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Jornalismo Colaborativo 

MODELOS DE COLABORAÇÃO QUE CONCILIAM O JORNALISMO E AS NOVAS 

FORMAS DE INTERATIVIDADE NA WEB PARA A GERAÇÃO DE CONTEÚDO DE VALOR. 

 

 

Esta pesquisa tem por objetivo identificar as transformações que os sistemas de 

publicação on-line gratuitos e a popularização do acesso à Internet começam a provocar 

nos fazeres jornalísticos e na estruturação da imprensa tradicional. Baseando-se no 

estudo do fato jornalístico e nos novos fenômenos midiáticos dentro do contexto 

brasileiro, espera-se diferenciar fenômenos de colaboração on-line e propor um modelo 

para um novo jornalismo adequado às demandas econômicas e sociais do país. 
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“Face a todas as transformações tecnológicas com as quais nos 

defrontamos, devemos colocar-nos a seguinte pergunta: de que 

problemas atuais o jornalismo é a solução? Se conseguirmos 

responder, então o jornalismo jamais desaparecerá.” 

Ignacio Ramonet 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Caso Clinton-Lewinski. Um dos maiores escândalos das últimas décadas, que 

conseguiu captar a atenção da grande imprensa e dos veículos people. O assunto vinha 

sendo investigado algumas semanas antes do fatídico dia 17 de janeiro de 1998. Nem a 

Casa Branca, nem o jornalista investigativo Michael Isikoff, da revista Newsweek, 

esperavam a publicação de um post no blog de Matt Drudge, então gerente de uma loja 

de conveniência no edifício da rede de televisão norte-americana CBS, sempre atento às 

conversas de corredor entre os repórteres que freqüentavam o lugar. Drudge revelava 

que a Newsweek havia deixado de publicar naquele fim de semana uma reportagem 

sobre um caso entre o presidente Bill Clinton e uma estagiária1. 

O furo de reportagem do blog The Drudge Report quase derrubou um presidente. 

Também “enlouqueceu a imprensa”2. E enviou a ela uma mensagem clara —a Internet 

começava a mudar definitivamente a forma de produzir e consumir informação; os 

jornalistas não mais eram os “cães de guarda” da notícia. 

                                                 
1 Matt DRUDGE, (2003) Newsweek Kills Story On White House Intern, 

http://www.drudgereportarchives.com/data/2003/01/16/20030116_014732_ml.htm 
2 Ignácio RAMONET, A Tirania da Comunicação, p. 14 
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Ao reunir as potencialidades de todas as mídias em uma única plataforma, a 

Internet inicialmente ampliou os horizontes para veículos e jornalistas, que desde a 

década de 1990 trabalham para descobrir novas formas de produzir conteúdo para 

leitores e expectadores. No Brasil, apesar de as primeiras experiências em jornalismo on-

line terem começado em 1995, só em 2000 é que os grandes grupos de comunicação 

começaram a explorar de fato um noticiário produzido especificamente para a Internet. 

Foi quando surgiram Estadão.com (Grupo Estado), Folha Online (Grupo Folha), Último 

Segundo (iG) e Veja Online (Editora Abril)1. 

Mas a rede mundial não parou por aí. Em praticamente uma década, a Web se 

transformou em uma plataforma aberta, o maior sistema de publicação que a 

humanidade já conheceu2, com mais de 11,5 bilhões de páginas em 75 idiomas3. São 

informações que vão além das fronteiras da mídia de massa, publicadas por pessoas 

comuns, empresas ou órgãos governamentais, homens ou mulheres, crianças ou 

adultos, simpatizantes das mais diversas religiões e ideologias políticas. Sites de grandes 

veículos ou pequenos produtores de conteúdo que têm visto sua audiência se 

multiplicar, enquanto derrubam a circulação de veículos impressos4. 

 

País 
Redução da tiragem de jornais por mil 

habitantes, entre 2000~2004 

Alemanha -16,6% 
Brasil -21,8% 
Espanha -5,1% 
Estados Unidos -11,8% 
França -15,6% 
Japão -3,7% 
Noruega -9,6% 
Reino Unido -13,9% 

Fonte: World Association of Newspapers / ANJ 

                                                 
1 Luciana MOHERDAUI, Guia de Estilo WEB, p. 57 
2 Shayne BOWMAN e Chris WILLIS, We Media, p. 15 
3 Antonio Gulli e Alessio Signorini, (2005) The Indexable Web is more than 11.5 billion pages, 

http://www.cs.uiowa.edu/~asignori/web-size 
4 CIRCULAÇÃO de jornais cai nos EUA; Internet é "culpada", Folha Online, 08.05.2006,  

http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u19974.shtml 
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Foi no turbilhão deste novo modelo de comunicação que emergiu o fenômeno 

dos blogs. Pequenos sites, com sistemas de publicação automatizados e muitas vezes 

gratuitos, eles tornaram possível a pequenas equipes —compostas por jornalistas ou 

não— disputar cliques com impérios de comunicação. Algo equivalente ao que o 

formato de música digital MP3, aliado aos sistemas de troca de arquivos P2P (peer-to-

peer), fez com a indústria fonográfica na última década. 

Pesquisa realizada pelo instituto Pew Internet & American Life Project1 revela 

que 8% dos internautas norte-americanos possuem um blog, o equivalente a 12 milhões 

de pessoas. Destas, 34% consideram seu blog uma forma de jornalismo —56% com 

freqüência gastam tempo para verificar a veracidade de informações que publicam, e 

57% incluem links para fontes de onde coletam as informações. Mas estas não são as 

únicas razões pela qual os blogs representam uma ameaça ao atual modelo de negócios 

da imprensa. Para 84% dos blogueiros, escrever é um hobby, e 85% não almejam ganhar 

dinheiro com a atividade. No entanto os blogs ainda tendem a ser vistos como meros 

diários virtuais, que misturam “realidade com imaginação”, “onde tudo pode ser 

colocado, fatos, mentiras, fofocas, versões, insinuações, ilações e até acusações”2. 

Apesar dos questionamentos sobre credibilidade, jornalistas e cidadãos comuns 

lançaram mão dos blogs para publicar conteúdo. Entidades de imprensa consideram 

esses diários virtuais uma ferramenta importante da liberdade de expressão, 

especialmente em países sob regimes autoritários. A Repórteres Sem Fronteiras, por 

exemplo, tem um “Manual para Blogueiros e Ciberdissidentes”3. O fato é que em abril 

de 2007, o serviço de busca de blogs norte-americano Technorati já contabilizava mais 

de 70 milhões de blogs ativos no mundo, produzindo 17 posts por segundo4. 

                                                 
1 Amanda LENHART e Susannah FOX, (2006) Bloggers: A portrait of the internet's new storytellers, 

http://www.pewinternet.org/PPF/r/186/report_display.asp 
2 Bernardo KUCINSKI, (2006) Jornalismo, profissão em extinção,  

http://agenciacartamaior.uol.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=10021 
3 Repórteres Sem Fronteiras, (2006) Manual para Bloggers e Ciberdissidentes, http://www.rsf.org/rubrique.php3?id_rubrique=542 
4 David SIFRY, (2007) State of the Live Web, April 2007, http://technorati.com/weblog/2007/04/328.html 
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A popularização dos blogs, por sua vez, levou ao surgimento de outra forma de 

expressão, talvez mais ameaçadora à imprensa tradicional —o jornalismo colaborativo, 

também chamado jornalismo cidadão ou “open source”, em referência ao tipo de 

software de código-fonte aberto, desenvolvido em conjunto por uma comunidade de 

programadores que trocam informações pela Web. O fenômeno parte do princípio que 

qualquer cidadão é um jornalista em potencial, e pode contribuir para a construção do 

noticiário. O conceito também afeta outros ramos da indústria cultural, em particular o 

editorial —a Wikipedia, por exemplo, é uma enciclopédia colaborativa que permite aos 

internautas criar, atualizar e corrigir coletivamente o conteúdo dos seus verbetes. 

A prática encontrou eco em sociedades com mais acesso à Internet, e já tem seus 

primeiros ensaios no Brasil. Porém ainda não existem no país estudos que explorem a 

participação diante do cenário midiático local, aliados a critérios jornalísticos que 

confiram credibilidade a esta nova forma de produção de conteúdo. 

 

2. OBJETO 

 

O jornalismo colaborativo eclodiu no início da década nos Estados Unidos e na 

Ásia. A prática se define, segundo Bowman e Willis,  como a ação de um cidadão ou 

grupo de cidadãos que têm um papel ativo no processo de coleta, reportagem, análise e 

disseminação de notícias e informações1. O objetivo dessa participação é prover 

informações independentes, confiáveis, precisas, abrangentes e relevantes, necessárias à 

trajetória e ao equilíbrio da democracia. 

O ícone do movimento é o site sul-coreano OhmyNews.com 

(http://english.ohmynews.com), fundado em janeiro de 2000. Ele já conta com 41 mil 

                                                 
1 We Media, p. 9 
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colaboradores. Para participar, não é preciso ser jornalista. Mas é preciso preencher um 

cadastro detalhado, com reprodução do passaporte, carteira de motorista e identidade. 

Os editores —estes sim, jornalistas— são cerca de 55, e seu trabalho tem mais foco em 

edição e checagem do que na produção de informação1. 

Nos Estados Unidos, o site de tecnologia Slashdot.org (http://slashdot.org) 

trabalha de forma semelhante. Com estrutura de blog, ele é uma comunidade que 

“permite a participação de múltiplas vozes, ao mesmo tempo em que gerencia a ordem 

social e provê um filtro útil à discussão"2. Outro ícone da participação nos EUA é o Digg 

(http://www.digg.com), em que é possível publicar suas próprias histórias, ou então 

links para matérias e vídeos da imprensa tradicional e votar nos conteúdos que lhe 

interessam —um algoritmo do site então posiciona os assuntos mais votados em 

destaque na primeira página. Segundo o jornalista norte-americano Dan Gillmor, 

fundador do Centro para o Jornalismo Cidadão —afiliado às universidades de Harvard 

e de Berkeley— e um dos primeiros estudiosos do tema, iniciativas semelhantes tendem 

a se multiplicar, “porque a tecnologia será cada vez mais difícil de controlar no longo 

prazo, e porque as pessoas gostam de contar histórias”3. Para ele, numa era em que 

qualquer um pode ser repórter ou comentarista na Internet, o jornalista se transforma 

em um moderador de múltiplos discursos, diante de um público que consome, mas 

também produz informação. O profissional passa a dividir a função de coleta e 

distribuição de dados —assim como a responsabilidade por sua veracidade. 

Na Europa, o grupo britânico BBC estuda o tema, já promoveu conferências sobre 

colaboração em conjunto com a agência Reuters e usou conteúdo de leitores em grandes 

                                                 
1 Ana Maria BRANBILLA (2005), OhmyNews, exemplo de jornalismo open source, 

http://webinsider.uol.com.br/index.php/2005/04/23/ohmynews-exemplo-de-jornalismo-open-source 
2 Shayne BOWMAN e Chris WILLIS, We Media, p. 8 
3 Ibid., p. VI 
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coberturas jornalísticas, como as manifestações contra a guerra no Iraque em 20031 ou os 

atentados em Londres em 20052. 

No Brasil, o fenômeno já possui seus primeiros reflexos. Em 2005, o site 

Overmundo (www.overmundo.com.br) surgiu com o apoio da Lei Rouanet, coordenado 

pelo antropólogo Hermano Vianna. Ele funciona com a colaboração de internautas, que 

podem publicar notícias, fotos e vídeos sobre cultura. Para inserir textos é preciso se 

cadastrar. O site funciona com um sistema de pontos que automatiza a edição das 

páginas principais e aloca os textos mais votados em lugar de destaque. Na seção “Sobre 

o Overmundo”, os fundadores contam suas razões: 

 
“Nenhuma equipe de jornalistas, não importa seu tamanho ou competência, consegue cobrir ou filtrar a 
quantidade cada vez maior de coisas importantes que acontecem pelo país. Por outro lado, vitoriosos 
projetos on-line, como a multiplicação dos blogs e da Wikipedia, sugerem um outro caminho para lidar 
com esse enorme acúmulo de informação cultural, com cada vez maior descentralização. Seguindo esses 
exemplos, lançamos o desafio: todo cidadão brasileiro pode aqui contribuir para promover todos os 
aspectos da nossa produção cultural que lhe interessem. O Overmundo, por uma questão de princípios, 
não funcionará sem a colaboração de muita gente. Quanto mais, melhor.” 
 

No primeiro semestre de 2006, alguns dos principais portais da Internet brasileira 

lançaram canais que permitem a participação do leitor, com o envio de textos e fotos. 

Alguns exemplos são o VC Repórter (www.terra.com.br/vcreporter), do Terra; o Eu-

Repórter, do Globo Online (http://oglobo.globo.com/participe) e o Minha Notícia, do iG 

(http://minhanoticia.ig.com.br). Em 2007, foi a vez dos independentes Rec6 

(http://www.rec6.com.br), EuCurti (www.eucurti.com.br) e Linkk (www.linkk.com.br) 

—o primeiro, além de um nome de pouco apelo comercial3, ainda sofre com a mesma 

limitação dos outros dois, com temas muito restritos a usuários de tecnologia. 

Desta forma, tanto os modelos independentes —ainda fechados a temáticas 

específicas, sejam culturais ou tecnológicas— como as experiências dos grandes portais 

—que se passam por colaborativas, mas possuem altos graus de moderação e estão mais 
                                                 
1 Ibid., p. 32 
2 Daniel GALLAS, Grande imprensa perde espaço para 'cidadão-jornalista', diz analista, 

http://www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2006/09/060913_midia_dg.shtml 
3 Ralphe MANZONI, Quem será o Digg brasileiro?, http://idgnow.uol.com.br/internet/blog_dos_blogs/archive/2007/01/23/quem-

ser-o-digg-brasileiro/ 
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próximas de uma participação controlada, utilizada por veículos tradicionais até como 

forma de redução de custos— ainda não trouxeram ao Brasil um modelo de jornalismo 

colaborativo tão abrangente como os da Coréia do Sul ou dos Estados Unidos. Um 

modelo que, com regras claras de participação, seja capaz de iniciar uma “conversação 

pela qual possamos iluminar uns aos outros. Corrigir nossos erros. Adicionar novos 

fatos e contextos”1. Mas também concilie a atuação e a missão social do jornalista à 

produção de conteúdo cada vez maior e mais rica por parte dos leitores. 

Por outro lado, há muito temor nos corredores da imprensa e da academia sobre 

os efeitos da colaboração para o jornalismo enquanto profissão. Partimos do princípio 

de que é mais provável que a Internet, os blogs e a colaboração revolucionem a forma 

como se faz jornalismo, em lugar de suplantá-lo. Somadas ao papel eletrônico, em testes 

em jornais da Bélgica e da França desde o primeiro semestre de 20062, essas tecnologias 

devem mudar o cenário atual de organização da imprensa como negócio, em um mundo 

em que a Internet cada vez mais deixará de ser exclusividade do computador. A ciência 

jornalística, no entanto, deve sair fortalecida —já que deve emprestar o conhecimento 

que produziu nos últimos séculos para legitimar uma participação cada vez mais 

inevitável dos diversos personagens sociais na construção de um discurso coletivo. 

Em vez de uma ameaça as novas tecnologias podem ser encaradas pelo 

jornalismo como uma oportunidade, até mesmo uma alternativa à predominância dos 

grandes veículos de informação no cardápio midiático brasileiro. Jornalistas da era 

Vitoriana temiam que o telégrafo significasse sua ruína. Mas ocorreu o oposto. Os 

jornais foram capazes de frustrar uma grande ameaça tecnológica ao adotá-la como um 

diferencial de negócios3. A aceleração do declínio dos jornais impressos mostra que 

muitos grupos de comunicação ainda precisam compreender a nova lógica de uso da 

                                                 
1 Dan GILLMOR, We The Media – Grassroots Journalism by the People, for the People, p. 18 
2 http://mediacafe.blogspot.com/2006/01/le-journal-belge-de-tidj-teste-le-e.html 
3 Shayne BOWMAN e Chris WILLIS, We Media, p. 15 
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Internet —enquanto isso não ocorre, pequenas iniciativas podem levar ao surgimento de 

novos vetores de produção de conteúdo. 

 

3. QUADRO TEÓRICO DE REFERÊNCIA 

 

O estudo do jornalismo colaborativo ocorre no contexto das redes e da 

virtualização descritos por  Castells e Lévy, em uma lógica dialética em que a atualidade 

soluciona questões propostas pela virtualidade. É neste último campo que se encontra o 

jornalismo quando se depara com a colaboração e a Internet, um campo de perguntas 

que ainda não foram respondidas por modelos de produção de conteúdo atuais. 

Diante desse desafio prático, segundo Lévy, abrem-se dois caminhos: a reificação 

da força de trabalho pela automatização, ou a virtualização das competências por 

dispositivos que aumentem a inteligência coletiva1. O primeiro já é possível detectar nas 

redações atuais, com a escassez do trabalho de reportagem e o uso mais e mais freqüente 

de textos de agências de notícias e press releases; o segundo surge com as possibilidades 

abertas pela colaboração on-line. Esta última subverte o modelo tradicional da teoria da 

comunicação (broadcast), em que emissor, meio e receptor têm papéis definidos em um 

processo linear, em favor de um modelo digital (intercast2), construído sobre interações e 

diálogos entre múltiplos personagens no palco da comunicação. Em vez de colocar ao 

centro do sistema mediático os grandes veículos de comunicação, ao redor dos quais 

gravita uma massa heterogênea de audiência, o modelo de rede social gera um ciclo de 

informações entre meios, jornalistas e diferentes públicos, que também geram 

informação e retro-alimentam a produção de conteúdo. Com isso, a Internet e a 

                                                 
1 Pierre Lévy, O que é o Virtual?, p. 61 
2 Shayne BOWMAN e Chris WILLIS, We Media, p. 15 



 11

colaboração também contribuem “para a expansão dos vínculos sociais numa sociedade 

que parece estar passado por uma rápida individualização e uma ruptura cívica”1. 

Por outro lado, a livre colaboração também traz seus riscos. Primeiro, porque 

nem tudo que se publica em blogs é efetivamente notícia. Além disso, discursos 

tendenciosos —ou portadores do comercialismo para o qual Kovach e Rosentiel 

alertam— podem emergir com muito mais facilidade. Por isso, também se faz necessário 

estudar o jornalismo colaborativo sob a ótica do fato noticioso e seus atributos, como 

atualidade, proximidade, conflito, curiosidade e relevância2, o que pode contribuir para 

a proposição de um modelo de colaboração on-line baseado em critérios essencialmente 

jornalísticos e, portanto, mais sólidos e confiáveis. 

 

 

4. OBJETIVOS 

 

Este trabalho tem por objetivo analisar modelos de colaboração jornalística já em 

prática nos Estados Unidos, Europa e Ásia, compará-lo aos modelos que começam a ser 

implantados no Brasil. Em seguida, identificar as transformações que os sistemas de 

publicação on-line gratuitos e a popularização do acesso à Internet começam a provocar 

nos fazeres jornalísticos e na estruturação da imprensa tradicional. Também almejamos 

propor um modelo de jornalismo colaborativo adaptado à realidade brasileira, que 

possa estimular a democratização do acesso à comunicação, ser adotado como 

empreendimento independente ou até mesmo por grandes portais de Internet, 

conciliando o trabalho do jornalista, o fenômeno da colaboração on-line e a geração de 

receita publicitária em moldes colaborativos. 

                                                 
1 Manuel CASTELLS, A Sociedade em Rede, p. 445 
2 Manuel Carlos CHAPARRO, Pragmática do Jornalismo, p. 120 
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Como objetivo prático, pretendemos criar e publicar um site colaborativo que 

comprove e conteste este modelo, ao mesmo tempo em que leve além das fronteiras da 

Universidade os resultados da pesquisa desenvolvida sobre critérios jornalísticos neste 

novo universo da rede mundial de computadores. 

 

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para o sucesso da pesquisa e a formulação de uma proposta consistente para um 

jornalismo colaborativo brasileiro, intentamos adotar a seguinte metodologia: 

1. Revisão bibliográfica: levantamento bibliográfico complementar, que permita 

ampliar a compreensão sobre as peculiaridades do jornalismo e do público 

brasileiros, para adequação local da proposta de modelo colaborativo. Deve 

abranger as seguintes áreas de conhecimento: 

a. Estruturação da imprensa e da Internet no Brasil; 

b. O fato noticioso e os atributos da notícia na imprensa brasileira; 

c. Os grandes veículos de comunicação e a hegemonia cultural; 

d. Memética, redes sociais na Internet e filtros colaborativos descentralizados 

como forma de democratização do acesso à informação; 

e. Arquitetura da informação e usabilidade. 

2. Identificação de modelos existentes: indexação de sites colaborativos no 

Brasil e no mundo, seus modelos de produção de conteúdo e de negócios. 

3. Entrevistas: contato com empreendedores do novo jornalismo, participantes 

ativos no universo da colaboração e leitores de sites participativos, para 
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aferição e tabulação de percepções quanto a: credibilidade, abrangência, 

relevância, modelos de produção de conteúdo e negócios etc. 

4. Proposição de modelo colaborativo: formatação de um modelo de site 

jornalístico, com base no cruzamento de dados das etapas anteriores. 

5. Publicação: avaliação da efetividade do modelo proposto, com a efetiva 

publicação de um site que obedeça aos critérios indicados pela pesquisa. 

6. Aferição de resultados: consolidação da pesquisa, com os retornos obtidos 

com a experiência prática com a publicação, e correção da proposta de modelo 

de site jornalístico colaborativo. 

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao discutir os novos sentidos que a prática do jornalismo absorveu com o 

advento da Internet, é inevitável tangenciar a discussão do que é ser jornalista hoje. Da 

mesma forma que acelerou a divulgação de informações e as confundiu com atualidade 

—acentuando a desagregação que a própria televisão já tinha causado ao jornalismo, ao 

confundi-lo com testemunho da realidade—, talvez o jornalismo na Internet tenha 

ampliado o que Ignácio Ramonet chamou de “extinção” da profissão. Nas redações on-

line há cada vez mais o que o diretor do Le Monde Diplomatique chama de “retocadores 

de transmissões de agência”1. Segundo ele, o autor desapareceu, o que criou um vácuo 

de responsabilidade sobre o texto jornalístico. 

                                                 
1 Ignácio RAMONET, A Tirania da Comunicação, p. 51 
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Por outro lado, a porta aberta pela Internet à produção independente de grandes 

meios tende a opor-se a esta corrente. A maneira como os blogs resgatam o jornalismo 

de autor e fazem circular a informação transforma estes diários virtuais em potenciais 

pólos de resistência às grandes engrenagens da indústria cultural. 

Neste novo contexto, então, qualquer um pode ser jornalista? Basta, para tanto, 

ter curiosidade e domínio da linguagem? Ao mesmo tempo em que as novas tecnologias 

facilitaram o acesso aos meios de comunicação —e qualquer um pode ter seus quinze 

minutos de fama em sua página do Orkut—, fica cada vez mais difícil identificar o que é 

notícia em meio a tanta informação, o que é comunicação pública ou pessoal. Para 

Kucinski, por exemplo, “no blog tudo é efêmero, fugaz. E divertido. É como se fosse 

uma sessão de cinema. Assim, o jornalismo também virou entretenimento”1. 

 

Informar-se, porém, exige alguma mobilização intelectual. O processo de 

informação, que supostamente permite ao cidadão agir inteligentemente em um regime 

democrático, não é entretenimento. É um dos pilares de uma sociedade consciente, cujo 

objetivo final é formar cidadãos. Que, ao se tornarem repórteres-cidadãos, têm sua 

responsabilidade cívica ampliada. Só admitindo a si mesmos as conseqüências que esta 

nova realidade colaborativa e virtual traz é que jornalistas e cidadãos, juntos, poderão 

abandonar a superficialidade de que muitas vezes a Internet tem sido vítima, explorar 

os potenciais da rede mundial e alimentar corações e mentes sequiosos por uma 

compreensão que os permita atuar de forma crítica no mundo em que vivem. 

 

 

 

                                                 
1 Bernardo KUCINSKI, (2006) Jornalismo, profissão em extinção,  

http://agenciacartamaior.uol.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=10021 
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7. SUMÁRIO DA PESQUISA 

 

1. Jornalismo e Internet 

a. Missão e responsabilidades do jornalismo 

b. Estruturação da imprensa e da Internet no Brasil 

c. Os grandes veículos de comunicação e a hegemonia cultural 

d. Internet como cenário de multiplicação de discursos em redes sociais 

e. Imprensa tradicional: modelo de negócios ultrapassado? 

 

2. Colaboração on-line e o conceito de comunidades virtuais 

a. Primórdios da colaboração: BBSs, fóruns e grupos de notícias 

b. Do código HTML à publicação automática dos blogs 

c. Os wikis e a construção coletiva de conhecimento 

d. Memética e filtros colaborativos descentralizado 

 

3. A gênese do jornalismo colaborativo 

a. Contexto cultural da colaboração on-line 

b. Modelos nacionais e internacionais de jornalismo colaborativo 

c. Moderação versus construção coletiva: o público tem sempre razão? 

d. A colaboração vai destruir o jornalismo? 
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4. O jornalismo colaborativo possível 

a. O joio e o trigo: regras jornalísticas para a colaboração confiável 

b. Benefícios e limites do jornalismo colaborativo 

c. Fatores de democratização no cenário brasileiro 

d. Do direito autoral às licenças abertas 

e. Modelo de jornalismo colaborativo para o Brasil 

 

5. Cenários de evolução do jornalismo 

a. O mundo on-line e a notícia personalizada 

b. Impacto das novas tecnologias aos velhos meios 

c. Impacto das novas tecnologias à produção da notícia 

d. Métodos de controle e manipulação da informação na era pós-virtual 

e. Jornalistas e (ainda hoje) revolucionários 
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9. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DE PESQUISA 

 

O cronograma a seguir propõe uma dinâmica de pesquisa que contemple a 

realização das disciplinas, a revisão bibliográfica, a coleta de informações em campo e 

também a publicação de um site colaborativo, como forma de pôr em prova o modelo de 

jornalismo colaborativo proposto a partir da pesquisa e aferir os resultados, de forma a 

corrigir eventuais distorções, compreender os benefícios e estabelecer criteriosamente as 

limitações desta nova forma de comunicação. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 REALIZAÇÃO DAS DISCIPLINAS                         

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA                         

 Estruturação da imprensa                         

 O fato noticioso                         

 Grandes meios e hegemonia cultural                         

 Redes sociais e filtros colaborativos                         

3 IDENTIFICAÇÃO DE MODELOS                         

4 ENTREVISTAS                         

5 PROPOSTA DE MODELO                         

6 PUBLICAÇÃO DE SITE COLABORATIVO                         

7 MONITORAMENTO E AFERIÇÃO                         

8 TRATAMENTO DAS INFORMAÇÕES                         

9 CONCLUSÕES E PROPOSIÇÕES                         

10 EXAME DE QUALIFICAÇÃO                         

11 REDAÇÃO FINAL DA DISSERTAÇÃO                         

 

 


