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Resumo 

 

O artigo pretende analisar o conceito de crowdsourcing, também conhecido como 

jornalismo colaborativo ou jornalismo open source, principalmente, sob as perspectivas 

apresentadas pelo livro “O poder das multidões: por que a força da coletividade está 

remodelando o futuro dos negócios”, de Jeff Howe. O autor foi o responsável pela criação 

do termo crowdsourcing. Serão abordadas algumas mudanças pelas quais os termos 

tradicionais do estudo sobre jornalismo estão passando, diante do novo panorama 

proporcionado pelos processos de jornalismo colaborativo. O site “VC no G1”, do portal 

Globo.com, será utilizado como base para se compreender o jornalismo formado por meio 

da colaboração de muitos indivíduos do ciberespaço, favorecendo a concepção da 

“inteligência coletiva”, termo apresentado por Pierre Lévy e que será abordado no texto. 

Palavras-chave: crowdsourcing; jornalismo colaborativo; inteligência coletiva; 

gatewatching; VC no G1. 

 

Crowdsourcing e o poder das multidões 

  

 Em junho de 2006, Jeff Howe publicou um artigo na revista Wired, na qual 

trabalhava, sobre a nova mídia que estava surgindo, baseada em conteúdo criado por 

amadores. Ele nomeou aquele fenômeno de crowdsourcing (HOWE, 2009). Só não 

imaginava a velocidade com que o mesmo iria se alastrar pela web de forma a aperfeiçoar a 

nova forma de cultura na rede.  

 Para compreendermos o conceito, faz-se necessário explicar seu significado. 

Inicialmente, podemos desmembrar a palavra crowdsourcing em “crowd”, que significa 

“multidão”; e “sourcing”, fonte, origem, isto é, a multidão podendo servir de fonte e de 
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origem de ideias. A participação do indivíduo também se faz como produtor de conteúdo ou 

de iniciativas antes oriundas somente de empresas midiáticas.  

 A título de curiosidade, existem palavras que se derivaram deste termo pioneiro. 

Vale destacar algumas delas, como crowdfunding, que pode ser traduzida como 

financiamento colaborativo, ou seja, projetos realizados por meio de doações coletivas 

feitas, principalmente, em forma de dinheiro. E outra expressão que está surgindo, 

atualmente, é “crowdbooking”, sendo que “booking” significa reserva. O termo é referente 

à área cinematográfica, em que as pessoas definem quais os filmes irão ocupar (reservar) as 

salas de um determinado cinema de acordo com seus interesses. 

 Crowdsourcing pôde ser observado, primeiramente, com o movimento em prol dos 

softwares que apresentam código aberto (ou livres). O sistema operacional Linux foi 

desenvolvido, utilizando o conhecimento de muitos internautas que contribuíram para a 

efetivação do processo. Dessa forma, o Linux foi pensado por meio do apoio de muitos que 

aplicaram experiências e conhecimentos sobre a linguagem em software, apresentando, 

dessa forma, as reais necessidades de usuários daquele programa.  

 Com essa criação realizada por voluntários, podemos compreender como o apoio de 

muitas pessoas pode facilitar o processo de concepção de um projeto considerado grande. 

Como cada parte foi pensada por uma pessoa, que já possui o conhecimento necessário, 

idealizar alguns elementos do todo facilita para a concretização do conjunto. Vale ressaltar 

que o modelo de crowdsourcing não exige titulação do voluntário. Um doador de 

conhecimento sobre software, por exemplo, não necessariamente precisa ser analista de 

sistema. Caso domine as ferramentas de criação de um determinado projeto, ele pode 

participar sem provar nada sobre sua experiência.  

 Neste momento, recorremos ao que Pierre Lévy denominou de “inteligência 

coletiva”, em seu livro “O que é virtual?”. Para ele, os usuários de internet constroem 

conhecimentos juntos. Essa troca de experiências divulgadas na web permite a produção de 

uma gama de informações em que um auxilia ao outro, utilizando as aptidões cognitivas de 

cada participante.  

 

 
(...) poder-se-ia definir a inteligência coletiva como uma inteligência 

distribuída em toda parte, continuamente valorizada e sinergizada em 

tempo real. (...) Chamo “inteligência” o conjunto canônico das aptidões 

cognitivas, a saber, as capacidades de perceber, de lembrar, de aprender, 

de imaginar e de raciocinar. Na medida em que possuem essas aptidões, os 

indivíduos humanos são todos inteligentes. No entanto, o exercício de suas 
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capacidades cognitivas implica uma parte coletiva ou social geralmente 

subestimada. (...) Antes de mais nada, jamais pensamos sozinhos, mas 

sempre na corrente de um diálogo ou de um multidiálogo, real ou 

imaginado. Não exercemos nossas faculdades mentais superiores senão 

em função de uma implicação em comunidades vivas com suas heranças, 

seus conflitos e seus projetos (LÉVY, 1996, p. 96 e 97).  
 

 Com os processos de crowdsourcing proporcionando a possibilidade de todos 

participarem da “inteligência coletiva”, não importando a idade, raça, profissão, titulação, 

podemos todos nos tornar produser, termo criado por Alex Bruns (BRUNS apud 

PINHEIRO, 2009, p. 10). Para esclarecer esse conceito, é preciso separá-lo em duas 

palavras, pois se trata de um neologismo criado para designar a união entre o produtor 

(producer) e o usuário (user). O mesmo indivíduo que irá produzir o conteúdo, ao participar 

da “inteligência coletiva”, também poderá ser consumidor do que produziu, uma vez que 

detém o conhecimento do uso de ferramentas de comunicação e constrói comunidades em 

redes.  “O consumidor não apenas se torna coprodutor da informação que consome, mas é 

também produtor cooperativo dos “mundos virtuais” nos quais evolui” (LÉVY, 1996, p. 

63).  

 Um dos aspectos interessantes é a colaboração ser feita por indivíduos que não 

recebem nenhuma recompensa financeira de volta. Segundo Howe, uma pesquisa feita pelo 

MIT
5
 com programadores altamente capacitados mostra que os mesmos se interessam em 

doar tempo e conhecimento para projetos de software de código aberto pela sensação de 

fazer algo de útil para a sociedade e, também, por prazer em desafiar seus saberes, 

denotando talentos (HOWE, 2009, p. 13).   

       Na verdade, os doadores vislumbram a própria colaboração como recompensa. Para 

eles, fazer parte de uma criação coletiva que beneficia muitos na sociedade de rede traz 

retornos gratificantes de participação em uma iniciativa que necessitou de conhecimentos e 

de talentos conjuntos. Sentir-se como parte de um processo, também, representa a 

emergência de uma “inteligência coletiva” na web, não importando as características e a 

localização geográfica dos indivíduos. Para o crowdsourcing, não há fronteiras e restrições, 

pois a web permite a convergência de qualquer um para qualquer processo.  

 Essa tendência em que um determinado grupo de usuários se articula para a 

formação de um projeto pode ser compreendida como um movimento bottom-up, ou seja, 

de baixo para cima. Usuários de internet antecipam seus reais desejos e não esperam que as 

empresas façam os produtos dos quais necessitam. Podemos recorrer à obra “Emergência: a 

                                                 
5
 Massachusetts Institute of Technology. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Foz do Iguaçu, PR – 2 a 5/9/2014 

 
 

 4 

dinâmica de redes em formigas, cérebros, cidades e softwares”, em que o autor Steve 

Johnson alude para o movimento bottom-up com o qual as sociedades se auto-organizam. 

De baixo para cima, a exemplo de comunidades em que seus integrantes se rearranjam em 

prol de um bom funcionamento, acontece a emergência da sociedade rumo ao seu ideal.    

 Dentre seus exemplos apresentados no livro, ele utiliza uma comunidade de 

formigas que se organiza de acordo com o movimento de cada integrante do grupo. Não há 

necessidade do comando de um líder que, no caso específico, seria a formiga rainha. Sua 

presença é utilizada somente para a reprodução da espécie. As formigas se auto-organizam 

pelo movimento habitual de cada membro do grupo. Quando percebem que há uma 

ausência de integrantes em algum determinado trabalho, tratam logo de fazer parte do 

mesmo para suprir a necessidade e assim por diante.  

 O funcionamento das formigas é um bom exemplo para compararmos ao 

movimento de crowdsourcing. Podemos comparar a figura de uma empresa com a da 

formiga rainha; e os internautas colaboradores representam as formigas operárias. Dessa 

forma, não há mais necessidade de a empresa conduzir e orientar seus consumidores para o 

bom funcionamento da comunidade. Os próprios consumidores, a exemplo das formigas 

operárias, sabem conduzir seus reais desejos e produzir o que almejam com autonomia e 

conhecimento em prol da organizam da sociedade. Assim, os projetos ou sites de 

crowdsourcing conseguem receber colaborações e atingem conhecimentos favoráveis para 

o seu bom funcionamento.   

 Exemplo de colaboração coletiva é o site “VC no G1
6
”, do portal G1 de notícias da 

Rede Globo. Esta plataforma permite que usuários possam contribuir com sua reportagem, 

podendo ser informações, fotos, mensagens e vídeos. O processo de envio necessita de um 

cadastramento dos dados pessoais do fornecedor e das informações relacionadas ao fato que 

pretende divulgar. As notícias passam pelo crivo de uma equipe de jornalistas que fará a 

edição da notícia redigida e enviada pelo usuário.  

 O próprio site “VC no G1”, em sua página principal, convida o leitor da seguinte 

maneira: “mande sua reportagem para o G1 e seja um jornalista cidadão”. O interessante é 

notar que o usuário de internet, independente de sua profissão, idade, conhecimentos, isto é, 

de suas qualidades que lhe transforme em um possível jornalista, já é chamado pelo site de 

“jornalista” cidadão. Essa é a possibilidade que a web proporciona aos seus usuários, uma 
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vez que não distingue o doador de informação de acordo com suas características pessoais, 

e sim pelas informações cedidas ao portal.  

 Atualmente, com a difusão das possibilidades tecnológicas que permitem 

transformar um cidadão qualquer capacitado a exercer funções de um profissional de 

jornalismo, como na produção de fotos e vídeos, por meio de máquinas de fotografia 

digital, celulares ou tablets em geral, que possuem os recursos necessários, além do acesso 

fácil à internet, pode-se dizer que o jornalismo participativo está aumentando sua presença 

na web, como explica Alex Primo e Marcelo Träsel no artigo “Webjornalismo participativo 

e a produção aberta de notícias”:  

 
Outro fator que motiva o desenvolvimento do webjornalismo participativo 

é a vulgarização de máquinas de fotografia digital e celulares que podem 

captar fotos ou vídeos e enviar mensagens multimídia. Essas tecnologias 

de comunicação móvel facilitam o registro e divulgação de fatos no 

momento em que eles ocorrem. As empresas jornalísticas passaram a 

contar com a pulverização de fontes de imagens e informações, mesmo 

onde não haja qualquer jornalista ou repórter-fotográfico. E não faltam 

ilustrações sobre os processos distribuídos e capilarizados que subsidiaram 

a ampliação da cobertura de grandes notícias: o ataque às torres gêmeas, 

em 11 de setembro de 2001; o tsunami no sudeste asiático, em dezembro 

de 2004; as explosões no metrô de Londres, em julho de 2005. (PRIMO; 

TRÄSEL, 2006, p. 4)   
 

Várias são as formas de participação no site “VC no G1”, como uma foto, vídeo e 

mensagens. Recorremos ao conceito de “cultura participativa” apresentado por Henry 

Jenkins, em seu livro “Cultura da convergência”. Para ele, essa expressão vai de encontro à 

ideia antiga de passividade dos espectadores perante os meios de comunicação. Não se pode 

mais abordar produtores e consumidores de mídia como ocupantes de papéis segregados. 

Para ele, ambos ocupam um espaço participativo, em que há interação constante (JENKINS, 

2008, p. 28). O receptor está deixando de ser passivo por completo para se tornar um 

produtor de conteúdo também e, consequentemente, ocupar o espaço reservado somente ao 

emissor ativo.  

 Os autores Alex Primo e Marcelo Träsel apontam para a expressão jornalismo open 

source (podendo ser traduzido como jornalismo de fonte aberta), apresentada pelo autor 

Brambilla. “No jornalismo open source, o sujeito que lê é o mesmo que escreve as notícias, 

compartilhando responsabilidades e tendo no envolvimento pessoal sua principal moeda de 

troca” (Brambilla apud PRIMO; TRÄSEL, 2005, p.6). Da mesma forma que compartilha 

responsabilidades, partilha também sentimentos, a exemplo do assassinato de doze crianças 

ocorrido na Escola Municipal Tasso de Oliveira, na zona Oeste da capital do Rio de Janeiro, 
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em Realengo, na manhã da quinta-feira do dia 7 de abril de 2011, em que usuários deixaram 

suas mensagens de repúdio ou de condolências às famílias das vítimas publicadas em “VC 

no G1”
7
.  

 Partilhar acontecimentos dos quais esteve próximo e registrá-los pode promover 

certo prestígio na web. Ter sua foto ou vídeo postado em um site de crowdsourcing, com 

possibilidades de se alastrar pela rede, ou, ainda, ser utilizado por outros meios de 

comunicação, é obter certa fama que pode ser considerada compensatória. Pode-se dizer 

que o jornalismo open source também visa ao reconhecimento do doador, pois o mesmo foi 

privilegiado ao estar no local certo, no momento certo e, ainda, munido de recursos 

tecnológicos que foram úteis para o registro. Vale lembrar que, mesmo os usuários que não 

tiveram este privilégio de registrar o fato, podem participar da notícia, enviando sua 

mensagem relacionada ao tema para o site, pois este permite e incentiva a interação entre os 

indivíduos. 

 Cabe ressaltar que o site “VC no G1” consiste em um hub que os usuários acessam 

para registrar fatos considerados interessantes para divulgação a fim de obter mais 

visibilidade no ciberespaço. Caso não procurassem visibilidade para seus fatos, não 

procurariam um site de crowsourcing e nem perderiam tempo de postar o fato no mesmo.  

 Explicando o conceito apresentado por Albert-László Barabási, no livro “Linked: a 

nova ciência dos networks”, os hubs ou nós são considerados os conectores da web e 

apresentam muitos links, pois são acessados por um número considerável de pessoas. Os 

hubs são considerados espaços acessados por muitos, pois desfrutam de credibilidade por 

parte de uma grande maioria de toda a comunidade virtual. Barabási define o termo como:  

 
Os hubs são o mais forte argumento contra a visão utópica de um 

ciberespaço igualitário. Sim, todos temos o direito de colocar o que 

quisermos na Web. Mas alguém perceberá? Se a Web fosse uma rede 

randômica, teríamos a mesma chance de ser vistos e ouvidos. 

Coletivamente, de certa forma criamos hubs, Websites a que todo mundo 

se conecta. São muito fáceis de encontrar, independentemente de onde 

estejamos na Web. Em comparação a esses hubs, o restante da Web é 

invisível. Para todos os propósitos práticos, páginas conectadas por apenas 

um ou dois outros documentos simplesmente não existem. É quase 

impossível encontrá-las. Até as ferramentas de busca lhes são 

desfavoráveis, ignorando-as quando rastreiam a Web à procura de novos 

sites mais interessantes (BARABÁSI, 2009, p. 53).  

 

                                                 
7
 Disponível em <http://g1.globo.com/vc-no-g1/noticia/2011/04/internautas-comentam-tiroteio-em-escola-no-

rio-de-janeiro.html>. Acesso em 28 de julho de 2011. 
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       É mais comum as pessoas procurarem por aqueles sites-chave a fim de verificar os 

novos fatos, disponíveis por meio de crowdsourcing, apresentados em um determinado site 

que já se propõe a esta iniciativa. Uma vez que se trata de uma plataforma em que estarão 

expostas informações doadas por muitos, o site apresenta mais credibilidade perante seus 

visitantes e, também, passível de receber mais colaborações. 

 Vale ressaltar que o próprio indivíduo, doador de dados, necessita de aplicar 

conhecimentos baseados no conceito de gatekeeper, isto é, filtrar as informações do seu dia-

a-dia para selecionar aquelas que podem se tornar notícias. O termo gatekeeper, segundo 

Mauro Wolf, autor do livro “Teorias da Comunicação”, foi implantando por White, em 

1950, nos estudos da Comunicação, designando aqueles indivíduos que possuem a 

incumbência de filtrar os temas que chegam aos órgãos de informação selecionando aqueles 

que consideram interessantes de divulgar e descartando os outros.  

 Assim, pode-se salientar que o usuário da web, selecionando as informações do seu 

cotidiano e as enviando para os sites de crowdsourcing, promovendo o jornalismo open 

source, ou colaborativo, representa a figura do próprio gatekeeper. Dessa maneira, Alex 

Bruns chamou de gatewatching, termo que explica o novo paradigma proposto ao jornalista 

atual. O profissional não exerce mais a função de filtro de notícias, não é mais o porteiro, e 

sim o vigia dos dados. Uma vez que os próprios internautas produzem o conteúdo que irão 

consumir, o jornalista perde a função de selecionar as notícias que consideram importantes 

para divulgação e é comparado, agora, à figura do bibliotecário (BRUNS apud PRIMO; 

TRÄSEL, 2006). 

 Além desse novo panorama, é preciso verificar que a internet permite divulgar 

conteúdo ilimitado de informações se comparado ao jornalismo impresso, por exemplo. 

Como a disponibilização de dados pode ser feita sem restrições no ciberespaço, a 

divulgação de notícias pode ser realizada sem restrições também. Não necessitando de 

gatekeeper para a notícia, pois esta pode divulgar o que necessita e anexar links que lhe 

permitam fornecer mais informações sobre aquele fato, o gatewatching se confirma ainda 

mais frente ao novo cenário dos órgãos de produção jornalística.  

 
Devido à quantidade de informação circulando nas redes telemáticas, cria-

se a necessidade de avaliá-la, mais do que descartá-la. Não é mais preciso 

rejeitar notícias devido à falta de espaço, porque pode-se publicá-las todas. 

Nota-se um deslocamento da coleta de informação para a seleção da 

mesma. Segundo o autor, assume-se um papel semelhante ao de um 

bibliotecário. É claro que alguém ainda precisa entrevistar as fontes e 

analisar dados, e a maioria dos profissionais que lidam com o 
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webjornalismo acabam por assumir ambos os papéis. O gatewatcher 

combinaria funções de bibliotecário e repórter. Do porteiro, passa-se ao 

vigia (PRIMO; TRÄSEL, 2006, p. 8). 
 

 Um exemplo de material divulgado no site “VC no G1” no dia 20 de julho é uma 

homenagem feita à apresentadora de programas infantis Xuxa Meneguel, em comemoração 

aos seus 25 anos de trabalho na Rede Globo. Usuários de internet postaram fotos seguindo 

a mesma pose da apresentadora na foto impressa na capa de seu primeiro álbum musical, 

“Xou da Xuxa”, de 1986
8
. No total, foram 19 imagens divulgadas no site.  

  Tal iniciativa foi sugerida pelo próprio site aos internautas. O interessante é perceber 

como o espaço da web permite noticiar fotos que, em jornal impresso, provavelmente não 

seriam divulgadas, uma vez que o espaço é mais restrito a inovações e devido às fotos não 

serem propriamente uma notícia, um fato novo, e sim uma homenagem. Novamente, deve-

se recorrer a Mauro Wolf, autor do livro “Teorias da Comunicação”, que destacou o 

conceito “valores-notícia”. Trata-se de critérios conhecidos pelos jornalistas para que uma 

informação tenha valor de notícia ou não (WOLF, 1995, p. 176). Será que a homenagem à 

Xuxa apresenta valor-notícia necessário para que ocupe, por exemplo, o espaço da 

publicação de 19 fotos em um jornal impresso? Essa questão não possui nem dúvida com 

relação ao webjornalismo, devido ao espaço ilimitado oferecido pela rede.   

 As notícias divulgadas no site “VC no G1” possuem notas da redação, relacionadas 

aos textos escritos pelos colaboradores. As notas, geralmente, apresentam uma apuração 

jornalística referente ao fato. Um exemplo deste tipo de matéria, somente para mostrar 

como as colaborações são divulgadas, é a notícia, com foto e texto, sobre a aparição de um 

pinguim na praia da Barra de Maricá, no Rio de Janeiro, na manhã do dia 29 de julho de 

2011
9
.  

 As notas da redação podem ser compreendidas como uma intervenção de um 

profissional na matéria redigida pelo internauta. Neste exemplo, exatamente, nota-se a 

presença dos verbos conjugados na primeira pessoa do plural. Esta característica se 

distingue da forma de escrita utilizada no jornalismo tradicional. Pode-se observar que 

mesmo no site de jornalismo baseado em sistemas de crowdsourcing, ainda há a 

intervenção do profissional. De qualquer forma, sua interferência baseia-se, somente, no 

                                                 
8
 Disponível em <http://g1.globo.com/vc-no-g1/fotos/2011/07/internautas-imitam-pose-da-xuxa-na-capa-do-

seu-1-album.html>. Acesso em 28 de julho de 2011. 
9
 Disponível em <http://g1.globo.com/vc-no-g1/noticia/2011/07/internauta-fotografa-pinguim-em-praia-no-

rio-de-janeiro.html>. Acesso em 29 de julho de 2011. 
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trabalho de apuração da notícia fornecida pelo internauta, ou seja, o colaborador assume 

literalmente o papel de gatekeeper ao estabelecer seus próprios critérios de noticiabilidade.  

 Mesmo assim, o jornalista ainda continua conjugando os dois papéis, de porteiro e 

vigia, ora recebendo e divulgando notícias prontas, ora apurando-as. Pode-se notar que o 

usuário ainda não possui o domínio total das ferramentas que lhe possam conduzir para a 

apresentação da notícia igual ao modo do jornalismo tradicional, mas seus caminhos estão 

enveredando para o conhecimento total das atividades da profissão.   

 

Considerações finais 

 

 Neste artigo, utilizamos três termos diferentes, porém com o mesmo significado, 

crowdsourcing, jornalismo colaborativo e jornalismo open source. Apesar de não ser 

objetivo de este texto analisar e especificar as possíveis semelhanças e diferenças entre os 

conceitos, podemos denotar como a definição de todas as palavras aponta para um novo 

caminho de colaboração coletiva que está se alastrando na web a cada dia. 

  Podemos concluir que a importância do crowdsourcing para o ciberespaço é formar 

conteúdos que sejam, realmente, satisfatórios para a sociedade que está os construindo 

coletivamente. Com o apoio de todos e a experiência valiosa de cada integrante do grupo 

colaborador, as iniciativas se encaminham para a “inteligência coletiva” em prol da 

produção de conteúdos de qualidade na web. Dessa forma, possibilitando colaborações 

frutíferas para todos da sociedade virtual.  

 Com as mudanças nos termos tradicionais pertencentes ao estudo de Jornalismo, 

pode-se salientar que a forma de trabalho do profissional está passando por transformações 

que podem ser benéficas ou maléficas para a qualidade do conjunto de conhecimentos 

disponíveis na rede. Alguns exemplos, como crowdsourcing, gatewatching, produser, 

jornalismo open source, mostram como há transformações no cenário jornalístico cujo 

estudo se faz necessário para a melhor compreensão de cada termo proposto. Esclarecer os 

pontos que favorecem ou prejudicam a profissão de jornalista, com a colaboração de 

indivíduos não preparados para trabalhar na área, trata-se de um estudo vindouro necessário 

para a área em questão.   
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