de massa. Para ela, naquele momento, “quando um usuário acessa um portal, quer sentir-se 

único. Gosta de ser ouvido e interage. (...) É uma combinação da mídia antiga e da nova, 

que se complementaram e ao mesmo tempo competem entre si”. (FERRARI, 2004, p.38) 

 Ao longo dos anos, o modo participativo de fazer jornalismo tem despertado o 

interesse de diversos autores em todo o mundo. No entanto, Meso, Palomo & Domingo 

(2008) cita que é nos Estados Unidos que há um maior volume de estudos relacionados com 

o jornalismo participativo sendo desenvolvido. Para Hermida & Thurman (2007, apud 

MESO, PALOMO & DOMINGO, 2008, p.247), “o jornalismo cidadão engloba qualquer 

forma de participação da audiência vinculada à atualidade informativa, desde o envio de 

comentários (em fóruns, espaços de discussão da notícia, weblogs, enquetes) até a produção 

de material noticioso (fotos, vídeo, textos)”. 

 Neste trabalho, optamos por analisar os modelos interativos de publicação 

jornalística no portal G1 Paraíba (www.g1.com/paraiba) nos primeiros 15 dias (1º a 15 de 

junho) de realização do Maior São João do Mundo
6
, em Campina Grande (PB). Como os 

estudos sobre jornalismo participativo/cidadão na web ainda são recentes, as metodologias 

utilizadas geralmente sofrem adaptações e são híbridas a partir de estudos anteriores sobre o 

tema, buscando em muitas ocasiões o modo quantitativo e qualitativo do objeto em questão.  

                                                 
6
 Campina Grande realiza “O Maior São João do Mundo” desde 1983, mantendo viva a cultura popular nordestina rica em 

crenças, danças e músicas. A cidade festeja o evento durante 31 dias em uma área de mais de 80 mil metros quadrados. A 

festa abriga a Pirâmide Jackson do Pandeiro, Arraial Hilton Motta, ilhas de forró e o Centro de Arte e Cultura Popular. 

Além disso, O Maior São João do Mundo conta ainda com a descentralização para os bairros e distritos da cidade que 

consolida a valorização que o nosso povo tem para com as suas tradições, a exemplo do que vem ocorrendo nos distritos 

de Galante e São José da Mata que se tornaram outro ponto alto do evento na programação diurna. Este ano, o evento 

começou no dia 1˚ de junho e finalizou no dia 1˚ de julho. (Fonte: 

http://www.saojoaoemcampina.com.br/geral/historia.shtml) 

http://www.g1.com/paraiba
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 Com base nos métodos de investigação sobre jornalismo participativo na Espanha, 

as metodologias mais adequadas para abordar o fenômeno são citadas por Meso, Palomo & 

Domingo (2008): análise estrutural das oportunidades de participação que são oferecidas 

pelas páginas dos meios convencionais; análise de conteúdo de material jornalístico 

produzido pelos cidadãos; entrevistas com jornalistas, promotores dos meios cidadãos e os 

próprios cidadãos para entender suas atitudes e motivações.  

 Durante o período proposto de análise (1º a 15 de junho), foram selecionadas 

publicações no G1 Paraíba apenas de matérias que fizeram referência sobre o São João de 

Campina Grande. Na ocasião foram publicadas 22 matérias sobre o assunto (ver lista com 

os títulos e links das matérias em anexo). Optamos em não fazer análise do conteúdo, nem 

do discurso, mas sim das oportunidades de participação que são oferecidas pelo G1 Paraíba. 

Para ampliar o entendimento foi feita uma entrevista junto ao jornalista e sub-editor do G1 

Paraíba, Maurício Melo, cujos dados serviram para complementar a análise de como o 

portal trabalha com o jornalismo participativo. 

 As oportunidades de participação oferecidas pelo portal são o espaço para postar 

comentários, que é preciso o usuário possuir um cadastro na globo.com com login e senha 

para assim comentar o assunto desejado. Depois de ter feito esse cadastro os comentários 

são postados automaticamente.  

 
Exceto os comentários, nenhuma outra publicação dos internautas vão ao ar sem 

passar por correções e triagens. No caso dos comentários, há algumas 'travas' 

automáticas que excluem os comentários com palavrões. Há ainda uma marcação 

que qualquer leitor pode fazer que é denunciar a mensagem. No caso de um mesmo 

comentário ser denunciado três vezes, ele sai do ar automaticamente. Tirando isso, 

todas as mensagens podem ser retiradas do ar a qualquer hora por nós. (MELO, 

2012) 

 

 Já em relação à interferência dos usuários na produção da matéria, Melo (2012) cita 

que os comentários são considerados fonte interessante de pauta para novas notícias e 

correções de informações (assim como o Fale Conosco). “Além disso, o próprio fato de 

uma notícia ser bem acessada já nos dá uma noção de que assuntos devemos abordar e que 

conteúdo gerar para agradar ao nosso público”. (MELO, 2012).  

 O layout do site também possibilita que o usuário compartilhe o link da matéria no 

Facebook, no Orkut e no Twitter, além de enviar o material para um amigo ou entrar em 

contato com a equipe do portal. No entanto, as ferramentas mais exploradas pelos cidadãos 

nesses 15 dias foram o Twitter, com 1.177 compartilhamentos e 168 comentários sobre as 
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matérias referentes ao Maior São João do Mundo. Isso porque, visualmente, o internauta 

observa melhor os ícones para comentar e tweetar, já que ficam logo abaixo do título da 

matéria e no topo da página. No final do texto há os ícones para 'entrar em contato', 'enviar 

para um amigo', compartilhar no Twitter, Facebook ou no Orkut. Durante a análise não foi 

possível contabilizar quantos compartilhamentos foram feitos através desses ícones 

localizados abaixo da matéria, pois os números não estavam disponíveis. 

 A matéria que recebeu mais comentários, nove no total, sobre O Maior São João do 

Mundo foi “Trem sobe a serra da Borborema em passeio raro e bucólico na Paraíba” 

(09/06/2012). Já a que teve mais twittadas (149) foi “Trem leva turistas ao som de muito 

forró de Campina Grande a Galante” (10/06/2012).  

  Mesmo trabalhando sobre a TV digital – que não faz parte da discussão neste 

trabalho, Cannito (2010) corrobora com a discussão e lembra que a era digital possibilitou a 

formação de uma nova era para a comunicação, mais democrática, que oferece às pessoas a 

possibilidade de se comunicarem melhor e, ao fazer isso, minimizar conflitos e construir 

uma sociedade mais harmônica. E no universo da convergência digital, Cannito (2010, 

p.215) afirma que o “público ainda terá formas diferentes de se relacionar com os formatos 

de cada mídia, selecionando o que deseja de cada uma, uma vez que todas elas têm suas 

especificidades”.  

 Para complementar, o sub-editor do G1 Paraíba, Maurício Melo, ainda informou que 

a participação do público é usada para pautar a equipe de jornalismo. No entanto, “não há 

uma forma do internauta publicar seus textos ou fotos por questão de segurança, mas todo 

conteúdo enviado para a redação pode virar pauta para ser apurada e, certamente, usada”. 

Com isso, para a empresa, segundo Maurício Melo, “o jornalismo participativo é poder 

contar com o auxílio dos internautas e leitores para saber o que acontece na comunidade e 

também para poder ficar mais próximo do que o nosso público espera de nós”.  

 Conforme informações de Maurício Melo, por o G1 Paraíba fazer parte do portal de 

notícias da Globo (o G1 Nacional), os canais de redes sociais são limitados. O G1 tem uma 

página no Facebook, mas não é regionalizado. No caso do Twitter, cada estado cuida do seu 

perfil. “Há regras bem específicas para o uso dessas mídias, mas no nosso caso já 

conquistamos o direito de fazer mais do que apenas twittar os títulos das matérias. Nós já 

podemos interagir com os internautas”. (MELO, 20120) 

 
No entanto, essa interação não é fácil porque o G1 é muito grande e como a 

interação deve ser minimamente padronizada, nós não temos muita liberdade na 
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interação. Não temos como responder todos os questionamentos feitos pelo Twitter, 

por exemplo, mas quando há dúvidas recorrentes, damos respostas únicas que 

sirvam para vários internautas. Por conta disso, nós criamos uma página, ligada ao 

JP Online, exclusiva para interagir mais informalmente com os leitores. Trata-se do 

euQfiz
7
.  

 

 Esse tipo de interferência também acontece no G1 Paraíba. Através do portal o 

usuário só consegue expressar o que realmente deseja através dos comentários, que apesar 

da 'liberdade' de comentar sobre determinando assunto, ele também pode sofrer restrição, já 

que existem algumas 'travas' e há a opção de denunciar podendo o comentário ser retirado 

do ar. 

 Há também outra opção para que o internauta possa colaborar enviando fotos e 

vídeos, que é o “VC no G1
8
”. No entanto, antes de enviar o material, o usuário também 

precisa possuir cadastro na globo.com. Esse material poderá ser usado na Globo e na 

internet ou servir de pauta para a equipe de jornalismo do G1 Paraíba. Durante a análise do 

material, essa ferramenta não foi usada por internautas da Paraíba para enviar vídeos ou 

fotos sobre o são joão, sendo um canal ainda pouco conhecido pelos usuários locais.  

 Em relação às opções de compartilhamento da informação nas redes sociais 

(Twitter, Facebook e Orkut), o usuário consegue apenas postar o título e o link da matéria 

publicada no portal. Em caso de questionamentos nas redes sociais, a equipe do portal 

fornece respostas únicas que sirvam para vários internautas, como citou o sub-editor do G1 

Paraíba.  

 No entanto, os usuários têm a liberdade de interagir de forma mais eficaz através do 

euQfiz – canal de participação do JP Online para toda a Rede Paraíba de Comunicação, 

grupo do qual faz parte o G1 Paraíba. Através do euQfiz, o internauta tem a possibilidade 

de enviar texto, foto e áudio e vídeo, além de participar de enquetes. E esse material pode se 

                                                 
7
 O euQfiz é o novo canal de participação do JP Online (www.jornaldaparaiba.com.br) para toda Rede Paraíba de 

Comunicação. Um ambiente de conteúdos multimídia: texto, foto, áudio e vídeo para um jornalismo cidadão, registros do 

cotidiano e muitas promoções. Convergência garantida com todos os perfis de redes sociais. No euQfiz é possível 

responder desde enquetes (que poderão até determinar pautas para matérias especiais), enviar fotos, vídeos, artigos 

opinativos sobre os grandes fatos da Paraíba, do Brasil e do mundo. É necessário fazer um login para participar.  
8
 Na página do “VC no G1, há uma série de recomendações: use seu login ou faça um cadastro na Globo.com. Leia o 

termo de uso. Se estiver de acordo, você deve aceitá-lo. Você pode enviar um vídeo e até seis fotos por vez, mas pode 

participar quantas vezes quiser. O arquivo de vídeo deve ter, no máximo, 50 MB, e um dos seguintes formatos: 3g2, 3gp, 

3gp2, 3gpp, asf, avi, divx, dv, dvx, f4v, flv, h263, m4e, m4v, wmv, mov, movie, mp4, mpg, mpeg, qt e rm. Os arquivos de 

fotos devem ter no máximo 3MB cada um e devem estar nos formatos jpg, bmp, png ou gif. Gostaríamos de saber onde 

(estado e cidade) e quando (data) o vídeo foi gravado ou a foto foi tirada. Seu conteúdo poderá ser usado na Globo e na 

internet. Na web, seu vídeo ficará publicado durante seis meses; suas fotos e texto podem ficar disponíveis na rede por 

tempo indeterminado. (Texto retirado da página do “VC no G1”, disponível em: http://g1.globo.com/paraiba/vc-no-g1-

pb/enviar-noticia.html) 
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transformar em pauta e matéria para o portal, efetivando a ideia de interação e contribuição 

presente na convergência e no jornalismo online.  

 

Considerações Finais 

 

 Apesar dos teóricos registrarem sua existência há algum tempo, hoje, o que 

percebemos é a amplitude e aperfeiçoamento do jornalimo colaborativo, com ferramentas 

na web que proporcionam uma aproximação mais eficaz do jornalista com o cidadão. E 

com os avanços no jornalismo digital, onde se concretiza os procesos de mobilidade, como 

por exemplo, acessar a internet a partir de uma tecnologia móvel, a participação dos 

usuários também se tornou mais efetiva. 

Hoje, a relação entre veículo de comunicação e o público foi alterada a partir do 

avanço da convergência, onde o conteúdo é distribuído para diversas plataformas com 

linguagem próprias de cada meio. Dessa forma, um mesmo conteúdo que divulgado em um 

site, o consumidor pode ter acesso, comentar e compartilhar a informação em outra 

plataforma. 

 E essa relação está sendo modificada porque as pessoas também estão assumindo o 

controle do que é publicado através dos canais diretos que os veículos disponibilizam, pois 

a partir de uma foto, comentário, esse material produzido para a web poderá ser alterado.  

 E nessa cultura da convergência, como apontada por Jenkins (2008), que todos os 

usuários da internet se tornaram participantes do processo jornalístico, seja através do 

espaço destinado para comentário; através das redes sociais; via e-mail e demais formas 

disponibilizadas pelas empresas na internet. 

 De maneira ínfima ainda, reconhecemos que hoje há uma troca e um feedback do 

que é publicado. Isso foi possibilitado através das redes sociais e do espaço destinado aos 

comentários, neste caso, no G1 Paraíba, faltando mais efetivamente uma interação maior 

entre os jornalistas que estão a frente do portal com os usuários.  

 Mesmo tendo algumas oportunidades de participação no G1 Paraíba, o usuário 

precisa efetuar um cadastro na globo.com com os dados de identificação para possuir login 

e senha, entrando em uma espécie de negociação com o site, onde estão estabelecidos 

critérios e a política de privacidade, procedimento comum no jornalismo colaborativo, onde 

o anonimato é visto com desconfiança. 
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A partir desse processo, retomamos o conceito de gatekeeper – considerado um 

estudo clássico sobre a atividade dos jornalistas. Para White (1964), o processo de 

filtragem, seleção e hierarquização da informação é subjetivo e arbitrário, dependentes de 

juízos de valores e de exigências da estrutura das organizações de determinar a seleção e até 

o enquadramento dado à notícia.  

No G1 Paraíba, todo tipo de publicação dos usuários, exceto os comentários, vão ao 

ar sem passar por correções e triagens. Além disso, todas as mensagens podem ser retiradas 

da web a qualquer momento pela equipe do portal, talhando um pouco o que prega o 

jornalismo participativo: a valorização da pluralidade de vozes. E não deixa de reforçar a 

retomada do conceito de gatekeeper, onde a política editoral do veículo de comunicação 

define o que será publicado e o enquadramento dado ao conteúdo. 

Cannito (2010, p.185) contribui com a discussão ao afirmar que mesmo com os 

avanços no jornalismo, o colaborativo atual não dispensa um editor, um padrão e um 

propósito para o material enviado. “O poder de decisão continua centrado em um 

profissional, ou equipe, que estabelece o que deve ser feito e como, ou decide sobre o que 

se encaixa nos padrões preestabelecidos”.  

Outra maneira do usuário de fazer presente na cobertura jornalística é comentar as 

notícias e acessar a que mais lhe interessar, reforçando a ideia de jornalismo participativo, 

pois a partir desse filtro, a equipe do G1 Paraíba passa a ter noção do assunto a ser abordado 

nas próximas reportagens. 

 

Anexo 

Títulos, links e datas das matérias sobre o Maior São João do Mundo 

 

São João de Campina Grandeserá aberto com shows e fogos (http://glo.bo/KDps7W) 

01/06/2012 07h53 - Atualizado em 01/06/2012 16h01 (Tweetar - 44 – sem comentário) 

 

Campina Grandeterá trânsito modificado e segurança reforçada  (http://glo.bo/KEdk6J) 

01/06/2012 14h15 - Atualizado em 01/06/2012 17h24 (Tweetar – 17 – Comentários – 2) 

 

Final do Forró Fest acontece neste sábado em Campina Grande (http://glo.bo/KFLDdJ) 

02/06/2012 07h05 - Atualizado em 02/06/2012 07h05 (Tweetar – 90 – sem comentário) 

 

Réplica de sítio sertanejo abre portas no São João de Campina Grande 

(http://glo.bo/KFNhfs) 

02/06/2012 07h30 - Atualizado em 02/06/2012 08h44 9 Tweetar 104 – sem comentário) 
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São João de Campina Grande é aberto e começa a maratona do forró 

(http://glo.bo/KFRxvt) 

02/06/2012 08h34 - Atualizado em 02/06/2012 09h55 (Tweetar – 103 – Comentários – 4) 

 

Empresa paraibana faz aplicativo oficial do Maior São João do Mundo 

(http://glo.bo/M0YK5P) 

04/06/2012 17h19 - Atualizado em 04/06/2012 17h19 9 Tweetar – 51 – Comentário – 1) 

 

Forró Fest chega a final e premia os três melhores em Campina Grande 

(http://glo.bo/KHT1VY) 

03/06/2012 09h46 - Atualizado em 04/06/2012 19h33 (Tweetar – 20 – sem comentário) 

 

Multidão é esperada no Parque do Povo, PB, nesta véspera de feriado 

(http://glo.bo/KPxMBN) 

06/06/2012 17h15 - Atualizado em 06/06/2012 17h24 (Tweetar – 43 – sem comentário) 

 

Expresso Forrozeiro faz 1ª viagem para o arraial de Galante, na Paraíba 

(http://glo.bo/Meixz1) 
07/06/2012 18h03 - Atualizado em 07/06/2012 19h09 (Tweetar 23 - sem comentário) 

 

Trem sobe a serra da Borborema em passeio raro e bucólico na Paraíba 

(http://glo.bo/MlDcRD) 

09/06/2012 07h05 - Atualizado em 09/06/2012 16h33 (Tweetar – 96 – Comentários – 9) 

 

Trem leva turistas ao som de muito forró de Campina Grande a Galante 

(http://glo.bo/Mq85ob) 

10/06/2012 09h10 - Atualizado em 10/06/2012 10h36 (Tweetar – 149 – sem comentário) 

 

MPPB pede fiscalização na venda de garrafas de vidro no Parque do Povo 

(http://glo.bo/L0LDW0) 

11/06/2012 18h47 - Atualizado em 11/06/2012 20h08 (Tweeter 37 – sem comentário) 

 

Ônibus ameaçam parar de circular no São João de Campina Grande (http://glo.bo/L2fPzQ) 

12/06/2012 10h13 - Atualizado em 12/06/2012 10h46 (Tweetar – 30 – Comentário – 1) 

 

Casal se prepara para casamento coletivo durante São João na PB (http://glo.bo/L1VcnD) 

12/06/2012 07h00 - Atualizado em 12/06/2012 16h17 (Tweetar – 40 – Comentário – 1) 

 

Casais dizem sim no Dia dos Namorados em festa junina (http://glo.bo/MClMjX) 

13/06/2012 01h35 - Atualizado em 13/06/2012 12h14 (Tweeter – 117 – sem comentário) 

 

Concursos de Quadrilhas Juninas têm início em Campina Grande (http://glo.bo/L5luVX) 

13/06/2012 13h35 - Atualizado em 13/06/2012 13h40 (Tweetar – 51 – Comentário –1) 

 

Conheça mais sobre os fogos de São João e veja a classificação (http://glo.bo/MIeScU) 

14/06/2012 07h25 - Atualizado em 14/06/2012 13h45 (Tweetar – 26 – sem comentário) 

 

Sudema fiscaliza locais que vendem lenha para fogueira na Paraíba (http://glo.bo/L7iuIL) 

14/06/2012 10h08 - Atualizado em 14/06/2012 14h25 (Tweetar 14 – sem comentário) 

 

Variação de preços no Parque do Povo chega a 400%, diz Procon (http://glo.bo/L7YWUt) 

14/06/2012 15h23 - Atualizado em 14/06/2012 16h15 (Tweetar – 38 – sem comentário) 
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Moleka 100 Vergonha vence concurso de quadrilhas juninas na Paraíba 

(http://glo.bo/MNkDWL) 

15/06/2012 09h09 - Atualizado em 15/06/2012 11h15 (Tweetar – 20 – sem comentário) 

 

Parque do Povo tem produtos e serviços bem inusitados na Paraíba (http://glo.bo/MNstQ0) 

15/06/2012 09h45 - Atualizado em 15/06/2012 11h17 (Tweetar – 21 – sem comentário) 

 

Renata Arruda homenageia Gonzaga nesta sexta no Parque do Povo, PB 

(http://glo.bo/MP4wIc) 

15/06/2012 16h51 - Atualizado em 15/06/2012 16h51 (Tweetar – 43 – sem comentário) 
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