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RESUMO 

A pesquisa parte do interesse de investigar e debater as novas tendências do jornalismo na 

internet, a partir das tecnologias da informação que se inserem cada vez mais no cotidiano das 

pessoas, tanto no âmbito particular como profissional. Para isso, foi selecionada a seção 

leitor-repórter do site do jornal Zero Hora para analisar a relação entre o leitor e a ferramenta 

colaborativa. Com base em estudos bibliográficos das teorias a respeito do jornalismo 

colaborativo, também abordando demais conceitos, como cibercultura e interatividade, 

debatemos sobre uma renovação do jornalismo na internet, a discussão a respeito dos 

conceitos que são utilizados para definir as práticas e tratamos de algumas ferramentas que 

proporcionam tais ações. A partir de uma observação exploratória simples, na qual 

entendemos como funcionava o leitor-repórter, e de uma entrevista realizada na redação do 

jornal Zero Hora com uma das editoras do site, desenvolvemos uma análise de conteúdo e das 

dinâmicas de interação da seção. Tais procedimentos metodológicos possibilitaram que 

ficasse evidente a posição do veículo de comunicação, que, cada vez mais, valoriza as práticas 

colaborativas e está se valendo de várias ferramentas para a participação do leitor. Ao abordar 

os conceitos teóricos durante toda a pesquisa, percebe-se que alguns autores já buscam definir 

de maneira mais clara as práticas colaborativas no webjornalismo. Mesmo que todas as 

práticas partam do mesmo princípio, existe uma diferença em níveis e maneiras de 

colaboração, fator que é explorado na presente pesquisa.  

 

 

Palavras-chave: jornalismo participativo na web; seção leitor-repórter; internet 
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ABSTRACT 

The research goes from the interest to investigate and discuss new journalism tendencies on 

the internet, from information technologies that insert themselves more and more on people‟s 

daily life, both on particular and professional areas. For this, it was selected the leitor-repórter 

section in the site of Zero Hora newspaper to analyze the relation between the reader and the 

collaborative tool. Based on bibliographical studies of theories about collaborative journalism, 

also addressing other concepts, as cyberculture and interactivity, we discuss about a 

renovation of internet journalism, the discussion about concepts that are used to define the 

practices and we treat about some tools that provide such actions. From a simple exploratory 

observation, in which we have understood how the section worked, and an interview made at 

Zero Hora’s head office with one of the website editors, we develop an analysis of the content 

and of the interaction dynamics of the section. Such methodological procedures enable that 

gets evident the position of the communication vehicle, which increasingly values the 

collaborative practices and is making use of several tools for the reader‟s participation. 

Addressing the theoretical concepts during the entire research, it is realized that some authors 

already seek to define more clearly the collaborative practices on web journalism. Even all the 

practices go from the same principle, there is a difference in levels and ways of collaboration, 

factor that is explored in this present research.  

 

 

Keywords: participatory journalism on the web; section leitor-repórter; internet 
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INTRODUÇÃO 

 

 Com o surgimento da internet, possibilidades comunicativas e de acesso à informação 

que antes eram apenas especulações tornaram-se realidade. Inúmeras pesquisas em bibliotecas 

sobre diversos assuntos podem ser substituídas por cliques e consultas ao Dr. Google. Tirar os 

manuscritos da gaveta e expor na rede para que qualquer pessoa leia agora é tarefa fácil. 

Conversar com pessoas do outro lado do mundo através de uma tela de computador já não 

surpreende ninguém. E todas essas mudanças não só influenciam o cotidiano das pessoas, 

como também as diversas áreas profissionais, entre elas o jornalismo.   

 Essa pesquisa tem por objetivo refletir sobre as influencias que a internet proporciona 

nos moldes tradicionais do jornalismo: a transmissão da informação pelo canal unilateral 

veículo – mensagem – receptor, e sobre o papel que o receptor começa a exercer a partir das 

inúmeras ferramentas que a internet proporciona.  

 Com a disseminação dos blogs e de ferramentas que funcionam através da colaboração 

de diversos usuários, surge o debate acerca do material produzido por esses usuários e a 

influência dessas ferramentas no webjornalismo. Com o advento de sites de veículos de 

notícias e a criação das seções onde o leitor colabora enviando matérias, um novo molde de 

jornalismo começa a ser questionado.  

 Conceitos das práticas colaborativas na web, futuro do jornalismo e tendências atuais 

na comunicação na internet são temas que fomentam o debate sobre o papel do jornalista e do 

leitor na sociedade atual. O objetivo desta monografia foi abordar estes aspectos e contribuir, 

de alguma maneira, neste debate que está apenas começando.   

 Para isso, desenvolvemos um projeto de pesquisa que abrangesse aspectos que 

julgamos pertinentes nas discussões acerca das práticas colaborativas na web. O primeiro 

passo foi definir qual seria o objeto de estudo apresentando como exemplo da nova tendência 

do jornalismo: um objeto que trabalhasse com a produção colaborativa de notícias. 

 Após uma observação exploratória simples sobre sites de veículos de comunicação, 

decidimos trabalhar com a seção leitor-repórter de zerohora.com, canal onde o conteúdo 

exposto é elaborado por usuários cadastrados no portal. Os quesitos que pesaram na escolha 

do objeto foram a relevância de Zero Hora, jornal que pertence ao Grupo RBS (maior grupo 

de comunicação do sul do Brasil) e a questão da viabilidade, pois desde a escolha do objeto já 

tínhamos traçado como meta uma visita à redação do veículo escolhido. 
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 Definido o objeto, buscamos um método de análise para que níveis de interação, 

peculiaridades das notícias dos leitores (sem o enfoque na análise textual, pois isso 

demandaria outra pesquisa), sistemas de avaliação por parte dos jornalistas de zerohora.com 

do material enviado e demais aspectos fossem tratados.  

 Para isso, trabalhamos com a técnica de análise de conteúdo associada à observação 

das formas de interação da ferramenta e desenvolvemos uma entrevista em profundidade com 

uma fonte que respondesse pelo leitor-repórter. Na questão da análise, elaboramos uma tabela 

onde categorizamos itens para um melhor estudo do material enviado pelos leitores.  

 Já na parte da entrevista, conversamos com uma das editoras do caderno online do 

jornal, Barbara Nickel, onde tratamos diversos aspectos, como história do site zerohora.com, 

rotinas produtivas, critérios de avaliação das matérias enviadas e outros aspectos que serão 

apresentados na pesquisa.  

 O resultado da análise e das pesquisas bibliográficas foram organizados em cinco 

capítulos. O primeiro, intitulado “As novas formas de comunicar a partir das inovações 

tecnologicas”, trata do cenário e das mudanças que a internet proporciona na liberdade de 

expressão por parte dos usuários, com destaque para a interatividade, conceito que surge com 

as novas tecnologias da comunicação. Nesse sentido, tratamos no capítulo seguinte “A 

interatividade e o jornalismo na internet: Um cenário de transformações da mídia de massa à 

mídia de rede”, onde destacamos o papel da interatividade nos novos moldes do jornalismo a 

partir da internet.  

 No terceiro capítulo “Procedimentos Metodológicos”, explicamos detalhadamente 

como será desenvolvida a análise da seção leitor-repórter. Na quarta etapa da pesquisa é 

apresentado “O site zerohora.com e suas seções participativas”, onde abordamos de modo 

geral o funcionamento do site e nos detemos de maneira mais específica no objeto de estudo.  

 Por fim, na “Análise da seção leitor-repórter”, tratamos no primeiro momento das 

notícias enviadas à seção, a partir das metodologias pré-definidas, e aprofundamos o trabalho 

de reflexão acerca das práticas colaborativas na ferramenta e na internet como um todo.  

 

 

 

 



 10 

1 As novas formas de comunicar a partir das inovações tecnológicas 

 

1.1 Ciberespaço: conceitos e características 

 

Antes de analisarmos a questão que compete a esta pesquisa, vamos comentar alguns 

conceitos acerca do ciberespaço, a partir de autores como Lévy (1999), Lemos (2003), 

Gillmor (2005), entre outros, pois para se falar em práticas colaborativas na web, temática que 

será abordada no decorrer da pesquisa, é necessário explanar onde elas acontecem.  

 O termo ciberespaço surgiu em 1984 no livro intitulado Neuromance, do escritor de 

ficção científica William Gibson. Na obra, o ciberespaço foi designado como o universo das 

redes digitais, sendo um lugar de encontros, de aventuras, um terreno de conflitos mundiais, 

representando uma nova fronteira econômica e cultural. Lévy (1999) define o ciberespaço 

como o espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores e das 

memórias dos computadores. Constitui um campo vasto e aberto, que tem como 

características a interconexão e combinação de todos os dispositivos de criação, gravação, 

comunicação e simulação.  Porém, apesar de possibilidades diversas de interação, troca de 

informações e características semelhantes, as ideias de Gibson parecem ultrapassar os limites 

da ficção, atingindo o contexto social, cultural, artístico, entre outros.  

 Abordamos o ciberespaço como primeira questão da pesquisa, pois entendemos que 

ele é o ambiente onde os processos de comunicação e informação são mediados pelo 

computador e outras tecnologias. Gibson, em 1984, inventou um termo que acreditamos ser a 

base do processo de configuração das características citadas acima. Para todas as práticas 

virtuais acontecerem, é preciso existir o ciberespaço, que, em uma comparação metafórica, 

pode ser considerado o planeta terra dos seres humanos, se tratando de ambiente virtual. Nas 

palavras do próprio Gibson, essa imensidão de dados e informações sendo trocados e vagando 

pelo mundo virtual, são os elementos do ciberespaço:   

Uma alucinação consensual vivida diariamente por bilhões de operadores 

autorizados, em todas as nações, por crianças aprendendo altos conceitos 

matemáticos... Uma representação gráfica de dados abstraídos dos bancos de dados 

de todos os computadores do sistema humano. Uma complexidade impensável. 

Linhas de luz abrangendo o não-espaço da mente; nebulosas e constelações 

infindáveis de dados. Como marés de luzes da cidade. (GIBSON, 2003, p.67). 

 

 Este ciberespaço vem sendo responsável por mudanças no cotidiano das pessoas, tanto 

na questão particular quanto na profissional. Segundo consta na obra de Lemos (2003), todas 

essas características geram mudanças e ainda se busca uma “compressão do tempo-espaço 
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que tem tido um impacto desorientado e disruptivo sobre as práticas político-econômicas, 

sobre o equilíbrio do poder de classe, bem como sobre a vida social e cultural” (p.214). Nesse 

trecho nota-se que além de aspectos culturais, existe uma compreensão por parte de autores de 

que o ciberespaço é algo que surgiu como um fenômeno social. Nesse sentido, uma das 

características do ciberespaço é a democratização da informação. Lévy acrescenta que o 

ciberespaço é um “dispositivo de comunicação interativo e comunitário”, que privilegia a 

inteligência coletiva. Por acreditar que tal dispositivo pode influenciar um contexto real e 

social, o autor ressalta que existe a “necessidade de um novo trabalho de observação, de 

concepção e de avaliação dos modos de comunicação”. Nossa proposta não é analisar e 

reavaliar o ciberespaço, apenas discorrer sobre ele para depois focar nossa pesquisa nas 

práticas colaborativas de notícias na web.  

 Lemos (2003) diz que “o que tem feito do ciberespaço um mecanismo de liberação da 

emissão, de reconfiguração cultural e de sociabilidade coletiva em rede é a potência para a 

criação de linhas de fuga em um espaço de controle informacional (p.7)”, ou seja, a liberdade 

proporcionada pela internet, onde quase inexiste um controle da informação liberada na rede, 

é uma temática atual que influencia não apenas o jornalismo, mas também a cultura e outros 

aspectos sociais, e precisa ser estudada em diversos pontos, entre eles a participação das 

denominadas “pessoas comuns” no jornalismo online. Essa característica da maior 

possibilidade da expressão é citada por Lévy, quando o autor fala que o ciberespaço é o 

espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores e das memórias 

dos computadores. Em outras palavras, a internet é o meio onde as relações, formas de 

comunicação e informação se desenvolvem muito mais intensamente que nos demais veículos 

midiáticos, pois a internet é um ambiente de comunicação que configura um espaço 

diferenciado para a troca de informação e comunicação, o ciberespaço. Essa ação resulta na 

cibercultura, sobre a qual Lemos acrescenta que “representa a cultura contemporânea sendo 

consequência da evolução da cultura técnica moderna”, ou seja, uma cultura marcada pelas 

tecnologias digitais. 

 

Vivemos uma nova conjuntura espaço-temporal marcada pelas tecnologias 

digitais-telemáticas onde o tempo real parece aniquilar, no sentido inverso à 

modernidade, o espaço de lugar, criando espaços de fluxo, redes planetárias 

pulsando no tempo real, em caminho para a desmaterialização dos espaços de lugar. 

Assim, na cibercultura podemos estar aqui e agir à distância. A forma técnica da 

cibercultura permite ampliação das formas de ação e comunicação sobre o mundo. 

(LEMOS, 2003, p.14) 
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Lemos parece estar ciente dessa nova tecnologia que, teoricamente, proporciona a 

qualquer indivíduo receber e mandar informações em tempo real com apenas um clique no 

mouse, entre as outras características dos computadores e sistemas. Que, para conversar com 

alguém do outro lado do mundo, basta estar usando um computador conectado à internet. Isso 

nos remete a questões do mundo real e virtual, em novas formas de relação social, de trabalho, 

entretenimento etc. O autor ressalta que todas essas características implicam em uma nova 

configuração comunicacional. Nesse sentido, Lemos apresenta uma problemática acerca da 

interatividade, que será tratada no decorrer da pesquisa.   

A partir de interesses comuns, são formadas comunidades virtuais
1
, onde os usuários 

podem interagir entre si, independentemente da localização geográfica e outros impedimentos 

(LEMOS, 2003). Este é um aspecto apenas levantado para ilustrar o quanto o ciberespaço 

vem se inserido no cotidiano das pessoas. Claro que devemos pensar que a internet ainda é 

restrita a uma parcela da população. Autores como Primo e Lemos têm consciência disso e 

citam essa questão em suas obras. 

Segundo o Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), que divulgou 

o resultado da 4ª Pesquisa Sobre Uso das Tecnologias da Informação
2
 e da Comunicação no 

Brasil (TIC Domicílios 2008), conduzida pelo Centro de Estudos sobre as Tecnologias da 

Informação e da Comunicação (CETIC.br), o avanço das Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TICs) continua aumentando no país.  Considerando o resultado consolidado 

“Total Brasil”, que engloba os números da área urbana e rural, atualmente, 25% dos 

domicílios possuem computador e o acesso à Internet foi identificado em 18% das casas. Uma 

curiosidade da pesquisa, é que as “lanhouses” continuam sendo o principal local de conexão à 

Internet no país, apontados por 48% dos brasileiros. Em segundo lugar, figuram os 

domicílios, com 42%; casas de outras pessoas e o trabalho, com 22% e 21%, respectivamente. 

No campo, a importância das “lanhouses” no processo de inclusão digital mostrou-se ainda 

maior: 58% dos internautas navegaram na web através destes locais. 

Alguns autores trabalham com o ciberespaço não apenas na questão da rede mundial 

de computadores, mas a partir da interação do homem com outras tecnologias. Segundo 

Jungblut (2004) e Guimarães Jr (1999), apesar de a internet ser o principal ambiente do 

ciberespaço, devido a sua popularização e sua natureza de gigantesco hipertexto, o 

                                                 
1
 Castells (2003) trata com profundidade a questão das comunidades virtuais. Em sua obra, o autor explica as 

diferentes interpretações que foram sendo feitas acerca do termo. Porém a parte que nos compete sobre as 

comunidades é o encontro, através da rede, das pessoas. Esse encontro acontece a partir do interesse comum das 

mesmas por determinados assuntos.  
2
 Disponível em: <http://www.cetic.br/publicacoes/index.htm>. Acesso em 02 de junho de 2009. 

http://www.cetic.br/publicacoes/index.htm
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ciberespaço também pode ocorrer na relação do homem com outras tecnologias, como celular, 

pagers, comunicação entre radio-amadores e por serviços do tipo “tele-amigos”, por exemplo. 

Destes conceitos e pensamentos, podemos entender que o ciberespaço é o espaço possível de 

criação de expressões comunicacionais, de transações comerciais, econômicas e sociais.  

Partimos do ponto que o ciberespaço propicia uma democratização dos meios e que 

além do computador, outras tecnologias compõem o mesmo. A cibercultura proporciona 

diversas maneiras de se relacionar com o outro e com o mundo, isto é, a informação está a 

todo o momento na rede, produzida por todo o tipo de pessoas, de amadores a profissionais.  

 

1.2 Interatividade  

 

Antes da internet, o jornalismo estava dividido em suportes principais: impresso, 

televisivo e radiofônico. E como o leitor, telespectador e ouvinte interagiam com os veículos? 

Eram poucas as opções, como cartas, telefonemas e visitas às redações. A participação do 

cidadão na produção das pautas era rara ou nem existia. Segundo Mielniczuk (1999), o 

modelo tradicional de meios de comunicação de massa caracteriza-se por apresentar uma 

estrutura de transmissão de informação unidirecional, onde uma única fonte emissora difunde 

a informação para uma massa de receptores de diversos lugares geográficos. Essa maneira de 

transmissão de informação onde o leitor não tem papel ativo gerou variados estudos no campo 

acadêmico que questionam esse monopólio do fluxo de informação.  

 Porém, na metade do século XX surge a rede mundial de computadores: a internet. 

Essa rede possibilita que computadores localizados em todas as partes do mundo possam 

trocar informações e arquivos. Os computadores só precisam estar conectados à internet e 

pronto, todo o processo de troca de informações pode acontecer.  

 
A Internet é um meio e não um fim de si mesmo. Fisicamente, ela é uma estrada de 

informação, um mecanismo de transporte que conduz por um caminho de milhões 

de computadores interligados, no qual se pode viajar para receber e enviar 

informações de um site para o outro (PINHO, 2000, p.38). 

 

 A facilidade na troca de informações e as novas possibilidades de relação social e de 

interação proporcionadas pelas internet receberam atenção especial de autores como Levy 

(2000), Lemos (2003) e Mielniczuk (1999), que analisando as características da rede e do 

ciberespaço, definiram peculiaridades próprias das novas tecnologias de comunicação. Entre 

estas, encontra-se a interatividade, que este trabalho julga ser uma das mais importantes 

características apontadas nas pesquisas referentes ao assunto. O jornalismo colaborativo só 
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passa a existir com o advento da internet e com as ferramentas que ela disponibiliza para 

leitores interagirem com os portais dos veículos de imprensa e entre os próprios usuários
3
. 

Porém, antes de tratarmos das ferramentas, vamos refletir sobre o que as ferramentas 

proporcionam: a interatividade.  

 Segundo Vittadini (apud Mielniczuk, 1999), interatividade seria “un tipo de 

comunicación posible gracias a las potencialidades específicas de unas particulares 

configuraciones tecnológicas”, ou seja, a interatividade é viabilizada por determinada 

configuração tecnológica, recursos informáticos e canais bidirecionais de transmissão de 

informações - cujo objetivo é possibilitar a interação entre as pessoas. Segundo Mielniczuk 

(1999), “uma das características da comunicação mediada por computador é a interatividade, 

que também constitui-se em uma das principais diferenças entre a Internet e as mídias 

convencionais (p.2)”.  

 Seguindo o pensamento da autora, a configuração tecnológica da rede possibilita a 

manifestação imediata, por parte do leitor através do mesmo canal utilizado para a difusão da 

informação, o que não acontece nas mídias tradicionais. Esta diferença, da manifestação do 

leitor pelo mesmo canal de divulgação da informação é inédita, se tratando de jornalismo. 

Williams (1992 apud Mielniczuk, 1999) chamava a atenção para a diferenciação entre 

reatividade e interatividade. Em um estudo sobre a televisão, o autor destaca que a reatividade 

remeteria à idéia de registrar a reação da audiência através de um menu de opções; já a 

interatividade implicaria em uma resposta genuína dos membros da audiência. Neste trecho, a 

reatividade não proporciona ao telespectador nenhuma ação ativa que demonstre interação, 

apenas manifestava alguma atitude mediante a influência, o menu de opções.   

 Para finalizar esta parte inicial sobre interatividade, é importante que Primo (2007) 

seja lembrado, pois apresenta uma visão sobre questões de interação entre homens e máquinas 

que podem ajudar a entender as mudanças que o jornalismo vem sofrendo a partir das novas 

tecnologias de comunicação, tratando da interatividade como mútua e reativa.    

 Outros autores como Levy e Lemos destacam a dificuldade de se definir 

especificamente o termo interatividade. Lemos explica que a interação acontece socialmente, 

ou seja, homem-homem, conversar cotidianas, e tecnicamente, homem-técnica. No caso, o 

                                                 
3
 Na questão da nomenclatura que denomina o usuário da internet nos processos colaborativos, autores como 

Primo e Brambilla denominam este usuário de interagente, pois usuário seria aquele que manipula a o meio 

virtual sem causar nenhuma alteração. Segundo Brambilla (2006), o termo descreve o sujeito que interfere na 

esfera digital, age na informação através da negociação e, muitas vezes, modifica-a. Para a autora, é necessário 

referenciar os elementos humanos que fazem parte da comunicação, utilizando o termo interagente, que foca no 

sujeito envolvido na interação. Apesar dessa questão, a pesquisa preferiu deixar essa nomenclatura apenas citada, 

pois o usuário, assim chamado nessa pesquisa, é aquele que pode ou não interferir nos processos de interface.  
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autor entende que técnica é sinônimo de objeto ou máquina, ou seja, os instrumentos de 

interação na rede. Nesta interação homem-técnica, Lemos destaca que usuário interage não 

apenas com a máquina, mas com o conteúdo acessado através dela. 

 

1.3 Algumas ferramentas que proporcionam a interatividade 

 

 Mielniczuk (1999) explica que, quando duas ou mais pessoas colocam-se em contato 

direto ou através de alguma mediação para participar de uma ação comum, temos um caso de 

interação. Sobre a internet, tratamos do contato mediado por alguma ferramenta 

proporcionada pela rede.  

 

Na Comunicação, o diálogo interpessoal é uma forma de interação. Uma 

situação em que duas ou mais pessoas colocam-se em contato direto ou através de 

alguma mediação para participar de uma ação comum, onde todos os sujeitos 

envolvidos possuem o poder de agir. Para cada ação proposta corresponderá uma 

reação distinta, modificando o contexto do grupo. (MIELNICZUK, 1999, p.3) 

 

 Os blogs
4
 e os wikis

5
 são exemplos de instrumentos que dão o suporte para o usuário 

se manifestar e interagir com um ou mais sujeitos. Com o lema “faça você mesmo”, como 

afirmam os autores Foshini e Taddei, da coleção “Conquiste a Rede” (2006), os blogs 

possibilitam postar fotos e textos pessoais, contribuindo para uma nova estratégia de 

disseminação da informação. Blood destaca o papel dos blogs na internet: 

 

Os blogs estão filtrando as notícias, detalhando o cotidiano de vidas e oferecendo 

respostas editoriais para os eventos do dia. Para muitas pessoas, um weblog é um 

palanque do qual podem proclamar seus pontos de vista, potencialmente 

influenciando muito mais pessoas do que poderiam em seu dia-a-dia (BLOOD apud 

TRÄSEL, 2007, p.18) 

 

 Porém, é preciso lembrar que nem todos os blogs que estão na internet são relevantes 

no aspecto jornalístico. Escobar (2009) aponta alguns atributos que podem definir se um blog 

tem relevância no webjornalismo. A difusão para um grande número de pessoas, geralmente 

com periodicidade determinada, de acontecimentos reais dotados de atualidade, novidade, 

universalidade e interesse é um dos fatores que a autora atribui para um blog ser considerado 

de caráter jornalístico. Outra questão que a autora lembra é que o fato de um blog ser mantido 

                                                 
4
 páginas pessoais onde internautas expõem opiniões sobre qualquer assunto, podendo ou não serem comentadas 

por outros internautas. 
5
 os Wikis são programas instalados em um servidos que permitem aos usuários a criação e publicação conjunta 

de conteúdo em páginas da internet. 
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por um jornalista não o torna um blog jornalístico. O exemplo disso é citado por Blood (apud 

Escobar, 2009) sobre o caso do jornalista do The New York Times, Jayson Blair, que inventou 

histórias e entrevistas e publicou durantes anos o material em seu conceituado diário.  

 Outro aspecto que os blogs apresentam e é destacado na pesquisa de Escobar é o novo 

modelo de hierarquia da informação: 

 

O que vemos é o rompimento de um modelo organizativo da informação pela 

primeira vez em décadas: não se tem mais capas, manchetes, chamadas. A primeira 

página ou capa de um blog é o último post publicado, tenha sido no próprio dia, há 

semanas ou meses atrás. Os posts registram, automaticamente, dia e horário das 

publicações. A organização básica do arquivo é por data. A definição das 

informações quanto ao que é mais ou menos importante segue tão somente um 

critério: o tempo. (ESCOBAR, 2009, p.227) 

 

 A plataforma wiki, que é uma rede de páginas na web que possuem diversas 

informações, é a outra forma de construção coletiva da informação que está disseminada na 

internet. O modelo wiki pode ser modificado e ampliado por qualquer pessoa. O mais 

conhecido exemplo é a wikipédia
6
, uma enciclopédia onde pessoas de todos os locais do 

planeta com acesso à rede podem colaborar com informações, ou seja, o leitor é também um 

possível colaborador.  

 Mais caracterizados pela troca de informações de caráter pessoal, como pequenos 

recados e fotos, temos também os sites de redes sociais, como o orkut
7
. Por mais que estas 

ferramentas não sejam caracterizadas por práticas jornalísticas de colaboração ou 

participação, cabe aqui citar o exemplo do orkut, pois a interatividade, que está diretamente 

relacionada às práticas colaborativas, é a principal característica das redes de relacionamento 

na internet.   

 Também é importante ressaltar que o frequente uso destes sites de redes sociais 

implica em um novo modo de disseminação de informação em massa, uma vez que as 

ferramentas afetam tanto aspectos sociais e pessoais, quanto políticos e de comunicação.  

 

A comunicação de massa está sendo transformada pela difusão da internet e 

da web 2.0, assim como pela comunicação sem fio. A emergência da mass self-

communication [intercomunicação de massa] desintermedeia os meios e abre um 

leque de influências no campo da comunicação, permitindo uma maior intervenção 

dos cidadãos, o que ajuda os movimentos sociais e as políticas alternativas. Ao 

mesmo tempo, as empresas, os governos, os políticos intervêm no espaço da 

                                                 
6
 http://pt.wikipedia.org 

7
 Trata-se de um website onde os internautas podem criar um perfil digital, mediante cadastro. A pessoa  

disponibiliza informações pessoais, como aparência física, preferência de filmes, livros e tipos de alimentos, etc. 

Também são incluídas fotografias e vídeos (opcional). Após criar um perfil, a pessoa pode adicionar perfis de 

outras pessoas, caracterizando uma lista de amigos. Com isso, recados podem ser trocados.   

Disponível em: http://www.orkut.com. 
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internet. Desta forma, as tendências sociais contraditórias se expressam tanto nos 

meios de massa, como nos novos meios de comunicação. Assim, o poder se decide 

cada vez mais em um espaço de comunicação multimodal. Na nossa sociedade, o 

poder é o poder da comunicação” (CASTELLS apud RUFINO, 2009, p.7).  

 

 Outras ferramentas, como os sites colaborativos, são meios que proporcionam ao 

cidadão comum, no ambiente da rede, desenvolver as possíveis funções de repórter, redator e 

editor, ou seja, uma mesma pessoa pode levantar, apurar, elaborar, suprimir e acrescentar 

partes, redirecionar o texto na linha que lhe convém e ainda difundi-lo instantaneamente pela 

internet. Alguns exemplos serão citados no decorrer da pesquisa a partir da abordagem das 

nomenclaturas que as práticas colaborativas no jornalismo online recebem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

2 A interatividade e o jornalismo na internet: Um cenário de transformações da mídia 

de massa à mídia em rede 

 

 Com o surgimento das ferramentas que proporcionam uma interação entre transmissor 

(veículo de mídia online) e receptor (usuário da rede) da mensagem, o jornalismo que é 

desenvolvido na internet recebe novas nomenclaturas, como jornalismo online, webjornalismo 

ou jornalismo eletrônico. Não vamos discorrer sobre os diferentes modos de definição, pois, 

como explica Mielniczuk (2003), “apesar da explosão da utilização da Internet para fins 

jornalísticos ter ocorrido há quase uma década e estudos significativos já terem sido 

desenvolvidos sobre o assunto, ainda não há um consenso sobre a terminologia a ser utilizada 

quando nos referimos ao jornalismo praticado na Internet, para a Internet ou com o auxílio da 

Internet” (p.3). Por isso, vamos denominar a utilização da internet para fins jornalísticos de 

forma indiscriminada como jornalismo online, jornalismo na internet ou webjornalismo.  

 Na mídia de massa, o processo comunicacional de transmissão da informação segue 

uma lógica constante: a empresa produz um jornal e vende aos leitores, por exemplo. O 

telejornal é gravado e os telespectadores assistem. O que predomina nesse sistema é a 

transmissão da informação sem que, necessariamente, exista uma interação entre o 

transmissor e o receptor. Já na mídia de rede, as práticas de difusão se baseiam na lógica 

interativa da comunicação, onde a prioridade é a interlocução de emissores e receptores na 

configuração das mensagens. Essa nova característica que o jornalismo apresenta, a partir da 

expansão da rede mundial de computadores, é a prova das mudanças significativas na maneira 

de produzir, difundir e receber a informação no jornalismo online. Tais processos 

caracterizam a colaboração do leitor comum nas produções e difusões das notícias, como 

trataremos a seguir.  Com isso, cada vez mais os cidadãos comuns, ou seja, não graduados 

em uma faculdade de jornalismo ou que nunca tiveram nenhuma relação com veículos de 

mídia, vão se inserindo nos processos de comunicação. Gillmor (2005) reforça que o 

jornalismo cada vez mais terá a participação do público, pois “a internet é o primeiro meio de 

informação de que o público é proprietário, o primeiro meio que deu voz ao público” (p.119). 

Diante dessa realidade, os sites de notícias são obrigados a não fechar os olhos a esta mudança 

e, mesmo de uma forma pouco expressiva, apresenta “brechas” para a interação com o 

público.  

  Porém, não é só através de espaços abertos por sites de comunicação que os 

indivíduos podem desenvolver práticas colaborativas nos materiais noticiosos. Cada 
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ferramenta proporciona um nível de interação ao cidadão. Se nos portais, como Terra
8
 e Zero 

Hora
9
, o internauta pode participar através de enquetes, comentários em blogs e seções, no 

Overmundo
10

, o usuário é fundamental, pois, para que o site funcione, ele precisa que os 

usuários gerem conteúdo a todo o momento, como músicas, textos e filmes.  

 Na próxima etapa da pesquisa, vamos trabalhar as diferentes nomenclaturas que as 

práticas colaborativas com fins jornalísticos recebem. Alguns autores definem como 

jornalismo cidadão, jornalismo open source, entre outros. A pesquisa partilha do pensamento 

de Primo (2006) e define a interação do indivíduo com o veículo de mídia na rede como 

jornalismo participativo ou colaborativo, ambos sinônimos. Porém, apesar de diferentes 

nomenclaturas, o princípio de todos os conceitos não varia: a possibilidade de o cidadão 

comum participar no processo de produção da notícia.   

 

2.1 Jornalismo participativo/colaborativo 

 

 O Webjornalismo participativo é um fenômeno que surgiu em meados da década de 90 

e mostra-se como meio para democratizar a informação.  

 

A separação rígida entre os que fazem as notícias e os que recebem as 

informações desaparecem no mundo virtual. Os profissionais da comunicação têm 

agora milhares de aliados na tarefa de apurar fatos, conhecer novidades, reunir e 

comentar informações. Qualquer um pode fazer notícia. O modelo tradicional, que 

distingue os emissores dos receptores da informação, deu lugar à comunicação feito 

por meio da colaboração (FOSCHINI; TADDEI, apud RAIS, 2008, p.3).  

 

O webjornalismo participativo definido por Primo (2006) como práticas desenvolvidas 

em seções ou na totalidade de um periódico noticioso na Web, onde a fronteira entre produção 

e leitura de notícias não pode ser claramente demarcada ou não existe, é o conceito que 

adotamos para definir as práticas colaborativas na seção leitor-repórter.  

A prática colaborativa que é desenvolvida pelo cidadão começa com a captura do 

material visual com sua máquina fotográfica ou câmera digital. Após isso, ele escreve o texto 

e envia para um veículo de mídia na internet. Com isso, o material enviado precisa passar pelo 

crivo dos editores para depois ser postado. Apesar de parecer um procedimento simples, onde 

ocorre: MENSAGEM > CRIVO EDITORES > POSTAGEM, existe um fundo complexo da 

liberdade exercida pelos participantes. 

                                                 
8
 www.terra.com.br  

9
 www.zerohora.com  

10
 www.overmundo.com.br  

http://www.terra.com.br/
http://www.zerohora.com/
http://www.overmundo.com.br/
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As diferentes formas de se conceituar as práticas colaborativas são acompanhadas de 

níveis de interação entre cidadão e veículo. Optamos por denominar estas práticas como 

jornalismo colaborativo porque na seção leitor-repórter a possibilidade de interação entre 

cidadão e veículo tem sua dinâmica definida, como explicamos anteriormente.   

 O OhmyNews, site da Coréia do Sul criado em 2000, com o franco objetivo de 

defender pontos de vista liberais, sob a defesa já mencionada de que “todo cidadão é um 

repórter” é um dos exemplos mais citados por autores e pesquisas da área como um dos 

precursores do gênero colaborativo. Apesar do site não ser uma ideia inteiramente nova, seu 

principal diferencial era a facilidade de se publicar as matérias enviadas (GILLMOR, 2005). 

 O projeto, de autoria do jornalista coreano On Yeon Ho conta com uma equipe 

formada de poucos jornalistas, comparado com o número surpreendente de usuários que o 

Ohmynews possui (em 2006 contava com cerca de 4 mil cidadãos repórteres, e o número de 

acesso diário do site era de 1 milhão de visitantes). Os jornalistas que trabalham no site 

recebem as notícias enviadas pelos internautas e selecionam o que pode ou não ser publicado. 

 Apesar de acreditarmos que o Ohmynews se encaixa melhor na nomenclatura 

jornalismo colaborativo, pois os usuários não podem definir o que vai ou não ser publicado, 

alguns autores citam o site como um dos precursores do jornalismo cidadão. No Ohmynews é 

preciso que o colaborador faça um cadastro extenso e, ainda, coloque informações das fontes 

junto à matéria que deseja publicar. Essas “barreiras” para a publicação de uma matéria 

elaborada pelo cidadão comum não aparecem nos exemplos de sites com a lógica do 

jornalismo cidadão, como explicaremos mais tarde. 

 

2.2 Web 2.0 

 

O web 2.0, de acordo com Primo (2007, p.1), “é a segunda geração de serviços online 

e caracteriza-se por potencializar as formas de publicação, compartilhamento e organização 

de informações, além de ampliar os espaços para a interação entre os participantes do 

processo. A Web 2.0 refere-se não apenas a uma combinação de técnicas informáticas, mas 

também a um determinado período tecnológico, a um conjunto de novas estratégias 

mercadológicas e a processos de comunicação mediados pelo computador” É importante 

lembrar que termos como web 2.0 ainda não receberam uma definição exata, apenas 

especulações por parte de alguns autores. Primo reforça essa ideia a partir de Tim O‟Reilly, 

precursor da denominação web 2.0.  
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 Um aspecto ressaltado na web 2.0 por autores é sua agilidade. Tratado em um primeiro 

momento com sistema operacional, Primo (2007) diz que a web viabiliza funções online que 

antes só poderiam ser conduzidas por programas instalados em um computador. Sua ideia é 

explicar que, com as inovações operacionais do sistema, fica mais fácil a um maior número de 

pessoas exporem seus textos, fotos, conteúdo em geral, e ter acesso ao material dos demais 

usuários. Dessa forma, quanto mais pessoas na rede, mais arquivos se tornam disponíveis. 

Segundo O‟Reilly, tal prática é chamada de arquitetura da participação, como exemplifica em 

trecho de seu artigo: 

 

Nas redes peer-to-peer (P2P), voltadas para a troca de arquivos digitais, cada 

computadorconectado à rede torna-se tanto “cliente” (que pode fazer download de 

arquivosdisponíveis na rede) quanto um “servidor” (oferta seus próprios arquivos 

para que outros possam “baixá-lo”) (O‟REILLY apud PRIMO, 2007, p.2) 

 

 Por possibilitar esse fluxo de informação, Primo destaca que “uma rede social online 

não se forma pela simples conexão de terminais. Trata-se de um processo emergente que 

mantém sua existência através de interações entre os envolvidos (p.6)”, ou seja, a web 2.0 

passa das barreiras de um sistema básico de internet para uma ferramenta de troca de 

informações e de relações sócias através da rede.   

 Com a web 2.0, existe a possibilidade de que o material divulgado pela mídia virtual 

seja diferente do material do veículo de massa. Essa possibilidade não acontecia nos primeiros 

sites de mídia na rede, onde o material divulgado na internet era idêntico ao impresso e não 

existia possibilidade de interação do usuário com o meio.  

 

2.3 Jornalismo open source 

 

O termo open source, que significa software livre, tem como objetivo classificar a 

liberdade dos usuários em executarem, copiarem, distribuírem, estudarem, modificarem e 

aperfeiçoarem o software sem que autorizações sejam necessárias (BRAMBILLA, 2005). 

Para caracterizar um software como livre são definidos quatro itens: 

 

a) a liberdade de executar o programa para quaisquer propósitos (nº0); b) a 

liberdade de estudar o funcionamento do programa adaptando-o às necessidades 

particulares (e para isso o acesso ao código-fonte é fundamental) (nº1); c) a 

liberdade de distribuir cópias de modo que possa auxiliar outros interessados (nº2); 

d) a liberdade de aperfeiçoar o programa e divulgar seus aperfeiçoamentos de modo 

que toda a comunidade se beneficie (nº3). (BAMBRILLA, 2005, p.2) 

 

 



 22 

 O software que dispõe destas quatro liberdades é considerado um “software livre”. 

Para completar o raciocínio, Brambilla (2005) destaca que “apesar de todos estes 

esclarecimentos, a confusão de sentidos entre “livre” e “grátis” ainda é comum no 

ciberespaço. Assim, um software cujo código está aberto poderia ser distribuído sem custo 

algum. Ser “livre”, portanto, não significa que algo seja “não-comercial”, mas que será 

sempre passível de alterações”.  

 A prática Open Source é uma estratégia de marketing do software livre através da 

identificação de um produto pelo selo OSI (Open Source Initiative) o que enfatiza a 

comercialização dos produtos trabalhados de modo colaborativo. É uma maneira de tornar 

comercializáveis os resultados da modificação aberta de códigos-fonte (Bambrilla, 2005).  

 Tratando da nomenclatura open source para a área do jornalismo, temos o exemplo do 

site slashdot,
11

 que, para alguns autores, é considerado um dos marcos que iniciam a partilha 

de recursos e serviços, nos mais variados níveis, através de um sistema em rede, o peer-to-

peer: 

 
Situado entre a webzine e o fórum, o Slashdot representa o que muitos 

consideram o início da era do jornalismo open source, o que implica, desde logo, 

permitir que várias pessoas (que não apenas os jornalistas) escrevam e, sem a 

castração da imparcialidade, dêem a sua opinião, impedindo assim a proliferação de 

um pensamento único, como o pode ser aquele difundido pela maioria dos jornais, 

cuja objectividade e imparcialidade são muitas vezes máscaras de um qualquer 

ponto de vista que serve interesses mais particulares que apenas o de informar com 

honestidade e isenção o público que os lê. (MOURA, 2002, p.1) 

 

 Segundo Moura, o site Slashdot surgiu criado pelo estudante Rob Malda. O sistema 

operacional era todo baseado na prática open source. Com o sucesso explosivo da página, ele 

foi vendido à empresa Adnover.net, onde conseguiu ampliar seus serviços, mantendo a 

mesma base operacional do original.  

 O Slashdot possui um modo de funcionamento
12

 que define o grau de interatividade do 

usuário. Esse grau é diferente do jornalismo colaborativo, pois no Slashdot, os leitores, além 

de produtores da notícia, podem vir a ser moderadores. Segundo Moura, “os moderadores são 

                                                 
11

 http://slashdot.org/ 
12

 O utilizador envia, através de uma “submissions bin”, a informação que deseja pôr online e que pode assumir 

os mais diversos formatos: um texto, um link, um fragmento de uma página Web. Se o assunto for considerado 

relevante, actual ou apelativo, será escolhido e publicado por um dos editores do Slashdot que, diariamente, 

seleccionam entre os artigos submetidos aqueles que preencherão o site, escolhendo os melhores ou mais actuais 

para a primeira página e dividindo os restantes pelas diversas secções listadas à esquerda da página. Sob cada 

secção listada surge a data do último artigo ali colocado e o número de artigos publicados no próprio dia. Aos 

artigos é atribuído um ícone, que imediatamente elucida o leitor sobre o assunto („topic‟) a que se refere. (Moura, 

2002, p.2) 
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escolhidos pelo sistema entre os utilizadores mais assíduos e com uma contribuição mais 

positiva. A sua função é atribuir uma pontuação aos comentários submetidos. Os comentários 

mais pontuados são, consequentemente, os mais lidos” (p.3).  

 O cargo de moderador atribuído a um usuário é temporário, pois é preciso dar 

oportunidade a outras pessoas que também freqüentam muito o site. Por questões internas do 

site, o moderador não pode comentar discussões nas quais ele é quem modera.  

 

2.4 Jornalismo Cidadão 

  

 Pessoas que não são jornalistas desenvolvendo técnicas caracteristicas da profissão, 

como apuração de fatos, visitas aos locais das notícias para tirar fotografias e captar imagens,  

e após isso, estas pessoas  disponibilizam todo o material visual e texutal produzido na 

internet, para que qualquer pessoa acesse. Essas são as características do jornalismo cidadão. 

Porém, essa definição também pode ser usada no primeiro termo deste módulo de 

nomenclaturas, que é o jornalismo colaborativo. Então, porque citar dois termos diferentes 

para definir a mesma coisa? Porque entendemos que cada termo se refere a um nível de 

interação diferente do cidadão. Como propomos aqui, se no jornalismo colaborativo o usuário 

apenas interage com o veículo através de seções, comentários e enquetes, no jornalismo 

cidadão o indivíduo participa de todo o processo de produção, desde a ideia de pauta até a 

publicação final.  

 Apesar do Ohmynews, site citado anteriormente como exemplo de jornalismo 

colaborativo, ser considerado um precursor do jornalismo cidadão, preferimos citar o exemplo 

do wikinews
13

, que tem versões em vários idiomas, onde não existem “barreiras” para que o 

material vá ao ar, ou seja, tudo é publicado. Além de não haver nenhum critério de o que é 

notícia ou não, a hierarquia do site funciona a partir da ordem cronológica das postagens. 

 Assim como não existe critério para postagens, a edição do material publicado pode 

ser feita por qualquer usuário. Materiais considerados de cunho ofensivo podem ser retirados 

do ar a qualquer momento pela equipe de programadores, através de alguma denúncia 

recebida de colaboradores.  

 Porém, essa grande produção de informação textual e visual gera muitas desconfianças 

por parte da classe profissional do jornalismo. Se tudo vai para a internet, muitas vezes sem 

nenhum critério, como fica a questão da credibilidade da informação? Essa é uma questão 

                                                 
13

 http://wikinews.org/  

http://wikinews.org/


 24 

importante que continua sendo debatida por pesquisadores e profissionais da área. Não temos 

a pretensão de tratá-la de maneira mais aprofundada, o que merece ser feito por outros 

autores. Nosso objetivo é apenas expor conceitos e práticas que são desenvolvidas de maneira 

colaborativa na rede para tentar entender as práticas de colaboração na seção leitor-repórter. 

 Gillmor (2005) explica o papel importante que o cidadão tem quando produza 

informação com o intuito de expor um fato que, provavelmente, vai ser visto como 

importante, e não como fútil ou desnecessário, como acontece na maioria das informações 

colaborativas na rede. O autor dá o exemplo dos atentados de 11 de setembro nos EUA, onde 

dois aviões, dominados por terroristas, colidiram com as torres do World Trade Center. Além 

do trabalho da mídia televisiva, que mostrava imagens a todo o momento do local, e das 

seguidas matérias que foram publicadas nos jornais de todo o mundo, as pessoas comuns, 

como diz o autor, também contribuíram para a disseminação de mais informações, graças às 

ferramentas disponíveis na internet.   

   

Contudo, desta vez, estava a acontecer mais qualquer coisa, algo de 

profundo: as notícias estavam a ser produzidas por pessoas comuns, que tinham 

pormenores a relatar e imagens para mostrar, e não apenas pelas agências de 

notícia oficiais que, tradicionalmente, costumavam produzir a primeira versão da 

história. Desta vez, o primeiro esboço estava a ser escrito, em parte, por aqueles a 

quem as notícias se destinavam. Uma situação tornada possível – era inevitável – 

pelas novas ferramentas de comunicação disponíveis na Internet. (GILLMOR, 

2005, p.12)  

 

 

O autor, ainda, também destaca que muitas das fotos históricas que os meios de massa 

divulgam hoje são tiradas por amadores.  
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3 Procedimentos metodológicos  

 

 Neste capítulo da pesquisa serão apresentados os três processos de análise utilizados 

para o estudo da seção leitor-repórter.  

 

3.1 Observação Exploratória Simples 

  

 No período inicial da pesquisa, buscamos observar de maneira geral o funcionamento 

da seção leitor-repórter, para que, após um maior entendimento da ferramenta, fosse 

desenvolvida a análise de conteúdo e da interação, tópico que será tratado no decorrer deste 

capítulo. 

 Segundo Gil, a observação exploratória simples é uma técnica em que o autor torna-se 

passivo às ações, apenas buscando entender o que está observando: 

 

Por observação simples entende-se aquela em que o pesquisador, 

permanecendo alheio à comunidade, grupo ou situação que pretende estudar, 

observa de maneira espontânea os fatos que aí ocorrem. Neste procedimento, o 

pesquisador é muito mais um espectador que um autor. Daí por que pode ser 

chamado de observação-reportagem, já que apresenta certa similaridade com as 

técnicas empregadas pelos jornalistas.  (GIL, 1999, p. 111)   
  

 

 Seguindo o princípio de Gil, selecionamos 30 notícias a fim de observar e entender o 

funcionamento da seção leitor-repórter. Em um primeiro momento, notamos que as matérias 

nem sempre eram postadas diariamente, sofrendo intervalos de até três dias. Sobre algumas 

características da ferramenta, percebemos que a seção apresenta três opções de acesso aos 

materiais enviados: Notícias Mais recentes, Mais comentadas e Mais acessadas. Nesse 

aspecto, nota-se que as mais recentes não possuem uma temática predominante, enquanto as 

mais comentadas têm como assunto principal maus-tratos aos animais. As mais acessadas 

tratam de acidentes e irresponsabilidades no trânsito.  

 Mais detalhes a respeito da seção serão tratados no próximo capítulo destinado a 

apresentação do objeto de estudo. Citamos algumas percepções iniciais para mostrarmos 

alguns resultados do primeiro procedimento utilizado na análise. 

 Percebemos que a partir da observação inicial, seria preciso agendar uma visita à 

redação do jornal Zero Hora para entrevistar um dos editores do site, pois a observação 

exploratória inicial tratava a maioria dos aspectos apresentados no leitor-repórter de maneira 

genérica, e isso seria uma barreira para o desenvolvimento da análise. Também definimos no 
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período inicial da pesquisa que nossa outra técnica seria a análise de conteúdo e da interação. 

Tratemos a seguir destes dois tópicos.  

 

3.2 Entrevista com um editor do site zerohora.com 

 

 No dia 14 de outubro de 2009, às 14h, fomos recebidos na redação do jornal Zero 

Hora e conversamos, por cerca de 40 minutos, com uma das editoras do site, Barbara Nickel. 

Segundo Lage (2003, p.73), a entrevista é “o procedimento clássico de apuração de 

informações em jornalismo. É uma expansão de consulta às fontes, objetivando, geralmente, a 

coleta de interpretações e a reconstituição dos fatos”. Entre os tipos apresentados pelo autor 

em sua obra, realizamos a entrevista em profundidade, que, segundo o autor, 

 

o objetivo da entrevista, aí, não é um tema particular ou um acontecimento 

específico, mas a figura do entrevistado, a representação de mundo que ele constrói, 

uma atividade que desenvolve ou um viés de sua maneira de ser, geralmente 

relacionada com outros aspectos da sua vida. Procura-se construir uma novela ou 

um ensaio sobre o personagem, a partir de seus próprios depoimentos e impressões. 

(LAGE, 2003, p.75) 

 

 A entrevista em profundidade, não apenas como técnica jornalística, é também um dos 

principais procedimentos de pesquisa em ciências sociais. Com base na ideia do autor, 

entendemos que era imprescindível que uma entrevista fosse realizada com algum editor do 

site, pois assim poderíamos obter mais respostas sobre o funcionamento da ferramenta e uma 

opinião da fonte oficial sobre aspectos que seriam questionados, sem contar na credibilidade 

que a pesquisa recebe ao se realizar uma entrevista com a editora que pode representar o 

objeto analisado no trabalho. 

 Para a entrevista com a editora Barbara Nickel, desenvolvemos um roteiro de 

perguntas que abordasse diversos aspectos do site: informações básicas, como data do 

lançamento do zerohora.com, equipe de profissionais, rotinas produtivas e surgimento dos 

canais colaborativos. Depois de tratar do site de um modo geral, direcionamos nossa 

entrevista para as questões da seção leitor-repórter. Algumas perguntas se assemelham às 

inicias, como as rotinas produtivas da seção e o número de funcionários que trabalham 

exclusivamente com a ferramenta. Porém, como o leitor-repórter era nosso objetivo principal 

de estudo, tratamos com mais detalhes os diversos aspectos pré-definidos no roteiro. É 

importante destacar que no decorrer da análise vamos inserir trechos da conversa com a 

editora Barbara Nickel, pois alguns questionamentos que fizemos são de fundamental 
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importância para a compreensão de alguns aspectos tratados. Outro fator que ressaltamos é 

que, após a entrevista, a editora nos levou à redação do jornal, que é integrada com a do site. 

Barbara apresentou os locais de cada editoria do impresso e nos levou ao local específico 

onde as questões do leitor-repórter são tratadas. Apesar do pouco tempo de visita, durante 

uma tarde, conseguimos compreender o funcionamento e as rotinas de trabalho da seção. A 

seguir, tratemos da análise de conteúdo e da interação e do planejamento que fizemos a partir 

da técnica.  

 

3.3 Análise de Conteúdo e da Interação 

 

 Após a observação exploratória simples, onde conhecemos o funcionamento da seção 

leitor-repórter de um modo geral, e uma visita à redação do jornal Zero Hora, na qual foi 

desenvolvida uma entrevista com uma das editoras do site, Barbara Nickel, partimos para a 

definição das demais técnicas de análise da seção. Optamos pela análise de conteúdo, pois, 

acreditamos, como Herscovitz (2007), que: 

 

Método de pesquisa que recolhe e analisa textos, sons, símbolos e imagens 

impressas, gravadas ou veiculadas em forma eletrônica ou digital encontrados na 

mídia a partir de uma amostra aleatória ou não dos objetos estudados com o 

objetivo de fazer inferências sobre seus conteúdos e formatos enquadrando-os em 

categorias previamente testadas, mutuamente exclusivas e passíveis de replicação. 

(HERSCOVITZ, 2007, p. 126)  

 

 Junior (2009) propõe que a análise seja organizada em três fases cronológicas: (1) pré-

análise: trata de planejar o trabalho que será elaborado, (2) exploração do material: que é 

analisar o conteúdo, e (3) tratamento dos resultados obtidos e interpretações: resultados brutos 

considerados de relevância serem analisados e discutidos. 

 Baseado nos dois autores e nas ideias que surgiram após a observação inicial e a 

entrevista, definimos que uma tabela seria criada para que aspectos mais específicos fossem 

estudados. Nessa tabela, seriam criadas categorias para definir de maneira direta o que seria 

analisado. Segundo Junior, 

 

a categorização consiste no trabalho de classificação e reagrupamento das unidades 

de registro em número reduzido de categorias, com o objetivo de tornar inteligível a 

massa de dados e sua diversidade.  (JUNIOR, 2009, p.298) 

 

 Nosso objetivo ao criar uma tabela abordando tais aspectos era buscar uma maior 

compreensão sobre qual a ótica dos leitores a respeito do que é notícia, se eles interagiam 
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entre si através dos comentários, que tipo de notícias o leitor valoriza, que tipo de notícias o 

site valoriza, entre outros. 

 A seguir, apresentaremos o site e a seção, a partir das observações obtidas pelo 

cruzamento das técnicas de investigação empregadas. Assim, fazemos referências tanto a 

dados da entrevista, quanto da observação sistemática simples do leitor-repórter, cuja análise 

será apresentada no próximo capítulo.  
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4 O site Zero Hora.com e suas seções participativas 

 

4.1 Um breve histórico do site Zerohora.com 

  

 O site Zero Hora.com surgiu em 1997. O que impulsionou a criação de uma versão 

digital do jornal impresso, segundo Barbara Nickel, editora de ZH.com, foi o boom que levou 

os jornais de todo o país a criarem versões dos impressos na internet.    

 Inicialmente, a estrutura do site era a reprodução idêntica da versão impressa do jornal 

Zero Hora. O site não possuía nem endereço fixo; existia a partir do portal Clic RBS, que 

também possuía versões digitais das áreas de rádio, televisão, além dos demais impressos do 

Grupo RBS: Diário Gaúcho, Diário Catarinense, Jornal de Santa Catarina e O Pioneiro.   

 Em 19 de setembro de 2007, o site do jornal Zero Hora foi estruturo em uma versão 

independente do portal Clic RBS. Conforme Barbara Nickel, um processo de reformulação na 

equipe do site foi feito. Profissionais e assistentes de outros veículos foram selecionados, e 

uma equipe de cerca de 30 pessoas foi formada para cuidar do site www.zerohora.com.  

 O site passou a ser atualizado 24 horas por dia e deixou de ser uma cópia idêntica do 

jornal impresso. Além da produção de notícias exclusivas para o site, outra novidade foi o 

surgimento dos espaços colaborativos, onde o conteúdo apresentado era composto por 

materiais visuais e textuais enviados pelos leitores. Segundo Barbara Nickel, abrir espaços 

para o leitor participar do site é uma questão de “vida ou morte”. A editora acredita que o 

webjornalismo passa a existir a partir do momento em que o usuário do site interaje com o 

veículo de diversas maneiras, como comentários, correções e seções colaborativas. Entre as 

inúmeras vantagens desse processo, ela destaca as “histórias que acontecem que a gente não 

saberia”.  

 Outro aspecto relevante na história digital de Zero Hora é que a redação do site passou 

a funcionar junto à redação do jornal impresso. Essa proximidade é justificada por Bárbaba 

Nickel. Segundo a editora, a própria rotina de produção do site começa com a consulta das 

pautas de todas as editorias do jornal impresso. A ideia de produzir materias diferentes das 

que estão na edição impressa prevalece, porém, como reforça a editora, todas as pautas devem 

sair da redação do jornal.  

 

 

 

 

http://www.zerohora.com/
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4.2 Apresentação do site 

 

 Antes de tratarmos da seção leitor-repórter, vamos fazer uma breve apresentação do 

site zerohora.com, tratando de maneira geral suas principais características.  

 

                             

   Figura 1 – Página inicial do site Zero Hora.com 
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 Ao acessar o endereço www.zerohora.com, o usuário vai encontrar na parte central da 

tela as principais notícias em destaque nas diversas editorias que o site possui. Geralmente, as 

notícias em destaque são das editorias de geral, polícia e política. A editoria de esporte sempre 

apresenta matérias em evidência devido à existência de dois clubes de futebol com um 

reconhecimento mundial e da relevância que o esporte tem no Estado e no Brasil: Grêmio 

Foot-Ball Porto Alegrense e Esporte Clube Internacional. Independentemente da editoria, a 

maioria das notícias vêm acompanhada por vídeos. Nesses casos, além de assistir o material 

visual, o usuário pode interagir com o veículo opinando sobre as notícias.  

 Abaixo das reportagens em destaque, aparece a opção Plantão, que é composta pelas 

notícias mais recentes postadas no site. Também nessa parte aparece a chamada para alguns 

dos blogs dos colunistas do jornal.   

 Ao lado das notícias em destaque, à esquerda, existe um menu onde constam as opções 

que o usuário pode acessar. A primeira parte do menu é composta pela divisão das editorias, 

além de apresentar as opções plantão, blogs, obituário e edição impressa do jornal.  

 A segunda parte do menu é composta pelas seções colaborativas do site, que serão 

apresentadas no decorrer da pesquisa. Também na segunda parte do menu está a seção 

especiais, que é composta por itens dos mais variados temas, como II Guerra Mundial, 

Vestibular e Semana Farroupilha. Ao acessar esse menu, o usuário vai encontrar vídeos e 

reportagens sobre os assuntos. Completam o segundo menu as opções painel RBS e RSS, que, 

segundo o site, é uma abreviatura para Really Simple Syndication. Trata-se de uma maneira 

prática de receber notícias em um único lugar. 

 A terceira parte do menu é voltada para o usuário, onde aparecem as opções de 

assinatura, fale conosco, serviços, entre outras.  

 A parte da direita do site trata das promoções, de anúncios publicitários, de enquetes e 

de chamadas em geral, como a propaganda que a RBS está fazendo contra o crack e a opção 

pelas Ruas, que é um telefone celular que está disponível para as sugestões de matérias feitas 

pelos usuários.   

 Os demais elementos que compõem o site são vídeos, propagandas, notícias de 

celebridades e de música, games, animações, enquetes, principais fotos do dia, etc.  

 

 

 

 

 

http://www.zerohora.com/
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4.3 Algumas opções de participação no Zerohora.com  

 

 

     Figura 2 – Capa da seção interativa denominada Participe 
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 O portal zerohora.com apresenta algumas opções que possibilitam ao leitor interagir 

com o site. Além de meios mais básicos, como comentários em blogs, reportagens e enquetes 

sobre variados assuntos, existem alternativas em que o leitor consegue desenvolver, na 

medida do possível, práticas colaborativas de produção de material jornalístico. Antes de 

explorarmos como funciona a seção leitor-repórter, vamos citar outras possibilidades de 

publicação de materiais produzidos pelos leitores. Ao abordar algumas seções antes de tratar 

do enfoque principal, que é a seção leitor-repórter, percebemos que muitas das opções 

oferecidas nos portais já existem nos jornais impressos.  

 No espaço participe, existem quatro tópicos inicias que, ao clique do leitor, oferecem 

opções de interação com o site. Ao clicar na primeira opção, que é a capa participe, o leitor 

entra no espaço completo de interação entre site e usuário. Ali aparece o leque de 

possibilidades que são apresentadas ao usuário. Um requisito básico para que o usuário 

participe dos espaços é se cadastrar no site.  

 A palavra do leitor é um espaço que os usuários podem enviar crônicas, artigos e 

poesias. Os textos só vão ao ar (no caso, postados no site) após serem submetidos à avaliação. 

A seção também apresenta uma opção onde os usuários podem ver todas as contribuições que 

já enviaram ao site 

 Para fotografias, existem as seções de olho no tempo, seu olhar, meu álbum e meu 

carro inesquecível. A primeira é referente a fotografias enviadas por usuários que retratem a 

situação climática de sua cidade. Elementos como paisagens e flores aparecem com mais 

destaque. Na opção seu olhar, o leitor envia fotos de viagens que fez por Brasil e exterior, 

mostrando, conforme a descrição do espaço, qual a sua visão de mundo. Na opção meu 

álbum, o site propõe que os usuários compartilhem seus momentos especiais com outros 

leitores, através de fotos pessoais. Nesse mesmo sentido, existe o espaço meu carro 

inesquecível, que trabalha a paixão dos usuários por automóveis.  

 Todas essas opções citadas à cima, fazem parte da primeira seção participativa 

apresentada pelo portal. Na seção ZH responde, os leitores podem enviar perguntas, que após 

análise e adaptação, são respondidas pelo editor de atendimento, auxiliado ou não por 

profissionais.  

 Como percebemos, todas as possibilidades apresentadas até agora já existem, em 

escala, nos jornais impressos. Todos os dias a maioria dos jornais do Brasil reserva um espaço 

para que o leitor envie cartas, fotos pessoais, poesias e dúvidas. Até aqui, nada de muito novo 

em relação à participação do leitor no processo jornalístico. 
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 Antes de tratarmos da seção leitor-repórter, cabe mostrar um exemplo da quarta seção 

participativa, que é a parte de Promoções. Por mais que seja voltada para fins de prêmios e 

não trate de textos com viés jornalístico, vamos apenas mostrar um exemplo de como a parte 

online do portal pode se ligar com a parte impressa.  

 

  

Figura 3 – Promoção que possibilita o leitor participar da edição impressa 

 

Nesta promoção, o usuário deve responder o que ele gostaria que existisse daqui a 20 

ou 30 anos. As respostas premiadas vão ser ilustradas na edição do jornal impresso. É nítido 

que a intenção do portal Zero Hora em atrair o público para a seção participativa de 

promoções é que ele navegue e conheça as demais ferramentas que ZH online oferece, atitude 

que reforça os vínculos do leitor com o jornal impresso e intensifica a participação do usuário 

no site.    
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4.4 Seção leitor-repórter 

 

                         

 

             Figura 4 – Seção Leitor-repórter  
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“Em nosso canal de jornalismo participativo, colabore enviando textos, fotos, áudios 

e vídeos sobre os fatos que estão acontecendo em seu bairro, cidade ou região. É uma 

oportunidade de registrar as notícias ao seu redor. Aproveite e mostre a cara da sua 

comunidade!” (Chamada inicial da seção leitor-repórter) 

A partir da chamada inicial, a seção leitor-repórter funciona através das notícias 

enviadas pelo público. Conforme a editora Barbara Nickel, a temática local “é o que a gente 

valoriza, é o que a gente incentiva que as pessoas mandem”. Entendemos que o fator lógico 

para isso é o mesmo explicado pela editora: Não se pode estar em todos os lugares ao mesmo 

tempo.  

Para participar da seção, o usuário precisa estar cadastrado no site. Mostraremos, 

inicialmente, o processo de cadastramento no site. Ao clicar na primeira opção da seção 

leitor-repórter: Envie uma matéria, o usuário é direcionado para a ferramenta que possibilita 

o cadastro. 

 

   

  Figura 5 – Ficha de cadastro do usuário  
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Depois de preenchida as informações da ficha de cadastro, o usuário passa a integrar o 

banco de dados do site e pode participar dos espaços colaborativos.  

 

Figura 6 – Perfil do usuário cadastrado 

 

Nota-se que abaixo das informações pessoais do cadastro aparece Legenda e quadros 

de cinco cores diferentes (Amarelo: Em edição; Verde: Publicado; Azul: Em revisão; Cinza: 

Despublicado e Vermelho: Rejeitado). Esses quadros definem os níveis em que se encontra o 

material enviado pelo leitor.  

Conforme Barbara Nickel, no início da seção, ao receber o material, as informações 

eram checadas da seguinte maneira: O material era recebido por uma ferramenta (espécie de 

Outlook) e era submetido a avaliação se poderia ou não ser publicado no site. Se os editores 

decidissem que o material tinha condições de ir ao ar, as informações eram conferidas com a 

Agência RBS, que faz rondas diárias e consulta a todo o momento a polícia e os bombeiros. 

Caso alguma informação tenha faltado no texto enviado pelo leitor, ou o leitor informou 

algum dado errado, os editores corrigiam as falhas e publicavam o material.  

 Como ocorreram reformas na equipe da Zero Hora.com e os editores, que antes eram 

exclusivos da seção leitor-repórter, passaram a ser editores de todo o site, o processo de 

avaliação sofreu algumas alterações. Atualmente, os primeiros a terem contato com as 

notícias enviadas pelos leitores são estagiário que exercem a função de assistentes de 

conteúdo. “Eles vão lá e vão ver o que chega e vão repassar para os editores algumas vezes 

por dia. Por exemplo, chegaram essas daqui, essa tem foto, essa não tem, essa tem tal coisa, 

essa veio ontem e a gente não viu, o que é que a gente faz. O editor diz: pede para a agência 
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checar. Essa não vale, responde dizendo por que não vale. Então a gente vai orientando o 

trabalho que manualmente está sendo feito pelos assistentes de conteúdo”, explica Nickel. 
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5 Análise da seção leitor-repórter  

 

5.1 Apresentação da tabela 

 

 Como a seção leitor-repórter possui um número muito extenso de publicações, 

decidimos selecionar 40 notícias e organizar os dados para análise através de uma tabela. 

Nessa tabela, foram definidas sete categorias para que a análise do conteúdo das notícias fosse 

desenvolvida.   

 A partir das sete categorias definidas: Título – Data de publicação – Cidade/País/Local 

– Editoria ZH.com – Fotos/vídeos/comentário e Observações, estruturamos a tabela. 

Trataremos a análise separada de cada aspecto para melhor exposição das ideias. Retomamos 

dados obtidos na entrevista com a editora Barbara Nickel na análise de algumas categorias 

para que certas questões fossem tratadas com mais aprofundamento.  

 

TABELA NÚMERO 1 ESTUTURA A PARTIR DA ESCOLHA ALEATÓRIA DE 

QUARETTA NOTÍCIAS DA SEÇÃO LEITOR-REPÓRTER 

 

 

 TÍTULO DATA DE 

PUBLICAÇAO 

CIDADE/PAÍS 

LOCAL 

EDITORIA ZH.COM 

1) Motoristas desrespeitam leis 

de trânsito em Porto Alegre 

24/10/09 às 

15h:21min 

Porto Alegre Serviço 

2) Cães presos em pátio latem 

sem parar e perturbam 

vizinhos no bairro Menino 

Deus 

23/10/09 às 

22h23min 

Porto Alegre Outros Serviços 

3) Pescadores tiram 20 toneladas 

de corvina em puxada de rede 

em Arroio do Silva 

 

23/10/09 às 

13h:51min 

Arroio do Silva Cidade 

4) Casal encontra pingüins 

mortos em Quintão 

23/10/09 às 

13h:19min 

Distrito de 

Palmares do Sul 

Cidade 

5) Marquise da Rodoviária de 

Cidreira desaba 

22/10/09 às 

12h:51min 

Cidreira  Segurança 

6) 2º Rodeio de Eletricistas da 

CEEE 

21/10/09 às 

16h:17min 

Não aparece Cidade 

7) Parada Gay de Pelotas 21/10/09 às 

16h:17min 

Pelotas Cidade 

8) Santa Casa fecha as portas em 

Livramento 

21/10/09 às 

16h:13min 

Santana do 

Livramento 

Cidade 

9) A voz muda em um assalto à 

pet shop na Capital 

21/10/09 às 

16h:13min 

Porto Alegre Segurança 

10) O drama da RS-305 entre 20/10/09 às Entre Outros Assuntos 
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Horizontina e Crissiumal 18h:41min Horizontina e 

Crissiumal 

11) Obra mal feita em calçada da 

Benjamin Constant 

20/10/09 às 

18h:41min 

Não consta Cidade 

12) Artigo I. Situação 

alarmante da RS-020 

 

16/10/09 às 

14h:13min 

Entre Taquara e 

São Francisco 

de Paula 

Cidade 

13) Acidente em Uruguaiana 16/10/09 às 

13h:46min 

Uruguaiana Outras Assusntos 

14) Buracos da RS-223 continuam 

os mesmos 

16/10/09 às 

11h:22min 

Só consta o 

local – BR-233 

Outros Assuntos 

15) Asfalto nos buracos 15/10/09 às 

16h:32min 

Entre Tuparendi 

a Tucunduva 

Segurança 

16) Crateras na RS/324 15/10/09 às 

16h:22min 

Marau e Passo 

Fundo 

Outros Assuntos 

17) Nevasca na Polônia 15/10/09 às 

16h:15min 

Polônia Mundo 

18) 10° Troféu Brasil de 

Atletismo Master 

13/10/09 às 

15h:49min 

Porto Alegre Esportes 

19) Um dia especial dedicado a 

Tradição e ao Meio Ambiente 

13/10/09 às 

14h:34min 

Júlio de 

Castilhos 

Ah, eu sou gaúcho 

20) Artigo II. Caminhão 

carregado com leite tombra na 

BR-386 

 

13/10/09 às 

12h:31min 

Só consta o 

local – BR-386 

Serviço 

21) Foto: o nascimento de um 

pássaro 

12/10/09  

às 22h:24min 

Não informado Outros assuntos 

22) Esquadrilha da Fumaça faz 

show no céu da Grande Porto 

Alegre 

12/10/09  

às 18h:29min 

Porto Alegre Cidade 

23) Chuva em Porto Alegre 12/10/09 às 

07h:01min 

Porto Alegre Cidade 

24) Buracos nas estradas do 

Litoral 

11/10/09 às 

12h:56min 

Entre Arroio 

Teixeira e 

Capão Novo 

Outros Assuntos 

25) Acidente na Padre Chagas, em 

Porto Alegre 

09/10/09 às 

23h:54min 

Porto Alegre Segurança 

26) Coruja passa manhã desta 

sexta-feira na janela da 

PROCERGS 

09/10/09 às 

17h:59min 

Porto Alegre Cidade 

27) Belezas naturais da Lagoa 

Mirim 

09/10/09 às 

10h:42min 

Não informa Outros Assuntos 

28) Expedição Lagoa Mirim no 

del Rei 

09/10/09 às 

10h:15min 

Arroio del Rei Ah, eu sou gaúcho 

29) Lotação quase causa acidente 

em Porto Alegre 

07/10/09 às 

21h43min 

Porto Alegre Outros Assuntos 

30) Desrespeito no trânsito da 

Capital 

07/10/09 às 

20h47min 

Porto Alegre Cidade 

31) O terrível estado da RS-630 07/10/09 às São Gabriel Serviço 
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em São Gabriel 17h19min 

32) Zé Buracão em Tupanciretã 07/10/09 às 

11h46min 

Tupanciretã Cidade 

33) Rodovias e seus buracos 07/10/09 às 

11h09min 

Não informa Cidade 

34) Estrada RS-350, em Dom 

Feliciano/Encruzilhada do Sul 

07/10/09 às 

09h26min 

Entre Dom 

Feliciano e 

Encruzilhada do 

Sul 

Serviço 

35) Temporal em Porto Alegre 06/10/09 às 

17h08min 

Porto Alegre Cidade 

36) Nuvens foram o começo do 

temporal em Osório 

06/10/09 às 

09h45min 

Osório Outros Assuntos 

37) Chegada do temporal em PoA 05/10/09 às 

23h15min 

Porto Alegre Cidade 

38) Raios sobre Alegrete 05/10/09 às 

23h02min 

Alegrete Cidade 

39) É noite em Rosário do Sul 05/10/09 às 

18h22min 

Rosário do Sul Serviço 

40) Artigo III. Flagrante de 

desrespeito na Redenção 

 

05/10/09 às 

16h32min 

Porto Alegre Cidade 

 

 

TABELA NÚMERO 2 ESTUTURA A PARTIR DA ESCOLHA ALEATÓRIA DE 

QUARETTA NOTÍCIAS DA SEÇÃO LEITOR-REPÓRTER 

 

 

 

 FOTO/VÍDEO/COMENTÁRIO TEMÁTICA OBSERVAÇÕES 

1)               1   -  0       -    0 Trânsito Parecia estar no local 

2)               0   -  1       -    0 Animais O texto foi publicado também 

com o nome Equipe Zero 

Hora.com 

3)             1   -    0      -     0 Cidade Esteve no local 

4)             1   -    0      -     0 Animais Esteve no local. A seção abriu 

espaço para uma 

manifestação sobre a 

denúncia 

5)             3   -    0      -     0 Cidade Esteve no local 

6)             4   -    0      -     0 Eventos Esteve no local, porém a 

cidade não é indicada na 

matéria; aparentemente é 

Porto Alegre 

7)            6    -    0    -     0 Eventos Esteve no local 

8)            1    -    0    -     0 Cidade Aparentemente estava no 

local 

9)            1    -    0    -     0 Animais Não parecia estar no local, 

porém aparenta ser conhecida 



 42 

da dona, ao colocar telefones 

para contato 

10)            1     -     0    -     0 Buracos nas estradas Esteve no local 

11)            1     -     0    -     0 Cidade (POA) Aparentemente é Porto 

Alegre; Seção abriu espaço à 

fonte oficial para responder a 

denúncia 

12)           7     -     0     -     0 Buraco nas estradas Esteve no local 

13)           3     -     0     -     0 Trânsito Esteve no local 

14)           1     -     0     -     0 Buracos nas estradas Esteve no local; Seção abriu 

espaço à fonte oficial para 

responder a denúncia 

15)            2    -      0     -    0  Buracos nas estradas Esteve no local; Seção abriu 

espaço à fonte oficial para 

responder a denúncia 

16)            1    -      0      -   0  Buracos nas estradas Esteve no local; Seção não 

abriu espaço à fonte oficial  

17)            1    -      0      -   0 Mundo Não diz se estava na Polônia  

18)            7    -      0      -   0 Esportes Aparentemente esteve no 

local 

19)            1    -      0      -   0 Cultura Aparentemente esteve no 

local 

20)            1    -      0      -   0 Trânsito Esteve no local 

21)            1    -      0      -   0 Animais Tirou a foto no momento 

exato do nascimento 

22)            1    -      0      -   0 Eventos Fotografou o céu no momento 

das manobras 

23)            5   -      0      -   0 Tempo Fotografou os lugares 

afetados pela chuva e pelo 

vento 

24)           1    -      0      -   0 Buracos nas Estradas Esteve no local; Seção abriu 

espaço à fonte oficial para 

responder a denúncia 

25)           1    -      0      -   0 Trânsito Esteve no local 

26)           1    -      0      -   0 Animais Fotografou o animal no local 

27)           1    -      0      -   0 Belezas Naturais Aparentemente esteve no 

local 

 

28) 

       

          1    -      0      -   0 

 

Belezas Naturais 

 

A fotografia não indica se os  

Tripulantes estão chegando 

no local ou na expedição  

29)           1    -      0      -   0 Trânsito Esteve no local. Nessa notícia 

aparece a chamada da seção 

convidado os leitores a 

enviarem notícias 

30)          1    -      0      -   0 Trânsito Esteve no local 

31)          2    -      0      -   0 Trânsito Esteve no local 

32)          3    -      0     -    0 Buracos nas Estradas Esteve no local. Nessa notícia 

aparece a chamada da seção 
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convidando os leitores a 

enviar notícias. Quem postou 

a notícia foi Equipe 

Zerohora.com  

33)          0    -      0     -    0 Buracos nas Estradas A notícia relata o trecho da 

RS-717 que liga à cidade de 

de Tapes à BR-116 

34)          0    -      0     -    0 Buracos nas Estradas Sem foto, porém localiza bem 

o local da notícia 

35)          1    -      0     -    0 Tempo Fotografou o local atingido 

pelo temporal 

36)          1    -      0     -    0 Tempo Fotografou as nuvens 

37)          1    -      0     -    0 Tempo Fotografou as nuvens 

38)          1    -      0     -    0 Tempo Fotografou os raios 

39)          1    -      0     -    0 Tempo Fotografou a noite 

40)          1    -      0     -    0 Trânsito Esteve no local 

 

 

 

 Com a análise das notícias e organização da tabela a partir da seleção das 40 matérias, 

vamos tratar cada uma das sete categorias especificamente. 

 

1) Título  

 

 Para início da análise, copiamos os 40 títulos das matérias selecionadas e seguimos 

completando a tabela. Como nossa intenção na pesquisa não é analisar a estrutura textual das 

notícias enviadas, vamos apenas comentar de maneira geral como os títulos são construídos. 

A maior parte apresenta de maneira clara o local onde a notícia ocorreu. Somente nas matérias 

número 15: Asfalto nos buracos, número 19: Um dia especial dedicado a tradição e ao meio 

ambiente, número 21: Foto: nascimento de um pássaro e número 33: Rodovias e seus buracos 

não se pode localizar o local do ocorrido. Os demais títulos das matérias são caracterizados 

pela apresentação do fato e do local.  

 

2) Data de Publicação  

 

 Quando definimos como seria feita a análise, decidimos escolher as notícias mais 

recentes, sem um critério pré-estabelecido de seleção, pois na primeira etapa da pesquisa 

percebemos que a maioria das notícias possui o mesmo estilo e estrutura, sendo dispensável 

que definíssemos materiais específicos. Acreditamos também que o fator aleatório de escolha 
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do material contribua na obtenção de resultados inesperados. As notícias foram do período de 

5 a 24 de outubro. Também inserimos as datas e os horários das publicações.  

Nota-se que, por exemplo, no dia 22/10/09 foi publicada apenas uma notícia, enquanto 

que no dia 07/10/09 foram publicadas seis matérias. Segundo a editora de ZH.com, Barbara 

Nickel, essa variação no tempo de publicação é comum, devido ao grande número de tarefas 

que a equipe do site precisa desenvolver. A editora explica que, em média, são enviadas seis 

notícias por dia, porém esse número não é exato, dependendo do período do ano. Na 

entrevista, Nickel lembra que no período de janeiro e fevereiro o número de notícias costuma 

aumentar: “A gente achava até que nas férias de verão as pessoas vão parar de participar e 

não. As pessoas participavam ainda mais, eu acho que é porque não tinha o que fazer e 

aproveitavam o tempo livre”.  

 

3) Cidade/Local/País  

 

 A ideia inicial da tabela era que fosse inserida apenas a categoria cidade. Porém, no 

decorrer da coleta do material, percebemos que notícias de trechos entre estradas estaduais 

foram aparecendo, logo criamos a categoria Local do ocorrido. Das 40 notícias, apenas a 

notícia 17: Nevasca na Polônia, tratava de aspectos de fora do Brasil, o que tornou necessário 

identificar também o país. Nas notícias de cidade, a proposta da seção está em evidência: 

nota-se que a maioria das matérias aborda aspectos locais de determinada região.  

 

4) Editoria ZH.com  

 

 No momento em que uma notícia é publicada na seção leitor-repórter, ela é 

enquadrada em uma editoria, como vemos na figura: 

        

         

Figura 7 – Editora definida pelo leitor Ricardo Lejes; notícia número 1 da tabela 
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 Apesar de definirmos como editoria ZH.com, quem escolhe em qual editoria a matéria 

se enquadra é o próprio leitor. Conforme a editora Barbara Nickel, no momento em que o 

leitor cadastra a matéria, aparecem certas opções de editoria para que ele escolha qual 

preferir: “Não somos nós quem escolhemos se uma matéria vai para uma ou outra editoria. 

Ele pode cadastrar uma matéria de acidente como esporte e não teremos o que fazer. É uma 

limitação da ferramenta”, explica a editoria.  

Outra característica que se nota a partir das 40 notícias, é que as editorias são definidas 

de maneira geral, sem que a temática influencie nessa escolha. Por exemplo: A notícia 

número 3: Pescadores tiram 20 toneladas de corvina em puxada de rede em Arroio do Silva, 

trata das 20 toneladas de peixes tiradas por pescadores em Arroio do Silva. Já a notícia 

número 7: Parada gay de Pelotas, que noticia o evento de homossexuais, bissexuais, travestis 

e simpatizantes em Pelotas. Apesar das temáticas diferentes, as duas foram definidas na 

editoria Cidade, que aparece com mais frequência. Outro exemplo que mostra uma falta de 

critérios dos leitores é a da notícia número 15: Asfalto nos buracos – definida como 

Segurança, enquanto a matéria 16: Crateras na RS/324 – definida como Outros assuntos.   

              

             Figura 8 – Matérias com a mesma temática definidas por editorias diferentes 

 

 Para que pudéssemos tratar das temáticas das notícias com mais detalhes, sem essa 

definição aleatória de editorias, criamos o item número 5 da tabela, que será apresentado 

abaixo. 

 

5) Temática 

 

 Como percebemos que a seção leitor-repórter trabalhava com editorias gerais, 

escolhidas pelos leitores, decidimos classificá-las em temáticas específicas, separando as 

postagens dos leitores por temas, fator que contribui para maior reflexão das temáticas que 

geram participação. 
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  A primeira questão que logo percebemos foi que ao definir as temáticas específicas, 

encontramos somente cinco notícias relacionadas com animais, sendo que apenas duas 

tratavam da temática maus-tratos aos animais. Na observação inicial do trabalho, percebemos 

que as matérias mais comentadas pelos leitores eram referentes à violência contra animais. 

 Mesmo que a observação inicial tratasse de 30 matérias entre todo o material 

publicado na seção, nota-se que os leitores têm certa preferência por essa temática.  

 Na entrevista realizada com a editora de ZH.com, Barbara Nickel, questionamos se 

realmente é uma tendência por parte dos participantes da seção enviar materiais que tratem 

desse assunto. A editora confirmou nossa observação inicial, como podemos acompanhar no 

trecho da entrevista: “Isso não é só no leitor-repórter, se tu publicares qualquer notícia 

relativa aos animais no site ela vai ser a notícia mais lida do dia. As pessoas gostam, elas têm 

interesse e se envolvem muito com o assunto, principalmente quando é maus-tratos”.  

     

                 

     Figura 9 – Notícia da opção mais comentadas com maior número de colaborações 

 

 Na figura apresentada acima, que é a primeira matéria da opção mais comentadas, a 

notícia recebeu 85 comentários. A segunda mais comentada trata de um cavalo ferido em 

Porto Alegre, com 72 comentários, e a terceira também aborda o caso de um cavalo ferido, em 

Cachoeira, e recebeu 64 comentários.  
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 Deixando essa questão da temática de maus-tratos aos animais, tratemos das 40 

notícias selecionadas, que foram dividas nas dez temáticas específicas: 

 

5.1) Animais  

 Como já destacamos no item número 5 da análise, o primeiro fato percebido ao 

selecionarmos as 40 notícias para montar a tabela, é que a temática de violência contra 

animais, confirmada pela editora Barbara Nickel como sendo a mais abordada pelos leitores 

nas matérias enviadas à seção, apareceu apenas em cinco casos. Nas notícias número 4: Casal 

encontra pingüins mortos em Quintão e número 9: A voz muda em um assalto à pet shop na 

capital, que foi enviada pela dona do animal e relata que no assalto a única ferida foi sua 

cadelinha, são relatados casos de maus-tratos contra animais. Já nas notícias número 2: Cães 

presos em pátio latem sem parar e perturbam vizinhos no bairro menino Deus, número 21: 

Foto: Nascimento de um pássaro e número 26: Coruja passa manhã desta sexta-feira na 

janela da PROCERGS, tratam de uma denúncia de perturbação sonora e dois momentos 

banais relacionados a animais.  

 

5.2) Trânsito 

 Das oito notícias que compõem essa temática, cinco tratam de acidentes, duas de 

desrespeito às leis e uma apresenta o Zé buracão, boneco que se tornou famoso por todo 

Brasil ao aparecer do lado de buracos em diferentes cidades do país.  

 

5.3)Tempo 

  Seis notícias foram enviadas que tratavam de temporais, nuvens, noite, chuva e raios.  

 

5.4) Mundo 

  Apenas uma notícia tratando de questões de fora do país foi enviada. A notícia 17: 

Nevasca na Polônia, a matéria não identifica se o leitor estava no local ou apenas registrou o 

fato.  

 

5.5) Esportes 

  Apenas a notícia número 18: 10° Troféu Brasil de Atletismo Master compôs essa 

editoria. 

 

5.6) Cultura  
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 A notícia número 19: Um dia especial dedicado a Tradição e ao Meio Ambiente, é a 

única matéria que trata da questão da cultura, mais especificamente, a gaúcha.  

 

5.7) Belezas Naturais  

 As duas matérias referentes à natureza são as de número 27 e 28, que tratam da Lagoa 

Mirim. A notícia 27: Belezas Naturais da Lagoa Mirim, fala da beleza das aves naturais 

fotografadas, não sendo possível identificar se o leitor esteve no local e tirou a foto. Na 

questão da notícia 28: Expedição Lagoa Mirim no Del Rei, o enfoque é uma expedição de 

pessoas que conseguiu passar pela Lagoa Mirim e chegou na cidade Arroio del Rei. Apesar da 

matéria não tratar da beleza da Lagoa, decidimos inserir ela nesta temática por tratar de um 

local que é considerado como beleza natural.  

 

 

5.8) Cidades  

 Nessa temática apareceram quatro matérias referentes a cidades e nota-se que as 

questões abordadas nas matérias priorizam o enfoque local. Na notícia número 3: Pescadores 

tiram 20 toneladas de corvina em puxada de rede em Arroio do Silva, o leitor fotografou a 

enorme quantidade de peixes. Mostrou que em Arroio do Silva, possível cidade em que o 

leitor mora, determinado fato ocorreu. Na notícia número 5: Marquise da rodoviária de 

Cidreira desaba, o leitor foi até o local e fotografou o incidente, mostrando que na sua cidade 

a rodoviária estava com problemas. Na notícia 11: Obra mal feita em calçada da Benjamin 

Constant, o leitor fotografou o local, porém não indicou a que cidade pertence essa rua. 

Possivelmente seja de Porto Alegre. Como o leitor fotografou uma rua específica, é provável 

que essa rua fique localizada perto de sua residência.  

 

5.9) Buracos nas estradas  

 Essa temática faz parte de uma proposta da seção leitor-repórter. Ao abrir o espaço 

interativo do site, através da capa participe, o usuário vai perceber que além da chamada para 

enviar notícias à seção, aparece a seguinte proposta:  
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              Figura10 – chamada da seção para matérias sobre buracos nas estradas 

 

 Com essa sugestão feita pela seção, era natural que muitos leitores buscassem notícias 

de buracos nas estradas. Entre as quarenta notícias selecionadas para compor a tabela, nove 

tratavam de vias esburacadas no Estado.  

 

5.10) Eventos  

 Por fim, três notícias tratam de eventos relacionados a municípios específicos. Na 

matéria número 6: 2º Rodeio de Eletricistas da CEEE, que não consta a cidade, na notícia 

número 7: Parada gay em Pelotas e na notícia número 22: Esquadrilha da fumaça faz show 

no céu da Grande Porto Alegre. Essas notícias, assim como na editoria cidade, seguem o viés 

do local, de um evento que ocorre em determinado local do estado. 

 

6) Fotos/vídeos/comentários 

 

  Para que fosse feita uma análise da quantidade de material visual que era capturado 

pelos leitores, e para ver quantos comentários as notícias recebiam, criamos esta categoria na 

tabela. A respeito das fotos e vídeos que acompanham as notícias, ficou nítido que os leitores 

buscam mais o recurso da fotografia. Das 40 notícias definidas na tabela, apenas na notícia 

número 2: Cães presos em pátio latem sem parar e perturbam vizinhos no bairro Menino 

Deus foi gravado um vídeo dos cachorros latindo e perturbando a vizinhança. Nas notícias 33: 

Rodovias e seus buracos e número 34: Estrada RS-350, em Dom Feliciano/Encruzilhada do 

Sul, que são referentes a buracos nas estradas, nenhuma fotografia e nenhum vídeo foram 

enviados. Nas demais notícias, no mínimo uma foto estava inserida junto ao material textual. 
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 Sobre a interação entre os leitores, notou-se que das 40 notícias, nenhuma recebeu 

comentários.  

 

7) Observações 

 

  Na última categoria da tabela, criamos um espaço para que peculiaridades que não se 

encaixassem nos outros itens fossem relatadas. As observações mais frequentes foram a 

respeito das fotografias. Quando a notícia nos levava a crer que o leitor realmente esteve no 

local, acrescentávamos na tabela: Esteve no local. Esse foi o aspecto mais tratado nas 

observações, pois as notícias selecionadas mostraram que na maioria dos casos o leitor esteve 

no local e fotografou o fato.  

 Em algumas notícias, como a número 8: Santa Casa fecha as portas em Livramento, 

que tratava do fechamento da Santa Casa em Livramento, e a notícias número 27: Belezas 

Naturais da Lagoa Mirim, que falava sobre as belezas naturais do local, não era possível 

identificar se o leitor realmente esteve no local. Nas notícias número 33: Rodovias e seus 

buracos e número 34: Estrada RS-350, em Dom Feliciano/Encruzilhada do Sul, que tratam de 

buracos nas estradas, os leitores não enviaram nenhum material visual, logo não se pode saber 

se eles realmente estiveram no local. Na notícia número 2: Cães presos em pátio latem sem 

parar e perturbam vizinhos no bairro menino Deus, que relata cães que perturbam a 

vizinhança, e na notícia 32: Zé Buracão em Tupanciretã, que mostra o boneco Zé Buraco na 

cidade, o nome do leitor vinha acompanhado de Equipe Zh.com. Conforme Barbara Nickel, 

isso ocorre quando o leitor pede para que sua matéria seja cadastrada na ferramenta que 

gerencia os materiais recebidos.  

 Nas notícias número 11: Obra mal feita em calçada da Benjamin Constant, número 

14: Buracos da RS-223 continuam os mesmos, número 15: Asfalto nos buracos, e número 24: 

Buracos nas estradas do Litoral, que tratam de buracos nas estradas, a seção abriu espaço 

para que uma fonte oficial pudesse opinar a respeito da denúncia. Fato que não ocorreu nas 

notícias 33: Rodovias e seus buracos e número 34: Estrada RS-350, em Dom 

Feliciano/Encruzilhada do Sul, possivelmente porque as duas não possuíam fotografias. 

Porém, na notícia 16: Crateras na RS/324, que tratava de crateras em uma estrada estadual, 

não foi aberto espaço para a manifestação de uma fonte oficial, apesar de constar uma 

fotografia além do material escrito. Segundo a editora, esse fato é isolado, ou seja, pode tanto 

ter sido uma falha da equipe, ou algum órgão oficial já se manifestou a respeito da denúncia e 

nada foi noticiado na seção ou a notícias possuía um viés mais crítico e menos de denúncia. 
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 São questões atípicas, pois uma vez que um leitor envia um material que tenha provas 

que algo está errado, as fontes que devem se manifestar a respeito disso recebem espaço na 

seção.  

 

5.2 Reflexões acerca das práticas colaborativas na seção leitor-repórter 

 

 Após a sistematização das 40 matérias selecionadas na seção em uma tabela, onde 

cada aspecto que julgamos pertinente foi separado em sete itens, refletiremos sobre a relação 

entre os aspectos teóricos apresentados neste trabalho e a seção leitor-repórter.  

No momento em que a análise foi finalizada e passamos para esta etapa de reflexão 

acerca da ferramenta colaborativa, notamos que um dos conceitos apresentados no capítulo 

teórico desta pesquisa poderia ser debatido novamente. Segundo Primo (2006), o 

webjornalismo participativo é definido como práticas desenvolvidas em seções ou na 

totalidade de um periódico noticioso na Web, onde a fronteira entre produção e leitura de 

notícias não pode ser claramente demarcada ou não existe. Contrariando este pensamento do 

autor, especificamente no caso da seção leitor-repórter, acreditamos que as “fronteiras entre 

produção e leitura de notícia” são mantidas de maneira clara. Há limites para a participação 

do leitor e uma relação assimétrica dos editores e repórteres como mediadores do conteúdo 

publicado. 

Ao questionar a editora de zerohora.com sobre sua opinião acerca das práticas 

colaborativas no jornalismo e no site, percebemos que Barbara Nickel visivelmente aprova a 

iniciativa, como consta no trecho da entrevista com a editora: “Existem muitas formas do 

leitor participar no site. (...) Por um lado é isso, e por outro lado são as histórias que 

acontecem que a gente não saberia”. Porém, a editora acredita que é indispensável a 

intervenção de um profissional da área nas práticas colaborativas, se tratando de publicações 

em um site de notícias:  

 

Dentro da Zero Hora, tu tens que pensar no que as outras pessoas acham. Se 

tem mediação, o cidadão não está sendo o repórter, eles só estão mandando e a Zero 

Hora está aproveitando aquelas notícias. Tu tens que pensar em quem lê aquela 

notícia, se tu vais ler uma notícia que está na Zero Hora, por mais que seja na seção 

leitor-repórter, tu esperas que tenha uma credibilidade, tu confias naquilo que está 

ali, Então tu esperas, como o leitor espera, que aquilo ali tenha sido checado, 

confirmado. Para se fazer isso num veículo como a Zero Hora que tem uma 

história, que tem uma marca, é muito importante que tenha essa mediação de passar 

pelo profissional que sabe, porque às vezes as pessoas não fazem por mal de chegar 

e dizer que teve uma pessoa ferida quando na verdade tinham duas. (Entrevista 

NICKEL, 2009)   
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 Seguindo o pensamento da editora do site zerohora.com, que pode nos aproximar mais 

do campo prático acerca das teorias de jornalismo colaborativo, acreditamos que o primeiro 

aspecto para diferenciar os conceitos que estão surgindo para identificar a prática jornalística 

colaborativa, cidadã ou outras, é definir através de que ferramenta é desenvolvida. No caso da 

seção leitor-repórter, que estabelece um sistema de colaboração limitado, ou seja, o leitor 

envia uma matéria, espera que ela seja analisada e depois a matéria é postada no site, as 

fronteiras entre o site e o usuário estão plenamente definidas. Nesse sentido, acreditamos que 

o conceito proposto por Primo acerca do jornalismo colaborativo contribui para as reflexões 

da pesquisa, mas precisa ser repensado em alguns aspectos, pois não podemos falar do fim das 

fronteiras entre produção e leitura, mas de uma aproximação entre as duas instâncias – pelo 

menos no caso da seção leitor-repórter.  

Durante a pesquisa, descobrimos somente um caso de atuação efetiva do leitor na 

produção da notícia, com a quebra do distanciamento entre os profissionais da Zero Hora e 

seus leitores. A editora Barbara Nickel relatou um episódio que pode ser considerado peculiar 

na relação entre os profissionais do site e o leitor: “Vagner Guimarães, que sempre participa, 

manda foto, já veio aqui e nos conheceu. Ele tem rádio e monitora a polícia, fica 

acompanhando os bombeiros. É o hobby dele isso. Se ele fica sabendo de um acidente, ele vai 

lá e filma e inclusive o próprio treinamento dos polícias e dos médicos”.  

Notamos que entre os participantes da seção, apenas um conseguiu estabelecer um 

vínculo de credibilidade com o site: “Sim, a gente confia no que ele nos manda. Talvez ele 

seja o mais emblemático. Tem mais uns dois ou três leitores que também são assim”, explica 

a editora. A exceção destes casos existe uma posição do veículo em relação às contribuições: 

podem ser inseridas nas rotinas produtivas do jornalismo, porém, o leitor nunca é o repórter, 

apenas oferece um material para que o site se aproprie dele e, assim, construa o material 

jornalístico.  

 O site do jornal Zero Hora abre espaços de participação para o leitor porque em sua 

história, assim como na maioria dos jornais do Brasil, o leitor sempre teve uma parcela de 

participação nos veículos jornalísticos. Por mais que essa parcela seja mínina, como um 

comentário sobre uma matéria no site, é de interesse do veículo que o leitor tenha seu espaço 

de participação, pois isso aproxima, mesmo de maneira limitada, o site e o usuário e, 

obviamente, ajuda no processo de criação de vínculos com o veículo e, até mesmo, venda do 

material. Porém, o site tem sua postura bem definida a respeito da participação do leitor: 

existem os canais colaborativos que ficam a disposição dos usuários, porém a relação que 

existe entre o profissional e o usuário está restrita ao material que ele envia.  
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 Outro aspecto que logo surgiu no momento da análise foi a respeito dos níveis de 

interação entre os leitores. No quesito comentários, única possibilidade que a seção apresenta 

para que os leitores troquem opiniões sobre as matérias, nenhuma manifestação ocorreu. Essa 

questão reflete um panorama geral da internet. Para mostramos que não é só na seção leitor-

repórter que o nível de comentários é baixo ou nulo, usaremos o exemplo do blog
14

 de Paulo 

Sant‟Ana, jornalista de Zero Hora e reconhecido no Estado do Rio Grande do Sul. Das quinze 

notícias mais recentes postadas por Sant‟Ana (recentes no momento em que realizávamos 

essa análise, de 17 a 31 de outubro), oito não ultrapassam a marca de vinte comentários, 

número que pode ser considerado baixo, levando em conta a porcentagem de leitores e o 

reconhecimento que o jornalista tem em todo o Rio Grande do Sul.  

É uma tendência da internet, independentemente de veículos de jornalismo ou blogs, o 

baixo número de comentários. Acreditamos que isso não reflita no número de leitores, apenas 

achamos que muitos leem, mas não se motivam a comentar a matérias. Das quinze 

publicações do blog, as duas que mais receberam participações foram as que tratavam do 

último jogo entre Grêmio contra Internacional, válido pelo campeonato brasileiro. O post em 

que Sant‟Ana comenta a péssima atuação que o Grêmio, seu time do coração,  teve no jogo, 

recebeu 248 comentários. Já o segundo post que trata de um penalty não marcado em favor do 

Grêmio recebeu 355 comentários. 

 Como já ressaltamos anteriormente, não temos intenção de analisar a construção 

textual das notícias, pois para isso precisaria ser feita uma análise de enfoque exclusivo na 

maneira como os leitores constroem suas matérias. Porém, mesmo levando em consideração 

que a maioria dos leitores possivelmente não tenha conhecimento dos procedimentos de 

elaboração de uma notícia, como a técnica do lead, valores e teorias do jornalismo, nota-se 

que na maior parte das matérias selecionadas para compor a análise, as informações 

necessárias para que se entenda o fato noticiado aparecem.  

 Outro fator que chama a atenção é que os leitores parecem compreender que certos 

acontecimentos podem ser caracterizados como notícias. Desconsiderando as nove matérias 

relacionadas a vias esburacadas nas estradas do Rio Grande do Sul, pois estas foram pautadas 

pela seção na chamada da capa participe e, eventualmente, nas próprias matérias do leitor-

repórter, nota-se que a maioria das postagens refere algum fato que poderia ser encaixado em 

uma editoria do site. Por exemplo, na matéria número 7: Parada gay em Pelotas, o leitor 

                                                 
14

http://www.clicrbs.com.br/blog/jsp/default.jsp?uf=1&local=1&source=DYNAMIC,blog.BlogDataServer,getBl

og&pg=1&template=3948.dwt&tp=&section=Blogs&blog=220&tipo=1&coldir=1&topo=3951.dwt 

 

http://www.clicrbs.com.br/blog/jsp/default.jsp?uf=1&local=1&source=DYNAMIC,blog.BlogDataServer,getBlog&pg=1&template=3948.dwt&tp=&section=Blogs&blog=220&tipo=1&coldir=1&topo=3951.dwt
http://www.clicrbs.com.br/blog/jsp/default.jsp?uf=1&local=1&source=DYNAMIC,blog.BlogDataServer,getBlog&pg=1&template=3948.dwt&tp=&section=Blogs&blog=220&tipo=1&coldir=1&topo=3951.dwt
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Samuel Rivero apresentou a edição do festival, os participantes e o local do ocorrido. Como a 

evento já é tradicional na cidade gaúcha, possivelmente o site poderia produzir uma matéria 

sobre a Parada Gay. Temos também o exemplo das seis matérias enviadas sobre o tempo, 

temática que figura todos os dias no site zerohora.com.  

 Sobre os enfoques que os leitores abordam em suas matérias, percebe-se que as 

notícias com viés de denúncia compõem a maior parte do leitor-repórter. Constatamos esse 

fato na análise e confirmamos essa tendência na entrevista com a editora Barbara Nickel. 

Conforme nossa ideia inicial e como apontou a editora de zerohora.com, as pessoas buscam a 

seção leitor-repórter para denunciar algo que esteja acontecendo no local onde vivem.  

 Acreditamos que os leitores-repórteres buscam um canal colaborativo do site de um 

jornal como Zero Hora para tentar legitimar suas denúncias. Ao expor na seção leitor-repórter 

que a rua de sua casa está em condições precárias ou que uma obra realizada pela prefeitura 

de sua cidade apresenta falhas, o leitor vê na ferramenta mais um espaço para que o fato seja 

mostrado. A opção de escolher uma seção colaborativa em um site como zerohora.com pode 

ter a influência do reconhecido que o veículo tem em todo o estado, e pode ser entendida 

também por uma tentativa de inserir o fato de alguma maneira nas rotinas produtivas da 

equipe de jornalistas do site.  

 No momento em que uma denúncia é feita e enviada para o leitor-repórter, pode ser 

que a notícia se torne pauta para uma matéria diária do site. Essa possibilidade existe, por 

mais que seja remota, como nos contou a editora Barbara Nickel na entrevista. Ela lembrou do 

caso de uma notícia enviada por uma leitora de um cavalo que tinha caído em um buraco em 

Porto Alegre. O caso ganhou grande repercussão no leitor-repórter, e seu desfecho foi 

acompanhado pelo site.  

 Outro enfoque que aparece, de maneira menos expressiva, mas que instiga os leitores a 

enviarem notícias é a questão do inusitado, como na matéria número 21: Foto: o nascimento 

de um pássaro, onde o leitor Lucas Sangoi Alves conseguiu fotografar o momento exato que 

um pássaro está nascendo. Esse tipo de matéria foge um pouco das temáticas cotidianas, e é 

por esse motivo que acreditamos que os leitores buscam relatar tais fatos. Essa busca pelo 

inusitado faz parte dos critérios de noticiabilidade usados no jornalismo, pois um dos valores 

notícia mais importantes é a questão do insólito, do imprevisto.  

 Sobre o espaço que a seção abre às fontes oficiais para que elas respondessem às 

denúncias expostas nas matérias número 4: Casal encontra pingüins mortos em quintão, 

número 11: Obra mal feita em calçada da Benjamin Constant, número 15: Asfalto nos 

buracos e número 24: Buracos nas estradas do Litoral, se nota que não existe um interesse 
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das fontes oficias, isto é, Prefeituras, Secretarias Municipais e Estaduais e Câmara de 

Vereadores, em legitimar o fato exposto naquele canal, pois nenhuma denúncia foi 

respondida.   

 Isso é compreensível por parte das fontes oficiais, pois é difícil que uma notícia 

exposta em uma seção colaborativa tenha um efeito legitimador a ponto de que uma resposta 

seja dada a cada denúncia apresentada. Isso se deve, também, ao fato de que as fontes oficiais 

possivelmente não acompanhem e não tenham o interesse de legitimar as denúncias expostas 

no leitor-repórter.    

Na questão da posição do site zerohora.com frente às denúncias expostas nas matérias 

dos leitores, acreditamos que o veículo abra o espaço para a resposta, pois, como constatamos 

ao visitar a redação de Zero Hora, não existe um número de profissionais suficientes que dê 

conta do trabalho de verificação junto às fontes oficias sobre as denúncias feitas nas notícias. 

 Ao abrir o espaço para que a fonte responda à suposta irregularidade, a seção se exime 

da responsabilidade de trabalhar com os dois lados da história e serve apenas como espaço 

para que os dois fatos ocorram: a denúncia feita pelo leitor e a resposta, dada ou não, pela 

fonte oficial. Porém, como percebemos na análise, não existe uma frequência grande de 

respostas.  

Outro fator que possa influenciar a decisão do site de não procurar as fontes oficiais, é 

não legitimar a ferramenta colaborativa como um canal de reclamações públicas. Se a cada 

denúncia exposta em uma matéria a fonte oficial for procurada para se manifestar, a seção 

leitor-repórter acabada ganhando credibilidade e se tornando um canal de exposição de 

problemas públicos. Não que essa não seja a proposta da seção, porém, acreditamos que o site 

tem o intuito de abrir o espaço para que os leitores exponham os fatos, mas não tem o 

compromisso de correr atrás do problema exposto, por isso abre espaços para resposta.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Esta pesquisa buscou analisar e refletir sobre as formas de desenvolvimento do 

jornalismo participativo na web através de um apanhado geral teórico e da análise de um 

objeto de estudo específico. A partir de nosso trabalho, entendemos melhor essa nova 

tendência da participação cada vez mais ativa do chamado leitor comum no jornalismo na 

web.  

 Por meio da pesquisa, consideramos que os diferentes conceitos que estão sendo 

usados para definir as práticas colaborativas no jornalismo podem ser utilizados sem que haja 

confusão de ideias, mas propomos, para evitar confusão entre as experiências que 

denominam, que conceitos diferentes trabalhem com práticas muito semelhantes.  

 Usemos o exemplo do jornalismo cidadão e do jornalismo colaborativo. Ambos 

trabalham com a filosofia dos cidadãos comuns, termo que foi empregado no decorrer da 

pesquisa para identificar pessoas que não são jornalistas profissionais, inseridos de alguma 

maneira nas práticas jornalísticas de sites de veículos de notícias. Pelo que propusemos na 

pesquisa, a principal diferença é que, no jornalismo cidadão, o leitor tem total autonomia do 

que é desenvolvido, ou seja, no momento em que um usuário cria um blog, embora nem todo 

blog seja jornalístico, e passa a produzir matérias sobre variados assuntos, esse usuário é o 

produtor, editor e finalizador do material. Esse tipo de produção, que na verdade por muitos 

autores ainda não é considerado como categoria jornalística, é denominado cidadão.  

 Ainda se tratando de jornalismo cidadão, usemos um exemplo para destacar um ponto 

trabalhado por diversos autores sobre essa prática: as notícias são consideradas de viés 

cidadão no momento em que não são fúteis, desnecessárias e agregam informação a partir da 

participação dos diferentes sujeitos que se inserem no processo. Para isso, é citado o exemplo 

dos atentados de 11 de setembro nos EUA, onde dois aviões, dominados por terroristas, 

colidiram com as torres do World Trade Center. Além da grande cobertura jornalística que foi 

desenvolvida, os cidadãos comuns também contribuíram para a disseminação de mais 

informações e registros visuais, graças às ferramentas disponíveis na internet.   

 Já o conceito de jornalismo colaborativo trabalha mais com a participação de leitores 

nas seções de sites de veículos de notícias. Como já debatemos anteriormente, no momento 

em que um leitor envia uma matéria para um veículo, como o site do jornal Zero Hora, ele 

deixa de ser o proprietário daquele conteúdo, isto é, o material enviado vai estar exposto na 

seção colaborativa, porém, se desse material surgir uma nova questão, não será o leitor que 

vai elaborador a nova notícia, e sim o jornalista do veículo.  
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  Independentemente de cada definição e especialidade de jornalismos na web, o 

cenário que se apresenta é a inserção de pessoas das mais diversas profissões nas práticas 

jornalísticas. O que vem fomentando este debate é a inversão de papéis, isto é, até que ponto o 

leitor do site pode ser o produtor do material publicado. Essa discussão está apenas no estágio 

inicial.   

Nosso objetivo na pesquisa não era discutir de maneira definitiva quais os reflexos 

desse novo cenário no jornalismo na web. Buscamos, ao trazer como objeto de pesquisa a 

seção leitor-repórter do site zerohora.com, expor um exemplo de como os sites de veículos de 

notícias estão trabalhando com a questão das seções colaborativas e também debater sobre a 

relação de interatividade entre leitor e site.   

A respeito das práticas colaborativas que foram tratadas durante toda a pesquisa, 

acreditamos que elas não se caracterizam como práticas efetivamente jornalísticas, pois, 

apesar da liberdade que a internet proporciona a qualquer pessoa desenvolver matérias de 

diversos assuntos, só jornalistas com uma formação especial e seguindo critérios, técnicas e 

um conjunto de preceitos éticos, têm, ou possivelmente tenham, maior autoridade e 

credibilidade para produzir notícias que são oferecidas em grande escala. Se um usuário que 

não é jornalista e nem é vinculado a uma empresa de comunicação cria um blog e começa a 

produzir matérias nos moldes profissionais do jornalismo, isto é, ouvir os dois lados da 

história, entrevistar fontes oficiais e sempre buscar ser imparcial ao fato, ele pode até ser 

reconhecido como um cidadão que produz um material de qualidade, porém, não quer dizer 

que ele seja jornalista, pois o que legitima a profissão é o exercício da mesma e a formação do 

profissional para desenvolver a atividade.  

 Acreditamos que uns dos pontos positivos da pesquisa em relação ao objeto de estudo 

foi o contraponto entre o referencial teórico e a prática das questões envolvendo o leitor-

repórter. Após apresentarmos um panorama geral de autores, estivemos na redação do jornal 

Zero Hora, o que nos permitiu observar de que modo as questões teóricas poderiam ser 

confrontadas com as práticas. 

 Recentemente Zero Hora nomeou Barbara Nickel como editora de mídias sociais, 

função que vai monitorar as redes como you tube, orkut e twitter e já foi criada em jornais 

como o New York Times, BBC e o Estadão. Essa iniciativa é mais um fato que pode 

comprovar o interesse dos veículos de notícias, no caso da pesquisa, Zero Hora, nas questões 

da participação do leitor e fomentar cada vez mais essa discussão.  

 Entendemos que existem profissionais na área do jornalismo que já estão procurando 

se inteirar e valorizar as práticas colaborativas na web. No momento em que um jornal como 
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Zero Hora mescla a redação impressa com a digital, parece existir uma consciência por parte 

do veículo de que não se pode deixar para trás as tendências atuais, e sim, se inserir nelas 

dentro dos moldes possíveis.  

 Outra questão que aos poucos vai surgindo como debate é a pré-disposição do 

jornalista profissional em aceitar e aproveitar tais práticas para seu benefício e para a 

qualificação do produto que é oferecido como resultado do trabalho do jornalista e da 

participação do leitor. Mesmo que alguns profissionais da área não aceitem as práticas 

colaborativas inseridas nas rotinas jornalísticas, não se pode negar que elas surgem como 

alternativa para que os jornalistas tenham maior conhecimento de fatos e interajam de maneira 

mais direta com o leitor. Cabe ao profissional entender, refletir e julgar se é relevante aceitar o 

novo modelo do webjornalismo ou seguir com suas convicções iniciais a respeito da inserção 

da internet na sua profissão.  

 Por fim, acreditamos que nossa pesquisa contribui de alguma maneira nos estudos 

sobre as práticas colaborativas na web, pois, no Brasil, esse tópico começa a ser mais 

explorado. Esperamos que novas pesquisas sejam desenvolvidas no esforço de melhor 

entendermos sobre o papel da internet como pólo de discussão e de produção do jornalismo 

participativo.  
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ANEXO A – LINKS DAS TABELAS 

 

 LINKS 

1) http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?uf=1&local=1&section=Leitor-

Repórter&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero+Hora/Leitor-Reporter/43298  

2) http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?uf=1&local=1&section=Leitor-

Repórter&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero+Hora/Leitor-Reporter/43277  

3) http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?uf=1&local=1&section=Leitor-

Repórter&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero+Hora/Leitor-Reporter/43246  

4) http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero

+Hora/Leitor-Reporter/43265&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode=  

5) http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero

+Hora/Leitor-Reporter/43223&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode=  

6) http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero

+Hora/Leitor-Reporter/43008&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode=  

7) http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero

+Hora/Leitor-Reporter/43066&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode=  

8) http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero

+Hora/Leitor-Reporter/43021&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode=  

9) http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero

+Hora/Leitor-Reporter/43112&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode=  

10) http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero

+Hora/Leitor-Reporter/43063&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode=  

11) http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero

+Hora/Leitor-Reporter/43115&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode=  

12) http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero

+Hora/Leitor-Reporter/42990&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode=  

13) http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero

+Hora/Leitor-Reporter/42946&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode=  

14) http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero

+Hora/Leitor-Reporter/42921&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode=  

15) http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero

+Hora/Leitor-Reporter/42929&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode=  

16) http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero

+Hora/Leitor-Reporter/42914&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode=  

17) http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero

+Hora/Leitor-Reporter/42898&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode=  

18) http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero

+Hora/Leitor-Reporter/42845&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode=  

19) http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero

+Hora/Leitor-Reporter/42836&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode=  

20) http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero

+Hora/Leitor-Reporter/42844&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode=  

21) http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?uf=1&local=1&section=Leitor-

Repórter&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero+Hora/Leitor-Reporter/42826  

22) http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero

+Hora/Leitor-Reporter/42820&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode=  

23) http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero

http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero+Hora/Leitor-Reporter/43298
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero+Hora/Leitor-Reporter/43298
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero+Hora/Leitor-Reporter/43277
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero+Hora/Leitor-Reporter/43277
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero+Hora/Leitor-Reporter/43246
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero+Hora/Leitor-Reporter/43246
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero+Hora/Leitor-Reporter/43265&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero+Hora/Leitor-Reporter/43265&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero+Hora/Leitor-Reporter/43223&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero+Hora/Leitor-Reporter/43223&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero+Hora/Leitor-Reporter/43008&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero+Hora/Leitor-Reporter/43008&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero+Hora/Leitor-Reporter/43066&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero+Hora/Leitor-Reporter/43066&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero+Hora/Leitor-Reporter/43021&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero+Hora/Leitor-Reporter/43021&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero+Hora/Leitor-Reporter/43112&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero+Hora/Leitor-Reporter/43112&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero+Hora/Leitor-Reporter/43063&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero+Hora/Leitor-Reporter/43063&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero+Hora/Leitor-Reporter/43115&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero+Hora/Leitor-Reporter/43115&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero+Hora/Leitor-Reporter/42990&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero+Hora/Leitor-Reporter/42990&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero+Hora/Leitor-Reporter/42946&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero+Hora/Leitor-Reporter/42946&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero+Hora/Leitor-Reporter/42921&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero+Hora/Leitor-Reporter/42921&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero+Hora/Leitor-Reporter/42929&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero+Hora/Leitor-Reporter/42929&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero+Hora/Leitor-Reporter/42914&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero+Hora/Leitor-Reporter/42914&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero+Hora/Leitor-Reporter/42898&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero+Hora/Leitor-Reporter/42898&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero+Hora/Leitor-Reporter/42845&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero+Hora/Leitor-Reporter/42845&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero+Hora/Leitor-Reporter/42836&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero+Hora/Leitor-Reporter/42836&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero+Hora/Leitor-Reporter/42844&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero+Hora/Leitor-Reporter/42844&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero+Hora/Leitor-Reporter/42826
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero+Hora/Leitor-Reporter/42826
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero+Hora/Leitor-Reporter/42820&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero+Hora/Leitor-Reporter/42820&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero+Hora/Leitor-Reporter/42744&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode


 62 

+Hora/Leitor-Reporter/42744&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode=  

24) http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero

+Hora/Leitor-Reporter/42744&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode=   

25) http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero

+Hora/Leitor-Reporter/42738&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode=  

26) http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero

+Hora/Leitor-Reporter/42707&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode=   

27) http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero

+Hora/Leitor-Reporter/42670&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode=  

28) http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero

+Hora/Leitor-Reporter/42655&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode=  

29) http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero

+Hora/Leitor-Reporter/42606&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode=  

30) http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero

+Hora/Leitor-Reporter/42605&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode=  

31) http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero

+Hora/Leitor-Reporter/42593&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode=  

32) http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero

+Hora/Leitor-Reporter/42587&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode=  

33) http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero

+Hora/Leitor-Reporter/42567&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode=  

34) http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero

+Hora/Leitor-Reporter/42565&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode=  

35) http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero

+Hora/Leitor-Reporter/42499&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode=  

36) http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero

+Hora/Leitor-Reporter/42474&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode=  

37) http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero

+Hora/Leitor-Reporter/42468&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode=  

38) http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero

+Hora/Leitor-Reporter/42458&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode=  

39) http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero

+Hora/Leitor-Reporter/42416&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode=  

40) http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero

+Hora/Leitor-Reporter/42354&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode=  
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http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero+Hora/Leitor-Reporter/42707&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero+Hora/Leitor-Reporter/42707&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero+Hora/Leitor-Reporter/42670&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero+Hora/Leitor-Reporter/42670&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero+Hora/Leitor-Reporter/42655&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero+Hora/Leitor-Reporter/42655&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero+Hora/Leitor-Reporter/42606&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero+Hora/Leitor-Reporter/42606&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero+Hora/Leitor-Reporter/42605&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero+Hora/Leitor-Reporter/42605&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero+Hora/Leitor-Reporter/42593&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero+Hora/Leitor-Reporter/42593&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero+Hora/Leitor-Reporter/42587&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero+Hora/Leitor-Reporter/42587&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero+Hora/Leitor-Reporter/42567&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero+Hora/Leitor-Reporter/42567&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero+Hora/Leitor-Reporter/42565&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero+Hora/Leitor-Reporter/42565&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero+Hora/Leitor-Reporter/42499&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero+Hora/Leitor-Reporter/42499&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero+Hora/Leitor-Reporter/42474&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero+Hora/Leitor-Reporter/42474&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero+Hora/Leitor-Reporter/42468&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero+Hora/Leitor-Reporter/42468&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero+Hora/Leitor-Reporter/42458&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero+Hora/Leitor-Reporter/42458&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero+Hora/Leitor-Reporter/42416&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero+Hora/Leitor-Reporter/42416&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero+Hora/Leitor-Reporter/42354&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/home.jsp?&secao=detalhe&localizador=Zero+Hora/Zero+Hora/Leitor-Reporter/42354&uf=1&local=1&section=Leitor-Repórter&mode
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ANEXO B – ROTEIRO DE PERGUNTAS DA ENTREVISTA REALIZADA COM A 

EDITORA BARBARA NICKEL 

 

Perguntas referentes ao site ZH.com 

- Quando surgiu o site? 

- Quem foram os precursores da ideia? 

- Quais foram os motivos que ocasionaram a origem do site? 

- Como o site funcionava? Quais notícias eram postadas?   

- Como foi o processo de lapidação do portal? 

- Quantas pessoas trabalhavam com o site? E hoje? 

- Como funcionam as rotinas produtivas? Panorama de como era e como é hoje.  

- Quais são as principais formas de participação do leitor no site? 

 

Perguntas específicas referentes à seção leitor-repórter. 

- Quando o portal decidiu abrir espaço para os leitores interagirem com o ZH.com? 

- Quais são as seções interativas e as formas de participação no site? 

- Como surgiu a ideia da seção leitor-repórter? 

- Quando ela foi inserida no site?  

- Por que possibilitar que o leitor participe? 

- Por que leitor-repórter? 

- Quais os temas mais enviados pelos leitores? 

- Em uma pesquisa inicial, notei que os assuntos mais frequentes são as questões locais, na 

minha rua, no meu bairro. Estes seriam os temas mais recorrentes? Por que tu achas que isso 

acontece? 

- Qual a média de notícias enviadas por dia?  

- As informação são conferidas? 

- As matérias são editadas? 

- Quais os critérios de edição/seleção? 

- Qual a rotina de trabalho?  

- Quantos editores trabalham com a seção? 

- Qual a tua opinião sobre o leitor interagir com um veículo de comunicação de web? 

- O que tu pensas sobre a questão do jornalismo colaborativo? 

- Já houve casos em que o leitor-repórter pautou o site ou o jornal? Em que situações? Como 

aconteceu? 

- Já ocorreu da seção publicar informações que não se confirmaram ou erros? 

- Qual a responsabilidade da zerohora.com no que é publicado? 

- Quais notícias postadas pelos leitores tiveram mais repercussão? 

- Há uma resposta quanto ao número de acessos à seção? Quais são os temas que mais 

despertam atenção ou possuem mais comentários? 

- Existe alguma possibilidade da seção se ampliar? 

 


