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RESUMO 

Festivais de música e artes integradas espalhados pelo país têm adotado o sistema de 

cobertura colaborativa para gerar conteúdos que julgam jornalísticos, que alimentam 

blogs próprios, e utilizado as redes sociais para a divulgação desse material. 

Esta pesquisa propõe o acompanhamento das coberturas colaborativas dos festivais 

Demo Sul em Londrina - PR e Festival de Artes Integradas Macondo Circus em Santa 

Maria - RS realizados em 2011. 

Além da observação participante das coberturas dos festivais a fim de detalhar o 

planejamento e execução das coberturas colaborativas e conhecer os atores das mesmas, 

o trabalho buscou analisar como a linguagem jornalística aparece e como se articula o 

conteúdo jornalístico nesses blogs. Entre os conceitos discutidos estão o de notícia, 

jornalismo digital e conteúdo gerado pelo usuário na internet. 

A pesquisa apresenta uma análise quantitativa e qualitativa do conteúdo gerado pelos 

voluntários das coberturas, exemplificando e apontando detalhes em relação aos 

parâmetros estabelecidos para a análise. Selecionamos as treze características do texto 

jornalístico indicados na obra A Arte de Escrever Bem, de Arlete Salvador e Dad 

Squarise, como base para a análise qualitativa dos textos. 

Os resultados apontam para uma discussão sobre o que se espera de conteúdo da 

cobertura de um evento de artes, para que público ele é produzido e quem participa 

desse tipo de cobertura. Encontramos diferenças entre o conteúdo das coberturas tais 

como a densidade na apuração, preocupação com ortografia, revisão e preocupação com 

a linguagem jornalística.   

Palavras-chave: Cobertura colaborativa. Linguagem jornalística. Conteúdo jornalístico 

para web. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A produção de conteúdo pelo cidadão comum ganhou grande espaço na internet 

através dos blogs e microblogs. De posse desse fato, os produtores de festivais 

independentes começaram a apostar em coberturas colaborativas para que tivessem um 

maior alcance na divulgação e cobertura dos eventos. Este fato acompanha a evolução 

do jornalismo on-line e nos motivou a observar como atuam, quem são esses 

colaboradores e como a informação chega ao público. Para responder tais questões, 

resolvemos acompanhar a cobertura colaborativa de dois festivais de artes e analisar o 

conteúdo gerado em suas coberturas neste estudo final de graduação.   

Cabe aqui ressaltar que o início da estruturação de uma rede de festivais 

independentes no Brasil aconteceu em 2005 no Festival Abril Pro Rock em Fortaleza – 

CE, quando se sistematizou a primeira comissão de gestão que formou a Associação 

Brasileira de Festivais Independentes, a Abrafin, instituição sem fins lucrativos que 

existe para auxílio, fomento e orientação a produtores de festivais independentes de 

música. No início de 2006, em Rio Branco, capital do Acre, o Coletivo Catraia e o 

produtor cultural Pablo Capilé, ligado ao festival cuiabano Calango, fundaram o 

Circuito Fora do Eixo (CFE) que hoje liga centenas de coletivos culturais a uma rede 

integrada de produção, discussão e fomento cultural em todos os estados do Brasil e 

países da América Latina. Atualmente, a Abrafin e o CFE possuem membros em 

comum, porém atuam apenas de forma parceira. Com o crescimento dos blogs e 

microblogs, a cobertura de festivais independentes ganhou uma nova ferramenta. Para 

suprir o problema da falta de divulgação ou incrementá-la, tais festivais agora contam 

com coberturas colaborativas em que voluntários pré-cadastrados, e/ou público, 

escrevem e registram os eventos dos festivais em blogs por meio de coberturas 

estruturadas. 

A relação de Santa Maria com a produção de festivais independentes começou a 

ganhar reconhecimento em nível nacional durante a realização do Festival de Artes 

Integradas Macondo Circus
1
 em 2009, quando agentes culturais ligados ao Circuito 

Fora do Eixo e Abrafin fizeram parte das mesas de discussão sobre cultura independente 

realizadas no evento. A partir daí, o Macondo Coletivo se firmou como associação 

                                                             
1
 http://www.macondocircus.com 
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ligada ao Circuito Fora do Eixo e Santa Maria entrou na rede de produção cultural 

independente CFE. Desde então, os festivais ligados ao coletivo são referência aos 

outros festivais ligados ao circuito e Abrafin.  

O grande destaque da produção do Macondo Circus 2009 foi a estruturação e 

realização da Cobertura (Colaborativa) do evento. Atualizações de blog em tempo real, 

transmissão de áudio e vídeo ao vivo, produção e edição de matérias jornalísticas 

audiovisuais. A agilidade e a qualidade de produção de conteúdo viraram referências no 

Brasil, ao menos nas produções ligadas ao CFE e Abrafin. Essa ação pré-estruturou o 

Núcleo de Comunicação do Macondo Coletivo que deu assessoria, ministrou oficinas e 

participou de debates em festivais espalhados por todo o país. O Macondo Coletivo 

colocou a cidade de Santa Maria - de 2009 até a metade de 2011-, como ponto central 

do CFE na Região Sul do Brasil, sobrepondo-se a cidades maiores como Porto Alegre, 

Pelotas, Caxias do Sul, Florianópolis e Curitiba. 

A escolha do tema e problema da pesquisa se justifica pela atualidade do assunto 

e o vínculo criado entre Santa Maria, Abrafin e Circuito Fora do Eixo pelo coletivo de 

produtores culturais e artistas Macondo Coletivo. Hoje, o Macondo Coletivo se chama 

Coletivo Catatau e tem poucos integrantes da época em que a pesquisa foi realizada. 

Escolhemos dois festivais relacionados à Abrafin e ao CFE. Tal escolha se 

definiu pelo fato de estes festivais terem em sua estrutura a realização de coberturas 

denominadas Coberturas Colaborativas. Assim esta pesquisa analisa a cobertura nos 

blogs dos festivais Macondo Circus e Demo Sul, realizados em Santa Maria-RS e 

Londrina-PR respectivamente.  

O Festival Demo Sul
2
 foi realizado de 14 a 22 de outubro de 2011. A edição 

desse ano foi a oitava e seguiu o mesmo formato das suas edições antecedentes, 

objetivando dar espaço às bandas independentes e autorais, e também fomentar a 

discussão sobre a produção cultural em âmbito local, estadual e nacional. A 

programação contou com shows de música, debates e mostras gratuitas de filmes curta e 

longa metragens realizados por produtores independentes locais e de fora da cidade. Os 

shows foram realizados em três locais diferentes. 

                                                             
2
 http://demosul.blogspot.com.br/ 
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Já o Festival de Artes Integradas Macondo Circus aconteceu de 21 a 27 de 

novembro de 2011 em Santa Maria – RS. O evento foi uma realização do Macondo 

Coletivo e do Bar Macondo Lugar, empresa que realiza o festival desde 2006. Com o 

objetivo principal de oferecer à comunidade santa-mariense a diversidade de frentes 

artísticas que se colocam fora do padrão de mercado massificado. 

Esta pesquisa faz uma observação/análise do conteúdo desses blogs, partindo da 

seguinte questão: como a linguagem jornalística aparece e como se articula o conteúdo 

jornalístico produzidos em coberturas colaborativas de festivais de artes? Para tanto, 

investigamos o emprego da linguagem jornalística nas coberturas colaborativas dos 

festivais supracitados, observando participativamente a Cobertura Colaborativa dos dois 

festivais, analisando o conteúdo produzido para blogs nestas coberturas para, 

posteriormente, verificarmos os elementos jornalísticos presentes nos mesmos.  

Outra justificativa para a escolha do tema é o interesse pessoal do pesquisador 

em jornalismo colaborativo, visto que atuou em coberturas colaborativas de festivais 

independentes de artes integradas quando integrante do Núcleo de Comunicação da 

Associação de Produtores Culturais Independentes Macondo Coletivo e membro 

colaborador da diretoria de Comunicação da Abrafin. Durante o curso de jornalismo 

participou das coberturas dos seguintes festivais independentes: 3º Festival de Teatro 

Independente de Santa Maria (2010), Festival de Artes Integradas Macondo Circus 

(2010), Festival Morrostock (2010), Festival Festmalta (2010), Grito Rock – Pelotas 

(2011), Grito Rock – Santa Maria (2011). 

 Por fim, cabe dizer que neste trabalho o leitor vai encontrar no referencial 

teórico tópicos sobre jornalismo, notícia, linguagem e cobertura jornalística. No que diz 

respeito à linguagem e escrita do texto jornalístico nos apoiamos sobre o texto A Arte 

de Escrever Bem de Dad Squarisi e Arlete Salvador (2008) que elencam características 

adotadas enquanto critérios de análise dos textos. Um sub-capítulo trata do jornalismo 

na era digital e vem como contraponto do problema, já que o observado e analisado 

neste trabalho é o modo como o jornalismo tradicional aparece nas coberturas dos 

festivais escolhidos para o estudo. Ainda no referencial teórico falamos sobre o cidadão 

como produtor de conteúdo e, finalmente, apresentamos a expressão e a ação Cobertura 

Colaborativa com uma referência concreta da cobertura de um evento que foi planejada 
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e realizada colaborativamente, e dela resultou um manual on-line para estruturação de 

cobertura colaborativa de eventos.  

No capítulo correspondente ao percurso metodológico descrevemos a realização 

da pesquisa em paralelo aos aportes teóricos que utilizamos para tanto. Há a descrição 

do acompanhamento (observação participante) das coberturas, descrição quantitativa e 

qualitativa dos blogs. Por fim, as considerações finais apontam os resultados e 

impressões da pesquisa em relação ao problema proposto, assim como a relação de 

autores que embasaram este estudo. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Esta pesquisa se propõe a analisar a linguagem jornalística do conteúdo 

produzido para blogs de coberturas colaborativas de festivais de artes integradas 

independentes. Para tanto, é necessário estabelecer alguns conceitos que envolvem a 

esfera dessa ação, tais como: linguagem jornalística, jornalismo digital e coberturas 

colaborativas. 

 

2.1 Da notícia à linguagem jornalística 

 

Notícia é informação nova sobre um evento. A imprensa funciona como difusora 

dessas informações de diversas maneiras e por diversos veículos, tais como rádio, jornal 

impresso, televisão e, agora com muito mais rapidez, pela internet.  

Nilson Lage (2008, p.26) define notícia como “o relato de uma série de fatos, a 

partir do fato mais importante ou interessante; e, de cada fato, a partir do aspecto mais 

importante ou interessante”, o que sugere uma apuração desses fatos e análise do que é 

mais importante a quem se quer reportar. O texto jornalístico surge desta apuração que 

elenca em ordem de importância os fatos que seguem a partir de um primeiro, principal, 

desencadeador. Chama-se lead o parágrafo inicial que situa o leitor no tempo e no 

espaço de um fato que aconteceu e está sendo relatado por outrem. Classicamente, o 

lead responde as perguntas básicas e intuitivas sobre um evento: quem/o que, fez o que, 

quando, onde, como, por que/para que.  

Segundo Squarisi e Salvador (2008), a pirâmide invertida, técnica que começou 

a ser utilizada ainda no séc. XIX pelo jornal The New York Times com intenção de dar 

objetividade ao relato de um fato, está em crise de formato. A pirâmide invertida sofre 

com a agilidade do rádio, da TV e dos formatos digitais veiculados na internet. 

No passado, além do rádio, os jornais eram as únicas fontes de informações 
disponíveis. Hoje, não é assim, mas eles continuam a ser produzidos como se 

fossem. Um exemplar de hoje apenas com notícias de ontem chega às bancas 

desatualizado. O leitor foi bombardeado pelas informações do rádio e da TV. 

Muitos acompanham a notícia pela internet. (SQUARISI, SALVADOR. 
2008, p.16) 
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O texto de uma notícia não deve ser narrativo, mas expositivo. O discurso 

noticioso é produto de um processo de apuração e técnica de redação que concentra o 

foco do discurso no fato, suprimindo, assim, a subjetividade. O texto jornalístico não é 

literário; segue um código linguístico e regras ortográficas que facilitam sua produção e 

controlam a qualidade do que chega ao leitor. O jornalismo produz em massa e, de 

preferência, é factual e imediato. Não seria funcional a produção e controle se houvesse 

variáveis formais diversas de linguagem. Assim, suprime-se o uso lingüístico pobre de 

valor, frases feitas e formalidades estipuladas em outras áreas. Lage explica: 

 Uma atividade crítica que, se aplicada nos cartórios, substituiria „Venho, pelo 
presente, solicitar a V. Sa.‟ por „Peço-lhe‟, e consideraria insensato escrever 

„Nesses termos, peço deferimento‟, por absoluta impossibilidade de alguém ao 

querer o deferimento do que requer, ou pretender o deferimento em outros 

termos que não os seus. (LAGE, id, p.47) 

 

Squarisi e Salvador (id.p,21) falam em seu manual para jornalistas e 

profissionais do texto que o texto jornalístico é, sim, um formato definido. Assim como 

o texto jurídico ou empresarial, o texto jornalístico “é feito para ser lido, entendido e, se 

possível, apreciado”. Para estas autoras, o caminho para que o texto seja bem redigido 

existem três ingredientes: linguagem clara, informações precisas e linguagem atraente. 

As autores sugerem doze preceitos para que a “receita” seja executada de forma 

eficiente e são relevantes para esta pesquisa, sendo, então, comentados no quadro a 

seguir. 

Frases curtas 

 

Tornam o texto mais claro. O ideal é que as frases tenham 

no máximo 150 toques. 

 

Palavras curtas e simples 

 

Palavras muito longas cansam o leitor. Entre dois 

vocábulos, prefira o mais claro. Entre dois curtos, o mais 

expressivo. 

 

Sentenças na forma 

positiva 

 

Ser direto e positivo. Dizer o que é, não o que não é. Dizer 

o que não é soa hesitante, impreciso. Pode representar 
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fuga do compromisso de afirmar. 

 

Voz ativa 

 

A voz ativa tem três vantagens: 

 É mais curta; 

 Dispensa o uso do verbo ser; 

 Soa direta, vigorosa e concisa. 

 

Termos específicos 

 

“A clareza das ideias está intimamente relacionada com a 

precisão das palavras que as traduzem. Buscar o vocábulo 

certo para o contexto exige atenção, paciência e pesquisa” 

(SQARISI, SALVADOR, id. p.28). 

Utilizar vocabulário condizente com a “linguagem” do 

tema, como termos técnicos em economia. Porém é 

importante que se saiba qual o público. Para públicos 

genéricos é importante que não se use a linguagem técnica 

da área. Não se recomenda usar termos com significado 

múltiplo como, por exemplo, a palavra coisa que não 

especifica o que realmente queremos dizer. 

 

Palavras concretas 

 

“O específico é preferível ao genérico; o definido, ao 

vago; o concreto ao abstrato. Busque variedade, 

propriedade e riqueza. Recuse monotonia, vagueza e 

indigência” (SQUARISI, SALVADOR, id. p.33). 

 

Restrição a adjetivos 

 

Utiliza-se adjetivos de preferência quando são capazes de 

especificar melhor, ou tornar menos abrangente, o 

substantivo.  
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Frases enxutas 

 

Segundo as autoras, os artigos indefinidos, pronomes 

possessivos, demonstrativos e indefinidos devem ser 

usados com cautela e evitados sempre que possível. 

 

Concisão 

 

Sugestões destas autoras para textos concisos: 

 Dispensar, em datas, os substantivos dia, mês e 

ano; 

 Substituir locuções adjetivas por adjetivos; 

 Trocar orações adjetivas por nomes; 

 Cortar que é, que foi, que era; 

 Reduzir orações; 

 Eliminar palavras ou expressões desnecessárias; 

 Substituir a locução verbo+substantivo pelo verbo. 

 

Frases harmoniosas 

 

“Não basta ser correto. O enunciado tem de agradar aos 

ouvidos. Um dos segredos está na combinação de palavras 

e frases. Umas devem conversar com as outras sem 

tropeços, ecos ou repetições. O resultado precisa soar 

bem. Descer redondo. É a harmonia” (SQUARISI, 

SALVADOR, id. p.41). 

 

Clareza 

 

A frase deve ser escrita não só de uma forma que seja 

entendida, mas que não se possa entender de outra forma.  

 

Teste de legibilidade 

 

Squarisi e Salvador (id, p.50) sugerem um teste, adaptado 

ao português por Alberto Dines, para testar a legibilidade 

de um texto.  Segue abaixo: 
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1. Contar as palavras do texto; 

2. Contar as frases; 

3. Dividir o número de palavras pelo número 

de frases. Assim, se obtém uma média 

palavra/frase do texto; 

4. Somar a média anterior com o número de 

polissílabos; 

5. Multiplicar o resultado por 0,4; 

6. O produto da multiplicação é o índice de 

legibilidade. 

Resultados 

1 a 7: história em quadrinhos 

8 a 10: excepcional 

11 a 15: ótimo 

16 a 19: pequena dificuldade 

20 a 30: muito difícil 

31 a 40: linguagem técnica 

Acima de 41: nebulosidade 

 

 

Definir linguagem jornalística infere em aplicá-la a registros de linguagem, 

processos de comunicação e compromissos ideológicos. Registros de linguagem 

referem-se ao discurso que se pode classificar em formal, próprio da modalidade escrita 

e utilizado em ocasiões formais ou tensas e, coloquial, da fala cotidiana sem 

compromisso extremo com regras gramaticais e ortográficas. 

O discurso formal é universal dentro de um país de mesma língua, já a 

linguagem coloquial pode variar regionalmente. Como, por exemplo, no falar coloquial 

carioca, a segunda pessoa, tu, aparece apenas em sua forma oblíqua te e, no Rio Grande 

do Sul, aparece combinada com a forma verbal da terceira pessoa, ficando a conjugação 

do verbo falar, por exemplo, tu fala e não tu falas.  

O registro coloquial é mais acessível e eficiente quando se quer comunicar a 

pessoas com pouca escolaridade e permite uma maior expressividade e fruição em 
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conversas e informações de troca rápida. Já o registro formal, ou norma culta, é imposto 

politicamente e valorizado socialmente. Conciliar a facilidade de comunicação e a 

aceitação social é a missão a que está sujeita a linguagem jornalística. Ela se constitui de 

palavras, expressões e regras combinatórias que “são possíveis no registro coloquial e 

aceitas no registro formal”. (LAGE, id, p.50). 

Diz também: 

Sobre essa base, a linguagem jornalística irá incorporar: a) neologismos de 

origem coloquial, sintéticos (fusca, frescão) ou de grande expressividade 

(dedo-duro, pau-de-arara); b) denominação de objetos novos, de origem 

científica ou popular (lêiser, videoteipe, celular); metáforas com intenção 

crítica (mordomia, mensalão); d) atualizações necessárias (roqueiro, petista); 

e) designações técnicas que precisem ser consideradas em sua exata 

significação para entendimento ou eficácia do texto. Tais incorporações, 

quando de emprego recente ou incomum, poderão ser marcadas por destaque 

gráfico (entonação especial de leitura) e acompanhadas de explicações. 

(LAGE, id.ibid) 
 

 

No que implica ao processo de comunicação, a linguagem jornalística é 

referencial. Reporta-se sobre algo do mundo, não deve incluir o emissor, o receptor e o 

processo de comunicação. Isso induz a utilização da terceira pessoa no jornalismo 

diário; em outros gêneros jornalísticos pode-se jogar com outro tipo de tempo, como em 

crônicas e reportagens testemunhais.  

O jornalismo diário não tem um padrão de receptor. Resta, então, que o redator 

ou repórter evite adjetivos testemunhais e expressões subjetivas, pois certamente os 

valores e padrões dos leitores são tão diversos quanto a tiragem do jornal, se estivermos 

falando de jornal impresso. O telejornalismo tem a imagem em movimento a seu favor. 

A lógica é que se substituam essas expressões por dados e informações que permitam ao 

receptor fazer sua própria avaliação e tirar suas próprias conclusões.  

Quando se trata de quantidades e magnitudes, a informação deve conter um 

parâmetro acessível ao leitor. Por exemplo, no jornalismo científico é usual que se use 

comparações acessíveis ao mundo real do leitor quando se trata de distâncias e 

magnitude de astros e planetas. Números muito grandes como milhões e bilhões em um 

texto de economia podem ser comparados a quantos carros podem ser comprados com 

essa quantidade de dinheiro. 
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 No que se refere à linguagem jornalística, a pesquisa abordou sob o instrumento 

de comunicação, as plataformas usadas e a forma como são usadas. Visto que uma 

cobertura em tempo real é abrangente, como se pretendem as coberturas de festivais, 

leva ao encurtamento do tempo que pode gerar deslizes ou modificações do que se 

espera de um relato fiel do fato jornalístico envolvido. No caso, as apresentações 

artísticas destes festivais e eventuais fatos noticiosos durante elas. 

Cobertura é o trabalho de coleta de informações realizado no próprio local dos 

acontecimentos. Refere-se também ao trabalho de acompanhamento de um fato ou 

assunto pelo jornal. Essa definição é encontrada no Manual de Redação da Folha 

Online
3
, versão digital do jornal Folha de S. Paulo, hospedada no portal UOL. Disso 

fica evidente que o termo se refere à atenção dada por um veículo a um determinado 

fato. Essa atenção pode ser superficial ou pode acabar exigindo maior aprofundamento e 

acompanhamento diário das conseqüências do fato. O valor notícia e a intenção editorial 

de cada veículo vão determinar a densidade da cobertura e também que tipo de mídia 

será utilizada.  

Surge neste momento da pesquisa a necessidade de discutir alguns conceitos 

inseridos no contexto do que estamos tratando como cobertura: critérios de 

noticiabilidade, apuração, independência e compromisso público. 

Critérios de Noticiabilidade – Fatos ocorrem a todo o momento no mundo. E o 

jornalismo, como a ferramenta de difusão de notícias, passa por uma seleção de fatos 

que são considerados merecedores de atenção e são noticiados a partir de valores-

notícia. Cada empresa de jornalismo define a sua linha de valores para cobrir fatos. 

Sousa (2001) aborda os critérios de noticiabilidade e cita os autores Galtung e Ruge 

(1965) que apontaram os seguintes critérios de noticiabilidade de um fato: proximidade, 

momento do acontecimento, significância, proeminência social dos sujeitos ou nações 

envolvidos, consonância, imprevisibilidade, continuidade, composição e negatividade.  

Apuração – Para Kovach e Rosenstiel (2005), a disciplina da verificação é o 

que separa o jornalismo de outras formas de comunicação.  O jornalismo, portanto, não 

pode se resumir à coerência das declarações das fontes, ainda que deva fugir de 

                                                             
3
http://www1.folha.uol.com.br/folha/circulo /manual_producao_c.htm (em 12/05/2012) 
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incoerências.  Sua obrigação é checar se as declarações correspondem aos fatos, isto é, 

se são verdadeiras. Sobre o ato de apurar e suas implicações, Nilson Lage, diz:  

Poucas matérias jornalísticas originam-se integralmente da observação direta.  
A maioria contém informações fornecidas por instituições ou personagens 

que testemunham ou participam de eventos de interesse público.  São o que 

se chama de fontes.  É tarefa comum dos repórteres selecionar e questionar 

essas fontes, colher dados e depoimentos, situá-los em algum contexto e 

processá-los segundo técnicas jornalísticas. (LAGE, 2001, p.49) 

Para Mendonça Jorge (2008), apurar é colher os fatos, juntar todos os dados 

disponíveis sobre o acontecimento e construir uma notícia. Afirma que cabe à pessoa 

designada a fazer isso, reportar aquilo que viu, ouviu, constatou, sentiu ou investigou, 

enfim, dar a quem não estava presente, a ideia – a mais fiel possível – do que aconteceu. 

Nilson Lage (id. ibid) recomenda, como prática jornalística, que se ouça mais de uma 

fonte para que o material adquira credibilidade, uma das premissas do discurso 

jornalístico.  O cuidado com a apuração é uma das principais preocupações que se tem 

na realização de uma cobertura, pois é o que pode diferenciar um material confiável 

daquele em  que  tal característica  não  é  verificada,  podendo  prejudicar  o  bom  

resultado  do trabalho. 

Independência – Um dos fatores ligados à credibilidade é a independência.  

Segundo Kovach e Rosenstiel (2005), esta última significa uma maneira de ser 

jornalista sem negar a experiência pessoal, mas sem também se tornar refém dela. Em 

primeiro lugar, o jornalista deve ser independente do veículo para o qual trabalha, 

buscando sozinho enriquecer seu conhecimento sobre determinados assuntos que irá 

cobrir.  Para dominar o assunto, o jornalista deve exercer uma "independência engajada" 

– algo que define o papel do jornalista como alguém dedicado a informar o público. 

Compromisso Público – Ainda para Kovach e Rosenstiel (id), o jornalismo 

deve fornecer um fórum para a crítica pública e a conciliação, com a mínima 

interferência de discursos que fujam à verdade, aos fatos e à verificação. O desafio em 

um cenário de mídias sociais em que qualquer um tornou-se emissor de informações  

pela  rede  é  diferenciar  o  discurso  jornalístico  do  discurso privado. Segundo os 

autores: 

Pela primeira vez em nossa história, mais e mais as notícias são produzidas 
por empresas não jornalísticas (...). Existe o risco de que a informação 

independente seja substituída por um comercialismo egoísta fazendo pose de 
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jornalismo. Se isso acontecer, perderemos  a  imprensa  como  instituição 
independente,  livre  para  vigiar  as  outras  poderosas  forças  e instituições 

existentes na sociedade (KOVACH E ROSENSTIEL,id., p. 24). 

Os colaboradores devem priorizar a transmissão de informações do que creem 

ser importante à população saber, independentemente de o conteúdo ser favorável ou 

não ao evento ou ao acontecimento. Devem priorizar também o planejamento, bastante 

considerado na construção do discurso jornalístico, ferramenta técnica que precisa  ser 

desenvolvida individualmente e em equipe. Ele propicia, segundo o Manual da redação 

do jornal Folha de São Paulo, “o domínio do tempo de trabalho e do material noticioso, 

evitando assim o improviso, a confusão, o erro e o mau acabamento da mercadoria-

informação” (FOLHA, 2010, p.19). 

2.2 Jornalismo Digital 

Definir jornalismo on-line, webjornalismo ou, ainda, jornalismo digital, nos faz 

navegar por uma vasta gama de definições e explanações sobre como o jornalismo 

mudou com a internet e como as rotinas produtivas de alguns portais sofreram 

alterações drásticas em sua forma de organização e hierarquia. Neste subtítulo reunimos 

algumas características pertinentes a este estudo, sobre os termos que envolvem o 

jornalismo na rede mundial de computadores tanto em portais de notícias quanto em 

blogs e redes sociais. 

Desde que o acesso à internet se popularizou, empresas de comunicação 

investem no desenvolvimento de sua relação com a rede. A velocidade de propagação 

de informação e o aumento de leitores põem em discussão o papel do jornalista como 

produtor de sentido num momento que em a velocidade se torna necessária. Segundo 

Brandão (1999), o declínio do conceito de notícia e a substituição do termo por 

informação não é casual, e não se restringe a uma parcela do jornalismo. O termo se 

refere a um modo de fazer jornalismo seguindo necessidades de mercado e do cliente.  

Nessa perspectiva, Brandão constata que a imprensa brasileira se transformou no 

final da década de 1980 com a influência de jornalistas ligados à Universidade de 

Navarra (Espanha) que prestaram consultoria aos principais jornais do país, 

introduzindo a noção de jornalismo como canais de informação. As empresas adotaram 
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a expressão “turbinas de informação” para significar a produção do jornalismo como 

fábrica de notícias vistas como mercadorias comercializáveis (id). 

As empresas jornalísticas deveriam começar a disseminar produtos destinados a 

diversos públicos, aproveitando a credibilidade e o know-how, já adquiridos, para tratar 

e transmitir informação. Assim acontece a explosão das agências de notícias de 

velocidade. Surge daí uma nova técnica jornalística que, para atender às demandas por 

informação on-line e em tempo real, pregava a necessidade de produzir textos curtos 

cujo valor estaria na atualidade, medida em segundos. 

Este modelo de jornalismo agitou o mercado profissional. Repórteres e fontes 

passaram a ter contato mais assíduo, no afã de alimentar os sites com notícias 

em fluxo contínuo. A “guerra da informação” se disputa hoje no espaço da 

mídia em tempo real. Ninguém mais espera a edição do dia seguinte ou a 
revista que vais sair no final de semana para tomar conhecimento das últimas 

notícias. Basta ligar o computador e acessar os sites onde informações quase 

instantâneas desfilam para o leitor. (MENDONÇAJORGE et alii, 2009. p.77)   

   

As rotinas do jornalismo digital são semelhantes à coleta de informações do 

jornal impresso e seguem uma ordem definida (pauta, apuração, redação). A diferença é 

o deadline que fica reduzido pela instantaneidade. Os jornalistas trabalham 

permanentemente conectados, por meio do celular, e se comunicam o tempo todo com 

chefias imediatas e às fontes. 

Sites noticiosos como o G1
4
 e o UOL

5
 permitem a publicação da matéria no site 

sem passar pelo editor, sendo, assim, o jornalista responsável por ser o redator e o editor 

do próprio texto para que a notícia chegue antes do concorrente. Os jornalistas 

trabalham com múltiplos horários de fechamento. A notícia é renovada no mesmo ritmo 

das agências. A informação cresce na medida em que os acontecimentos se produzem. 

Uma das diferenças entre o jornalismo tradicional e o jornalismo digital está no ritmo 

das rotinas produtivas. 

Como citado na introdução deste capítulo, expomos agora algumas definições 

que caracterizam o jornalismo digital no que diz respeito a sua relação com as novas 

tecnologias de informática. O fato desta modalidade de jornalismo ser nova incita 

diversos estudiosos a pesquisar e organizar características marcantes desta prática. Ao 

                                                             
4 http://g1.globo.com/ 

5
 http://www.uol.com.br/ 
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pesquisarmos tais características, encontramos em Bardoel e Deuze (2000) a indicação 

de quatro elementos: interatividade, customização de conteúdo, hipertextualidade e 

multimidialidade. O pesquisador Marcos Palacios (1999) elenca cinco características: 

multimidialidade/convergência, interatividade, hipertextualidade, personalização e 

memória. 

Fazemos aqui uma breve descrição destas características, pois não é o objetivo 

deste trabalho discutir sobre o jornalismo digital, mas apenas situá-lo de forma 

heurística. Detemo-nos nas potencialidades oferecidas pela internet ao jornalismo. Nem 

todas essas potencialidades são exploradas por todos os sites de notícias. A utilização da 

tecnologia varia de acordo com a necessidade ou objetivo de cada site.  

Interatividade – Segundo Palacios, Bardoel e Deuze (id, p.4) consideram que a 

notícia online possui a capacidade de fazer com que o leitor/usuário sinta-se parte do 

processo. Isto pode acontecer de diversas maneiras, entre elas, pela troca de e-mails 

entre leitores e jornalistas; através da disponibilização da opinião dos leitores, como é 

feito em sites que abrigam fóruns de discussões; através de chats com jornalistas. 

Porém, os autores não contemplam a perspectiva da interatividade no âmbito da própria 

notícia, ou seja, a navegação pelo hipertexto que constitui também uma situação 

interativa. 

Conclui-se que, neste contexto, não se pode falar simplesmente em 

interatividade e, sim, em uma série de processos interativos. Adota-se o termo multi-

interativo para designar o conjunto de processos que envolvem a situação do leitor de 

um jornal na Web. Com base em Lemos (1997) e Mielniczuk, (1998), o pesquisador 

considera: 

Diante de um computador conectado à Internet e acessando um produto 

jornalístico, o usuário estabelece relações: a) com a máquina; b) com a própria 

publicação, através do hipertexto; e c) com outras pessoas – seja autor ou 

outros leitores – através da máquina. (PALÁCIOS, id ibid).  

 

Customização do conteúdo / Personalização – Também denominada de 

personalização ou individualização, consiste na existência de produtos jornalísticos 

configurados de acordo com os interesses individuais do usuário. Há sites noticiosos, 
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entre eles o da CNN
6
, que permite a pré-seleção dos assuntos de interesse, assim quando 

o site é acessado, este já é carregado na máquina do usuário atendendo à demanda 

solicitada. 

Hipertextualidade – Ainda para Palacios, esta característica, apontada como 

específica da natureza do jornalismo online, traz a possibilidade de interconectar textos 

através de links. Bardoel e Deuze (apud PALACIOS, id.ibid) chamam a atenção para a 

possibilidade de, a partir do texto noticioso, apontar para outros textos como originais 

de releases, outros sites relacionados ao assunto, material de arquivo dos jornais, textos 

que possam levantar os „prós‟ e os „contras‟ do assunto em questão, entre outros.  

Multimidialidade e Convergência – No contexto do jornalismo online, 

multimidialidade trata da convergência dos formatos das mídias tradicionais (imagem, 

texto e som) na narração do fato jornalístico. 

Memória – Palacios (id) aponta para o fato do acúmulo das informações ser 

mais viável técnica e economicamente do que em outras mídias. Sendo assim, o volume 

de informação diretamente disponível ao usuário é consideravelmente maior no 

webjornalismo, seja com relação ao tamanho da notícia ou à disponibilização imediata 

de informações anteriores. Desta forma surge a possibilidade de acessar com maior 

facilidade o material antigo. 

2.3 O usuário como produtor de conteúdo 

Cada vez mais, a internet serve de plataforma para usuários distribuírem 

produção própria sobre temas atuais, divulgar ações e acessar informações em veículos 

alternativos. A diversidade de pontos de vista na rede favorece a formação de sua 

própria visão e entendimento sobre determinado tema. 

Além disso, cada vez mais o usuário tem acesso à tecnologia portátil. Cada vez 

mais, os instrumentos de produção de conteúdo se aprimoram em velocidade e 

qualidade.  Hoje, qualquer pessoa que tem acesso a telefone celular, câmeras 

fotográficas digitais, aparelhos de mp3, tablets e notebooks pode disponibilizar 

                                                             
6
 http://edition.cnn.com/ 
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conteúdo em sua rede social na internet. Sobre os sites de redes sociais na internet, 

Raquel Recuero utiliza Boyd e Ellison (2007) para definir: 

Sites de redes foram definidos por Boyd & Ellison (2007) como aqueles 

sistemas que permitem i) a construção de uma persona através de um perfil 
ou página pessoal; ii) a interação através de comentários; e iii) a exposição 

pública da rede social de cada ator. Os sites de redes sociais seriam uma 

categoria do grupo de softwares sociais, que seriam softwares com aplicação 

direta para a comunicação mediada por computador (RECUERO, 2009, 

p.102).   

 

Blog, Twitter, YouTube, Flickr, Picasa, entre outros, são exemplos de 

ferramentas midiáticas em que os usuários podem disponibilizar conteúdos conforme 

sua necessidade ou vontade.  

O termo Conteúdo Gerado pelo Usuário (UCG) é discutido por Francisco Vacas 

(2010). Segundo o autor, mesmo os UCG não tendo uma classificação que segue 

critérios tradicionais (séries, novelas, filmes, revistas, jornais etc), possuem no mínimo 

três características que os diferenciam da produção tradicional: lugar de publicação, 

trabalho criativo e origem não profissional. Sobre o local de publicação, Vacas diz: 

Todos podemos criar um conteúdo, o que não implica necessariamente que 
ele seja publicado em algum lugar. Porém, um conteúdo produzido por um 

usuário passa a ser realmente UCG, quando os demais podem acessá-lo 

(publicamente), o que em teoria implica em uma vontade explícita de seu 

criador. (VACAS, 2010, p.48) 

 

A segunda característica apontada por Vacas (id. p.49) se refere à existência de 

um trabalho criativo que diferencia conteúdos encontrados na rede que são reflexo de 

outros daqueles que possuem valor agregado como, por exemplo, uma imagem em 

movimento ou não na qual o usuário faz download e altera inserindo algo que não havia 

antes, criando, assim, um novo produto/conteúdo. 

A última característica de UCG discutida por Vacas (id. p.50) trata da 

procedência não profissional do conteúdo gerado por usuários esporádicos sem 

conhecimentos técnicos e por profissionais do setor que utilizam as plataformas da web 

para publicar material por fora de sua atividade formal. Desta última característica, o 

autor afirma que os parâmetros de qualidade e das ferramentas usadas, significam pouco 
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na hora de diferenciar os conteúdos provenientes da indústria tradicional daqueles que 

provêm de UCG. 

O jornalismo nos tempos Web 2.0 sofre uma mudança drástica em termos de 

abrangência de fontes e produtores de conteúdo, isso sem contar a convergência dos 

veículos e dos meios para as reportagens multimídia proporcionadas pelo avanço da 

tecnologia na informática e no uso da rede mundial de computadores. A partir dessa 

disponibilidade de interação com o leitor, os jornais e seus portais passaram a tratar seu 

“cliente” como colaborador, um exemplo disso é o portal de notícias Terra que oferece a 

sessão „Vc Repórter
7
‟, onde os usuários podem enviar textos, vídeos, áudios e fotos 

sobre fatos que julgam noticiosos. 

O blog se transformou numa grande ferramenta organizacional para os 

repórteres especializados. É um caderno de anotações aberto ao público de 
modo que os repórteres ficam sabendo que assuntos são mais atraentes aos 

leitores, ajudando-os a priorizar as matérias que eles devem fazer. (BRIGGS, 

2007, p.14) 

 

Junto com este fato, as redes sociais oportunizaram uma grande frente de 

produção, divulgação de notícias e discussões sobre as mesmas. O maior difusor de 

notícias na web hoje é o microblog Twitter, uma rede em que os usuários podem digitar 

textos de até 140 caracteres. A facilidade de acesso e abertura de interação entre os 

usuários potencializou a vazão de informação ao ponto de que nos dias de hoje é 

ferramenta essencial utilizada pelos veículos jornalísticos do mundo inteiro na 

proliferação de notícias. Mas não foram apenas os grandes meios que se apoderaram 

disso.  

O Open Source Journalism traz, ainda, novas formas de percepção da notícia 

e dos critérios de noticiabilidade, que passam a ser vistas sob a ótica do 

produtor, também emissor e receptor, e não mais, sob o prisma de um 

emissor unilateral. (LEAL, 2007, p.125) 

 

 

Os usuários “comuns” também passaram a utilizar a rede através de redes sociais 

e microblogs, como o Twitter.com, para difundir conteúdo noticioso. Assim, como para 

as grandes empresas, o Twitter se tornou um atalho para os blogs pessoais e de 

jornalismo alternativo. 

                                                             
7
 http://noticias.terra.com.br/vcreporter 
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2.4 Cobertura Colaborativa 

Eventos culturais, esportivos, políticos e de qualquer área de interesse público 

espalhados pelo mundo todo passam a ter duas grandes ferramentas de divulgação: Blog 

e Twitter. Assim surge o termo Cobertura Colaborativa: ação na qual voluntários, 

geralmente orientados e editorados por equipes de comunicação, podem contribuir com 

relatos, opiniões, fotografias, vídeos e o que for possível postar em espaços virtuais, 

como blogs. Esse conteúdo postado tem divulgação pelo Twitter e um acesso que não 

teria sem as duas ferramentas. É a fuga do jornalismo de mainstream para uma difusão 

em rede. 

A evolução da internet resulta basicamente da ampliação da velocidade dos 

processadores e da maior compactação dos sinais... Parece consolidada a 

tendência de valorização do acesso a fontes que herdam credibilidade de 

outras mídias: universidades, museus, bibliotecas, veículos de comunicação 

tradicionais, indivíduos formadores de opinião... (LAGE, id., p.45) 

 

A provável utilização de uma variedade de plataformas durante a cobertura dos 

festivais abre à pesquisa a oportunidade de observar e analisar a estruturação e o 

cruzamento de mídias no conteúdo dos blogs de cobertura. 

Um exemplo que agrega essas características é o blog criado para realizar a 

cobertura colaborativa do Festival de Teatro Independente de Santa Maria (Fetism) na 

edição de 2010. O blog foi objeto de estudo para o Trabalho de Conclusão de Curso de 

Jornalismo de Andressa Quadro na Universidade Federal de Santa Maria. Em sua 

pesquisa, a então estudante discute a realização e a criação de um manual de execução 

de uma cobertura colaborativa. A seguir, mostramos e descrevemos o resultado final do 

blog de cobertura. 

Na página inicial (Figura 1), encontramos um menu lateral que oferece links que 

levam à programação do festival, apresentação e um link que fala sobre a Cobertura 

Colaborativa do mesmo. Há um submenu pelo qual o visitante pode optar pelo formato 

que quer acessar e um link específico que leva ao colaboradores da cobertura. 
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Figura 1: Página inicial do blog de cobertura do Festival de Teatro Independente de Santa Maria. 

O link „Cobertura Colaborativa‟ (Figura 2) no menu principal leva a uma página 

que fala sobre o que é uma cobertura colaborativa (na visão da proponente) e, ao final, 

mostra uma lista dos colaboradores que se cadastraram para participar. Há um sistema 

de referência a cada autor em que cada nome é um link (Figura 3) para uma página que 

lista tudo o que foi postado pelo colaborador. Pode-se encontrar também na página um 

convite para outros visitantes participarem e divulgarem o que está sendo postado. A 

Figura 4 mostra um post e a referência ao colaborador que, no caso, era colocada como 

tag durante a postagem da notícia.  
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Figura 2: Página referente à cobertura colaborativa do blog. 

 

 

 

 

 

Figura 3: Links de referência ao material produzido por cada colaborador. 
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Figura 4: Post no blog do Festival de Teatro Independente de Santa Maria. 
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3 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Para realização desta pesquisa foram utilizadas, em momentos distintos, duas 

técnicas de investigação dentro das abordagens qualitativas. A primeira delas foi a 

observação participante em dois festivais de artes durante o ano de 2011. 

 No que se refere ao início da análise, a observação presencial e interativa com o 

elemento a ser analisado se fez essencial, pois proporcionou um domínio mais próximo 

de como a cobertura colaborativa do evento foi realizada. Segundo Priest (2009), a 

observação participante, na qual o pesquisador interage com o objeto, pode fornecer 

dados importantes a partir da observação de sentimentos e reações. Assim, foi 

importante observar como o objeto, no caso desta pesquisa a equipe de cobertura dos 

festivais, estruturou-se e como agiu diante do planejamento e dos imprevistos que 

podem ocorrer durante a realização da cobertura de um festival de artes. Para atender 

este aspecto do estudo, fez-se uma compilação de informações retiradas da participação 

destas coberturas através de entrevistas gravadas e anotações durante a participação 

presencial. 

A cobertura do Festival Demo Sul foi acompanhada quase em sua integralidade. 

Apenas o primeiro dia de festival não foi observado. A partir do segundo dia a 

observação do planejamento e execução foi integral. O festival teve um intervalo de 

dois dias nos quais a coordenadora (que centralizava as tomadas de decisão e 

proposições de estratégias) da cobertura focou em solicitar material (textos, vídeos e 

fotos), analisar as estratégias traçadas para os primeiros dias e propôs reunião com os 

integrantes para uma análise coletiva do que foi feito e dos resultados obtidos. 

Inicialmente, a estratégia adotada foi de que a equipe, formada por dez pessoas, 

revezasse entre os formatos de mídia (foto, texto e vídeo). Foi formatado um 

cronograma em que constava quem faria o que a cada show, ou evento, durante os 

primeiros dias do festival. Nos locais onde o festival era realizado havia sempre uma 

sala de imprensa com notebooks, trazidos pelos integrantes ou colaboradores, conexão a 

internet, geralmente modems 3G dos colaboradores, câmeras fotográficas e filmadoras. 

Durante os eventos do festival, os “repórteres” trocavam equipamentos e papeis para 

realizar a cobertura destes.  
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O questionamento levantado por Priest se faz aqui importante para justificar a 

opção por esse método de observação: “Que tipo de pergunta de pesquisa um estudo 

desse tipo pode responder?” (id. p.125). Era necessário, para essa pesquisa saber como 

essas coberturas estavam organizadas, como realizaram o trabalho, quem eram os atores 

dessas coberturas. E ainda, como esses atores reagiam ao imprevisto, ao deadline curto, 

como tomavam decisões e como trocavam conhecimento e experiências. Essa questão é 

reafirmada por Duarte e Barros quando os pesquisadores expõem sobre análise de 

conteúdo. Segundos eles, a análise de conteúdo: 

Procura estabelecer ligações entre as condições de produção do discurso e sua 

estrutura. Sua hipótese geral considera que um discurso é determinado pelas 

suas condições de produção e por um sistema linguístico. Desde que ambos 

sejam conhecidos, pode-se descobrir a estrutura organizadora ou processo de 

produção, através da análise da superfície semântica e sintática deste 

discurso. (DUARTE & BARROS, 2008, p.303) 

  

 Durante a realização das coberturas colaborativas a atuação do pesquisador foi 

mapear as ações da equipe pré-definida e seus coordenadores, assim como mapear e 

listar a atividade de cada colaborador. Foi imprescindível para a pesquisa um banco de 

dados com nome, idade, ocupação e/ou formação acadêmica. A observação e 

participação da cobertura têm objetivo, além da captação de informações sobre 

colaboradores, a ambientação com os blogs produzidos para o evento, pois esse é o 

objeto principal da pesquisa. A análise dos blogs englobou tanto a composição 

estrutural como a utilização de mídias, sejam elas texto ou vídeo. Assim, no que se 

refere ao material produzido, foi feita uma análise do conteúdo onde se buscou mapear 

elementos de linguagem jornalística. 

No segundo momento da pesquisa, após a realização dos festivais, foram 

selecionados nos blogs os produtos “jornalísticos” para análise de seus conteúdos. A 

cobertura dos festivais foi postada em blogs contendo vídeos, textos e fotos (estas 

hospedadas em galerias virtuais). Dentre eles, foram elencados para fins de análise, oito 

textos – cinco deles referentes ao Demo Sul e três ao Macondo Circus. A diferença na 

quantidade de textos selecionados deu-se pelo número de publicações nos blogs. Outro 

motivo é que durante a observação inicial dos textos já se pode perceber que havia mais 

problemas nos textos do festival paranaense.  
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4 ANÁLISE DO CORPUS 
  

4.1 – Os blogs 

O corpus desta pesquisa se limita aos textos postados nos blogs durante a 

realização dos festivais, e eventuais postagens nos dias seguintes ao encerramento dos 

mesmos. Fazendo uma observação inicial, podemos constatar que a quantidade de 

postagens é diferente entre as duas coberturas. O blog do festival Demo Sul tem um 

número maior de textos que o do Macondo Circus. Isso reflete a diferença no número de 

atrações e duração dos dois eventos.  

O Demo Sul teve 17 bandas, uma exibição de filme, uma oficina e quatro mesas 

redondas em nove dias de festival. Já o festival santa-mariense teve sete dias de 

duração, com oito bandas, três oficinas, duas mesas redondas, uma exposição de arte, 

uma mostra de filmes e um show de variedades.  

O blog de cobertura do festival Demo Sul tem layout de duas colunas sendo uma 

com posts e outra com feed de postagens do microblog Twitter, links e nuvem de tags 

(palavras-chave que levam a postagens específicas). Há um menu superior com 

direcionamento para as seguintes seções em duas linhas da esquerda para a direita nesta 

sequência: Início, Sobre, Programação, VII Simpósio de Música Independente, Mesa de 

Debates, Roda de Negócios; na linha de baixo encontramos os links Cobertura 

Colaborativa, Oficina de Mídia Livre, Ingressos e Locais dos Eventos, Vídeos das 

bandas e o Olho de Tandera. 

 

 

Figura 5: Cabeçalho e menu superior do blog de cobertura do Festival Demo Sul. 
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No menu superior, o link Início direciona a página geral do blog, o link Sobre 

leva a uma página com um breve histórico do festival que acontece desde 2001. O link 

Programação leva a uma página com a programação completa do evento com os locais 

e atrações de cada dia. Os links destinados aos eventos de debates e mesas redondas 

levam às páginas que falam sobre os temas e breves currículos dos participantes.  

O blog do festival Demo Sul apresenta um texto (reproduzido abaixo) que fala 

sobre o que a organização do festival pretende de uma cobertura colaborativa. E nisso se 

prende a um formato que não corresponde ao que foi executado efetivamente durante a 

realização no que diz respeito ao texto jornalístico. Ressaltamos aqui que a proposta de 

servir como troca de conhecimento e tecnologia, aprendizagem e produção de conteúdo 

em tempo real, foi cumprida e a organização do festival deu o máximo de aporte 

estrutural possível para que acontecesse.  

“A Cobertura Colaborativa têm ganhado um espaço cada vez 

maior nos festivais e eventos de cultura independente de todo o 

país, especialmente os conectados ao Circuito Fora do Eixo. 

Assim, o projeto, iniciado no Demo Sul em 2010, volta à 11ª 

edição do Festival almejando esmiuçar e produzir ampla 

cobertura participativa do evento. 

Na cobertura, os participantes podem produzir diversos 

conteúdos como resenhas críticas das bandas, shows, entrevistas, 

fotos, vídeos, podcasts, entre outros materiais de diversas mídias. 

Os materiais são veiculados pela internet através do blog, 

facebook, twitter, youtube, entre outros, em uma cobertura quase 

que instantânea do evento.  

A produção colaborativa é bastante atual e caminha junto aos 

conceitos de internet livre, democratização de acesso e 

inteligência coletiva. Ela pode ser definida como um processo 

criativo coletivo no qual a informação não possui caráter único, 

podendo ser alterada por todos e captada a partir de diferentes 

olhares.  

Macondo Circus (Santa Maria/RS), Festival Escambo 

(Sábara/MG), Móveis Convida (Brasília), Festival Transborda 

(Belo Horizonte/MG), Festival Canja (Bauru/SP), Festival 

Contato (São Carlos/SP) são alguns dos exemplos de festivais que 

já experimentaram o projeto, que também aconteceu no Demo Sul 

em 2010, com uma excelente resposta do público e dos 

participantes.  

 

#tudoaomesmotempoagora 
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A Cobertura Colaborativa estimula a produção e o fomento de 

conteúdo, além da articulação de novos agentes interessados em 

movimentar a cena cultural local; registra, a partir de vários 

olhares, os eventos integrados ao Demo Sul 2011; democratiza o 

acesso a informação e a cobertura do evento e proporciona um 

estágio real e intensivo de aprendizagem na área cultural 

(musical). 

 

#comofaz 

Nos dias do Festival, a Cobertura Colaborativa do Demo Sul se 

instala em alguns locais onde o evento acontece, montando ilhas 

e QGs de edição com infra-estrutura básica para os envolvidos 

trabalharem e produzirem cobertura em tempo real. Para 

participar, basta preencher este formulário. Em 2011, Oficinas 

Formativas serão oferecidas aos interessados na cobertura, para 

enriquecer a troca de conhecimento e tecnologias entre os 

participantes.”(SIC)     

 

Há também um link com vídeos de dez bandas que compuseram a programação 

musical do evento. O último link leva para o que consideramos o diferencial da 

cobertura do festival Demosul: o Olho de Tandera que faz alusão ao desenho animado 

Thundercats (RANKIN-BASS - 1983) em que o personagem principal Lyon-O utilizava 

uma pedra mágica chamada Olho de Thundera para obter poderes, dentre eles o de ver 

coisas além de seu alcance. Essa seção é, na verdade, uma coluna sob responsabilidade 

de Felipe Pauluk, roteirista, escritor e blogueiro, com a intenção de ter uma visão crítica 

e diferenciada do festival.  
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Figura 6: Página da coluna Olho de Tandera 

A disposição das postagens é integral, ou seja, a coluna destinada às postagens 

as apresenta na íntegra. Durante o período do festival foram feitas 38 postagens. Destas, 

seis postagens apenas com slide-shows de fotos do evento, duas com entrevistas de 

bandas participantes, seis postagens apenas com vídeos e 24 postagens com texto e 

fotos. 

 

Figura 7: Exemplo de postagem no blog do Festival Demo Sul 2011 
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O blog de cobertura do festival Macondo Circus tem layout semelhante ao do 

Demo Sul. As diferenças são no menu superior, mais enxuto, e no banner com 

postagens em destaque. Além da nuvem de tags e Twitter, há o link com a rede social 

Facebook.com. O menu superior traz link para as seções: Home (Início), Edições 

Anteriores (que oferece link para a cobertura das edições de 2009 e 2010), O Festival 

(página com o histórico do festival), Oficinas (ementa, ministrantes e locais), 

Programação e SEDA (mostra audiovisual paralela ao festival). No corpo de postagens, 

aparece o título e o primeiro parágrafo em que o usuário tem que clicar no link para ler 

o restante do texto. Durante o período do festival foram feitas 13 postagens com texto e 

fotos. Todos os posts têm link para galeria de fotos externa. 

 

Figura 8: Detalhe do blog de cobertura do Festival Macondo Circus 
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4.2 As equipes e as redações 

Começamos descrevendo separadamente as equipes de cobertura para termos 

mais um parâmetro de comparação entre elas. Para facilitar a leitura (e também agilizar 

a escrita), a partir de agora quando utilizamos o termo „cobertura‟, entenda-se a 

cobertura colaborativa de cada evento. 

A estrutura de redação da cobertura do festival Demo Sul teve sempre uma base. 

No Hotel Sumatra, havia um local com duas mesas redondas onde os repórteres podiam 

utilizar notebooks, no Grêmio e no Espaço Alona, havia uma sala separada com mesas e 

a uma certa distância dos palcos. As postagens, em geral, eram feitas do local após os 

eventos. A equipe de cobertura era formada por 10 voluntários. Destes, sete são 

estudantes de jornalismo, um é fotógrafo, um é designer e um é escritor. A idade dos 

integrantes varia entre 19 e 30 anos.  

 

Figura 9: Sala de imprensa do Festival Demo Sul no Grêmio 

 

A equipe de cobertura do festival Macondo Circus contou com oito voluntários 

com idade entre 20 e 30 anos. Destes, dois jornalistas formados, três estudantes de 
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jornalismo, um de publicidade e um fotógrafo. Não havia uma redação centralizada e os 

posts eram feitos posteriormente. 

 

Figura 10: Reunião da equipe de cobertura do Festival Macondo Circus 2011 

 

4.3 As postagens  

Este é o ponto em que encontramos o objetivo principal desta pesquisa: o 

conteúdo produzido e publicado pela cobertura colaborativa de cada festival. Após um 

panorama dos textos, trazemos a análise de exemplos que buscamos para responder o 

problema proposto para a pesquisa. 

Demosul 

As postagens do blog do festival Demo Sul relativas aos shows musicais são em 

geral notas com relatos pessoais de cada show com impressões do acontecido. Não se 

percebe nos textos das postagens uma sequência de lide, por exemplo. Nenhuma delas 

localiza o que está acontecendo, ao ponto de um usuário da web que acessar um texto 

fora do blog (através de um link no Twitter, por exemplo) não saber o que se trata e nem 

saber onde e quando acontece.  
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O post intitulado “Será o fim?”, na íntegra abaixo, não faz referência nenhuma 

ao local e à data do show. O colaborador dá informações sobre a banda e se utiliza da 

autorreferência.  

 

 

TEXTO 1 - Será o fim? 

 

1 “"Locodillos é fruto de seu tempo, com letras que falam de assuntos que povoam a 

mente moderna, numa tentativa de despertar a consciência coletiva atual." 

São integrantes do Coletivo Alona, já participaram outras vezes do Demosul e esse 

ano, mais uma vez, foram classificados nas prévias, pelo bom som , leva do palco à 

platéia o rock, que a galera curte escutar! 

O rock'n roll londrinense, desde 2008, conta com a banda  no cenário de festivais 

independentes e hoje como não poderia ser diferente, eles arrasaram no Palco da 

Budszone!! 

Com boas referências de "rockers" veteranos, os cinco integrantes durante um ano, 

de 2009 até 2010 lançaram cinco singles, ou seja, é possível perceber o "sangue 

nos olhos" de produção, mas, hoje saimos daqui  na espectativa de não ter sido o 

último show!! 

 A cena indepentende precisa de bandas assim e nós, que curtimos muito e 

entendemos sobre colaboativa, sabemos o quanto os Locodillos podem colaborar 

com essa, ainda pequena revolução de mentes animadas pelo novo! 

Parece até um apelo, mas talvez seja mesmo...” (SIC).  
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Neste trecho, com grifo nosso, podemos encontrar, inclusive, erros de digitação. 

Entendemos a necessidade de rapidez nas postagens quando se pretende uma 

atualização em tempo real e, nesse ponto, sentimos falta de revisão dos textos.  

Ao analisarmos os textos separadamente, não encontramos nenhum que 

responda às perguntas do lide clássico, que caracterizaria um padrão de notícia.  

O texto intitulado “Até o caroço!”, na íntegra abaixo, traz ao leitor uma breve 

descrição do artista, algumas informações do que ocorreu durante o show e referências 

ao festival, além de impressões pessoais. É um relato pessoal (como pretende ser a 

cobertura colaborativa) que pelos critérios que escolhemos não classificamos como 

notícia. Importante salientar que o texto traz links para ajudar a estender a informação 

dada, característica importante do jornalismo on-line.  
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TEXTO 2 - Até o caroço! 

 

1 “Antes de falar sobre o grande momentoda noite, queria relatar que no comecinho 

dos shows, quando estava a caminho da ilha de som, onde iria dar  a entrevista pra 

Rádio Fora do eixo, que estava com transmissão ao vivo do festival , encontrei ele 

na escada, passou com aquele jeito de andar,que  dá até um pouco de medo, seu 

óculos escuro e antes mesmo que eu falasse alguma coisa, já com toda simpatia deu 

um “oi” e um abraço daqueles tipo de “brothers” , sabe? 

Então, já começa por ai, o tipo do show que o cara deu pra gente, isso mesmo, o 

B.Negão, é  o cara! 

Seu primeiro disco “Enxugando Gêlo” em 2003, ele mesmo distribuiu  em bancas 

de jornal e liberou para download também, para ser acessível à todos que tivessem 

interesse em seu trabalho, por defender  o consumo aberto e a intenção de passar 

boas vibrações, a partir de então nunca mais deixou de participar da cena cultural! 

E quanto aos shows, B.Negão antes era seu próprio assessor, mas agora tem uma 

pessoa que faça isso pra ele. Na correria de cidades, pretende lançar o disco para 

download até dezembro e o cd físico entre janeiro e fevereiro.A cada show, 

disponibiliza a venda de 10 discos para os fãs. 

As letras de suas músicas nos faz pensar sobre o momento em que vivemos, 

confesso, que em alguns momentos escutando as musicas, pensava “mas não é 

mesmo?” , enfim, BNegão e Os Seletores de Freqüência  ganharam mais uma fã!!! 

Incrível o jeito como foi acessível a nossa colaborativa, antes e até mesmo depois 

do palco e ainda quando acabou o show, ficou ali tranqüilo entre as pessoas que se 

organizavam pra ir embora!  

Bom, não poderia ser melhor, a última musica, do último show, do último dia de 

Festival pra fazer a galera enlouquecer e muito, ao som de “A dança do patinho”, 

até mesmo quem estava já cansado depois de tantas bandas, não deixou o processo 

lento , mexeu a cabeça, pulou, sambou, vibrou e ainda pediu mais!”(SIC) 
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Podemos perceber que a linguagem utilizada nos textos é tomada por expressões 

e gírias populares, como “é o cara” e “galera”, que caracteriza bem o grupo de 

repórteres formado por estudantes, mas também o padrão de linguagem adotado pela 

equipe: de textos leves e descritivos voltados ao público do próprio festival. 

Outro texto que podemos destacar é intitulado “Sem palavras, literalmente”, 

na íntegra abaixo. É postado em tempo real (durante o show) sobre uma banda de 

música instrumental em que o repórter além de descrever a sonoridade da banda, faz um 

relato pessoal sobre o que sente em relação ao estilo musical do grupo. Não bastante, o 

repórter trava o texto para falar sobre sua realização de participar da cobertura do evento 

e, ainda, recomenda ao leitor que participe deste tipo de ação.  



41 

 

 

TEXTO 3 - Sem palavras, literalmente 

 

1 “Está rolando aqui na última noite do Festival Demo Sul, neste exato momento, o 

show da incrível banda Iconili!! 

Com uma levada de jazz mesclado com rock, a banda mineira desenvolve todo seu 

trabalho por meio de instrumentos de sopro, como sax, theremin, orgão, flauta e 

metalofon, além da bateria, teclado, guitarra e baixo. Ainda nos mantemos um 

pouco distantes do meio instrumental, infelizmente. Mas, isso de certa forma é 

aceitável diante do que costumamos ouvir por aí. Mas, para minha própria 

surpresa e como prova de que música assim é tão boa quanto qualquer outro tipo 

de manifestação musical, a banda conquistou aplausos calorosos e tenho certeza de 

que motivou admiração em muita gente. 

Com solos muito bem executados e em um embalo que leva ao delírio e à 

satisfação, a banda vai encerrando seu show gradativamente. 

Mas é isso aê galera! 

Gostaria de aproveitar o espaço para agradecer a todos que colaboraram com o 

Festival Demo Sul 2011, assim como eu! E que esse seja apenas o primeiro de 

muitos anos para mim e todos que conheceram o trabalho do Circuito Fora do 

Eixo! 

Valeu pessoal! E não deixem de participar!! É muito gratificante!”(SIC) 
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Os textos mais densos que encontramos no blog são os que fazem referência aos 

eventos não musicais do evento. Os textos “VIII Simpósio de Música Independente” 

e “Mesa Redonda – O cinema e as fronteiras da internet no século XXI” trazem 

informações sobre os participantes dos debates e sobre temas discutidos, mas não 

aprofundam as temáticas discutidas. Há bastantes impressões dos autores sobre o 

ambiente e sobre o público presente. Encontramos no segundo texto, ainda, uma 

referência ao CFE (apoiador do festival e incentivador do debate) e um questionamento 

pessoal do repórter. Esses dois textos permitem uma análise mais profunda, seguindo o 

referencial teórico adotado para qualificar o texto jornalístico. 

TEXTO 4 - VIII Simpósio de Música Independente 

 

1 “Rádio pública, música autoral e educação! Estes foram alguns dos assuntos 

pautados na mesa de debates que rolou nesta sexta-feira, lá no Departamento de 

música da Universidade Estadual de Londrina. 

Com provocações diversas, interação do público que estava presente, puta 

bagagem de compartilhamento e principalmente respeito entre a galera que estava 

na mesa, é que foi dirigido o simpósio deste ano no festival Demo Sul. 
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8 Fui pautada pra fotografar, mas como esses jornalistas de hoje tem que ser meio 

"multimídia", cá estou eu, escrevendo um bocado do que foi esse lance da roda de 

debate. 

No começo, senti que o pessoal estava levemente sonolento; mas também não é pra 

menos! Pois eita sexta-feira que não acabava era essa. A UEL resplandecia o verde 

e um ventinho bão batia na cabeleira. Quase impossível fazer com que a gente se 

concentrasse numa palestra. Mas nossos convidados venceram ! 

Eis que começa a mesa, e o pessoal se apresentou. "Olá, sou fulano, sou de tal 

lugar, faço tal coisa e hoje eu vou falar sobre pipipi papapa...". Clássicas 

introduções de debates! Mas necessária! 

Acho que a coisa começou a deslanchar mesmo quando o microfone foi pro público 

e o mediador deu uma fisgada no que a galera parecia querer ouvir. Produção! 

Muita gente questionou quais eram as características pra uma música ser tocada 

na rádio pública, o que fazia da música autoral diferenciada, quais as 

características da criação independente, festivais... Enfim! 

O bate papo terminou com um apelo pra que o curso de música interaja mais com a 

rádio da Universidade e que role mais motivação por parte da rapaziada que ainda 

está na faculdade. Pois é preciso integrar as artes para estimular a cadeia 

produtiva e fortalecer a pluralidade que tem neste nosso Brasil! 

Dá uma olhada nos cliques aqui em baixo...” (SIC) 
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Frases curtas 

 

Em geral o texto apresenta frases curtas. Nos dois primeiros 

parágrafos observamos frases longas com 168 e 189 toques 

respectivamente. 

 

Palavras curtas e 

simples 

 

Na totalidade, o texto usa palavras simples, sem termos técnicos 

ou rebuscados. Destacamos a palavra compartilhamento (5ª 

linha) como a mais longa do texto. 

 

Sentenças na 

forma positiva 

 

O texto apresenta, em alguns momentos, condicionamentos de 

dúvida como “acho” (linha 18) e totalizante “enfim” (linha 23). 

Voz ativa 
 

O texto utiliza a voz ativa. 

 

Termos 

específicos 

 

Consideramos que o texto é escrito de maneira inteligível. Não 

há palavras de duplo sentido. A palavra “coisa” aparece uma 

vez no texto, mas no contexto da narrativa fica claro a que ela se 

refere.  
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Palavras 

concretas 

 

Em geral o texto apresenta palavras e frases concretas. Não há 

dubiedade ou subjetividade no que é dito. 

 

Restrição a 

adjetivos 

 

O texto apresenta apenas o adjetivo “sonolento” quando se 

refere ao público presente.  

 

Frases enxutas 

 

Verificamos a utilização de frases curtas em grande parte do 

texto. Há frases descartáveis, pois se referem à opinião do autor. 

 

Frases 

harmoniosas 

 

No que diz respeito ao estilo adotado para a produção dos 

textos, as frases e parágrafos são harmoniosos, pois é utilizada 

uma linguagem informal durante a narrativa. 

 

Clareza 
 

Não há dubiedade nas sentenças. 

 

 

 

TEXTO 5 - Mesa Redonda: O cinema e as fronteiras da internet no século XXI 

 

1 “A primeira mesa redonda iniciamos com a discussão das distintas culturas da 

cidade: dança, teatro, música. E na segunda com “O cinema e as fronteiras da 

internet no século XXI: relatos e experiências “. A mesa era composta por Filipe 

Garcia Peçanha, conhecido como Carioca, da Casa fora do Eixo de São Carlos, 

Anderson Craveiro, professor da Unopar(Universidade Norte do Paraná) e 

cineasta, Bruno Gehring diretor e produtor da Kinoarte.  

O cinema nessa nova era tem mais espaço para o que é comercial, o “alternativo” 

a isso fica limitado diante aos meios tecnológicos em que se vive atualmente. Para 

promover o que ainda chega para uma minoria interessada ao bom filme está 

sendo feita por grupos que, realmente, esperam propagar a cultura. 

Um exemplo é a ideia que o Fora do Eixo realiza,o Df5, que existe pra uma nova 

distribuição e democratização do acesso aos filmes. Uma forma para o novo 

entendimento e percepção, que cinema, em sua palavra é muito mais que películas 

com temporadas intermináveis, mas que ainda são a maior bilheteria. 

“Tem a alma, mas não tem o alvo”, Carioca faz a provocação às limitações. 

Será que essa “cultura” não deveria começar nas escolas, com boas referências? 

A resposta, com segurança, é sim! (SIC) 
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Frases curtas 
 

O texto não contém nenhuma frase com mais de 150 toques. 

 

Palavras curtas e 

simples 

 

Não observamos nenhuma palavra longa. A maior é 

“democratização” (linha 12) 

Sentenças na 

forma positiva 
O texto apresenta todas as sentenças na forma positiva. 

Voz ativa 
 

O texto é escrito na voz ativa. 

 

Termos 

específicos 

 

Observamos que o texto, apesar de tratar de um tema específico 

(cinema), não apresenta um vocabulário complexo. A linguagem é 

simples e explicativa. 

Palavras 

concretas 

 

O texto se refere a ações concretas e a narrativa utiliza palavras 

concretas. 

 

Restrição a 

adjetivos 

 

Há apenas dois adjetivos no texto. O termo “intermináveis” (linha 

14) aparece em um final de oração e é complemento correto para 

o substantivo. E o adjetivo “maior” (linha 14) serve de parâmetro 

explicativo ao substantivo. 

 

Frases enxutas 
 

O texto apresenta frases enxutas e claras. 

 

Frases 

harmoniosas 

 

Na linha de redação pretendida pela cobertura do evento, o texto é 

harmonioso na linguagem. 

 

Clareza 
 

O texto é claro e corresponde ao que se propõe. 

 

 

Macondo Circus 

O blog de cobertura do festival Macondo Circus apresenta diferença visual e de 

acesso ao conteúdo. Na página inicial do blog encontramos apenas um resumo da 

notícia, em que clicando no link se tem o restante do texto. A primeira observação de 

diferença entre os textos da outra cobertura, analisada nos parágrafos precedentes, é que 

apenas um não faz referência a local e data, o restante situa o leitor no tempo e espaço 

do que acontece ou aconteceu. Outra observação importante é a de que nenhum texto 
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traz referência pessoal do autor durante a narrativa e sempre há links para conteúdo 

extra dos artistas. É visível o aprofundamento na apuração para a produção dos textos. 

O texto “Calor e música boa na Concha”, na íntegra abaixo, traz informações sobre o 

evento e agrega informações das bandas, do trabalho delas e cita o nome dos 

integrantes. Chama atenção a maior densidade de informações em relação aos textos da 

cobertura do outro festival.     

TEXTO 6 - Calor e música boa na Concha 

1 “Sol escaldante e muito calor. Mesmo assim, um bom público compareceu à Concha 

Acústica do Parque Itaimbé no dia 27 de novembro, último dia do Festival Macondo 

Circus 2011. 

Superfusa, de Sobradinho, animou galera que foi até a Concha. 

A Superfusa - banda de rock de Sobradinho/RS – foi a primeira a se apresentar. Mesmo 

tocando com sol no rosto,  Ediberto Patta (guitarra e vocal), Daniel Centa (bateria), Caká 

Rathke (guitarra) e Fernando “Bigode” (contrabaixo) mostraram ao público o rock 

pegado de seus sons autorais. A Superfusa foi formada em dezembro de 2009 e vem se 

apresentando em festivais gaúchos como FestMalta, Grito Rock e Morrostock. Do 

Macondo Circus, foi a primeira vez que a banda  participou. 

Salvia, tocando em casa, "feliz da vida". 

Veterana em participações no Macondo Circus – na praça em 2009 e no Macondo Lugar 

em 2010, a Salvia sempre leva junto ao palco a  experiência de oito anos de banda e a 

sintonia com o público local, que dançou e cantou ao som dos reggaes bem conhecidos 

como “Barco não anda” e “Pacífico”, que, aliás, tiveram participação especial do ex-

baixista do grupo, Pedro Gaiger. 

Além das músicas que fazem parte da história da banda, a Salvia também tocou as três 

músicas do EP, lançado em agosto deste ano, com produção de Marcelo Fruet: “Moraes 

Moreira”, “Feitiço do Amor” e “Feliz da Vida”, single de 2010 que está tocando nas 

rádios locais. 

Depois de nove músicas, o show teve que ser encerrado devido a problemas com o sistema 

de som. Apesar disso, Vinicius (vocal e guitarra), Raoni (contrabaixo), Théo (guitarra), 

Daniel (percussão) e Caetano (bateria)  marcaram, com competência e profissionalismo, 

mais uma participação no Festival Macondo Circus. 

No dia 14 de dezembro, a Salvia encerra as apresentações do ano lançando o EP no 

Dhomba, em Porto Alegre. Segundo o vocalista, Vinicius Schenini, a meta, para 2012, é 

produzir e gravar o primeiro CD, além de participar de festivais pelo país. Músicas, 

ensaios, disposição e energia é que não irão faltar pra isso acontecer.”(SIC) 
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 Deste blog de cobertura escolhemos dois textos para uma análise mais profunda 

seguindo as referências já citadas anteriormente. Os textos são: “Rinoceronte e Macaco 

Bong é peso!” e “Singela e bonitinha”. 

 

TEXTO 7 - Rinoceronte e Macaco Bong é peso! 

1 “Foi uma noite de peso, sim, a de sábado, dia 26, no Macondo Lugar. Rinoceronte e 

Macaco Bong fizeram uma sonzera histórica na oitava edição do Macondo Circus 2011. 

Paulo Noronha, Luis Henrique Alemão e Vinicus Brum formam o power trio Rinoceronte. 

Voltando da turnê pelo nordeste, centro oeste e São Paulo, realizada em novembro, a 

Rinoceronte chegou embalada para tocar em Santa Maria. Com a atual formação, é a 

terceira vez consecutiva que a Rinoceronte participa do Festival. Em 2009, a banda tocou 

na Praça Saldanha Marinho e em 2010, na Gare da Estação Férrea.  

O show no  Macondo Circus foi aberto com a música “Montanha”, do já bem conhecido 

trabalho “Nasceu”, sempre celebrado e cantado pelo público local. ”Futurista” e 

“Qualquer Lugar” foram as novas composições tocadas; elas deverão fazer parte do novo 

CD que a Rinoceronte está preparando para 2012. 

Enquanto isso, a banda circula. No dia 15 de dezembro, o primeiro show internacional da 

Rino será na capital uruguaia, no Teatro do Verano, onde o trio vai tocar no Montevideo 

Nelson Fest, ao lado da banda da casa La Triple Nelson e da banda Molo (Chile). A  

expectativa, segundo o baixista da Rino, Vinicius Brum, é de um público de cinco mil 

pessoas. 

Hipnótico e eletrizante 

A hipnose sonora já tinha ocorrido em 2009, num ambiente totalmente aberto e mais 

dispersivo: a Praça Saldanha Marinho. Desta vez, a experiência hipnótica provocada pela 

Macaco Bong foi diferente, mais intimista e próxima, com olhos e ouvidos concentrados no 

palco do Macondo Lugar.  Kayapy (guitarra), Ynaiã (bateria) e Ney Hugo (baixo) 

justificaram o porquê de serem uma das bandas mais importantes do cenário da música 

independente do País. O show foi eletrizado pelas canções do primeiro CD “Artista igual 

pedreiro” e pelo EP “Verdão e Verdinho”, tudo disponível para audição e download no 

Portal Toque no Brasil.  

Macaco Bong pela segunda vez participando do Festival. 

Em matéria publicada nesta semana pelo jornal O Globo, a Macaco Bong figura como 

uma das bandas pertencentes ao roll da nova música brasileira de 2011. Apenas um 

reconhecimento da imprensa oficial a um trabalho que começou lá em 2005 e que vem 

sendo divulgado na internet e em festivais independentes há algum tempo. No texto do 

jornal, a banda define seu estilo assim: “Laboratório de música com forte inclinação para 

o rock erótico instrumental”.  E foi neste laboratório musical que público e banda 

compartilharam experiências no show do Macondo Circus 2011. ”Foi uma outra 
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35 experiência tocar aqui no bar”, confirmou o baterista Inaiã após o show ao relembrar a 

apresentação realizada na Praça, em 2010. 

A banda – formada em Cuiabá (MT) mas agora morando em São Paulo – faz um descanso 

em dezembro para em janeiro de 2012 começar a gravar o segundo CD, além de shows 

previstos em países da América Latina e também Europa. “2012 já está quase todo 

comprometido”, revela Inaiã, sem tom de lamento, claro.” (SIC) 
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Frases curtas 
Há apenas duas frases com mais de 150 caracteres ao longo do 

texto. 

Palavras curtas e 

simples 
Não há palavras longas ou de difícil entendimento. 

Sentenças na 

forma positiva 
O texto é direto e positivo. 

Voz ativa O texto utiliza a voz ativa. 

Termos 

específicos 
O texto apresenta uma linguagem clara, sem termos técnicos. 

Palavras 

concretas 

O autor do texto não utiliza de expressões  abstratas. Entrega ao 

leitor a descrição do fato e informações sobre os envolvidos. 

Restrição a 

adjetivos 

Os adjetivos utilizados são para expressar e descrever o fato. 

Referem ao título e subtítulos do texto. 

Frases enxutas As frases são diretas, curtas e objetivas. 

Concisão O texto é conciso e diz o que pretende “sem rodeios”. 

Frases 

harmoniosas 

O texto apresenta frases e parágrafos em sintonia. Não há nenhum 

ponto que chame a atenção ou cause desinteresse. 

Clareza O texto é claro e corresponde ao que se propõe. 

 

TEXTO 8 - Singela e bonitinha 

 

1 “O Macondo Circus recebeu, na segunda noite, um show que mostrou porque aquela 

banda, que veio lá do interior do Paraná, levou prêmios e circulou tanto pelo país em 

2011. Nevilton, um grude. 
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5 A casa não estava cheia, mas, ainda assim, o fôlego para o show surpreendia.  Em pouco 

mais de uma hora, Nevilton de Alencar e seus fiéis companheiros, Tiago “Lobão” (baixo) e 

Éder Chapolla (bateria), desfilaram no palco no Macondo Lugar músicas que estão no EP 

Pressuposto (2010) e no álbum De Verdade, lançado esse ano. 

Nevilton é grude: tem o rock’n’roll de chachoalhar as pernas, a humildade do indie dos 

anos 90, o gás do eletro-rock revisitado no nosso tempo. Essa sutileza de influências não 

poderia dar em outra se não em alegria, em vontade de quero mais e numa (saudável) dor 

de cabeça no dia seguinte.  

O show já se encaminhava para o fim quando Nevilton e sua guitarra invadiram o espaço 

reservado para o público, pirando o técnico de som, vencendo ao limite do cabo e 

chegando ainda mais perto que de quem estava ali, despretensiosamente, a dançar na casa 

verde. 

Quinta-feira, 24, uma noite singela e bonitinha no Macondo Circus 2011. Nevilton, uma 

banda que gruda, de verdade, e promete voltar! 

Confira, no vídeo abaixo, o que rolou nos bastidores do Macondo Circus com Nevilton, 

Jaloux e Seu Bené (as duas últimas tocaram na sexta-feira, 25).  

Após passar por Santa Maria, a Nevilton seguiu para uma pequena turnê pelo sul, 

passando por Pelotas (25), Santa Cruz do Sul (26), Erechim (27) e Porto Alegre (28).” 

(SIC) 
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Frases curtas O texto possui duas frases com mais de 150 toques. 

Palavras curtas e 

simples 

A palavra mais longa do texto é “despretensiosamente” 

(linha 14), funciona como aposto e não trunca a leitura. 

Sentenças na 

forma positiva 

As sentenças são positivas e diretas. O repórter descreve o 

que vê. 

Voz ativa É utilizada na maior parte do texto. 

Termos 

específicos 

A linguagem é clara e acessível ao leitor comum. Não utiliza 

termos técnicos. 

Palavras 

concretas 

O texto é direto e objetivo.  

Restrição a 

adjetivos 

Os adjetivos usados servem para explicar e descrever o fato e 

os atores. São usados na medida certa conforme a proposta 

do texto descritivo.  

Frases enxutas Não há frase que chame a atenção de forma negativa.  

Concisão O texto é conciso. Não há exagero de expressões que possam 
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prejudicar a informação ou a fluência de leitura.  

Frases 

harmoniosas 

Texto apresenta harmonia entre frases e parágrafos. 

Clareza O texto é claro e corresponde ao que se propõe. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Retomando os pontos destacados durante a análise, chamamos a atenção para a 

profundidade de apuração. Percebemos na cobertura do festival Demo Sul, a falta de 

informações sobre o acontecimento, contato com artistas ou envolvidos e, 

minimamente, uma estrutura de lide, contextualizando o fato. Entendemos que o texto 

estar em um blog com indicativo de data, não basta para que o texto valha como notícia 

se lido separadamente por alguém que não está envolvido com o evento. O fato de não 

estarem situados no espaço e no tempo não serve como clipagem para os artistas, pois 

não se apresentam de forma documental.  

Ainda sobre o blog do festival Demo Sul, destacamos como ponto principal a 

pouca densidade dos textos. Consideramos isso o ponto negativo da pesquisa. O grupo 

de colaboradores era basicamente formado por estudantes de jornalismo e os textos não 

refletem um aprofundamento na narrativa e na apuração.  

No que diz respeito à caracterização de texto jornalístico que adotamos na 

pesquisa, o conteúdo do blog não apresenta textos que chamem a atenção 

negativamente. Em geral, os textos têm uma linguagem de fácil entendimento e são 

claros apesar da falta de informações essenciais no que se refere a texto jornalístico.  Há 

pontos falhos como no show que abriu espaço para que houvesse um pedido de 

casamento em público que não foi registrado em fotografia e vídeo. O fato, noticiável e 

diferencial, é apenas citado no texto referente ao show. Em toda a cobertura sentimos 

falta de pautas alternativas ou momentos diferenciais do óbvio. Isso também acontece 

na cobertura do festival Macondo Circus. 

No blog do festival Macondo Circus observamos, e ressaltamos aqui como um 

ponto positivo, uma maior preocupação com a linguagem jornalística. Os textos têm 

informações sobre o factual, mas, também, trazem o resgate de informações sobre os 

envolvidos, seja banda ou convidado. No que o blog do Macondo Circus perde em 

quantidade, ganha em qualidade em relação ao do festival Demo Sul. Há um contato 

maior dos colaboradores com artistas em entrevistas em vídeo, o que dá o poder maior 

de conteúdo refletido nos textos. 
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Como vimos durante a análise, os textos do blog do festival Macondo Circus se 

preocupam em apresentar, no mínimo, o lide clássico. As postagens, assim como as do 

outro festival, são ilustradas com fotografias e o conteúdo recebe o acréscimo dos links 

externos, o que concluímos imprescindível em jornalismo on-line. Tecnicamente, os 

textos são escritos conforme os critérios adotados para esta análise, não há nenhum 

texto que se diferencie negativamente do que propõe a lista de qualidades para um texto 

jornalístico que escolhemos. 

A pesquisa mostra que, apesar de os textos selecionados se enquadrarem nos 

parâmetros estabelecidos no referencial teórico, o jornalismo, mesmo que digital, 

depende dos outros fatores e a informação necessita de apuração para ser expressa de 

forma adequada.  

A realização deste trabalho final de graduação mostrou um recorte pequeno 

sobre cobertura colaborativa. Porém, esse micro corpus levantou algumas questões que 

deixamos como reflexão: o termo cobertura colaborativa serve para denominar uma 

ação estruturada em que os atores são convidados a participar e vêm, em sua maior 

parte, de cursos de comunicação? É melhor uma cobertura descritiva em tempo real com 

um grande número de textos ou uma cobertura mais densa e enxuta com conteúdo 

melhor apurado? 

A análise destes dois blogs, somada à pesquisa teórica, nos aponta para uma 

discussão importante para o jornalismo no sentido de que nem sempre o conteúdo 

produzido com o intuito de “ser jornalismo” o é de fato. Isso remete ao tempo atual em 

que não há legislação e obrigatoriedade de diploma para o exercício do jornalismo no 

Brasil e a internet é plataforma gratuita e livre para manifestações descompromissadas. 

No percurso da realização desta pesquisa, houve mudanças na estruturação e 

denominação desse processo de cobertura colaborativa. Hoje, o Circuito Fora do Eixo 

estrutura sua comunicação em um Centro Multimídia e discute a ação do cidadão 

comum nas coberturas com a neologia midialivrismo que remete à mídia livre produzida 

pelo público.      

Por fim, não queremos aqui julgar a intenção de ações de participação pública 

como as coberturas colaborativas. O objetivo deste trabalho é bem claro e foi cumprido. 

E acreditamos que deve ser um ponto de motivação para a melhoria e estruturação desta 

nova modalidade do fazer jornalístico na era da Internet. Temos o entendimento de que 
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os festivais independentes precisam de divulgação e cobertura, e isso dificilmente 

acontece através dos grandes veículos de imprensa brasileiros. Quanto melhor forem 

executadas as coberturas, mais visibilidade e independência conquistarão. 
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