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Resumo 

 

A internet alterou significativamente o panorama do jornalismo, fomentando o 

surgimento de novas linguagens jornalísticas e gerando uma dinâmica que incentiva a 

participação dos leitores. Nas novas linguagens do ciberjornalismo, surgiram várias 

modalidades multimédia, que se autonomizaram enquanto género jornalístico. Este 

conteúdo multimédia do jornalismo tornou-se uma das principais características do 

ciberjornalismo atual, juntamente com a colaboração ativa do público no processo de 

produção jornalística. Entre as múltiplas formas de participação das audiências, encontra-

se o processo de crowdsourcing, uma das tendências crescentes do jornalismo 

participativo. Este trabalho, baseado no estágio curricular na redação do Porto do jornal 

Público, visa examinar estes dois traços do ciberjornalismo atual – a multimédia e o 

crowdsourcing – através da análise dos conteúdos multimédia do P3. Assim, através de 

uma amostragem determinada por um período temporal específico, procedeu-se à 

averiguação do formato, da editoria e da origem das publicações multimédia do P3, 

analisando e interpretando depois as conclusões obtidas. 

 

Palavras-chave: Ciberjornalismo, Jornalismo Multimédia, Crowdsourcing, P3 
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Abstract 

 

The internet has significantly altered the panorama of journalism, fostering the 

emergence of new journalistic languages and generating a new dynamic that encourages 

the participation of readers. Among the new languages of cyberjournalism, several 

multimedia modalities arose, which became autonomous as a journalistic genre. This 

multimedia content of journalism has become one of the main features of current cyber 

journalism, along with the active collaboration of the public in the process of journalistic 

production. Among the different forms of audience participation is the crowdsourcing 

process, one of the growing trends in participatory journalism. This work, based on the 

curriculum internship in Público newspaper, aims to examine these two traits of current 

cyberjournalism - multimedia and crowdsourcing - by analyzing the multimedia content 

of P3. Thus, through a sampling determined for a specific time period, the multimedia 

content was analyzed in terms of its format, section and origin, and then interpreted the 

conclusions obtained. 

 

Keywords: Ciberjournalism, Multimedia Journalism, Crowdsourcing, P3 
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Introdução 

 

O advento da internet implicou transfigurações profundas na época contemporânea. 

Consequência da era digital e inserido no fenómeno da globalização, a internet teve um 

impacto direto em todas as áreas da sociedade, alterando paradigmas, dogmas e hábitos, 

e revolucionando as formas de distribuição e de consumo de informação.  

Tais mudanças causaram profundas mutuações no jornalismo, que se viu desafiado 

pelo desenvolvimento da web. O ciberjornalismo nascia, assim, numa lógica 

experimental e numa tentativa de adaptação dos jornais à crescente difusão da internet.  

O jornalismo online representava um novo espaço de produção, onde os formatos 

eram potencialmente incomensuráveis e onde se extinguiam as clássicas restrições 

temporárias e espaciais dos meios analógicos. Este novo espaço transformou-se num 

espaço de convergência entre todas as formas de produção de informação e onde os 

formatos anteriormente separados pelos respetivos meios (texto, som, imagem) fluem 

todos para a web. Estas mudanças fomentaram o surgimento de novas linguagens 

jornalísticas, assentes num modelo multimédia enquanto característica da internet.  

Mas o jornalismo sofreu influência não só das novas ferramentas do meio, como 

também do seu ambiente. A internet, enquanto espaço acessível a todos e que incentiva a 

participação coletiva, protagonizou mudanças na produção jornalística. Inseridos no 

contexto da Web 2.0 (O’Riley, 2006) e enquadrados numa lógica de cultura participativa 

(Jenkins, 2006) que procura potencializar a inteligência coletiva (Lévy, 1997), os leitores 

passaram a contribuir de várias formas para a produção jornalística, seguindo um registo 

de colaboração numa escala nunca precedida.  

O jornalismo participativo tornou-se para os jornalistas uma nova forma de produzir 

conteúdo, mas extrapolou os jornais e autonomizou-se, através de fóruns e de redes 

sociais, onde cidadãos comuns chamam a si a tarefa de realizar a atividades outrora 

exclusivas do jornalismo. Entre os formatos de jornalismo participativo, emergiu o 
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crowdsourcing – um processo utilizado por vários setores da sociedade que convida a 

audiência a colaborar na resolução de tarefas específicas.  

O jornalismo de crowdsourcing tem sido assim uma das tendências crescentes nos 

últimos anos, tendo sido aplicado por vários órgãos de comunicação social pelo mundo, 

numa altura em que o modelo de negócio dos jornais atravessa uma crise financeira 

delicada. Enquanto uns olham para este novo processo como uma forma inovadora de 

fomentar a interação entre leitores e jornalistas e de melhorar o material jornalístico, 

outros acreditam que desvirtua a essência do jornalismo, sendo apenas uma forma dos 

jornais adquirirem mão-de-obra gratuita. 

No âmbito do estágio curricular enquadrado no mestrado em Ciências da 

Comunicação da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, realizado na redação do 

Porto do jornal Público, o jornalismo de crowdsourcing e o jornalismo multimédia foram 

duas áreas abordadas, sobretudo devido à colaboração com o P3 (um subsite do Público). 

Assim, o presente relatório de estágio pretende não só relatar a experiência do 

estágio realizado, como providenciar uma análise ao conteúdo multimédia do P3, 

indagando os fenómenos de crowdsourcing presentes neste tipo de conteúdos. Este 

trabalho encontra-se, então, organizado em cinco capítulos, sendo o primeiro destinado à 

experiência do estágio, que originou o estudo de caso presente nos restantes capítulos. 

O primeiro capítulo apresenta o resumo do estágio realizado no Público e no P3, 

descrevendo os trabalhos realizados, apresentando dados quantitativos sobre estes, e 

refletindo sobre a experiência e os contributos dados para a formação profissional. O 

segundo capítulo apresenta o estudo de caso que será trabalhado ao longo deste estudo e 

que teve o seu tema motivado pela experiência do estágio.  

O terceiro e quarto capítulo estabelecem a contextualização teórica. O terceiro foca 

o jornalismo na era digital, dissecando as características do jornalismo online, o processo 

de convergência jornalística e analisando o conteúdo multimédia no jornalismo, com 

especial destaque para os vídeos e fotogalerias por serem os formatos mais trabalhados 

durante o estágio. O quarto capítulo aborda a participação do público no processo 

jornalístico, apresentado primeiro o contexto do ambiente da internet (Web 2.0), para 
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depois proceder à compreensão do conceito de jornalismo participativo e às diferentes 

formas de participação que este permite. Ainda neste capítulo, analisa-se o fenómeno de 

crowdsourcing e a sua aplicação ao jornalismo. Este quarto capítulo termina com um 

tópico destinado à reflexão da função do jornalista na sociedade atual, que fruto das 

mudanças expressas em todos os tópicos anteriores, pode estar a caminhar da tarefa 

clássica de gatekeeper para uma nova postura enquanto gatewatching.  

O quinto capítulo apresenta a metodologia escolhida para analisar o conteúdo 

multimédia do P3, enunciado a pergunta de partida e hipóteses e as categorias nas quais 

os dados vão estar organizados.  

O sexto capítulo explanará os dados recolhidos, analisando as informações 

resultantes da investigação. Em seguida apresentar-se-á a conclusão sobre este trabalho, 

que procurará aprofundar os resultados obtidos, atribuindo-os uma interpretação e 

respondendo à pergunta de partida efetuada anteriormente.  

Em suma, este relatório de estágio está organizado em duas partes. A primeira 

procura relatar a experiência do estágio realizado no Público. A segunda parte assenta no 

estudo de caso, apresentando primeiro a contextualização teórica e debruçando-se depois 

nos conteúdos multimédia publicados no P3 durante o período de realização do estágio 

(de 10 de setembro a 11 de dezembro). Procura-se, assim, não só refletir sobre a 

experiência do estágio, como também especificar o tipo de conteúdo multimédia do P3, 

através do seu formato, da sua editoria e da sua origem, utilizando o método de estudo de 

caso. 
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Capítulo 1. O Estágio 

 

O estágio realizado na redação do Porto do jornal Público, inserido no plano 

curricular do mestrado em Ciências da Comunicação da Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto, teve a duração de três meses e um dia (de 10 de setembro a 11 de 

dezembro). A escolha deste órgão de comunicação social para a realização do estágio 

deveu-se à sua importância no panorama jornalístico português enquanto título de 

jornalismo de referência e por, a título pessoal, considerar o jornal como um farol de boas 

práticas jornalísticas.  

O jornal Público foi fundado em 1989, tendo tido como primeiro diretor Vicente 

Jorge Silva. Desde daí até hoje, o título sempre foi pertença do grupo económico SONAE. 

No período de realização do estágio, a direção editorial era composta pelo diretor Manuel 

Carvalho e pelos diretores-adjuntos Amílcar Correia, Ana Sá Lopes, Tiago Luz Pedro e 

David Pontes, sendo este último o responsável pela redação do Porto e o orientador do 

estágio. Ficou definido que o estágio iria decorrer durante os dias úteis, das 10h00 até à 

minha presença já não ser necessária – normalmente por volta das 18h00 às 19h00. Ainda 

assim, o horário era flexível e moldável face às necessidades do trabalho: em alguns casos 

excecionais poderia se estender até mais tarde e ao fim-de-semana, sendo estas situações, 

compensadas (em termos de horários) no dia seguinte. 

Desde o primeiro dia, e também perante a disponibilidade demonstrada, a 

integração na redação não se deu apenas numa editoria ou secção. As colaborações 

acabaram, portanto, por ocorrer em várias áreas do Público, tarefa facilitada pela redação 

ser relativamente pequena em número de jornalistas (quando comparada com outros 

órgãos de comunicação social ou mesmo com a redação do jornal em Lisboa) e por estar 

organizada em espaço aberto. Assim, durante o período de estágio contam-se 68 peças 

inseridas em editorias como “desporto”, “local” “economia” e “ciência” e em secções 

como “fugas” e o “P3”. Dividindo os trabalhos por áreas, contabilizam-se nove 

contribuições para a secção “fugas”, sendo sete notícias e duas reportagens; quatro peças 

para a editoria “desporto”, uma notícia e três reportagens; 53 trabalhos para o P3, 16 

notícias, sete reportagens, sete “breves” (notícias manifestamente mais curtas e sem 
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desenvolvimento) e 23 textos para conteúdos multimédia autónomos. Registe-se ainda a 

contribuição para as editorias “local” e “economia” com uma notícia para cada. Ou seja, 

ao longo do período de estágio, o género jornalístico mais trabalho foi a notícia, com 27 

produções para todas as editorias já referidas. Em seguida, surgem os textos para os 

conteúdos multimédia (fotogalerias ou vídeos) com 23 peças, mas com a particularidade 

desta produção ser apenas destinada para o P3. O terceiro género jornalístico mais 

trabalhado foi a reportagem, com 11 trabalhos, facto que importa destacar, sobretudo 

porque, tratando-se de trabalhos de maior fôlego (o tamanho mínimo era normalmente de 

cinco mil caracteres e algumas reportagens produzidas chegaram a contabilizar mais de 

7 mil caracteres) não são, em termos genéricos, habitualmente confiadas a estagiários 

curriculares. Inclusive, entre as contribuições para a editoria “desporto” (quatro), apenas 

uma não se tratou de uma reportagem, registo a ter em conta quando se trata de uma 

editoria que tradicionalmente se foca predominantemente nos acontecimentos da 

atualidade, sendo que as reportagens produzidas para esta secção procuravam aprofundar 

as histórias das pessoas e dos clubes, oferecendo uma visão alternativa (mais humana e 

menos desportiva) dos acontecimentos. O tipo de conteúdos menos produzidos foram a 

realização de “breves”, o que também pode ser considerado surpreendente, pois tratam-

se de trabalhos de menor importância e que, por isso, são habitualmente atribuídos a 

estagiários – o que não aconteceu neste caso. 

Como se verifica por estes dados, uma maioria significativa das colaborações 

durante esta experiência (77.94%) foi para o P3, um subsite do Público, essencialmente 

vocacionado para uma faixa etária mais jovem, entre os 18 e os 35 anos.  

O P3 nasceu em 2011, fruto de uma parceria entre o Público, a Universidade do 

Porto e o INESC (Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e 

Ciência) “planeado e pensado para uma faixa etária entre os 18 e os 35 anos, para um 

público urbano de jovens pré-universitários, universitários e pós-universitários, mas sem 

excluir fosse quem fosse”, como descreve Amílcar Correia (2018), fundador do projeto.  

Como explica Amanda Ribeiro (entrevista em anexo), o surgimento do P3 procurou 

dar resposta à questão sobre se os jovens estariam desligados dos órgãos de comunicação 

social: “o que nós achávamos era que não, não é tanto os jovens estarem desligados, é 
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mais não estarem representados”. De modo a concretizar esta representação, o P3 

procurou trazer “outros temas” e “novas formas de contar histórias”, “mudar os 

intervenientes e as figuras de opinião”, tendo sempre “uma forte componente 

colaborativa” (Amanda Ribeiro, entrevista em anexo). Na opinião da jornalista é neste 

registo que assenta o carácter inovador do P3: “somos diferentes na forma de contar 

histórias, nos protagonistas e no teor colaborativo. Acho que nenhum site em Portugal 

tem a ligação que nós temos com os leitores” (entrevista em anexo). 

Atualmente, a equipa do P3 conta com cinco elementos (quatro jornalistas fixos e 

a colaboração regular de uma outra jornalista) e, defende Amanda Ribeiro, o P3 passou a 

ser definido mais pelas “causas” que aborda e menos pelo público-alvo. A subeditora do 

site assume que “talvez nos estejamos mais a dirigir a millenials por causa dos temas”, 

mas “mais do que definir o P3 pelo público-alvo, estamos a definir por temas, por nichos 

e por identidades” (entrevista em anexo). 

Estes temas são espelhados na organização do site do P3 que está estruturado 

segundo as seguintes editorias: atualidade, cultura, vícios, causas, megafone e 

multimédia. Esta organização do conteúdo ajuda a perceber as práticas do P3, que se 

enquadram num tipo de jornalismo lifestyle, que apesar de ter géneros ou modos próprios, 

tem sido definido como uma junção de vários elementos jornalísticos (desde notícias 

triviais até jornalismo cultural, jornalismo de moda, jornalismo popular ou food 

journalism), sendo caracterizado pela imprecisão nas fronteiras entre hard e soft-news, 

sobretudo devido à flutuação de temas ou géneros, que em outros contextos surgem como  

hard-news e depois são adaptados para soft-news (From, 2018). Assim, e tendo em conta 

os temas e o público a que se dirige, o P3 aborda áreas como o empreendedorismo 

(sobretudo de jovens), a cultura, a arquitetura, a fotografia, os projetos inovadores e as 

questões fraturantes das gerações mais novas, como a causa LGBT, as questões 

ambientais e climáticas e a proteção dos animais.  

A minha proximidade geracional a estes temas é uma das razões pelas quais 

considero a experiência neste estágio bastante positiva, tendo tido a oportunidade de 

trabalhar temas pelos quais me interesso pessoalmente. Além disso, a abrangência 

temática dos conteúdos do P3 obriga a um trabalho bastante diverso em termos temáticos, 
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que vão desde o foro da política internacional (como a rejeição em referendo do 

casamento homossexual em Taiwan – anexo 1) até à cobertura no terreno de eventos 

(como o I-danha Food Lab, que decorreu durante um fim-de-semana em Monsanto –  

anexo 2) e de outros acontecimentos (como a manifestação dos estudantes à porta da 

reitoria da Universidade do Porto – anexo 3). Pessoalmente, esta experiência também me 

facultou a oportunidade de entrevistar várias personalidades, portuguesas e estrangeiras, 

quer por telefone (como foi o caso de Filipe Carvalho – anexo 4), quer presencialmente 

(como Charles O'Rear – anexo 5).  

Outra das vantagens da experiência no P3 foi a oportunidade de trabalhar com 

conteúdo multimédia. Apesar de não produzir nem fotogalerias nem vídeos, a redação 

dos textos que contextualizam estes conteúdos obriga a um trabalho que deve ser conciso 

e de complementaridade e de não de redundância. Os conteúdos multimédia acabam por 

ser uma parte importante da agenda do P3, enquadrando-se na lógica inovadora e 

interativa que o site procura transmitir. Esta lógica interativa estende-se a todos os 

conteúdos do P3, como revela a obrigatoriedade (em termos informais e não de livro de 

estilo) de incluir hiperligações em todos os textos, por mais curtos que sejam. As 

hiperligações procuram não só redirecionar os leitores para conteúdos do arquivo do 

jornal (seja do P3 ou da casa mãe) e de outros sites, como também – e principalmente – 

para as redes sociais dos atores e intervenientes nas peças.  

Uma outra vantagem do estágio no P3 foi a liberdade de escrita. Se é certo que o 

Público tem um livro de estilo reconhecido e que certas estruturas dos géneros 

jornalísticos têm de ser respeitadas tal como acontece em qualquer outro jornal, também 

é verdade que, principalmente no P3, havia espaço para um estilo de escrita mais livre. 

Assim, em qualquer texto do P3, a abordagem textual procurava ser mais informal e 

fomentar a proximidade com o leitor. Recorde-se, a este propósito, que o P3 é a única 

área do Público que trata as pessoas por tu – literalmente através da utilização da 2ª. 

pessoa do singular em detrimento da 3ª. pessoa. Assim, a criatividade era um objetivo 

patente em todos os textos do P3, manifestando-se através de referências (musicais, 

fílmicas ou a outros acontecimentos), trocadilhos, rimas, metáforas, interpelações diretas 

ao leitor, expressões irónicas e até anedóticas. Saliente-se que esta linguagem mais 
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descontraída tinha como objetivo a interatividade com os leitores (a faixa etária do 

público-alvo preferencial é mais uma vez determinante), não sendo sinónimo de 

leviandade, nem pondo em causa o rigor da informação e dos textos jornalísticos.  

Em suma, seja devido à experiência no P3 ou em outras áreas e editorias, o balanço 

do estágio é extremamente positivo. Tendo sido, ainda para mais, a primeira experiência 

profissional na área, ocorrida logo num órgão de comunicação social unanimemente 

reconhecido em termos de jornalismo de referência e que não tem qualquer pejo em 

atribuir responsabilidades ao estagiário desde o primeiro até ao último dia – como se nota 

no número de peças escritas ao longo deste período.  

Assim sendo, sempre me senti integrado na dinâmica de trabalho da redação, não 

sendo o estatuto de estagiário impedimento para a participação diária na construção do 

jornal. Além do mais, era notória uma preocupação contínua com a minha evolução em 

termos jornalísticos, refletida através de um acompanhamento diário e com a correção 

palavra-a-palavra dos textos, mesmo quando se tratava de detalhes de estilo ou de certas 

imprecisões linguístico-textuais. Estas correções elaboradas pelos diferentes editores (da 

Fugas, do Desporto e do P3) eram habitualmente feitas com a minha presença e foram 

extremamente enriquecedoras, permitindo uma melhor compreensão da estrutura e do 

encadeamento textual de certos géneros jornalísticos, assegurando um aperfeiçoamento 

do texto devido às sugestões para escolher certas expressões e/ou palavras em detrimento 

de outras.  

Devido à maneira como o Público encara a colaboração dos estagiários, o estágio 

foi uma excelente oportunidade para aprimorar as competências profissionais, tendo 

realizado vários géneros jornalísticos (notícias, reportagens, “breves”, textos de 

conteúdos multimédia) em diferentes áreas. Também tive oportunidade de melhorar as 

capacidades de entrevista, tendo em conta que praticamente todos os dias era necessário 

entrevistar alguém, seja por e-mail, por telefone, ou presencialmente.  

Uma outra melhoria sentida deu-se quanto ao rigor da escrita (devido ao 

acompanhamento dos editores já descrito acima), porque, como não tinha experiência 

profissional, existiam em certas ocasiões algumas falhas em questões de estilo jornalístico 

(a redação das horas e da numeração, a utilização de maiúsculas ou minúsculas, a 



 

20 

pontuação, a grafia de cargos políticos e administrativos, o uso de siglas, etc.) – e, para 

isso, o livro de estilo do Público foi um manual norteador.  

Escrever sob pressão foi também parte importante da aprendizagem, tendo em conta 

que a velocidade é uma característica intrínseca ao próprio jornalismo, sobretudo no 

ciberjornalismo – como se verá na parte teórica deste trabalho. Apesar de grande parte do 

estágio ter sido realizado no P3 que não está tão pressionado pelo imediatismo noticioso, 

certo é que a agenda de conteúdos do site tem um planeamento que deve ser cumprido 

dentro de determinados prazos (que podem ser mais ou menos flexíveis). Também a 

minha colaboração com outras editorias me forçou a escrever pressionado de modo a 

cumprir prazos. Exemplo desta situação foi a reportagem feita para o “desporto” do jogo 

SC Salgueiros contra Vila FC (anexo 6), que acabou tarde e obrigou-me a ir rapidamente 

para a redação do jornal de modo a escrever a reportagem antes do fecho da edição em 

papel, tendo sido esta reportagem a última peça a entrar no esquema do jornal impresso. 

Uma outra experiência frutífera foi a oportunidade de trabalhar em conjunto com 

fotojornalistas e vídeo jornalistas. Este trabalho de equipa resultava numa crucial troca de 

ideias e partilha de opiniões, encarando o trabalho jornalístico como um todo que deve 

ser coerente, estando as diferentes modalidades (textuais e visuais) interligadas e 

redirecionadas num sentido que tanto pode ser de complementaridade e/ou de 

aprofundamento. 

Ao longo do estágio também importa frisar que houve a oportunidade de conhecer 

uma significativa variedade de pessoas, tenham sido jornalistas, assessores ou 

intervenientes nas respetivas notícias, como empresários, artistas ou políticos. Tal facto 

não é de descurar tendo em conta que permitiu um enriquecimento da lista de contactos, 

o que, como sabe, é fundamental para a atividade jornalística. Outra parte da 

aprendizagem no estágio foram as formas de chegar até às fontes de informação, muitas 

vezes através de terceiros e exigindo um processo de paciência e de persistência e onde 

as redes sociais (enquanto espaços indispensáveis para a comunicação) se podem tornar 

numa ferramenta importante para estabelecer contacto com fontes de informação.  

Por último, referir que o processo de aprendizagem foi facilitado e fomentando pelo 

ambiente de camaradagem e de cooperação reinante na redação. Em qualquer 
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circunstância e com qualquer editor ou jornalista, existia abertura para propor notícias, 

sugerir temas e debater ideias, o que procurei aproveitar recomendando notícias e 

reportagens e colocando dúvidas acerca da redação jornalística e do modo de 

funcionamento do jornal. O trabalho era facilitado pela colaboração mútua e pelo trabalho 

em equipa, que permitiu que antes de escrever sobre um determinado assunto me 

informasse ou tirasse dúvidas com jornalistas experientes nas áreas sobre as quais me iria 

debruçar. Esta relação era mútua, pois, sendo eu de origem açoriana (e não existindo 

nenhum açoriano nos quadros do jornal), também eu era requisitado para esclarecer 

dúvidas aquando do tratamento de assuntos relacionados com a minha região de origem.  

Esta dinâmica nas relações fomentava um bom ambiente de trabalho, o que, aliado 

à preocupação e prestabilidade (também em termos pessoais) das pessoas que me 

acompanharam, facilitaram o processo de aprendizagem, tornando esta experiência 

deveras enriquecedora.  

Foi esta experiência durante este estágio que contribuiu para a escolha do estudo de 

caso desenvolvido neste trabalho, procurando-se analisar temas trabalhados ao longo do 

estágio prático segundo uma perspetiva científica, de modo a aprofundar os 

conhecimentos adquiridos ao longo deste percurso. 
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Capítulo 2.  O Estudo de Caso 

 

 Como se verificou no capítulo anterior, uma parte significativa dos trabalhos 

realizados ao longo do período de estágio foi para o P3 (77.94%). O tipo de conteúdo 

mais produzido para este site satélite do Público foram os textos que acompanham os 

conteúdos multimédia (43.40% de toda a produção para o P3 ao longo do estágio). Estes 

conteúdos multimédia, enquanto género jornalístico autónomo, são um dos principais 

formatos publicados pelo P3, enquadrados na lógica inovadora e interativa que este site 

que procura transmitir.  

Através da multimédia, o P3 procura, assim, potencializar os recursos da internet 

para a prática jornalística. O advento da internet e da web permitiu o surgimento de um 

novo tipo de jornalismo, o ciberjornalismo, que representou não só um novo espaço para 

a produção e consumo de informação, como também um formato com potencial para 

alterar o trabalho jornalístico final. Entre estas alterações, encontra-se a inclusão de novas 

modalidades multimédia, que se autonomizaram enquanto género jornalístico – como 

espelhado pelo caso do P3.  

A lógica de interatividade do P3 estende-se, também, na procura de 

aproveitamento do ambiente colaborativo da web, através das contribuições dos leitores 

para o produto jornalístico final. Para tal, utilizam-se vários processos de jornalismo 

participativo, como o crowdsourcing.  

Percebe-se, assim, que os conteúdos multimédia e o processo de crowdsourcing, 

sendo duas caraterísticas do projeto P3, foram duas vertentes bastante trabalhadas ao 

longo do estágio. Desta forma, a experiência do estágio foi decisiva para a escolha do 

estudo de caso que será desenvolvido neste trabalho, que procurará analisar os conteúdos 

multimédia do P3, numa primeira fase, segundo o formato, a editoria e a origem, e numa 

segunda fase, procurando perceber a importância dos conteúdos originários de 

crowdsourcing na multimédia do P3. Antes desta análise, este trabalho conta com uma 

contextualização teórica de forma a enriquecer este estudo. 
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Capítulo 3. Jornalismo na era digital  

3.1 O Jornalismo Online 

 

Ao longo da história, o desenvolvimento tecnológico sempre se relacionou com os 

meios de comunicação social. As diferentes mudanças operadas pela tecnologia 

desafiaram os jornalistas a alterar hábitos de trabalho e os órgãos de comunicação social 

a expandir o seu espaço de influência e a melhorar a qualidade do seu conteúdo, 

provocando intensas discussões éticas (Pavlik, 2008). 

Tal aconteceu com a popularização da internet, a meados dos anos 90, que causou 

profundas mutações no jornalismo. A emergência da internet reformulou várias áreas da 

nossa sociedade, tendo sido o jornalismo uma das instituições mais afetadas (Deluca e 

Lawson, 2014). 

Entre as mudanças constou-se um aumento significativo do ritmo noticioso e da 

quantidade do fluxo de notícias, o que obrigou a mudanças no quotidiano da prática 

jornalística e alterou a responsabilidade profissional dos jornalistas. A natureza da Web 

moldou, quer a produção, quer o consumo de informação, seja através do aparecimento 

de novos formatos ou reformulando as etapas tradicionais na produção jornalística – 

sobretudo ao nível da recolha e edição do conteúdo informativo (Bastos, Lima, Moutinho, 

Reis, 2013).  

No caso do jornalismo impresso, como realça Boczkowski (2004), a popularização 

da internet e da World Wide Web permitiu que os jornais encontrassem, pela primeira vez 

um novo ambiente informativo, sendo a web a primeira alternativa à publicação em tinta 

e papel que conseguiu um significativo desenvolvimento e uso.  

Deuze (2003) defende a potencialidade do jornalismo online para se tornar 

totalmente diferente dos outros tipos de jornalismo através do uso da componente 

tecnológica para a sua definição operacional. A componente tecnológica a que se refere 

Deuze diz respeito às opções ao dispor do jornalista online, que tem de escolher as 

modalidades multimédia que melhor servem a história, decidir que formatos fomentam a 

interação do público, promover a personalização interativa de certas histórias e efetuar 
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conexões (a outros conteúdos e arquivos) através de hiperligações. O autor considera a 

hipertextualidade, a multimédia e a interatividade como as características-chave do 

ciberjornalismo. A utilização destas modalidades tem consequências no processo de 

organização e gestão das notícias, afetando a cultura jornalística que é produzida ou 

reproduzida (caso não seja um media exclusivamente online). Devido a este leque de 

opções que influenciam a linguagem do ciberjornalismo, o autor é perentório a afirmar a 

autonomização do jornalismo online face aos outros meios, colocando-o como o quarto 

tipo de jornalismo a seguir ao impresso, ao de rádio e ao de televisão.  

Pavlik (2001), por sua vez, destaca que o ciberjornalismo, além de permitir as 

modalidades típicas dos media analógicos, oferece ainda uma panóplia de outras opções. 

O autor enumera as potencialidades da Web que permitiram ao ciberjornalismo tirar 

vantagem das várias ferramentas de comunicação digitais: o áudio, o texto, o vídeo, os 

gráficos, as animações e os serviços de personalização. Pavlik explica que todos estes 

formatos devem fazer parte da linguagem do jornalismo online, assegurando que o 

ciberjornalista tenha um vasto leque de oportunidades à sua disposição, que o permite 

contar a história da melhor maneira, não estando limitado às modalidades restritas dos 

media analógicos.  

Bradshaw e Rohumaa (2011) também apresentam algumas das características 

essenciais do ciberjornalismo, quer devido às particularidades do meio em que se insere, 

quer na sua potencial linguagem própria. Os autores destacam o uso das hiperligações 

(que podem permitir que a informação circule de forma mais fluída); a utilização de 

diferentes modalidades multimédia (como o texto, o áudio, as imagens e o vídeo); a 

variabilidade na organização de conteúdos (por exemplo, as narrativa não lineares); e 

ainda a possibilidade de publicação de conteúdo em tempo real, (não estando limitado às 

restrições temporais dos meios analógicos); a interatividade (que altera as relações entre 

jornalistas e leitores); a facilidade de acesso à informação (natureza da web que interliga 

usuários de todo o mundo a qualquer hora); e ainda a transparência, associada às 

hiperligações, que permite aos jornalistas credibilizar as suas histórias.  

Wilkinson et al. (2009), por sua vez, também realçam a importância da internet por 

esta ter permitido alojar novos tipos de conteúdos que criaram uma linguagem jornalística 
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nova. Entre estes conteúdos, os autores distinguem quatro categorias: conteúdos 

interativos, hiperlinks, conteúdo multimédia (combinando áudio, vídeo, áudio, textos, 

gráficos, fotos) e arquivos de conteúdo já publicado. 

Na lógica de aproveitamento dos recursos da web, Pavlik  (2001) sugere o conceito 

de jornalismo contextualizado que propõe a mediação do conteúdo a partir de cinco níveis 

de contextualização: modalidades comunicacionais (texto, áudio, vídeo, fotografia, 

gráficos e animação); hipermédia (que permite às histórias terem conexões com mais 

facilidade e serem colocadas num contexto mais rico); o envolvimento da audiência (por 

exemplo o storytelling imersivo); conteúdo dinâmico (conteúdo mais fluído e pensado 

para uma audiência global); e a personalização, que se apresenta como uma oportunidade 

para a audiência criar o seu próprio agendamento noticioso (Pavlik, 2001). Apesar do 

conceito ter sido formalizado em 2001 e que significativas mudanças tecnológicas e de 

consumo ocorreram desde daí, Pavlik, em 2011, citado por Zamith, afirma que 

“conceptualmente ainda define jornalismo contextualizada da mesma maneira”, apenas, 

“operacionalmente, definiria jornalismo contextualizado de uma forma mais expansiva”. 

Pavlik “incorporaria desenvolvimentos do jornalismo hiperlocal e outras formas 

emergentes de jornalismo, incluindo os media locativos e a realidade aumentada que 

fornecem crescente capacidade de colocar as histórias em contexto geográfico e outros” 

(Pavlik citado por Zamith, 2011, p.230). 

Hall (2001) afirma que estas modalidades digitais podem ser acrescentadas à 

pequena lista de valores centrais do jornalismo na era digital. São determinadas pelos 

aspetos tecnológicos do meio, mas, mais importante, pelas mudanças que provocam na 

sociedade, nivelando as hierarquias estruturais e o modo como entendemos a linguagem. 

Ao usar o hipertexto, ou elementos ligados de texto ou informação, a relação entre leitor 

e autor sofre, uma mudança que inverte os entendimentos tradicionais da construção de 

significado e remodela alguns dos valores que a sustentam (Hall, 2001). 

As potencialidades comunicativas da Web permitiram vários formatos e várias 

linguagens, que abriram espaço a diferentes tipos de jornalismo online. Deuze (2003) 

enumera quatro. O primeiro diz respeito aos sites de notícias de sites mainstream (a forma 

mais difundida na produção de notícias), onde o conteúdo é resultante de uma seleção 
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editorial e tanto pode ser produzido originalmente para a web ou agregado, isto é, retirado 

de um meio pai ou de uma fonte externa. Estes sites permitem uma forma mínima, muitas 

vezes filtrada e/ou moderada de participação do público e a abordagem à narrativa 

jornalística não contrasta com a abordagem de outros meios, principalmente porque os 

principais sites de notícias tendem a trespassar a maneira tradicional de produzir conteúdo 

para a web, mantendo a sua cultura jornalística (que inclui o mesmo tipo de 

relacionamento com o público).  O segundo tipo de ciberjornalismo diz respeito aos sites 

de índices e categorias, que apesar de produzidos por jornalistas, não estão, normalmente, 

associados a órgãos de comunicação social, mas sim a mecanismos de pesquisa, empresas 

de marketing ou agências. Estes sites fornecem links, categorizados e contextualizados, 

para sites de notícias existentes em outros sites. Neste tipo de jornalismo instrumental, as 

equipas editoriais veiculam o conteúdo associado a tópicos, questões geográficas ou 

temporais. O terceiro tipo são os sites de comentários e de meta-jornalismo, que produzem 

jornalismo sobre jornalismo (podem ser entendidos como instrumentais e/ou 

orientadores) onde o conteúdo editorial é produzido por jornalistas que discutem, tendo 

em conta as bases da produção jornalística, conteúdos encontrados na net. O último tipo 

de ciberjornalismo são os sites de partilhas e discussões, onde é utilizado o potencial da 

internet como plataforma de troca de ideias e histórias, muitas vezes centrado num tema 

em específico. Estes sites podem ser vistos como dialógicos, porque a sua principal 

função é ser um mecanismo para o upload, filtragem e discussão de conteúdo em tempo 

real.  

Contudo, apesar das diferentes opções permitidas pela Web, os órgãos de 

comunicação social tiveram a tendência de encarar o ciberjornalismo apenas como uma 

versão online do jornalismo impresso, não fazendo proveito de todas as potencialidades 

tecnológicas da web. Pavlik (2001) acredita que tal se deve à falta de tradições, de 

capacidades e recursos do jornalista tradicional em criar conteúdos multimédia ou pela 

desvalorização destas modalidades por parte dos media. O autor distingue três fases na 

evolução do ciberjornalismo: uma primeira fase, onde os conteúdos disponibilizados são 

os mesmos que foram publicados nas outras versões analógicas do meio; uma segunda 

fase onde os conteúdos são produzidos unicamente para as versões online, contendo já 
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hiperligações, aplicações e algumas fotos, vídeos ou sons; e a terceira fase, onde os 

conteúdos são desenvolvidos exclusivamente para a web, tirando partido de todas as suas 

características (Pavlik, 2001). 

Além das possibilidades de enriquecimento do conteúdo jornalístico promovidas 

pelos recursos da Web, não só em termos de novas linguagens jornalísticas como também 

em termos de interatividade (que veremos adiante a propósito do jornalismo 

participativo), o ciberjornalismo acabou por ser moldado por fatores externos intrínsecos 

ao próprio ambiente característico da Web, sobretudo ao nível da facilidade de acesso e 

à rapidez no fluxo de notícias. Allen (2006) destaca que o desenvolvimento tecnológico 

permitiu que os consumidores estejam online em qualquer sítio e a qualquer hora, através 

de vários aparelhos.  Ao contrário dos meios analógicos, a web não obriga a restrições 

temporais. Com a facilidade de acesso, com o desenvolvimento dos aparelhos e dos 

softwares, com a extensão da cobertura wireless, as notícias perderam a sua baliza 

temporal, o que obrigou os órgãos de comunicação social a mudarem de hábitos e a 

entrarem no registo da instantaneidade da internet (Allen, 2006). 

Como afirma Hall (2001) este ciclo de 24 horas é um dos desígnios da web e produz 

uma cultura de “breaking news”. A cobertura noticiosa já não está limitada a uma edição 

diária ou um segmento limitado no tempo e no espaço: as notícias quando acontecem, 

têm de aparecer imediatamente online.  

Pavlik (2001) considera este registo de instantaneidade como uma das faces mais 

vincadas do ciberjornalismo. Mesmo no início do milénio, o autor já apontava que as 

notícias estavam em fluxo contínuo e que as atualizações eram intermináveis. 

Apesar da velocidade ser uma característica intrínseca ao próprio jornalismo 

(Bradshaw, 2014), a internet criou um ambiente de “deadline contínuo”, como refere 

Bastos (2013, p.3). Bastos (2013, p.3) afirma que uma das consequências do ritmo 

frenético da web levou à perca no “rigor na verificação dos factos”. Assim, noticiar 

primeiro e só confirmar a veracidade depois tornou-se um hábito comum, sobretudo 

quando parte significativa das notícias de última hora provém de agências noticiosas, que 

entram diretamente nos sites de órgãos de comunicação social sem qualquer tipo de 
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tratamento ou verificação. Este hábito, cria, na opinião do autor, “dois problemas em 

simultâneo: o da verificação nula e o da validação cega” (Bastos, 2013 p.3). 

Hall (2001) aprofunda esta questão, referindo que as implicações da publicação de 

notícias que ainda não estão devidamente digeridas altera o paradigma dos valores 

noticiosos. O autor prevê uma perda da credibilização do jornalismo, pois a não 

confirmação da veracidade das notícias vai, inevitavelmente, incluir boatos e, ao ser 

legítimo postar notícias de última hora na internet, é legítimo, e rentável, publicar boatos.  

Segundo Meikle e Young (2012) o imediatismo envolve três dimensões que estão 

interligadas: a entrega rápida, a proximidade física ou cultural e a centralização mediática. 

Estes três aspetos são apanágio da Web e envolvem a comunicação, o tempo e o espaço.  

Bradshaw (2014) destaca a facilidade que todos os cidadãos têm para substituir o 

jornalista (que veremos mais adiante neste trabalho a propósito do jornalismo 

participativo) como um dos fatores da instantaneidade. Tendo em conta que qualquer 

pessoa pode chegar ao acontecimento e relatá-lo online, o jornalista fica pressionado para 

simplificar o processo editorial e para reduzir o número de fases habitualmente utilizadas 

até à publicação da notícia. Esta simplificação pode ter como efeito a perda da 

credibilidade e da utilidade do jornalista: “(…) o facto de que o jornalista pode publicar 

sem o filtro editorial é tão significativo quanto o de que qualquer um que possa fazê-lo” 

(Bradshaw, 2014, p. 116). O autor conclui, assim, que a eficácia do jornalismo online está 

entre o equilíbrio da velocidade de publicação e a profundidade da cobertura. 

Contudo, este equilíbrio entre a rapidez e a profundidade afigura-se como um 

exercício difícil. Os media, enquanto extensão dos cidadãos, têm a formação da sua 

mensagem condicionada, quer no ritmo, quer na escala, pela tecnologia. Marshall 

McLuhan (1964, p.24), um dos principais teóricos fundadores das Ciências da 

Comunicação, notou isso mesmo ao afirmar que “para a mensagem de qualquer meio ou 

a tecnologia é a mudança de escala ou o ritmo ou o padrão que ela introduzir nos assuntos 

humanos”.  

Assim, a escala e o ritmo da internet afetaram valores que considerávamos 

estanques, como a identidade, a liberdade, a democracia e a própria sociedade da 

informação em que vivemos, pelo que Hall (2001) defende que um dos temas cruciais 
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para o debate acerca da sociedade atual são as notícias e o jornalismo. Tendo em conta 

que a internet se encontra inundada de informações vindas de todos os quadrantes, o autor 

afirma que o contributo do jornalismo para a democracia é decisivo (Hall, 2001). 

Deluca e Lawson (2004) afirmam que muitas práticas jornalísticas, que estavam 

enraizadas nas rotinas dos jornalistas, se tornaram arcaicas devido à internet. Muitas 

destas práticas não resistiram à mudança e atualmente já estão mortas, o que provocou 

mudanças no perfil dos jornalistas. Os autores frisam ainda o papel das redes sociais, que 

vieram intensificar muitos dos efeitos negativos da web – como a proliferação contínua 

de informação (Deluca e Lawson, 2014).  

Entre prós e contras, as opiniões divergem quanto às consequências da internet no 

jornalismo. Briggs (2007, p.8), por exemplo, considera que, apesar da crise financeira que 

o sector dos media atravessa, nunca houve melhor altura para ser jornalista devido às 

várias funcionalidades permitidas pela linguagem da web: “se adoras jornalismo, tens de 

adorar ter mais ferramentas à tua disposição, mais interação com a tua audiência e 

praticamente ter desaparecido os constrangimentos tradicionais de tempo e espaço”.  

Pavlik (2008), por seu turno, alerta para a substituição das notícias cara-a-cara por 

reportagens unicamente baseadas na internet durante exercício da atividade jornalística. 

O autor afirma que a internet implicou não só uma mudança significativa na paisagem 

mediática, como também afetou a atividade diária do jornalista. Por isso, Pavlik alerta 

para a necessidade de atenção redobrada por parte dos ciberjornalistas, devido à falta de 

credibilidade de muita informação que circula na internet e pelos condicionalismos 

causados pelo ambiente da web. Os jornalistas devem ter a noção que apesar das 

transformações a sua função principal não foi alterada: “os repórteres devem ter sempre 

em mente a sua função principal: reportar. Eles não se podem dar ao luxo de entrar em 

conversas tangenciais com os leitores ou com as fontes – ou pior, começarem a preocupar-

se com as consequências de um artigo ao ponto de experienciarem a paralisia de repórter” 

(Pavlik, 2008, p.74).  

Meikle e Young (2012), por sua vez, salientam que o apogeu da internet não 

significa o fim de outros meios, ou seja, os autores rejeitam a visão de que a internet tenha 

substituído jornais, rádios ou a televisão. Meikle e Young defendem, por outro lado, que 
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a internet complementou os formatos dos meios anteriores, que foram deslocados para o 

novo espaço virtual, que assim se tornou um espaço de convergência (Meikle e Young, 

2012). 

 

 

3.2 Convergência Jornalística 

 

A convergência aplicada aos órgãos de comunicação social tornou-se num dos 

conceitos mais evocados quando se analisa o jornalismo contemporâneo. Contudo, o 

conceito é ambíguo, abrangendo uma extensa variedade temática, levando a que seja 

utilizado muitas vezes para designar coisas diferentes, quer seja no contexto profissional, 

quer no ambiente académico. A própria palavra convergência não é exclusiva dos media, 

sendo utilizado ao longo dos séculos ligada a várias áreas do conhecimento – recorde-se, 

por exemplo a teoria da evolução (na obra A origem das espécies) de Darwin, onde os 

conceitos de convergência e divergência são marcadamente identificáveis (Salaverría, 

Avilés e Masip, 2008).  

O termo convergência abrange mudanças nos domínios tecnológicos, industriais, 

culturais, sociais e económicos, sendo utilizado enquanto uma das características da 

sociedade atual marcada pela cultura da convergência – termo cunhado Jenkins (2006). 

Tendo em conta que o significado depende do ângulo e do contexto, importa então 

distinguir que convergência se abordará neste capítulo. Segundo Jenkins (2006) a 

convergência abrange três fenómenos que relacionados formam a cultura de 

convergência: a convergência dos media, que permite que o conteúdo circule em 

diferentes sistemas, em várias plataformas, em várias economias e praticamente sem 

fronteiras; a cultura participativa; e a noção inteligência (Jenkins, 2006). Neste capítulo, 

a análise recairá sobre o primeiro fenómeno da convergência aplicada aos media digitais, 

deixando a cultura participativa e a inteligência coletiva para a segunda parte deste 

trabalho 
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Assim sendo, Salaverría, Avilés e Masip (2008, p.42) realçam que a convergência 

aplicada aos media, “é um fenómeno atual, mas não é novo”, uma vez que os meios de 

comunicação “têm vindo a experimentar processos de convergência desde muito antes do 

impacto da tecnologia digital que produziu uma aceleração e intensificação deste mesmo 

processo”. Os autores distinguem a convergência em três tipos: a tecnológica (quando os 

conteúdos podem ser facilmente distribuídos por diferentes plataformas); a empresarial 

(que possibilita a criação de alianças, de uniões temporais, de fusões de redações e a 

criação de novas empresas); e a convergência profissional (quando a convergência 

aplicada à produção jornalística disponibiliza diferentes meios para transmitir o 

conteúdo). Ou seja, a convergência é um processo de integração de meios de comunicação 

tradicionalmente separados, que afeta empresas, tecnologias, profissionais e audiências, 

em todas as fases de produção, distribuição e consumo. Os autores propõem a seguinte 

definição para a convergência jornalística: “A convergência jornalística é um processo 

multidimensional que, facilitado pela implementação generalizada das tecnologias 

digitais de telecomunicação, afeta o âmbito tecnológico, empresarial, profissional e 

editorial dos meios de comunicação, promovendo uma integração de ferramentas, espaços 

e métodos de trabalho e linguagens anteriormente dessegregadas, de forma a que o 

jornalistas elaborem conteúdos que distribuem através de multiplicas plataformas, 

mediante as linguagens próprias de cada meio” (Salaverría, Avilés e Masip, 2008, p.59). 

Para Jenkins (2006), a convergência diz respeito ao fluxo de conteúdo em várias 

plataformas de media, à cooperação entre várias indústrias de media e ao comportamento 

migratório das audiências, que não têm receio de ir a qualquer lugar em busca dos tipos 

de experiências que desejam.  

Wilkinson et al. (2009), salientam que a verdadeira convergência jornalística não 

se limita à integração da internet como meio de distribuição, mas sim assumindo a 

disponibilidade da distribuição múltipla dos media para qualquer meio, seja impresso, em 

broadcast ou a qualquer meio emergente. 

Para Meikle e Young (2012) o ambiente de convergência é caracterizado pela 

disponibilização das plataformas estabelecidas (rádio, televisão, jornais, revistas e 

música) nas redes dos media digitais, com novas formas de engajamento e interatividade. 
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Os autores consideram que a convergência dos media deve ser analisada segundo quatro 

dimensões chave: a dimensão tecnológica, a industrial, a social e a textual. 

  A primeira dimensão, a tecnológica, é a que torna a convergência possível, pois 

todos os media podem agora ser representados em números, que por sua vez são 

transformados em computer data, e logo, programáveis. Esta programação assume várias 

funcionalidades (a automatização, a variabilidade e a transcodificação) que funcionam 

em rede aberta porque os dispositivos podem ser conectados em diferentes tipos de 

tipologias, onde cada nó individual tem influência sobre os outros. Este princípio end-to-

end permite manter a infraestrutura de rede tão simples quanto possível, possibilitando 

que várias aplicações (mesmo mais complexas) sejam produzidas por utilizadores – o que 

democratizou o desenvolvimento da internet e permitiu uma rápida conexão global 

(Meikle e Young, 2012). 

A segunda dimensão, diz respeito à lógica industrial, existindo dois sentidos 

principais nos quais as empresas de media podem ser descritas como convergentes. A 

primeira diz respeito aos processos contínuos de consolidação e expansão através dos 

quais as grandes empresas de media se tornam ainda maiores, mais integradas e mais 

conectadas. O segundo sentido foca sobretudo as formas como as empresas de 

comunicação social estão a adotar e adaptar o potencial da convergência tecnológica 

através da exploração em diferentes formatos e modalidades (Meikle e Young, 2012). 

A terceira dimensão, respeitante aos aspetos sociais, está relacionada com as 

características da web 2.0 (que será desenvolvida adiante neste trabalho) que provocou 

um esbatimento entre as barreiras para criar e partilhar conteúdo, existindo uma vasta 

gama de aparelhos que proporcionam a cultura de participação online (de partilhas e de 

projetos colaborativos), normalmente fomentados por imperativos corporativos (Meikle 

e Young, 2012). 

A última dimensão, a textual, diz respeito às mudanças na mensagem que são 

revestidas de novos elementos devido aos novos formatos: a junção de texto, imagem, 

vídeo, áudio e animação – são agora comuns, o que confirma o computador pessoal como 

uma plataforma multimédia chave (Meikle e Young, 2012). 
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Gordon (2003), por sua vez, distingue cinco tipos de convergência: a de 

proprietários, que facilita a promoção cruzada e a partilha de conteúdos entre as várias 

plataformas e meios que são propriedade da mesma empresa; a convergência tática, uma 

parceria entre dois órgãos de comunicação social com proprietários diferentes 

(normalmente em meios diferentes e não concorrentes), onde cada meio fica promovido 

no mercado do outro; a convergência estrutural, quando as companhias de media 

reorganizam as redações e introduzem novos cargos (relacionado, sobretudo, com a 

introdução de secções multimédia); e a convergência no filtro informativo, que afeta o 

nível das práticas de reportagem, sobretudo quando os media começaram a requerer aos 

repórteres que fossem multifunções; e a convergência de apresentação (ou storytelling), 

que  atua ao nível do trabalho jornalístico, com a emergência de novas formas de 

storytelling resultantes da combinação de computadores, aparelhos portáteis e do 

potencial interativo da internet e da tentativa dos jornalistas em encontrar modelos que 

aproveitem as características do meio (Gordon, 2003). 

As categorias de Gordon analisam a convergência na perspetiva dos proprietários e 

das estruturas das redações, ignorando, segundo Quinn (2005), fatores comportamentais 

e sociais. Quinn (2005) defende que a convergência não se limita à cooperação ou 

parcerias entre empresas, antes a convergência total envolve uma mudança radical na 

abordagem e na mentalidade entre os gestores e os jornalistas. O autor enumera quatro 

fatores que afetam a convergência jornalística: de ordem social, tecnológica, legal e 

macro/micro. 

Os fatores sociais estão relacionados com a  mudança nos hábitos de consumo e no 

tipo conteúdo noticioso (preferência sobre notícias gratuitas e facilmente digestíveis) e 

com a fragmentação da audiência (as pessoas consomem noticias quando e onde 

quiserem), que tem  no processo de convergência o mecanismo que permite satisfazer os 

desejos de ter noticias durante 24 horas por dia, sete dias da semana, em múltiplos 

formatos para alcançar múltiplas audiências (Quinn, 2005). Os fatores tecnológicos 

associados à convergência prendem-se com o desenvolvimento da internet e da cobertura 

wireless, das ferramentas de recolha de informação mais baratas (utilização de vídeos e 

fotos de smartphones) e com a utilização de vídeos para as produções online (vídeo 
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journalists). Os fatores legais e estruturais residem muitas vezes no embate entre a 

legislação e a internet, provocado pela invariabilidade temporal: a regulação demora 

tempo a ser implementada enquanto a tecnologia está constantemente em 

desenvolvimento. O autor destaca a importância da regulação para fornecer um quadro 

de evolução da convergência (seja para prevenir monopólios ou promover a 

competitividade). Os fatores macro e micro que tornam a convergência possível são 

vários: promover uma estratégia de gestão que execute uma filosofia de integração de 

múltiplos media; realizar formações multimédia aos jornalistas; a necessidade da 

existência de um espaço físico partilhado por jornalistas de todos os meios e apetrechado 

com estúdios multimédia; e a criação de um sistema editorial que integre as plataformas 

de todas as companhias com uma base de dados comum de acesso a todos (Quinn, 2005). 

Pavlik (2008) sintetiza que a convergência está a remodelar o panorama do 

jornalismo nas mais variadas maneiras: na estrutura das redações, nas práticas 

jornalísticas e nos conteúdos noticiosos. E ainda naquilo que o autor acredita ser, 

provavelmente, o mais importante: na relação entre os jornalistas e as suas fontes. O efeito 

da convergência jornalística, defende o autor, obriga a uma reflexão sobre aquilo que é a 

função do jornalista na sociedade moderna. 

Gradim (2018) também destaca que a utilização do termo convergência aplicada ao 

jornalismo pode referir-se a realidades distintas. Tanto pode ser a convergência dos 

grupos económicos de comunicação social; como a convergência das redações; a 

convergência na produção noticiosa, isto é, na forma de recolher e apresentar informação; 

ou ainda a convergência do conteúdo multimédia. Apesar de considerar que todos estes 

tipos de convergência têm consequências para a atividade jornalística, Gradim destaca 

que a convergência na produção noticiosa e no conteúdo multimédia são os que mais 

efeitos têm no produto jornalístico final.  

Quinn (2005) conclui destacando os benefícios da convergência para aprimorar o 

conteúdo jornalístico, defendendo que urge fazer o balanço entre a aposta na convergência 

e o retorno financeiro: é necessário reorientar o pensamento dos gestores de media de 

modo a que se apercebam do potencial de cada meio para contar histórias de diferentes 

maneiras, aumentando a qualidade do conteúdo, atraindo pessoas e, logo, receitas. O 
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conflito surge, muitas vezes, quando os gestores, em vez de investirem, olham apenas 

para os benefícios económicos de ter uma equipa a expandir o seu trabalho em vários 

formatos, enquanto os jornalistas defendem a permanência da qualidade do conteúdo 

acima de qualquer mudança (Quinn, 2005).  

A convergência, como salienta Jenkins (2006), é tanto um processo corporativo, de 

cima para baixo, como um processo de consumidor, de baixo para cima, ou seja, a 

convergência jornalística é influenciada por outros processos de convergência que afetam 

o modus operandi dos utilizadores. Enquanto os utilizadores estão a aprender como 

adquirir mais controlo sobre as tecnologias, as empresas de media estão a tentar acelerar 

o fluxo de conteúdos pelos canais de distribuição, de modo a aumentar os lucros, 

ampliando os mercados e consolidando os compromissos com o público (Jenkins, 2006).   

Em Portugal, um estudo conduzido por Bastos et al. (2013) procurou averiguar o 

grau de convergência dos media portugueses, através dos níveis de polivalência 

profissional, produção integrada e distribuição multiplataforma. Os resultados apontam 

para níveis de convergência baixos em todas as variáveis de análise, concluindo os autores 

que a convergência jornalística nos principais títulos portugueses está ainda “num estado 

incipiente ou embrionário” (Bastos, Reis, Zamith e Jerónimo, p.34, 2013.) 

Apesar do cenário português, a convergência jornalística, como não depende de 

qualquer mecanismo de distribuição específico, representa uma mudança de paradigma. 

Significa um deslocamento do conteúdo por vários canais, em direção a uma elevada 

interdependência dos sistemas de comunicação e a múltiplos modos de acesso ao 

conteúdo dos media (Jenkins, 2006).  

Esta mudança de paradigma implica que estejamos a viver um momento de 

profunda e prolongada transição do espaço mediático: as antigas formas pelas quais as 

indústrias de media operavam e os consumidores absorviam o conteúdo estão a ser 

reescritas (Deuze e Jenkins, 2008). A convergência sugere uma certa inevitabilidade na 

maneira como a tecnologia dos media está a evoluir. Como a internet é o mecanismo 

chave de maior parte da atividade dos novos media, é tentador pensar num ambiente onde 

todos os media são construídos em protocolos da internet – onde o digital substituiu 

totalmente o terrestre com a omnipresença dos ecrãs (Meikle e Young, 2012). 
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No seguimento, Boczkowski (2004) também sugere o potencial da convergência 

para ser entendida como um estado final que pode ser alcançado. O autor explica que 

resultante da convergência dos media num só suporte, estabelece-se o fim das diferenças 

entre os órgãos de comunicação social à medida que estes se fundem em novos media. 

Ainda assim, Boczkowski chama a atenção que enquanto a análise da convergência se 

proceder apenas nestes termos, uma outra parte da convergência – as formas em que o 

novos e velhos hábitos se fundem criando traços únicos em termos jornalísticos – tem 

tendência para ser ignorada (Boczkowski, 2004).  

Por outro lado, Jenkins (2006) defende a convergência como um processo que altera 

a lógica de funcionamento da indústria mediática e do consumo de informação, mas, 

enquanto processo, não é um ponto final. Quinn (2005, p.20) conclui, anunciado a 

convergência como irreversível para assegurar a sobrevivência dos média: “[a 

convergência] é sobre sobrevivência e mudança”. 

 

 

3.3 Conteúdo Multimédia no Jornalismo 

 

Como se viu anteriormente, o processo de convergência fomentou novas funções e 

novas práticas que afetaram o produto jornalístico final. Estas mudanças levaram à 

formulação do termo jornalismo convergente – que também se pode designar jornalismo 

multiplataforma ou jornalismo integrado (Quinn, 2005) – que pode ser definido como a 

prática de produzir e reportar noticias através de dois ou mais meios em simultâneo. 

(Wilkinson et al., 2009) 

Consequentemente, este novo tipo de jornalismo criou um novo perfil de jornalista: 

o jornalista multimédia (multiskilled journalist ou jornalista multifunções), que além das 

competências tradicionais do jornalista, deve possuir habilidades tecnológicas e 

multimédia e ter a capacidade de perceber qual o melhor meio para contar a história 

(Wilkinson et all 2009). Este novo perfil de jornalista também recebeu a designação de 

“jornalismo de mochila às costas” (backpack journalist), uma forma de caricaturar a nova 
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figura do jornalista carregado de todos os instrumentos que o permitem colocar 

informação online ainda antes de deixar o local do acontecimento (Gradim, 2018).  

O jornalista multimédia tem de ter a capacidade de entrevistar; de recolher áudio, vídeo 

e imagem e saber editá-los; de saber escrever histórias para serem distribuídas pelas 

múltiplas formas de media; e de saber qual o meio que precisa de ser alimentado primeiro, 

tendo um visão multimédia sobre qual o meio correto para a relatar a noticia. (Quinn, 

2005).  

A figura do jornalista tradicional tende a ser substituída pela de um jornalista 

multimédia e interativo, profissional da informação multiplataforma e polivalente. O 

jornalista multimédia e interativo é o profissional que normalmente troca informações 

com o público e faz a gestão dos formatos textuais e audiovisuais em função de cada meio 

(Rico, 2012). 

Todavia, este novo perfil jornalístico é alvo de controvérsia devido à dificuldade de 

abranger todos os formatos com qualidade, não sendo possível a uma só pessoa cobrir 

uma história em todos os formatos. Como é exigido ao jornalista que faça todas as formas 

de jornalismo, existe o risco de ele não conseguir fazer nenhuma função 

convenientemente (Quinn 2005).  

A este propósito, Gradim (2018) ironiza referindo que “o jornalista do futuro será 

uma espécie de MacGyver”, porque será “homem dos mil e um recursos, trabalha 

sozinho, equipado com uma câmara de vídeo digital, telefone satélite, laptop com 

software de edição de vídeo e html, e ligação sem fios à internet (…) capaz de produzir e 

editar notícias para vários media” (Gradim, 2018, p.1). A autora conclui que o eficaz 

jornalista multimédia, capaz de revolucionar a produção e transmissão do conteúdo, 

apresenta-se como a visão ideal dos entusiastas da convergência (Gradim, 2018). 

Um novo perfil do jornalista, alicerçado nas oportunidades multimédia, significou 

mudanças no conteúdo jornalístico devido à incorporação de conteúdo multimédia. 

Multimédia é a palavra mais curta para definir múltiplos media, descrevendo o uso de 

várias formas e combinações de media – som, texto, vídeo, animações (e qualquer coisa 

que ainda virá) – apresentando-as aos utilizadores (Wilkinson et all, 2009).  
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Segundo Bradshaw (2014), um jornalista multimédia é alguém que tem as 

habilidades para trabalhar na imprensa, na televisão, na rádio e online, acreditando que 

pode informar mais pessoas em mais horários, tendo a noção que nem todas as histórias 

funcionam em todos os meios. Deve ainda utilizar vários elementos multimédia, como o 

hipertexto, o vídeo, o áudio, as imagens estáticas, os slideshows, animações, elementos 

interativos, elementos de comunidade (sondagens, fóruns), blogs, data (dados), mapas, 

cronologias, FAQS (frequently asked questions, traduzido como “perguntas mais 

frequentes”) e Q&As (questions e answers, traduzido como questões e respostas) e 

conteúdos provenientes dos utilizadores (Bradshaw, 2014). 

Kimieck (2005), por seu turno, explica que o conteúdo multimédia no jornalismo 

se trata de uma combinação de texto, imagens fotográficas, ilustrações, vídeos, áudio e 

interatividade aplicados na construção dos sites na internet. O autor salienta ainda que os 

diferentes elementos devem assumir uma função de complementaridade e não se 

limitarem apenas a repetir a mensagem já presente noutro elemento de modo a que a 

informação do conteúdo não seja redundante. 

Segundo Deuze (2003), a inserção de conteúdo multimédia pode ser resultado da 

convergência entre as modalidades jornalísticas ou de divergência. No primeiro caso, o 

conteúdo multimédia pode ser visto como a combinação de informação fornecida em 

vários formatos e produzida em diferentes secções de uma ou mais organizações de 

media. No segundo paradigma, todas as partes do site são desenvolvidas a partir de um 

ponto de vista multimédia, ou seja, a modalidade multimédia é o ponto de partida, tendo 

várias maneiras de aceder ao conteúdo do site. 

Segundo Wilkinson et al. (2009), o conteúdo multimédia foi a resposta de adaptação 

à natureza do meio online, onde a audiência procura a interação em detrimento de 

despender muito tempo a ler conteúdo. Assim, os autores definem o conteúdo multimédia 

no jornalismo quando o texto é de importância secundária ou partilha esta importância 

com outros elementos no conteúdo noticioso. Entre estes elementos multimédia, constam 

as imagens (com fotogalerias), som, imagens em movimento, animações e gráficos, 

interações ou ainda combinações entre estes. Wilkinson et al. (2009) defendem que a 

multimédia é a forma mais interativa e envolvente de distribuir o conteúdo na internet.  
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Na mesma logica, Canavilhas (2008) defende que “a web é, por excelência, o meio 

multimédia”, devido à sua capacidade para incorporar textos, fotos, vídeos, sons ou 

infografias sendo este um dos motivos para o sucesso do meio (Canavilhas, 2008, p.163).  

Salaverría (2005), por sua vez, afirma que a multimedialidade jornalística é 

assegurada pelo suporte digital ao combinar numa mensagem pelo menos dois dos três 

elementos: texto, imagem, som.  

Palácios et al. (s/d, p.5), por seu turno, considera que “multimédialidade refere-se à 

convergência dos formatos dos media tradicionais (imagem, texto e som) na narração do 

fato jornalístico”. 

Longhi (2010) aponta os avanços técnicos de hardware e software (como os 

programas de criação como o flash) como fundamentais para o conteúdo multimédia no 

ciberjornalismo que, segundo o autor, tem se desenvolvido de maneira exponencial. 

Segundo Deuze (2004) existem duas maneiras de definir multimédia no jornalismo. 

Primeiro, como a apresentação das notícias utilizando dois ou mais formatos de media, 

como a combinação de modalidades de escrita, som, imagens em movimento e estáticas, 

animações gráficas, incluindo elementos interativos e hipertextuais. Em segundo lugar, 

como a apresentação integrada (embora não necessariamente em simultâneo) de um 

conjunto de notícias em diferentes meios, seja um site, um fórum, nas plataformas de e-

mail, SMS, MMS, rádio, televisão, teletexto. O autor salienta ainda que jornalismo online 

não é o mesmo do que jornalismo multimédia (Deuze, 2004). 

Na tentativa de identificar a linguagem própria do jornalismo multimédia, 

Canavilhas (2008) elaborou a gramática da multimédia, que assenta em quatro elementos 

que devem ser utilizados tendo em conta a atualização contínua, a memória e a 

personalização enquanto características essenciais da web. Os quatro elementos são: os 

vídeos (que devem ser utilizados para contextualização, para evitar textos demasiado 

densos ou para apresentar declarações dos entrevistados); as imagens fixas (fotografias, 

ilustrações, mapas); o som (que pode servir como legitimador do texto e da ideia assumida 

pelo jornalista); e a infografia (que em várias ocasiões, como a evolução de situações ou 

em contextos de mudanças, são a forma mais eficaz de transmitir a mensagem) 

(Canavilhas, 2008). 
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Também na tentativa compreender o conteúdo jornalístico multimédia (muitas 

vezes experimental) que vai surgindo nas plataformas digitais, Hernandez e Rue (2016) 

procuraram estudar os formatos que permitem conjugar as diferentes formas (áudio, 

imagem, vídeo, gráficos e texto) numa estrutura narrativa eficaz. Através de três 

categorias, os autores englobam todos os tipos de online news package: a categoria 

contínua, onde a apresentação do texto é mais simples, contendo algumas fotos ou vídeos, 

tendo a estrutura narrativa tradicional, contínua e linear, e requerendo um meio primário 

(seja texto ou vídeo); a categoria compreensiva, que apresenta um ambiente em 

profundidade e uma estrutura onde vários elementos (vídeos, fotos, ou textos) estão 

normalmente organizados em secções, não seguindo uma linha narrativa e dando 

liberdade ao leitor de escolher o seu tópico; e a categoria imersiva, que através de histórias 

entrelaçadas entre si, forma um ambiente envolvente e interativo para os utilizadores 

explorarem. Os autores chamam ainda atenção para as interseções entre estas formas, 

como a forma imersivo-continuo (quando uma história com uma narrativa linear tem 

fortes componentes multimédia interativos, inclusive com a imersão em full screen); a 

compreensiva-continua (quando grande parte da história é primeiro apresentada 

textualmente e só depois se transforma em multimédia); ou imersiva-compreensiva 

(quando não existe uma narrativa singular, permitindo ao utilizador a navegação) 

(Hernandez e Rue, 2016). 

 

 

3.3.1 Vídeos 

 

Tendo o ciberjornalismo várias modalidades multimédia ao seu dispor, como se 

verificou pela gramática multimédia proposta por Canavilhas (2008), o vídeo e as 

fotogalerias são dois formatos importantes no jornalismo multimédia, merecendo ambos 

dois tópicos a eles dedicados neste relatório. Quer os vídeos, quer as fotos, foram 

determinantes a moldar as características aspectuais do mundo online, caracterizado pelo 
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seu aspeto visual, sobretudo devido a estes dois formatos comunicativos (Wilkinson et al, 

2009). 

Como assinalam Van der Haak, Parks e Castells (2012) os vídeos têm tido um papel 

essencial no jornalismo online, existindo a tendência, em muitos casos, de substituir as 

notícias textuais por notícias em vídeo – que se tornaram a principal fonte de informação 

para muitas pessoas. Van der Haak, Parks e Castells (2012, p.2931) salientam a 

importância da alfabetização visual junto dos jornalistas, para que se proceda a um melhor 

entendimento da utilização das imagens como portadoras de informação, sobretudo 

porque “a interação digital com a narrativa visual é fundamental, tanto para envolver os 

espectadores como para complementar a receção da mensagem visual com a 

autorreflexividade do leitor/espectador”. Cada vez mais, no ambiente da internet, o 

jornalismo é visual e textual ao mesmo tempo, integrando fontes de vídeo em artigos de 

notícias, estendendo notícias de televisão no computador e documentários interativos que 

oferecem fontes textuais relacionadas. 

Ainda assim, Bradshaw (2014) defende que o jornalismo de vídeo online não deve 

ser entendido como a televisão na web, mas sim como uma forma interativa e intimista 

de contar histórias, seja realizado em estilo documentário, ou como plataforma de opinião, 

ou vídeo-blog, ou como vídeo-reportagem. Ou seja, existem poucas restrições com o que 

se pode fazer com o vídeo: desde vídeos curtos com jornalistas a apresentarem noticias, 

seja em formatos curtos ou em formatos longos; até à produção de documentários e 

reportagens completas; ou ainda streaming, em direto. Quanto mais apelativo o vídeo, 

mais audiência terá, independentemente da qualidade técnica, como espelha a utilização 

de vídeos amadores (em catástrofes, por exemplo) (Wilkinson et al., 2009).  

Contudo, Canavilhas (2012) parece defender uma utilização mais controlada do 

vídeo, sobretudo devido à capacidade de a imagem transformar a informação em conteúdo 

mais espetacular pelo seu processo de transparência. Assim, o autor defende que o vídeo 

pode ser utilizado como recurso complementar em várias situações: quando a explicação 

escrita seria muito longa; quando há dúvidas sobre a interpretação de um acontecimento 

específico; ou associado a entrevistas, mas apenas quando as condições emocionais ou 

físicas do entrevistado podem representar um elemento importante da história.  
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Bradshaw (2014) considera que a utilização do vídeo no conteúdo jornalístico pode 

representar um compromisso de transparência – quer face ao acontecimento, quer perante 

o espectador que pode gravar a história e enviá-la para o jornalista. O vídeo tornou-se 

num importante elemento no relacionamento entre o jornalista e a audiência, sendo que a 

capacidade de transparência permitida pelo vídeo desafia os jornalistas a fornecerem 

histórias com valor e profundidade que se elevam acima de conteúdos superficiais. Os 

jornalistas tanto podem escrever textualmente uma história e inserir um vídeo ao lado 

dela, como podem optar por produzir o vídeo primeiro e aprimorá-lo com texto, fotos e 

links. Por esta polivalência e pela capacidade de envolvência, Bradshaw (2014) afirma 

que o vídeo não é apenas parte integrante da narrativa online, estando também a 

consolidar-se como uma forma de jornalismo online por si só.  

 

 

3.3.2 Fotogalerias 

 

As fotogalerias tornaram-se num dos aspetos multimédia mais frequentes na 

internet, ao que os órgãos de comunicação social não foram exceção, criando várias 

galerias ou slideshows, com múltiplas imagens associadas a uma história noticiosa 

(Wilkinson et all, 2009). 

As fotogalerias ou galerias de notícias online – como designa Caple e Knox (2012) 

–, são sequências de imagens, criadas por jornais, com uma interface e design próprios, 

esperando que o leitor clique em sequência, da primeira à última imagem. Não sendo um 

género independente, ofereceram novas possibilidades para o storytelling e permitiram o 

desenvolvimento de novos géneros (Caple e Knox, 2012). Os autores definem a 

preferência na utilização do termo online news gallerys (galeria de notícias online) 

explicando que: são online porque são produzidas exclusivamente para web, são notícias 

porque são produzidas por órgãos de comunicação social e são galerias porque são uma 

coleção de fotografias que foram organizadas sob algum princípio ou propósito 

subjacente (Caple e Knox, 2012). 
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As fotogalerias podem servir de fio condutor ou elemento complementar ao 

conteúdo noticioso ou tornarem-se elas próprias no formato destinado a contar histórias, 

isto é, apesar de estarem normalmente associados a uma história ou evento, começam a 

existir formatos que tornam as fotogalerias num género jornalístico autónomo. No caso 

das galerias de fotos autónomas, além das imagens, existem legendas (texto) e 

interatividade – ou seja todos os componentes de um pacote multimédia (Zerba, 2004). 

Na mesma linha de pensamento, Caple e Knox (2012, p.209) defendem que as 

fotogalerias são “textos por direito próprio”, autonomizando-se enquanto género 

jornalístico. Os autores assumem que enquanto algumas estão relacionadas a histórias 

verbais no mesmo jornal (como um balanço de um evento em imagens), outras claramente 

não têm contrapartida verbal. Além disso, as fotogalerias vinculadas a uma história verbal 

podem ser acedidas por mais de um caminho num site, pelo que o leitor poderá nunca ver 

a história verbal à qual a galeria está vinculada, caso esta exista (Caple e Knox, 2012). 

As fotogalerias fortaleceram a relação da fotografia com o jornalismo, tornando-se 

num espaço privilegiado para os fotojornalistas, que passaram a dispor de uma 

modalidade que os permite relacionar várias fotografias de modo a promover uma 

interpretação mais profunda sobre um determinado acontecimento. Ao contrário do que 

acontecia com os meios analógicos, onde existe um forte constrangimento a nível de 

fotográfico, os fotojornalistas têm nas fotogalerias o seu formato próprio, o que os permite 

formar uma relação interativa com o público (Caple e Knox, 2012). 

Sendo possível a sua utilização como formato autónomo ou não, em termos 

temáticos não existe muita exclusividade no uso das galerias. Ainda assim, Caple e Knox 

(2012) sugerem que as práticas estabelecidas de reportagem de jornais podem tornar mais 

difícil contar hard-news em galerias do que contar histórias de interesse humano ou soft-

news (Caple e Knox, 2012) 

Editores e leitores desde cedo se mostraram interessados nestas galerias de imagens 

que podem ser produzidas e publicadas em jornais online em formas e em escalas não 

acessíveis aos jornais impressos (Caple e Knox, 2012). Além disto, outras consequências 

da evolução tecnológica (como a banalização das câmaras fotográficas digitais) elevaram 

as fotogalerias a altos níveis de popularidade.   
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O impacto da tecnologia, quer através da web, quer devido ao uso recorrente de 

aparelhos fotográficos e digitais, levaram a que uma boa parte do conteúdo da internet 

fossem imagens estáticas, estando a criação e a partilha de imagens no mundo virtual 

relacionadas com as fotogalerias nos ciberjornais (Wilkinson et all, 2009). 
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Capítulo 4. A Participação do público no ciberjornalismo 

4.1. A Web 2.0 e os Media 

 

Como vimos anteriormente a propósito do processo da convergência, a cultura da 

convergência é formada por três fenómenos, que além da convergência nos órgãos de 

comunicação social (já explanada anteriormente neste trabalho), inclui o surgimento da 

cultura participativa (fim da passividade da audiência) e a noção inteligência coletiva 

(associada ao consumo enquanto processo coletivo) (Jenkins, 2006).  

Estes dois últimos fenómenos motivaram uma mudança significativa da Web. O 

conceito de cultura participativa está relacionado com o fim da passividade da audiência, 

que permitiu aos consumidores de media serem agora considerados participantes. Destes 

novos perfis de utilizadores e da nova atitude perante o consumo nasceu uma nova 

estrutura comunicativa, de baixo para cima. Por outro lado, a inteligência coletiva refere-

se à capacidade das comunidades virtuais aproveitarem as habilidades dos seus membros, 

isto é, o que outrora um individuo não sabia fazer sozinho, pode agora fazê-lo 

coletivamente (Jenkins, 2006).  

Ainda sobre a noção de inteligência coletiva, Lévy (1997, p.9) revela que é 

impossível restringir o conhecimento em “castas de especialistas”, pois “o nosso 

conhecimento e habilidades vivas estão em processo de serem reconhecidos como a fonte 

primária de todas as outras riquezas”. O autor (1997, p.13) define, assim, inteligência 

coletiva como uma “forma de inteligência distribuída universalmente, constantemente 

aprimorada, coordenada em tempo real e que resulta na mobilização efetiva de 

habilidades”. 

A aplicação deste conceito ao mundo virtual, catalisado pela cultura participativa, 

criou o contexto de surgimento da segunda fase de evolução da internet, caracterizada 

pela interatividade e pela colaboração e onde é enfatizada a interação social, pois procura 

envolver os usuários de forma mais eficaz. Esta nova Web ficou conhecia mais conhecida 

por Web 2.0, mas também de wisdom Web, people-centric Web, participative Web, e 

read/write Web (Murugesan, 2007).  
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O criador do termo Web 2.0 (a designação mais popular) define assim o conceito: 

“Web 2.0 é a revolução nos negócios da indústria dos computadores, causada pela 

mudança da internet enquanto plataforma e uma tentativa de entender as regras para o 

sucesso nessa nova plataforma. A principal dessas regras é a seguinte: crie aplicativos 

que aproveitem os efeitos de rede, que se tornam melhores quanto mais pessoas os 

usarem” (O'Reilly, 2006).  

O'Reilly caracteriza assim a Web 2.0 através do aproveitamento da inteligência 

coletiva, que permite a pessoas de todo o mundo estabelecer uma conversa à escala global 

(onde podem compartilhar conhecimentos, preocupações, experiências e conteúdos) e 

onde as empresas de informação transformam os seus atos e a apresentação dos seus 

conteúdos de modo a incluir a participação destes públicos (Valcarce, Bolós e Recio, 

2017).  

Briggs (2007) explica que o termo “Web 2.0” diz respeito a websites que adquirem 

valor através das ações dos usurários. O termo surge em contraste com o de “Web 1.0”, 

que procura descrever as limitações com que a corrente web foi construída, através de 

conceitos como home pages, serviços intrusivos (como o marketing opt-out) e as barreiras 

ao conteúdo do site (como os registos). Por outro lado, o autor assinala que a Web 2.0 

encara a internet como um espaço que permite às comunidades juntarem-se para 

acrescentar valor a um determinado site.  

Esta relação entre os usuários leva a que a web 2.0 funcione, como explica 

Boczkowski (2004), sob o efeito da rede e do contágio, onde um clique tem a capacidade 

de influenciar a navegação de todos os utilizadores. É neste contexto que a cultura da 

internet desafia a distinção total entre produtor e usuário: qualquer ação do usuário pode 

ter impacto na visualização e na leitura de notícias de um outro usuário. 

Assim, como referem Hernández, Renés-Arellano e Graham (2017), na procura de 

acrescentar valor aos sites, inúmeras ferramentas e serviços foram criados para promover 

a interação social, fomentando uma arquitetura de participação que mudou a forma como 

as notícias são produzidas e consumidas. Os comportamentos participativos são parte de 

uma nova lógica da Web 2.0, onde é dada primazia à componente social e ao modo como 

os usuários da internet se relacionam. Promovem-se estas relações através de várias 
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possibilidades inovadoras, que procuram a conectividade e a participação, de modo a 

envolver as audiências no processo de notícias (Hernández, Renés-Arellano e Graham, 

2017).  

No contexto da convergência dos media e do ambiente de inovação tecnológica, os 

jornais começaram assim a experimentar vários mecanismos de incentivo à participação 

da audiência na produção de notícias online, isto é, fomentando a interação entre 

produtores de notícias tradicionais e os outros usuários (Paulussen, 2011).  

Como consequência, começou a ser comum encontrar jornais que usam histórias, 

vídeos ou fotografias tiradas pelos cidadãos; blogs de jornalistas a emitir opinião; 

conteúdo de notícias partilhado nas redes sociais; entre outros mecanismos de 

participação que mudaram o processo tradicional da produção de notícias (Hernández, 

Renés-Arellano e Graham, 2017).  

Para descrever estas contribuições dos utilizadores para o conteúdo dos jornais 

online, vários termos foram utilizados como UGC (user generated content, ou seja, 

conteúdo gerado por utilizadores), jornalismo de cidadão ou jornalismo participativo 

(Singer et al., 2011). 

 

 

4.2. O Jornalismo Participativo 

 

Se a participação dos leitores no jornalismo data de pelo menos dó século XVIII 

quando os jornais ingleses deixavam regularmente um espaço em branco para os 

comentários dos leitores, com os jornais online este espaço em branco tornou-se numa 

vasta panóplia de oportunidades para os leitores participarem e interagirem com as 

notícias da publicação (Hermida, 2011).  

Ainda assim, apesar da ascensão do jornalismo participativo ser um resultado 

principalmente da tecnologia (Kelly 2009), importa perceber que a sua popularidade foi 

também a consequência de uma vasta rede de interações complexas, que envolveram a 

cultura profissional do jornalista e as expectativas de jornalistas e utilizadores acerca da 
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internet e da tecnologia, sendo assim resultado de fatores profissionais, sociais e de 

mercado (Hermida, 2011).  

Como vimos anteriormente, vários termos são utilizados para designar, segundo 

Bowman e Willis (2003), “o acto de um cidadão ou um grupo de cidadãos de 

desempenhar um papel ativo no processo de recolha, reportagem, análise e disseminação 

de notícias e informação. A intenção desta participação é fornecer independência, 

confiança, precisão, abrangência e informação relevante para uma democracia (Bowman 

e Willis, 2003, p.9).  

Quer no meio académico, quer no jornalístico, nunca houve consenso sobre o termo 

a utilizar, sendo as expressões jornalismo participativo, jornalismo cidadão, UGC, 

jornalismo comunitário, material da audiência, jornalismo open-source, jornalismo 

interativo e jornalismo networked, comumente utilizadas enquanto sinónimos (Kelly, 

2009).  

Ainda assim, importa destacar que alguns autores estabelecem diferenças entre os 

conceitos. Heing (2005, s/p), por exemplo, distingue jornalismo participativo de 

jornalismo de cidadão, definindo o primeiro como a “a mudança de jornais estabelecidos 

e sites de notícias para solicitar e publicar material, como fotos ou contas pessoais, dos 

seus leitores” e o segundo  como “a criação de blogs e sites de notícias não editados que 

permitem aos usuários escrever e publicar o seu próprio conteúdo”.  

Wardle e Williams (2010), por sua vez, propõem a designação “material da 

audiência, sobretudo em oposição a UGC, porque, segundo os autores, a utilização da 

palavra utilizador se restringe ao conteúdo online, não captando adequadamente todo o 

tipo de fenómenos a que se propõe descrever, como “cenas de notícias de última hora, 

comentários de audiência, experiências na interação com a audiência, jornalismo 

colaborativo (repórteres comunitários, histórias digitais), jornalismo em rede (recurso a 

comunidades de especialistas online) e outros conteúdos incluído na produção de 

notícias” (Wardle e Williams, 2010, p. 781-782). 

Neste trabalho optou-se por não fazer a distinção entre os termos, sobretudo porque 

a maioria das definições de autores engloba o fenómeno no seu todo.  Assim sendo, 

utiliza-se o termo abrangente de jornalismo participativo, acreditando ser a expressão que, 
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tal como Hermida (2011) justificou, que melhor captura “quer o processo, quer os efeitos 

das contribuições de cidadãos comuns na recolha, seleção, publicação, distribuição e nos 

comentários e discussões publicas sobre as notícias que estão contidas como produto de 

um média institucional (…)” (Hermida, 2011, p.15). 

Seguindo a mesma lógica, Wardle e Williams (2010) afirmam que jornalismo 

participativo se tornou comumente aceite para se referir à ampla variedade de iniciativas 

empreendidas pelos media para melhorar a integração de todos os tipos de contribuições 

dos usuários na produção de notícias, sendo um termo que abrange fenómenos, 

considerados distintos, como o jornalismo cidadão, o jornalismo colaborativo, o 

jornalismo em rede e o blogging, reconhecendo a existência de diferentes tipos de 

contribuição do público (Wardle e Williams, 2010). 

Outros autores procuraram estabelecer a sua própria definição para este fenómeno. 

Desta forma, Allen e Thorsen, descrevem-no como “os atos espontâneos de gente comum, 

apanhados em eventos extraordinários e que se viram motivados a adotar o papel de um 

repórter de notícias” (Allen e Thorsen, 2009, p.7).  

Thurman e Hermida (2010) definem jornalismo participativo como “o processo 

técnico, editorial e organizacional que permite que as contribuições dos leitores sejam 

eliciadas, processadas e publicadas em publicações profissionais” (Thurman e Hermida, 

2010, p.5). 

Kelly (2009) defini-o “de forma bastante ampla como não jornalistas a fazerem as 

coisas que só os jornalistas costumavam fazer: testemunhar, reportar, recolher, escrever, 

investigar (Kelly, 2009, p.1). O autor defende que o conceito é definido mais pelo que é 

do que por onde é, ou seja, tendo em conta que o nível de complexidade do conteúdo é 

alterável, o jornalismo participativo tanto pode existir inserido na estrutura de um órgão 

de comunicação social tradicional, como existir por conta própria, como num blogue ou 

uma fotografia  inserida numa site de partilha de imagens (Kelly, 2009). 

Van der Haak, Parks e Castells (2012) descrevem o UGC como o material proveniente 

destas contribuições do jornalismo participativo, podendo ser fotografias, vídeos, 

comentários textuais e outros materiais fornecidos a uma organização de notícias ou site 

de notícias por membros do público. 
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Assim, percebe-se que a participação da audiência no jornalismo não se limita 

apenas à troca de informações entre público e leitor, mas é antes um processo complexo 

e abrangente, que envolve vários aspetos – desde das ferramentas de interação escolhidas 

e maneira como são utilizadas, ao tipo de relação com os leitores, às mudanças na 

organização e gestão das redações e aos desafios que coloca às práticas jornalísticas 

convencionais (Quandt, 2011). 

4.2.1. Interação e tipos de participação  

 

Relativamente aos mecanismos de promoção da interatividade, as organizações de 

notícias integraram um variado número de capacidades e processos técnicos para facilitar 

a participação dos leitores (Hermida, 2011). Isto porque a interatividade, enquanto uma 

das principais características do ambiente da Web, tornou-se numa das principais 

“expectativas participativas” para o público (Barnhurst, 2013).  

Para aceder a estas expectativas vários formatos foram desenvolvidos: blogs de 

cidadãos (alojados em sites de jornais); media de cidadãos (fotografias, vídeos 

submetidos por cidadãos ao jornalista); histórias de cidadãos (envio de textos dos leitores 

para publicação); entrevistas coletivas (leitores a fazerem perguntas ao entrevistado); 

comentários nas notícias; conteúdo hierarquizado (organizado segundo o ranking dos 

leitores ou pela audiência); fóruns (sejam em discussões moderadas por jornalistas ou 

debates iniciados por cidadãos); blogs de jornalistas; sondagens (incluídas no site); e 

redes sociais (a partilha de noticias através de redes sociais) (Hermida, 2011). 

Bradshaw (2011) também destaca alguns mecanismos de interação do público que 

foram incorporados nos sites como: a disponibilização de comentários nas peças, a 

capacidade de avaliação das histórias, sondagens, votações, galerias de imagens 

submetidas por utilizadores, imagens e vídeos de utilizadores presentes em reportagens, 

fóruns de discussão e chats em direto.  

Allen (2006) explica que o ambiente digital significou o fim da audiência passiva. 

Ao contrário do que acontecia no passado, quem lê um jornal online tem a oportunidade 

de comentar, de participar na discussão e navegar pelos conteúdos multimédia e pelas 
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ferramentas de pesquisa. Esta interatividade estendeu-se à relação entre o jornalista e a 

audiência, isto é, a informação, além de se propagar a uma enorme velocidade, propaga-

se como numa rua de dois sentidos: quer por quem produz, quer pelo público. Seja por e-

mail, fóruns de discussão, ou outros formatos, os diálogos online fortaleceram a relação 

entre o público e a audiência, o que permitiu aos jornalistas aprimorar o seu trabalho e 

concedeu aos leitores a oportunidade de participar na produção de conteúdo. 

 Lasica (2003) identifica seis tipos de jornalismo participativo: a participação do 

público nos jornais convencionais (como comentários nas publicações, uso de fotos, 

vídeos e textos feitos por leitores); websites jornalísticos independentes (tanto pode variar 

entre blogs individuais e a publicações de notícias de nicho); websites de notícias 

totalmente alimentados por usuários (onde os repórteres-cidadãos contribuem com uma 

quantidade significativa de material); websites colaborativos e contributivos 

(comunidades online com foco em escrever, publicar e editar um banco de dados de 

qualidade de informação, arte e humor); outros tipos de thin media (listas de discussão, 

newsletters por email); e websites de transmissão pessoal (como podcasting, vídeo, blogs 

ou fotologs)  

Sejam comentários, fóruns de discussão, blogs, sistemas de reputação, microblogs 

ou redes sociais, novas formas de jornalismo participativo estão sempre a aparecer, 

sobretudo devido ao contínuo desenvolvimento técnico de várias aplicações e plataformas 

digitais (Singer et al, 2011). As caixas de comentários incorporadas nos sites jornalísticos, 

por exemplo, marcaram uma nova fase na evolução dos espaços participativos, tendo 

representando uma mudança drástica face às anteriores formas restritivas de contacto do 

leitor com os jornalistas, porque, até então, nenhum outro fórum tinha sido tão aberto e 

tão pouco controlado (Reich, 2011). 

Os últimos anos, por sua vez, têm sido marcado pelo apogeu das redes sociais, que 

têm vindo a ser utilizadas para aumentar as opções de participação, dotando o utilizador 

de autonomia para emitir a sua opinião pública. O impacto das redes sociais fez-se sentir 

também nos próprios sites de notícias, que se tornaram mais híbridos, apostando tanto no 

conteúdo como na comunidade (Hermida, 2011). 
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Uma das outras tendências em crescimento nos últimos anos  é a utilização de 

plataformas emissão em direto, os live blogs (muito deles já profissionais), que podem 

ser vistos como uma resposta à forma de organização cronológica dos conteúdos (dos 

media sociais e dos blogs), que, também por funcionarem em nas redes sociais, estão a 

apresentar quantidades sem precedentes de testemunhos de cidadãos (Thurman e 

Rodgers, 2014).  

Os utilizadores têm, assim, demonstrando bastante criatividade em criar soluções 

alternativas para fazer face aos desafios de comunicação do jornalismo participativo. A 

capacidade de os cidadãos participarem no processo jornalístico tem vindo a aumentar, 

não só devido aos mecanismos incorporados pelos sites de notícias, como também devido 

a outros fatores, como o acesso banalizado à net, a vulgarização do smartphone e 

popularização das redes sociais (Knoblich, 2014) 

Percebe-se, assim, que nem todo o tipo de contributo do público é igual, existindo 

diferentes motivações, propósitos e efeitos no conteúdo gerado pela audiência. Assim, 

segundo Sambrook (2009), é possível distinguir quatro tipos de jornalismo participativo: 

testemunha ocular (eyewitness reporting) e repórter de investigação (investigative 

reporting), ambas consideradas formas de jornalismo watchdog; partilha de 

conhecimento (knowledge sharing), que procura a troca de informações; e a partilha de 

opinião (opinion reporting), que visa a participação no debate público. 

Domingo (2011) aponta que ao contrário do material de fontes oficiais, o conteúdo 

gerado pelas audiências é bastante diverso e desigual em termos de qualidade, ângulo e 

confiabilidade, tendo os jornais procurado estratégias diferentes e práticas novas na 

gestão destas contribuições. O autor afirma que muitas destas estratégias não estão 

claramente definidas ou justificadas, sendo baseadas na experimentação. Ainda assim, o 

autor distingue duas formas diferentes na organização destes conteúdos:  existem jornais 

que colocam o jornalismo participativo num espaço próprio e separado (numa atitude 

defensiva), com pouca moderação – o que autor chama de jornalismo participativo como 

recreio; e outros que utilizam o jornalismo participativo como fonte, onde o conteúdo dos 

leitores faz parte da produção de notícias, existindo uma moderação relativamente restrita 

e factcheking (Domingo, 2012).  
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Estas duas maneiras diferentes de gerir os conteúdos do público podem espelhar a 

forma como os jornalistas encaram a sua audiência (Domingo 2012). Uma visão que, 

segundo Heinonen (2011) é alterada conforme o contexto. Assim, antes da publicação da 

história, os jornalistas podem ver os utilizadores como observadores e sensores públicos, 

ou como exemplos de transparência (reações genuínas em fóruns ou blogs) ou enquanto 

especialistas (a quem se pode pedir auxílio na produção da notícia). Depois da história 

estar publicada, os jornalistas podem ver os utilizadores como refletores (isto é, fonte de 

feedback do seu trabalho), como comentadores (que comentam as notícias e contribuem 

para a discussão do espaço publico moldado pelos jornalistas) e como forma de tomar o 

pulso à audiência (Heinonen, 2011). 

Proporcionar um espaço para a comunicação horizontal entre os usuários, em vez 

de apenas utilizar a comunicação convencional de cima para baixo (de jornalistas para 

leitores) além de benefícios sociais, atribuiu vantagens económicas para os jornais, isto 

é, constrói comunidades e mercados (Heinonen, 2011). 

Estas vantagens económicas são complexas e estão conectadas com outras questões, 

mas não podem ser descuradas, sobretudo porque as participações do público são 

fundamentais para encontrar um modelo de negócio viável para os media porque os 

antigos modelos já não asseguram a sustentabilidade do meio. Além da vantagem de ter 

conteúdo sem qualquer custo, Vujnovic (2011) distingue três benefícios económicos das 

relações sociais estabelecidas pelo jornalismo participativo: constrói lealdade com a 

marca, impulsiona o tráfego do site e mantêm a competitividade face a outros órgãos. 

Os utilizadores atuais assumiram, assim, um papel decisivo na evolução do 

jornalismo online nas suas variadas vertentes, sobretudo devido à liberdade no acesso à 

informação e à interatividade, fatores que motivam a vontade de partilha e colaboração 

em escala. As barreiras entre os tradicionais produtores de conteúdos e os utilizadores, 

isto é a fronteira entre o profissional e o amador, tendeu a esbater-se (Briigs, 2007) e o 

diálogo continuo entre jornalistas e o público, promovido pela interatividade da internet, 

permitiu perceber que as regras e as convecções tradicionais do jornalismo estão a ser 

rescritas (Allen, 2006) 
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Assim, o jornalismo participativo não tem sido apenas utilizado de forma 

instrumental no fornecimento de conteúdo (imagens e vídeos), mas também tem definido 

as próprias notícias e formado representações de eventos globais (Greer, 2014). Os 

conteúdos das audiências ofereceram indiscutivelmente, segundo Waisvord (2014), 

oportunidades para expandir a cobertura noticiosa e de trazer visibilidade a problemas 

sociais muitas vezes ignorados. O jornalismo participativo, através da sua arquitetura 

open-ended, promove a inovação, a capacidade ilimitada e oferece infinitas oportunidades 

para as notícias (Waisvord, 2014). 

O jornalismo participativo causou implicações significativas, quer no processo de 

agendamento, quer no processo de produção de notícias. Novas formas de selecionar, 

recolher, processar e disseminar noticias estão a transformar os circuitos de comunicação, 

existindo aspetos positivos e negativos nesta mudança. Por um lado, existem questões 

reais de manipulação, partidarismo e falta de responsabilidade no conteúdo vindo da 

audiência. Por outro, o jornalismo participativo pode complementar as fontes oficiais e 

trazer autenticidade, imediaticidade e realismo às notícias através das evidências visuais 

dos acontecimentos tal como eles aconteceram, (Greer, 2014). 

O impacto do público nas notícias leva Briggs (2007, p.32) a afirmar que “as 

notícias já não são uma leitura, mas uma conversa”. Pavlik (2008, p.56), por seu turno 

destaca que a passividade da audiência foi substituída pela interatividade e os 

consumidores de media passaram a ser simultaneamente utilizadores e produtores: “Eles 

deixaram de ser meras batatas passivas do sofá, pelo menos na maioria do tempo”.  

Na mesma lógica, Boczkowski (2004), afirma que o poder de participação e criação 

concedido pela internet, transformou utilizadores em coprodutores, uma vez que o 

jornalista perdeu o exclusivo da criação. A forma linear de comunicação one-to-many deu 

lugar a várias formas de conteúdos dos utilizadores, que deixaram de consumir 

passivamente o produto final (Boczkowski 2004).  

Hall (2001) também salienta a mudança na comunicação linear dos media 

analógicos assente na internet que se apresenta como um mecanismo eficaz e barato para 

todos os modos de comunicação: one-to-one, one-to-many, many-to-many e ainda many-
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to-one. Através destes modos, a audiência passou a dar um contributo decisivo para os 

produtos jornalísticos finais (Hall, 2001).  

Quandt (2011) argumenta que de um nível concetual pode se considerar que o 

jornalismo participativo e o conteúdo gerado pelas audiências permitem o melhor de dois 

mundos no contexto da comunicação de massas. A visão global é complementada por um 

conteúdo flexível e originário das necessidades das audiências, mas estruturado no 

contexto de uma instituição que assegura os valores e as regras jornalísticas. 

Bradshaw (2011), por seu turno, revela que os custos do jornalismo participativo 

podem incluir os custos técnicos de alojar conteúdo multimédia, contratar novos staff 

(como gestores de comunidades e moderadores) e treinar os jornalistas existentes para 

monitorizar as participações. Por outro lado, permite que os utilizadores permaneçam 

mais tempo no site, atrai novos públicos, melhora a qualidade editorial, aumenta o 

conteúdo e a probabilidade de ter uma história em primeira mão. 

Na mesma lógica, Van der Haak, Parks e Castells (2012, p.2928) afirmam que a 

descoberta e a recolha de informações por jornalistas participativos “aumenta 

exponencialmente a capacidade de conhecer múltiplas dimensões de uma realidade em 

evolução, em escala global, com especificidade local”. No entanto, os autores salientam 

a necessidade de verificação, filtragem, e, acima de tudo, interpretação e análise para criar 

significado ao conteúdo, mesmo que alguns destes processos tenham uma origem 

coletiva. Perante uma situação de enorme fluxo de informação, o maior contributo que os 

jornalistas podem dar é a sua capacidade de integrar informações, fornecer contexto e dar 

sentido às informações recolhidas (Van der Haak, Parks e Castells, 2012). 

Quandt (2011) também salienta o trabalho que o material do público exige. Os 

conteúdos gerados pela audiência sendo situacionais e contextuais, usualmente trazem 

consigo grupos de pessoas baseadas no interesse e na oportunidade. A distribuição deste 

conteúdo e a transferência de informação relevante para o leitor exige um filtro rigoroso 

e um trabalho cuidadoso de modo a garantir que o rigor jornalístico não seja afetado.   

Este cuidado na gestão do conteúdo do jornalismo participativo também procura 

evitar problemas éticos e legais. Singer (2011) salienta, em termos éticos, um conjunto 

de questões que decorrem da dificuldade de saber a origem da informação, 
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desconhecimento que mete em causa as normas jornalísticas de exatidão e veracidade. 

Este desconhecimento também levanta muitas questões legais relacionadas com discursos 

de ódio (que variam de legalidade de país para país), difamação, direito de propriedade 

intelectual e copyright. Além disso, a natureza abusiva de muitas contribuições, sejam 

racistas, sexistas, homofóbicas ou outras, ou a utilização de linguagem imprópria, 

provocam um enfraquecimento do órgão de comunicação social enquanto meio de 

informação credível (Singer, 2011). 

Todas estas implicações do jornalismo participativo refletem as alterações na 

comunicação pública como processo, que causaram duas mudanças fundamentais no 

processo jornalístico: a inclusão dos utilizadores como novas fontes de informação e a 

influência e participação dos utilizadores no processo de tomada de decisão de notícias 

(Quandt, 2014). 

Estas duas mudanças dizem respeito às duas principais correntes do jornalismo 

participativo no que diz respeito ao canal de comunicação. A influência do jornalismo 

participativo no processo de produção de notícias pode realizar-se através das 

colaborações formais entre os cidadãos e os jornalistas, onde se estabelece uma relação 

direta de troca de informações e de conteúdo; ou através das relações informais, 

intermediadas por uma plataforma de media social, onde o conteúdo publicado pelos 

utilizadores acaba eventualmente por ser captado pela imprensa tradicional (Waisvord, 

2014).  

Os media sociais enquanto mecanismo de jornalismo participativo mudaram 

totalmente o modelo convencional e desafiaram o jornalismo convencional (Greer, 2014). 

Estas mudanças são tanto mais significativas tendo em conta que o jornalismo 

participativo pode ocorrer em várias plataformas e serviços, de acordo com o utilizador e 

o seu grau de confortabilidade (Knoblich, 2014) e de que a banalização do smartphone 

(que se assumiu como principal suporte das aplicações e serviços) tornou-o numa 

ferramenta nas mãos dos jornalistas participativos, o que desafiou as tradicionais rotinas 

jornalísticas (Angela, 2014). 

A capacidade de um individuo autopublicar (isto é, sem precisar do jornalista) as 

suas observações e experiências, principalmente durante eventos de notícias de última 
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hora, está a mudar a relação dialógica entre fontes e jornalistas (Thorsen, 2014). Knoblich 

(2014) defende que os meios de comunicação, sobretudo aqueles que procuram o 

envolvimento do jornalismo participativo, devem ter a noção das potencialidades destas 

plataformas. Por um lado, devem ter conhecimento da estrutura das redes sociais para 

fomentar a partilha em larga escala e para terem noção dos perigos que isso representa 

em termos de desinformação. Por outro, devem aceitar estas redes, utilizando-as para ter 

acesso a dados de grupos desfavorecidos, para adquirir informações sobre eventos, e 

como plataforma de comunicação, sobretudo em tempos de crise, de modo a compensar 

os gaps na cobertura dos media (Knoblich, 2014) 

Mas independentemente de recorrem às redes sociais enquanto plataforma 

comunicativa, muitos jornalistas participativos não estão a atuar de forma solitária e estão 

a formar equipas de jornalismo colaborativo. Devido a isso, Bruns et al (2009) afirmam 

a existência de um novo tipo de jornalismo: journalism social-networking. Este novo 

modelo junta vários jornalistas participativos amadores, promovendo, mantendo e 

ampliando uma comunidade ativa de utilizadores, numa lógica de trabalho comunitário 

que procura servir uma comunidade online, atendendo às suas necessidades. Esta conexão 

entre usuários cria uma rede comunicativa tão forte que os jornalistas são relegados para 

uma posição secundária neste ecossistema: apesar de ainda fazerem parte deste sistema, 

os jornalistas operam como um nó periférico em vez de central (Bruns et al. 2009). 

Enquanto alguns olham para o jornalismo participativo como um benefício 

democrático, outros acreditam que mina a função primordial da democracia (Quandt, 

2014). Por um lado, o jornalismo participativo pode ampliar, dotar de autoridade espacial 

(através da presença real de testemunhas) e autoridade temporal (através do imediatismo 

em tempo real), complementar, contradizer e aprofundar práticas noticiosas estabelecidas 

pelos imperativos das organizações noticiosas. Por outro, as colaborações através dos 

media sociais também podem ser tão fracas e corrosivas quanto a pior das práticas de 

notícias estabelecidas, contribuindo apenas para a confusão mediática (Meikle, 2014). 

Meikle (2014) conclui que o paradoxo do jornalismo cidadão é o de tornar os jornalistas 

profissionais obsoletos, tornando-os cada vez mais necessários (Meikle, 2014). 



 

58 

Pavlik (2008) acredita que o fim da modalidade one-to-many pode fortalecer o papel 

do jornalismo como “sense maker” da sociedade. Ao envolver a audiência num diálogo 

diário, o jornalista pode aumentar a amplitude da sua reportagem, melhorando a qualidade 

do trabalho e restabelecendo o jornalismo como atividade central do processo 

democrático. 

Waisvord (2014) defende que a questão crucial não deveria ser a de que se o 

jornalismo participativo oferece mais oportunidades para cobrir problemas sociais – o 

que, para o autor, é inegável. Apesar de expandir o leque de notícias, o que é questionável 

é se o jornalismo participativo corresponde efetivamente a ações que provocam mudanças 

sociais, isto é, perceber o seu impacto no conhecimento público, participação e 

formulação de políticas (Waisvord, 2014). 

O jornalismo participativo, em todas as suas diferentes formas, tornou-se uma 

expectativa tão normalizada, sobretudo em acontecimentos extraordinários. O esforço 

jornalístico de cidadãos comuns tornou-se parte da cocriação, juntamente com os media, 

da nossa memória coletiva acerca da significância da agenda mediática (Thorsen, 2014).  

Por isso, salienta Allen (2006, p.167) independentemente das diferentes perspetivas ou 

conclusões, mesmo aqueles que desconsideram o potencial do jornalismo participativo 

devem reconhecer que “ele está aqui para ficar”. As notícias online são cada vez mais um 

empreendimento coletivo, suportado por um sentido de proximidade, ainda que sejam 

difundidas pelo mundo todo instantaneamente. As barreiras entre comunidades locais e 

virtuais estão cada vez mais diluídas e a forma como o jornalista participativo atua está a 

reformular algumas das características tradicionais do jornalismo (Allen, 2006).  

A natureza da publicação online e do jornalismo participativo exigem, segundo 

Bruns, Wilson e Saunders (2009), que os jornalistas não olhem para as publicações como 

simplesmente outro canal isolado onde o conteúdo é gerado por cidadãos, mas antes como 

uma contribuição integrada relacionalmente na ecologia noticiosa dos media. Os autores 

defendem que, se é certo que qualquer projeto de jornalismo participativo deve procurar 

ativamente o conteúdo gerado pelo público e deve ser apoiado pela expansão de vozes e 

pela sua função de deliberação democrática, também parece claro que, para ter sucesso, 

ou mesmo apenas para sobreviver, os projetos de jornalismo participativo devem contar 
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amplamente com o trabalho e liderança de uma equipa profissional, isto é, orientados para 

um processo de crowdsourcing. 

 

 

4.3. Crowdsourcing 

 

O termo crowdsourcing, fusão entre as palavras crowd (multidão) e outsourcing 

(terceirização) (Brabham, 2013), foi utilizado pela primeira vez por Howe (2006) para se 

referir à “era das pessoas” (“age of crowd”), onde através do software open-souce, o 

trabalho realizado por “voluntários apaixonados” poderia se equiparar ao trabalho 

executado por profissionais. Howe explicava que os avanços tecnológicos em toda a sua 

linha (software, produtos, equipamentos) quebraram as barreiras de custo que antes 

separava os amadores dos profissionais e que as empresas estavam a descobrir maneiras 

de aproveitar o talento da multidão. Mesmo não sendo sempre gratuito, este trabalho de 

amadores custa sempre muito menos do que o de empregados tradicionais. “Não é 

outsourcing; é crowdsourcing”; concluía Howe (2006, Wired Magazine Online, acesso 

em 10/3/2019). 

Em 2007, Howe proponha a seguinte definição para o termo por si criado: 

“O crowdsourcing representa o ato de uma empresa ou instituição pegar numa função que 

já foi executada por funcionários e terceirá-la (outsourcing) a uma rede indefinida (e 

geralmente grande) de pessoas na forma de uma open-call. Isto pode assumir a forma de 

peer-production (quando o trabalho é realizado de forma colaborativa), mas também é 

frequentemente realizado por pessoas individualmente. O pré-requisito crucial é o uso do 

formato de open-call e uma extensa rede de potenciais trabalhadores.” (Howe, 2007, 

Crowdsourcing.typepad online, acesso em 10/3/2019) 

Brabham (2013, p.xix), por sua vez, define crowdsourcing como “um modelo de 

solução de problemas e de produção online, que aproveita a inteligência coletiva das 

comunidades online para servir a metas organizacionais específicas”. As comunidades 

online (as crowd), têm assim a oportunidade de responder às atividades de crowdsourcing 
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promovidas pela organização, estando motivadas a responder por vários motivos. O autor 

destaca alguns benefícios que podem advir do crowdsourcing para as empresas como 

grupos de pessoas superarem especialistas individuais, pessoas de fora poderem trazer 

novas soluções para problemas internos, e pessoas geograficamente distantes trabalharem 

juntas para produzir políticas e projetos que beneficiem a maioria (Brabham, 2013). 

Já Kleemann, Gunter e Rieder (2008, p.6). afirmam que o crowdsourcing acontece 

“quando uma empresa orientada para o lucro terceiriza tarefas específicas essenciais para 

a produção ou venda de seu produto para o público em geral (crowd) na forma de uma 

open-call na internet, com a intenção de incitar os indivíduos a contribuírem para o 

processo de produção da empresa, de forma gratuita ou por muito menos do que essa 

contribuição vale para a empresa”. Os autores realçam que as empresas encontram no 

crowdsourcing uma forma de mobilizar, sem custos, o trabalho criativo de algumas 

pessoas altamente competentes (Kleemann, Gunter.e Rieder 2008).  

Estellés-Arolas e González-Ladrón-de-Guevara (2012), depois de analisarem várias 

definições sobre o termo, procuraram criar uma definição que fosse tão completa quanto 

possível. Assim, os autores propõem a seguinte definição para crowdsourcing: “um tipo 

de atividade participativa online na qual um indivíduo, uma instituição, uma organização 

sem fins lucrativos ou uma empresa propõe a um grupo de indivíduos com diferentes 

tipos conhecimento, heterogeneidade e outras variáveis, por meio de uma open-call 

flexível, o empreendimento voluntário de uma tarefa. O empreendimento da tarefa, de 

complexidade e modularidade variável, e no qual a multidão deve participar com o seu 

trabalho, dinheiro, conhecimento e /ou experiência, acarreta sempre benefício mútuo. O 

usuário receberá a satisfação de um determinado tipo de necessidade, seja o 

reconhecimento económico, social, a autoestima ou o desenvolvimento de habilidades 

individuais, enquanto o crowdsourcer obterá e utilizará para sua vantagem o que o usuário 

trouxe para o empreendimento, cuja forma dependerá do tipo de atividade realizada” 

(Estellés-Arolas e González-Ladrón-de-Guevara, p.9-10) 

Segundo Briggs (2007, p.47) o “(…) crowdsourcing foca-se na força da 

comunidade para se dedicar a um projeto, demonstrando como um grande grupo de 

indivíduos amadores consegue se equiparar a um pequeno grupo de profissionais”. O 
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autor afirma que o objetivo do crowdsourcing é geralmente a produção contínua de 

informações, que são normalmente sobre um tema específico ou sobre uma questão 

temporal definida, o que permite aproveitar de forma contínua o poder da comunidade 

para melhorar um serviço ou uma base de informações. 

Cordeiro et al. (2013), aponta como uma das principais características do 

crowdsourcing o reconhecimento da multidão como recurso de conhecimento e 

inteligência, que pode contribuir para a resolução de problemas e para a criação de novos 

conteúdos.  

McGonigal (2011, p.220) descreve o crowdsourcing como “uma maneira de fazer 

coletivamente, mais rápido, melhor e mais barato o que de outra forma seria impossível 

para uma única organização fazer sozinho”. O autor afirma que o crowdsourcing é, de 

forma simples, fazer outsourcing ao público, ou seja, convidar um extenso grupo de 

pessoas na internet a cooperarem num grande projeto. 

Segundo Wexler (2011), o crowdsourcing pode ser inicialmente compreendido 

como o uso da multidão entusiasmada para fornecer soluções para diversos problemas. O 

autor distingue duas fases no sistema de crowdsourcing: uma primeira que assenta no 

reconhecimento de um problema ou de uma questão que pode ser mais eficazmente 

respondida se for aberta a um público mais vasto através de um processo com as devidas 

instruções; uma segunda fase onde o crowdsourcer realiza a open call, estabelecendo uma 

convocatória, que tanto pode ser ampla (a um público indiferenciado) ou estreita (como 

a comunidade ou classe específica, como os estudantes universitários, por exemplo). O 

autor considera que a open call funciona como um convite ao público para participar na 

resolução de problemas, estabelecendo as regras para a participação e gerando 

expectativas aos participantes. No final do processo, o crowdsourcer deve debruçar-se na 

forma de fornecer feedback aos participantes, que têm benefícios variados (seja 

intrínsecos ou extrínsecos), pelo que, no final, ambas as partes ganham (Wexler, 2011). 

Lara (2014, p.21) faz notar que a base filosófica e científica em que se fundamenta 

o crowdsourcing – “reconhecer que o valor agregado de uma massa crítica é 

potencialmente maior, por questões basicamente estatísticas, do que num sistema 

limitado” – não é nova, comprovado por vários exemplos na antropologia. A autora 
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defende que a novidade se prende com o papel das tecnologias e da internet que fomentam 

uma crescente conectividade, que facilita a construção da comunidades e grupos de 

interesse, isto é, “as ferramentas digitais servem como catalisadoras e facilitadoras dessas 

duas grandes propriedades: o efeito de escala e o efeito de acessibilidade” (Lara, 2014, p. 

21). 

A noção “ferramentas digitais como catalisadoras e facilitadoras” parece 

consensual entre os autores para a emergência do crowdsourcing. Ainda assim, surgem 

opiniões contrárias sobre a categorização do crowdsourcing enquanto resultado da 

influência do movimento de software open-source (o software em que o código-fonte 

pode ser alterado por qualquer utilizador) (Benkler, 2006).  

Benkler (2006) afirma que das capacidades de rede da internet surgiu uma cultura 

descentralizada, de ação individual, que originou várias ações cooperativas realizadas por 

mecanismos não-mercantis (isto é, meios sem ambições económicas e lucrativas), 

distribuídas aleatoriamente e independentes de estratégias proprietárias. O open-source 

(que está na base da Web 2.0) é tido como o primeiro grande desenvolvimento desta 

tendência, que se expandiu além das plataformas de software, para o domínio da produção 

cultural e da informação, sendo o crowdsourcing, na opinião do autor, resultado direto 

desta expansão (Benkler, 2006). Também Howe (2007) defende o crowdsourcing como 

resultado da aplicação dos princípios open-source, mas fora do software propriamente 

dito. 

Brabham (2008, p.79), apesar de reconhecer que o crowdsourcing pode misturar 

alguns aspetos da produção open-source, afirma que o crowdsourcing é substancialmente 

diferente desta, sendo superior em vários aspetos. O autor afirma que o crowdsourcing 

não se limita a ser mais um termo da web 2.0, mas antes “um modelo estratégico para 

atrair uma multidão de indivíduos interessados e motivados, capazes de fornecer soluções 

superiores em qualidade e quantidade àquelas que até mesmo as formas tradicionais de 

negócios podem oferecer” – multidão esta que supera de forma mais rápida e barata os 

especialistas da área. Ou seja, enquanto a produção open-source baseia-se numa 

cooperação das pessoas para produzir um recurso comum, utilizando os seus próprios 

termos e formatos, numa comunidade que se autogoverna (de baixo para cima); no 



 

63 

crowdsourcing há uma gestão do projeto top-down, ou seja, de cima para baixo, sendo a 

gestão exclusivamente da empresa (Brabham, 2008). 

Brabham (2013) distingue também o crowdsourcing de outros fenómenos a que está 

normalmente associado. O autor salienta que crowdsourcing não é uma produção de pares 

baseada em commons (commons-based peer), como, por exemplo a Wikipédia, porque 

não se baseia numa diretiva de cima para baixo que ordene, por exemplo e socorrendo do 

exemplo anterior, quais os artigos de enciclopédia precisam de ser escritos ou que 

conteúdo esses artigos devem abranger. Crowdsourcing também não é o mesmo que 

votações ou campanhas de pesquisa de mercado, porque nestes casos as pessoas estão 

simplesmente a expressar as suas opiniões e não se engajando, como no crowdsourcing. 

E que não é um fenómeno velho apenas com outras tecnologias, porque embora o 

crowdsourcing se baseie em conceitos antigos de solução de problemas e colaboração, é 

um fenómeno novo que depende da tecnologia da internet e que pela  velocidade, o 

alcance e as barreiras reduzidas à entrada, tornam o fenómeno qualitativamente diferente 

dos processos abertos de solução de problemas do passado (Brabham, 2013). 

Lara (2014) definiu cinco características fundamentais para que exista um processo 

de crowdsourcing. A primeira é que exista um planeamento por parte do grupo ou 

empresa para alcançar determinados resultados a partir da colaboração de um alto número 

de participantes. A segunda é que exista uma comunidade potencial de usuários com 

disposição para participar. A terceira é que exista uma distribuição de tarefas para que os 

participantes possam lidar com uma parte consciente e comprometida deles. A quarta que 

exista um agendamento, isto é, um cronograma de trabalho com começo e fim (por isso 

é comum falar de "campanhas" ou "projetos" de crowdsourcing). E a quinta característica 

define que o maior benefício deve estar relacionado com o objetivo previamente planeado 

pelo grupo que lança a proposta de crowdsourcing (Lara, 2014). 

O crowdsourcing é, assim, um fenómeno novo que pelas suas características 

específicas (sobretudo a gestão top-down) faz com que o seja um processo distinto das 

arquiteturas de colaboração online em larga escala (Aitamurto, 2015). Desde a sua 

criação, o termo tem sido amplamente utilizado em vários contextos: desde o design de 

roupa (Threadless), às fotografias livres de royalties (iStockphoto), à gestão de crises e 
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catástrofes (Ushahidi), na redação de uma constituição de um estado (Finlândia), até a um 

banco de dados crowdsourced que visa reconhecer possíveis sinais precoces de genocídio 

(Vehkoo, 2013).  

Assim se percebe a variedade de aplicações que o modelo de crowdsourcing pode 

ter. Tal variedade vai ao encontro das observações de Howe (2009) que estabelece que o 

crowdsourcing não é uma estratégia única, sendo composto por quatro variantes que o 

compõem: o crowdwisdom, que  aproveita o conhecimento da multidão para temas 

específicos; crowdcreation que utiliza a energia criativa da multidão para desenvolver 

histórias; crowdvoting, que utiliza o julgamento da multidão para organizar grandes 

quantidades de informação; e o crowdfunding, que utiliza o bolso coletivo como 

campanha de angariação de fundos para o financiamento de projetos (Howe, 2009) 

Fica patente, assim, a flexibilidade e abrangência do modelo de crowdsourcing, que 

tem sido alvo de estudo em várias áreas de investigação, cada qual analisando o fenómeno 

de um ângulo diferente – a computação incide nos aspetos técnicos, a gestão sobre o 

desempenho do modelo em termos e eficiência e rentabilidade e as ciências sociais focam 

sobretudo a dimensão humana das multidões e a aplicabilidade do modelo em questões 

quotidianas (Brabham, 2013). Esta interdisciplinaridade revela a flexibilidade do modelo 

de crowdsourcing, que tem vindo a ser aplicado em diferentes contextos, em várias áreas 

da sociedade, desde a produção de bens de consumo, à ciência, à política e até ao conteúdo 

dos media e à própria atividade jornalística (Brabham, 2008).  

 

 

4.3.1. Crowdsourcing no Jornalismo 

 

Como se constatou, o crowdsourcing tem sido amplamente utilizado pelas empresas 

como mecanismo de solução de problemas e os jornalistas profissionais começaram, mais 

recentemente, a recolher e a aproveitar o conhecimento do público para enriquecer o seu 

trabalho (Aitamurto, 2017). 

O crowdsourcing “no contexto do jornalismo é entendido como um modelo para a 

distribuição das funções de repórter através de muitas pessoas” (Kelly 2009, p.18). A 
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exploração empírica do jornalismo de crowdsourcing foi situada no contexto da 

participação colaborativa na internet, possibilitado tanto pela tecnologia quanto por uma 

cultura motivada por benefícios sociais e psicológicos (e não financeiros), permitindo 

várias aplicações de crowdsourcing ao jornalismo (Metzger, 2007). 

Assim sendo, tendo em conta o crowdsourcing como modelo de participação da 

comunidade na execução de tarefas, a aplicação do formato de crowdsourcing às práticas 

jornalísticas pode ser considerado como uma forma de jornalismo participativo, 

enquadrado no contexto da Web 2.0 e das ferramentas tecnológicas que permitiram ao 

público colaborar, participar e produzir conteúdo (Vieira et al. 2011). 

Thiel-Stern (s/d) corrobora da mesma tese, afirmando que o jornalismo 

participativo engloba o crowdsourcing, sendo o último um tipo específico do primeiro. A 

autora, ao contrário de Aitamurto (2017), afirma que o termo crowdsourcing faz parte do 

léxico jornalístico há vários anos, sendo que originalmente se referia às formas com que 

os leitores ou espectadores poderiam enviar as suas próprias histórias, fotos, ou 

conhecimento em geral, de modo a contribuir para uma história. Nos anos mais recentes, 

a autora descreve a aplicação do fenómeno ao jornalismo da seguinte forma: “O 

crowdsourcing, um tipo de jornalismo cidadão, baseia-se na ideia de que os leitores 

podem usar as ferramentas da Web 2.0 para ajudarem os repórteres nas reportagens, 

permitindo que os processos de recolha e transmissão da informação sejam mais 

colaborativos, conversacionais e potencialmente mais transparentes” (Thiel-Stern, s/d, 

p.2). 

No entanto, tendo em conta algumas definições abrangentes que sugerem uma 

nebulosa distinção entre jornalismo participativo e crowdsourcing no jornalismo, 

Aitamurto (2015) frisa que nem todo jornalismo participativo utiliza o crowdsourcing 

como método na busca de conhecimento, fazendo questão de distinguir as especificidades 

do modelo de crowdsourcing, que difere de outras formas populares de colaboração 

online. Assim, o jornalista que utiliza este modelo, em vez de destinar a colaboração na 

redação noticiosa apenas a especialistas ou fontes privilegiadas (isto é, terceirizando), 

abre as tarefas a qualquer interessada a participar nelas. Os participantes geralmente 
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permanecem anónimos, característica usual do público online, indefinido na sua natureza 

e perfil (Aitamurto, 2015). 

Hermida (2011, p.20) também coloca o crowdsourcing como uma forma de 

jornalismo participativo, definindo-o como uma “prática através da qual os jornalistas 

procuram orientar as prioridades da audiência, solicitando dados, análises ou outras 

contribuições em matérias específicas ou em tópicos de investigação 

Van der Haak, Parks e Castells (2012, p.2928) entendem que o crowdsourcing se 

estende além do jornalismo participativo porque “abrange uma ampla variedade de 

práticas que fazem uso da inteligência coletiva para reunir e verificar informações, contar 

histórias ou fazer escolhas na produção de notícias”. Os autores descrevem ainda que o 

crowdsourcing é muitas vezes utilizado para escrever ou editar notícias (principalmente 

audiovisuais) através de software de edição específicos, ou utilizado para financiar 

projetos de jornalismo, ou ainda para discutir o agendamento, isto é, quais as matérias 

que devem ser noticiadas , sobretudo quando o financiamento é limitado (Van der Haak, 

Parks e Castells, 2012). 

Segundo Frias e Lima (2013, p.5) o crowdsourcing insere-se na segunda tendência 

do jornalismo participativo que aponta para formatos interativos. O jornalismo de 

crowdsourcing, assim, aproveita ao talento da multidão, de modo a conseguir conteúdo 

praticamente sem custos. Os autores destacam o papel fundamental da filtragem e seleção 

de conteúdos nos processos de crowdsourcing, sobretudo quando se trata de hardnews, 

afirmando que as formas de participação que o fenómeno acarreta leva “a novas 

interpretações em termos dos papeis profissionais e do poder editorial dos jornalistas”. 

Poder editorial este que, reforça Aitamurto (2017), está todo do lado do jornalista, que 

decide quando, onde e como o crowdsourcing acontece, decidindo em que moldes a 

participação da multidão é utilizada. Ou seja, no crowdsourcing, a multidão não faz parte 

do resultado - a multidão contribui com seu conhecimento, mas é o crowdsourcer (o 

jornalista) que gere a participação da multidão para produzir o resultado. No jornalismo 

de crowdsourcing, o jornalista utiliza os contributos como matéria-prima, mas escreve a 

história da maneira que ele considera apropriada – o poder está no jornalista e não na 
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multidão porque não são os colaboradores a escreverem a história de acordo com os seus 

critérios. 

Isto vai ao encontro do que Vehkoo (2013) considera ser o objetivo do 

crowdsourcing no jornalismo: aproveitar a inteligência coletiva em vez de simplesmente 

recolher o conteúdo do público e publicar as suas participações. Assim, o papel do 

jornalista é imprescindível e as contribuições só tornam o seu trabalho mais exigente. 

Para assegurar um total aproveitamento da inteligência coletiva, a autora defende que a 

campanha não deve ser lançada a grupos aleatórios, mas direcionada para um conjunto 

de pessoas em condições de ajudar ao trabalho do jornalista num determinado tópico. 

Além disso, Vehkoo (2013) realça a importância e a necessidade de motivar a multidão, 

dividir tarefas de forma eficiente, procurar construir uma comunidade de ajuda mútua e 

estabelecer uma efetiva política de abertura da redação aos contributos externos, de modo 

a fortalecer as relações entre o jornalista e o público.  

Esta relação entre o jornalista e a multidão está assente na importância da multidão 

(composta por amadores) estar motivada a contribuir sem significativo retorno financeiro, 

em casos em que este existe. Brabham (2008) para explicar esta motivação aponta fatores 

intrínsecos (como a diversão ou a vontade de desafios) e extrínsecos (algum tipo de 

retorno material, fama ou pressão social), mas reconhecendo que não existe um motivador 

único e universal que se aplique a todos os contributos de crowdsourcing.  

Aitamurto (2015), por seu turno, revela que os principais fatores de motivação para 

participar no jornalismo crowdsourced são os desejos de ter um impacto sobre o bem 

comum, contribuir para visões pluralistas sobre um determinado tópico da história, lutar 

pela igualdade na sociedade, mitigando assimetrias de conhecimento e poder, promover 

a autopromoção, procurar uma forma de aprendizagem e ter vontade de participar na 

deliberação das questões públicas.  

Estas motivações podem ser compreendidas à luz do contexto político e social 

corrente. Cocco (2012) considera o crowdsourcing como uma transformação do 

capitalismo cognitivo (onde a variável estratégica são as relações, ou seja, a cultura) por 

oposição ao capitalismo industrial (onde a variável estratégica é o salário). O autor indica 

a substituição do outsourcing pelo crowdsourcing como símbolo desta transfiguração – 
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não linear e não determinista – do trabalho no capitalismo cognitivo, que passa da sua 

função instrumental (que se materializa numa obra) para uma atividade relacional e, 

portanto, sem obra. O cerne da mudança assenta na relação entre o trabalho e os afetos e 

na separação do trabalho face ao emprego, existindo uma crescente complexidade 

cognitiva, comunicativa e afetiva do trabalho. O trabalho sem obra, a obra sem autor, 

fomenta um trabalho comum e colaborativo. A dimensão política do crowdsourcing, 

resume o autor “diz respeito à questão da propriedade, por um lado, e o reconhecimento 

da dimensão produtiva de todo o tempo de vida que esse tipo de trabalho mobiliza, pelo 

outro” (Cocco, 2012, p.22).  

4.3.2. Aplicações 

 

O jornalismo crowdsourcing pode utilizar diversos métodos dependendo dos 

objetivos do jornalista para o seu trabalho. A multidão é convidada a participar nos 

processos jornalísticos de várias maneiras, seja submetendo conhecimento, 

compartilhando opiniões, enviando fotos ou analisando documentos disponibilizados 

(Aitamurto, 2017). Além disso, o jornalista pode aplicar a cocriação, um tipo de 

crowdsourcing que utiliza um método mais interativo em que a multidão e o 

crowdsourcer trabalham em colaboração para criarem conteúdos ou soluções. Em vez do 

processo de crowdsourcing convencional onde a participação da multidão se resume 

apenas a uma parte do processo, na cocriação o público é convidado a participar em várias 

partes do processo da história.  

Por seu turno, Vieira et al. (2011) refere que a aplicação do crowdsourcing pode ser 

feita em três fases. Uma primeira baseada na observação, onde o jornalista recolhe dados 

em fóruns ou em outras plataformas, utilizando estas informações para agregá-las à 

notícia. Os autores realçam ainda que nesta primeira fase, de certa forma, o 

crowdsourcing perde a sua essência original uma vez que a relação entre o jornalista e o 

público não se estabelece de forma direta. Na segunda fase, que os autores designam de 

manchetes, o público é incentivado a enviar fotos, vídeos ou declarações sobre 

acontecimentos relevantes que o jornalista não conseguiu cobrir. A terceira forma, a 

investigação, acontece quando o jornalista procura informações através do público, 
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procurando cruzar estas informações entre si e com outras fontes documentais (como 

estatísticas ou documentos oficiais).  

Entre as aplicações do crowdsourcing ao jornalismo que a cultura colaborativa e 

participativa online permitiu, Metzger (2007) identifica duas formas predominantes. Uma 

primeira forma onde os principais órgãos noticiosos solicitam conteúdo ao público de 

modo a complementar as peças jornalísticas tradicionais, como por exemplo, as 

fotografias do público. Uma segunda forma onde os sites alternativos solicitam conteúdo 

ao público para abranger exclusivamente as notícias, os recursos visuais, comentários e 

até mesmo as tomadas de decisão editoriais. Este forma criou algumas agências de 

notícias com bastante popularidade no novo ambiente de média (como o site coreano 

OhMyNews! que conta com 47 mil jornalistas amadores, mas que é editado por 

profissionais). 

Um outro tipo de crowdsourcing aplicado ao jornalismo é a apuração distribuída, 

anunciada por Träsel (2009). O sistema baseia-se no conceito de “computação 

distribuída”, um método de resolução de tarefas computacionais que surgiu nos anos 90 

assente na divisão de uma tarefa principal em outras tarefas menores que são 

desempenhadas por diversos computadores conectados simultaneamente em rede. Na 

aplicação deste sistema às práticas jornalísticas – a “apuração distribuída” – o público 

tem a oportunidade contribuir para o conteúdo noticioso através de tarefas menores 

(analisar documentos e outros materiais e procurar informações específicas) divididas e 

delegadas pelos jornalistas. A apuração distribuída é considerada pelo autor uma “uma 

alternativa viável para garantir a qualidade da reportagem no atual contexto de crise 

financeira das empresas de media e de mão-de-obra insuficiente nas redações” (Träsel, 

2009, p.14). 

Esta situação de crise financeira é o principal motivo para a aposta do 

crowdsourcing por parte de maior parte dos media, considera Hirst (2011), que defende 

que o modelo de crowdsourcing apresenta limitações para a prática jornalística. O autor 

afirma que a integração do modelo por parte das organizações noticiosas se deve à 

característica vantajosa de este não apresentar custos económicos. O esforço da aplicação 

deste modelo é muitas vezes feito à base da experimentação (sem saber se trará resultados 
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proveitosos) e parte de uma tentativa de sobrevivência dos media, quer em termos 

económicos, quer em termos culturais, que procuram colher os benefícios que provirão 

da inovação de um modelo que apresenta semelhanças (permissão da abertura ao público) 

e diferenças (gestão a cargo do jornalista) face ao modelo open-source. 

Gopalkrishnan e Nylund (2014) não corroboram da tese de Hirst (2011) de que o 

crowdsourcing apresenta limitações ao jornalismo. Estes autores afirmam que apesar do 

fenómeno ser recente e de persistir uma divisão sobre a melhor maneira de aproveitar os 

contributos da multidão, já se pode concluir que o crowdsourcing beneficia todos os 

setores dos média, sobretudo porque acrescentou uma nova dimensão ao trabalho 

colaborativo e à receção de conteúdo.   

Aitamurto (2017) defende aspetos positivos do crowdsourcing no jornalismo, mas 

ressalva que a sua aplicação exige custos para assegurar a sua devida eficiência. Assim, 

o crowdsourcing canaliza informações rapidamente vindas de um grande número de 

pessoas, aprimora tanto a pesquisa quanto a descoberta de conhecimento e fortalece o 

relacionamento entre leitores e jornalistas. Todavia, também acarreta custos e levanta 

questões complexas no processo jornalístico. O método requer recursos humanos 

substanciais e vários custos técnicos, desafia as práticas, normas e ideais jornalísticos 

tradicionais e nunca é gratuito, porque obriga a analisar e sintetizar um grande número de 

informações. 

Na mesma linha Vakho (2013), defende que o modelo de crowdsourcing pode 

implicar realmente mais trabalho para os jornalistas, uma vez que precisam de estabelecer 

contacto com mais pessoas e proceder à verificação das informações. Apesar do trabalho, 

a autora defende que, devido à  sua abrangência, o crowdsourcing tem o potencial de 

oferecer aos jornalistas mais informações sobre um tema, porque os jornalistas passam a 

dispor de um modelo que os permite pedir ajuda a um conjunto de pessoas que estão 

diretamente envolvidas no assunto – como por exemplo, em situações de notícias de 

última hora o processo pode ser utilizado para descobrir o que está acontecendo no local 

através de testemunhas presenciais. 

Numa fase de experimentação, têm sido vários os órgãos de comunicação social a 

utilizar o modelo de crowdsourcing, mas o sucesso tem sido modesto (Brabham, 2013). 
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Brabham (2013), justifica o pouco sucesso com a falha na distribuição de tarefas, 

afirmando que foi solicitado ao público que escrevesse uma história inteira, desde o 

conceito até a edição final, sem estrutura ou gestão suficientes vindas de cima. Sem esta 

gestão por parte do jornalista, o autor realça que não só o crowdsourcing fica enfraquecido 

naquilo que deve ser a sua orientação, como a multidão não se sente motivada nem 

redirecionada para aquilo que são os objetivos da empresa. Ainda assim, o autor prevê 

que o futuro do jornalismo passará pelo crowdsourcing, envolvendo a multidão na 

organização de big data, na verificação de fatos, na edição de textos, na recolha de 

informações e na contribuição para trabalhos investigativos. Em suma, Brabham (2013) 

defende o crowdsourcing como um fenómeno que poderá melhorar o conteúdo 

jornalístico, sendo uma possibilidade para restaurar a credibilidade do jornalismo como 

quarto poder.  
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4.4. Gatekeeper ou Gatewatching? 

 

O termo gatekeeper aplicado ao jornalismo foi introduzido por David Manning 

White (1950) para se referir ao monopólio dos meios de comunicação na difusão de 

informação, isto é, tendo a conta as limitações físicas e/ou temporais dos meios 

analógicos, os jornais tinham de proceder a uma seleção criteriosa do que era notícia ou 

não.  

Se o jornalismo tinha o controlo sobre a informação que era difundida no espaço 

público, o desenvolvimento da internet e dos novos media (e de todas as suas 

especificações como vimos ao longo deste trabalho) gerou um sistema híbrido no 

ambiente mediático, onde atores amadores, governamentais, comerciais, ativistas, com os 

mais diferentes interesses e objetivos, interagem uns com os outros de formas cada vez 

mais complexas. Cada um destes grupos tem o poder de produzir e distribuir conteúdo e 

cada grupo vê o seu poder a ser transformado pelas responsabilidades que adquirem neste 

novo ambiente. Este processo ocorre em diferentes espaços no mundo online, tendo os 

media sociais ganho um destaque especial enquanto espaço de produção e consumo, onde 

cada um persegue os seus próprios objetivos, mas cada um ajuda a moldar o ambiente 

total dos média (Deuze e Jenkins, 2008). 

Uma das questões mais significativas para os media na era digital é assim a 

deslocação do que Habermas designou como esfera pública para o mundo online (Pavlik, 

2008). Habermas (1954, p.49), que já coloca a imprensa como uma das instituições que 

permitiram o desenvolvimento da esfera pública pela possibilidade de maior acesso à 

informação, define a esfera pública como “um domínio da nossa vida social em que se 

forma algo próximo da opinião pública”. Habermas (1954, p.49) aponta ainda que parte 

da esfera pública se forma através da ação de “indivíduos privados” que juntos criam um 

“corpo público” – os cidadãos comportam-se como “corpo público” quando têm a 

garantia de ter “liberdade de associação e liberdade de expressão para expressarem e 

publicarem as suas opiniões sobre assuntos de interesse geral”. O autor conclui que para 

tal, os cidadãos precisam de meios para transmitirem essas opiniões, sendo os jornais, as 

revistas, a rádio e a televisão os “meios da esfera pública” (Habermas, 1954, p.49). 
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Estes meios da esfera pública sofreram uma mudança significativa com a evolução 

da internet. Formaram-se assim as esferas públicas ciberespaciais, que se constituíram 

como espaço de formação de opinião mediados pela comunicação em rede (Brittes, 2007). 

Este espaço, por ação dos diferentes media convergentes tornaram possível uma 

redistribuição do poder simbólico - da capacidade de falar, de criar, de argumentar e 

persuadir no espaço público (Meikle e Young, 2012).  

Neste espaço, os vários intervenientes parecem estar todos em disputa pelo poder, 

conhecimento e influência, com a indústria dos média a estabelecer esforços reconquistar 

o seu controlo histórico sobre a produção e circulação das formas de comunicação pública 

(Deuze e Jenkins, 2008). 

Estas mudanças na estrutura comunicativa implicaram – como Bruns (2011, p.120) 

descreve – uma “morte lenta dos modelos de cima para baixo da cobertura jornalística 

das notícias e da divulgação de informações, e até do próprio modelo de gatekeeping”. 

As várias plataformas de medias sociais elevaram o ritmo noticioso para um patamar 

praticamente em tempo real e o espaço da internet permitiu a qualquer usuário se conectar 

diretamente com as fontes, dispensando a intermediação jornalística. 

  As notícias, no mundo online, passaram a ser formadas por um maior e mais 

variado grupo de atores, o que significou o fim do monólogo do jornalista, substituída por 

uma conversa interminável com vários participantes (Boczkowski, 2004). O papel do 

jornalista como gatekeeper foi assim minado pelas novas plataformas que permitem aos 

utilizadores, seja individualmente ou em grupo, criar e distribuir informação com base 

nas suas próprias observações e opiniões (Hermida, 2011).  

Apesar da democratização do espaço público e da facilidade no acesso à 

informação, num meio que encoraja a proliferação de vozes, Hall (2001) acredita que se 

torna difícil para os leitores distinguir quais os fornecedores de notícias confiáveis. 

Perante isso, Hall interroga-se: “Que papel existe agora para os jornalistas?” (Hall, 2001, 

p. 17). 

De modo a responder esta questão, Bruns (2011) substitui o papel clássico do 

jornalismo gatekeeper pela atividade de gatewatching. Esta atualização do modelo de 

White é encarada como uma necessidade perante as características intrincas ao novo 
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espaço online. No modelo de gatewatching, as estruturas hierárquicas de produção de 

informação virtual dão lugar a um modelo mais aberto e participativo (Bruns, 2011). 

Assim, Bruns (2011), encara o papel da comunidade, que passou a assumir funções 

de produção e distribuição de informação, como valioso, devendo esta, também, assumir 

responsabilidades a nível editorial. A prática de gatewatching, em vez de se focar no 

desenvolvimento de conteúdo jornalístico novo, assenta principalmente na republicação, 

na divulgação, na contextualização e no papel de curadoria da informação existente 

(Bruns, 2011).  

Nesta redefinição do papel dos jornalistas, Bruns (2011) defende que o jornalista 

ainda tem uma contribuição decisiva no espaço público, através dessa curadoria e 

avaliação de informações, tarefas que os jornalistas estão habilitados profissionalmente a 

fazê-lo. Como destaca Hall (2001, p.37) o jornalismo não se limita a disponibilizar as 

notícias na internet, mas deve direcionar os consumidores por entre a enorme quantidade 

de informações geradas por várias organizações governamentais, semigovernamentais, 

corporativas e por utilizadores em geral, fornecendo “cartas de navegação” (Hall 2001, 

p. 37) 

Para levar a cabo esta função, Bruns (2011) defende que é preciso o jornalismo 

aceitar definitivamente o fim do seu papel como gatekeeper e de principal promotor do 

debate público e perceber o reposicionamento do jornalismo no espaço central da 

cobertura da informação: por um lado o conteúdo noticioso original, inserido num espaço 

de partilha e descentralizado, como as várias plataformas online; por outro, o jornalismo 

a realizar a curadoria dos conteúdos disponíveis utilizando formas rigorosas de agregar a 

informação com valor suficiente para atrair os consumidores (Bruns, 2011).  
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Capítulo 5. Metodologia 

 

Após a contextualização teórica, importa explicar metodologia utilizada neste 

estudo. As contribuições da audiência e a aposta no conteúdo multimédia, sendo duas das 

principais características do projeto P3, foram duas matérias bastante presentes durante o 

estágio. Tomado este mote, procedeu-se à análise do conteúdo multimédia do P3, 

procurando averiguar o seu formato, editoria e origem, especificando, ainda, a origem dos 

conteúdos externos. 

Para tal, selecionou-se a amostra confinada a um período temporal, que neste caso 

diz respeito ao tempo de duração do estágio, decorrido de 10 de setembro a 11 de 

dezembro. O primeiro procedimento de análise foi realizado com recurso à observação e 

recolha de dados, contabilizando-se um total de 138 peças. Em seguida, procedeu-se a 

uma análise quantitativa e qualitativa dos conteúdos provenientes da amostra, optando-se 

pela metodologia do estudo de caso com recurso à técnica de análise de conteúdo expressa 

por Laurence Bardin (2016). 

Bardin (2016) define análise de conteúdo como um único instrumento caracterizado 

por uma vasta variedade de formas e adaptável às comunicações enquanto campo de 

aplicação muito vasto. A autora afirma que esta vastidão demonstra a abrangência do 

método da análise de conteúdo, uma vez que qualquer mecanismo de comunicação (desde 

que exista um emissor e um recetor) pode ser analisado à luz das técnicas de análise de 

conteúdo.  

Bardin (2016) explica ainda que a organização da análise de conteúdo divide-se em 

três fases cronológicas: a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos 

resultados. A primeira fase tem como objetivo operacionalizar as ideias iniciais, de 

maneira a construir um plano de análise e procurando escolher os objetos que serão 

analisados, formulando as hipóteses e os indicadores que vão sustentar a interpretação 

final. A segunda fase, a exploração do material, trata-se de efetivar os métodos definidos 

na fase anterior, aplicando as decisões tomadas. A última fase, o tratamento dos 

resultados, procura estabelecer quadros e modelos de resultados, de modo a dar 
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significado às informações fornecidas pela análise em curso, interpretando-as com fins 

teóricos ou pragmáticos. 

No caso deste estudo, procurou-se analisar os conteúdos multimédia do jornal 

online P3 tendo em contas a seguinte pergunta de partida:   

Tendo por base o formato, a editoria, e a origem, de que forma é que o P3 explora 

os conteúdos multimédia? 

Partindo desta interrogação, formulou-se as seguintes hipóteses:  

 

H1: O conteúdo multimédia do P3 utiliza mais do que três formatos 

H2: Todas as editorias do P3 são passíveis de incluir conteúdo multimédia 

H3: O conteúdo multimédia do P3 é maioritariamente de origem externa 

H4: A utilização de crowdsourcing é dominante nos conteúdos de origem externa 

do P3 

 

De modo a responder a estas hipóteses, procedeu-se a uma análise quantitativa 

orientada pelos seguintes fatores: o número total de conteúdos; o formato dos conteúdos 

(vídeo, fotogaleria ou outros); a secção em que estes conteúdos se inserem (“atualidade”, 

“cultura”, “vícios”, “causas”, “megafone”, “multimédia” e “pet”); origem do conteúdo 

(interna ou externa); a origem dos conteúdos de origem externa (crowdsourcing ou 

agência).  

Utilizou-se, também, a análise qualitativa no tratamento de dados, no que diz 

respeito às categorias da origem do conteúdo e da subdivisão desta na categoria da origem 

do conteúdo externo, formulando categorias de análise para o efeito, determinando depois 

quais os conteúdos que se inseriam nessas categorias.  

No final, aquando do tratamento dos dados, de modo a formalizar as interpretações, 

procedeu-se à organização dos resultados sob a forma de gráfico de barras. 

Refira-se ainda que este trabalho deve parte da sua influência aos trabalhos anteriores 

realizados por Frias e Lima (2014) e Sampaio (2015), que analisaram estas temáticas no 

mesmo órgão de comunicação social. 
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Capítulo 6. Análise dos Resultados 

 

Este capítulo debruçar-se-á pela análise dos resultados e explanação dos gráficos, 

após a recolha de informações relativas a 138 peças provenientes do conteúdo multimédia 

publicado no P3 durante o período compreendido entre 10 de setembro e 11 de dezembro.  

Relativamente ao tipo de conteúdo multimédia, das 138 peças em análise, 104 são 

fotogalerias (75.35%) e 34 são vídeos (24.64%), não existindo qualquer outro formato 

multimédia durante o período em causa. 

 

 

 

Gráfico 1. Tipo de conteúdo multimédia no P3 (produção própria) 
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tendência nos conteúdos multimédia recai sobre a utilização das fotogalerias e dos vídeos, 

com uma significativa preponderância para a primeira.  

Relativamente às editorias, todas as categorias do P3 foram consideradas variáveis 

neste estudo: “atualidade”, “cultura”, “vícios”, “causas”, “megafone”, “multimédia” e 

“pet”. No caso do P3, estas editorias partilham, em várias ocasiões, os conteúdos, isto é, 

um conteúdo pode estar inserido em mais do que uma categoria, não estando restrito a 

apenas uma editoria.  

 

 

 

Gráfico 2. Editorias dos conteúdos multimédia do P3 (produção própria) 
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P3 em junho de 2018. Tendo conta que estes conteúdos estão inseridos nesta categoria 

devido ao seu formato, seria expectável que apenas uma parte reduzida deles não estivesse 

presente em mais uma outra editoria que os distinguisse quanto à sua temática – o que 

não acontece. A importância desta categoria “multimédia” torna-se evidente quando se 

repara que nenhuma das outras variáveis chega a ser um terço da totalidade dos conteúdos 

multimédia em análise, ou seja, uma parte significativa dos conteúdos multimédia está 

inserida exclusivamente na categoria “multimédia” (54 conteúdos, 39.13%). A criação 

desta secção permitiu, assim, abarcar todos os tipos de conteúdos multimédia, mesmo 

aqueles que não se enquadrassem em outras editorias, não restringindo os conteúdos 

multimédia pela temática e criando um espaço próprio para os formatos multimédia.  

No extremo oposto, sem qualquer conteúdo, está a variável “megafone”. Tratando-

se da secção destinada à opinião, este número não é muito surpreendente, pois a tradição 

no jornalismo face aos conteúdos de opinião restringe-se aos textos escritos e não a outros 

formatos. São, assim, as únicas duas categorias do P3 que não organizam o conteúdo face 

ao tema ou área, mas tendo em conta o formato, que apresentam ou a totalidade dos 

conteúdos em análise (“multimédia”) ou a inexistência de qualquer conteúdo 

(“megafone”). 

Relativamente às outras variáveis, nota-se uma diferença da “cultura” (24.64%) 

face às restantes, tendo as editorias “atualidade”, “vícios” e “pet” (que já foi um a site 

autónomo enquadrado no projeto P3) valores muito aproximados na casa dos 10%. A 

editoria com os valores mais baixos (“causas”) está ligeiramente mais abaixo com 8.70%.  

Destaque-se ainda que em seis casos os conteúdos estão inseridos em três editorias – isto 

é, na categoria multimédia e em mais duas.  

Quanto à terceira análise relativa à origem da produção, dividiram-se os dados em 

origem interna e externa, subdividindo-se, depois, a origem externa em crowdsourcing 

ou agência. Relativamente à primeira divisão, entendeu-se por origem interna todo o 

conteúdo multimédia (vídeos ou fotogalerias) produzido por profissionais (jornalistas, 

fotojornalistas, vídeo jornalistas ou estagiários) da redação do Público (e não apenas do 

P3).  
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Realce-se que apesar de muitos conteúdos multimédia em análise estejam assinados 

por jornalistas que produziram os textos que acompanham estes conteúdos, apenas se 

considerou a origem como interna quando o vídeo ou a fotogaleria (e não o texto) 

tivessem sido produzidos por quadros do jornal. Assumindo que se trata de conteúdo 

multimédia onde o texto é acessório ou complementar, acreditou-se ser esta a forma mais 

rigorosa na análise, porque só assim seria possível averiguar se a  produção do conteúdo 

é de origem interna ou externa, mesmo que se tivesse, numa grande maioria dos casos, de 

dispensar as assinaturas das peças.  

Por conteúdo externo, entendeu-se todo o conteúdo produzido por outrem, que não 

seja um profissional ao serviço do jornal, como é o caso do conteúdo que os jornalistas 

encontram em plataformas online, ou proveniente de agências, de assessores, de parcerias 

externas ou até mesmo o conteúdo enviado pelos leitores.  

Assim sendo, contabilizaram-se 132 peças de origem externa (95.65%) e 6 peças 

de origem interna (4.35%).  

 

 

 

Gráfico 3. Origem da produção do conteúdo multimédia do P3 (produção própria) 
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Este resultado mostra inequivocamente que a grande maioria do conteúdo 

multimédia do P3 é de origem externa. Após uma análise mais cuidada aos seis trabalhos 

de origem interna, nota-se que apenas um deles não tem ligação a outros trabalhos, isto 

é, não é proveniente de outras reportagens ou notícias publicadas no jornal. Evidencia-se, 

assim, que a política da redação do P3 assenta preferencialmente por fazer a curadoria do 

conteúdo que chega até eles ou do material encontrado na internet.  

Averiguada a origem da maioria do conteúdo multimédia do P3, procurou-se 

perceber se este conteúdo externo é maioritariamente proveniente de crowdsourcing ou 

de material de agência. O entendimento de crowdsourcing nesta análise vai ao encontro 

do sentido mais restrito da definição. Como se explanou na parte teórica deste trabalho, 

crowdsourcing não é sinónimo de contribuições do público ou de jornalismo 

participativo, sendo um formato específico e com características próprias de colaboração 

da audiência. Recorde-se uma parte da definição de crowdsourcing de Estellés-Arolas e 

González-Ladrón-De-Guevara (2012): “um tipo de atividade participativa online na qual 

um indivíduo, uma instituição, uma organização sem fins lucrativos ou uma empresa 

propõe a um grupo de indivíduos com diferentes tipos conhecimento, heterogeneidade e 

outras variáveis, por meio de uma open-call flexível, o empreendimento voluntário de 

uma tarefa”. Assim, e seguindo outras definições como Howe (2007), Kleeman, Gunter 

e Rieder (2008), Briggs (2007). Wexler (2011) e Lara (2014), entende-se por 

crowdsourcing um processo que começa com a existência de uma open-call e que apela 

a um público extenso que colabore numa tarefa particular previamente definida pelo 

órgão de comunicação social. 

Por outro lado, por agência considera-se todas as outras contribuições de origem 

externa: sejam provenientes de agências noticiosas, agências de comunicação ou outras 

entidades; seja conteúdo encontrado na internet por jornalistas; seja material enviado por 

assessores ou por pessoas implicadas nas notícias (como os fotógrafos ou arquitetos que 

enviam portfólios para o P3); ou ainda as parecerias externas com outros meios de 

comunicação (como a parceria entre o P3 e a plataforma videoclipe.pt). 

Conclui-se, assim, que durante o período em análise existiram 5 (4.55%) conteúdos 

provenientes de crowdsourcing e 127 (96.21%) de agência.  
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Gráfico 4. Conteúdo Externo do P3 (produção própria) 
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Conclusão 

 

A experiência do estágio na redação do Público do Porto (realizado de 10 de 

setembro a 11 de dezembro) possibilitou a aquisição de várias competências na área do 

jornalismo, permitindo um contacto direto com a realidade jornalística profissional, o 

qual procurei aproveitar da forma mais frutífera possível. A experiência no P3, em 

particular, facultou-me a oportunidade de contribuir para um projeto jornalístico 

inovador, que procura aproveitar os recursos operacionais do meio digital e as 

características de interatividade e colaboracionismo típicas do ambiente online. 

Este aproveitamento da potencialidade das características do meio digital procura 

seguir a lógica de maximização das oportunidades que o jornalismo online dispõe, sendo 

que, neste caso, o P3 procura abordar os temas que fazem parte da sua agenda, o que os 

permite ir ao encontro das expectativas daquele que acaba por ser o seu público-alvo. A 

aposta consecutiva na publicação de conteúdo multimédia reflete estas preocupações, 

tendo sido uma das áreas mais trabalhadas durante o período de estágio – sendo este o 

principal motivo para que este relatório se debruce sobre a análise deste tipo de conteúdo 

no P3.  

Se os conteúdos multimédia em alguns títulos da imprensa são esporádicos ou 

confinados a acontecimentos específicos, no caso do P3 representam uma parte 

significativa dos conteúdos.  Esta aposta no conteúdo multimédia é resultante de uma 

estratégia editorial do P3 e é expressa pela quantidade de publicações multimédia durante 

o período em análise: em 93 dias foram publicados 138 conteúdos multimédia. Estes 

números resultam numa média de 1.48 conteúdos publicados por dia, ou seja, em média 

o P3 publica mais do que um conteúdo multimédia por dia, o que evidencia a aposta do 

P3 neste tipo de conteúdos. Saliente-se ainda que estes números procuram materializar e 

confirmar o P3 enquanto projeto inovador, sobretudo quando este é enquadrado no 

panorama do ciberjornalismo português, que não apresenta tradições vincadas quanto à 

aposta de conteúdos multimédia.  
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De modo a analisar a vertente multimédia no P3, procurou-se, então, responder à 

seguinte pergunta de partida: tendo por base o formato, a editoria, e a origem, de que 

forma é que o P3 explora os conteúdos multimédia? Assim sendo, conclui-se o seguinte: 

A hipótese 1 é rejeitada, tendo em conta que, no período em análise, o P3 apenas 

publicou conteúdos multimédia em dois formatos: fotogalerias e vídeos, não existindo, 

assim, qualquer registo de outros formatos. Apesar de haver uma aposta consistente na 

vertente multimédia, fica patente que esta aposta se restringe apenas a dois formatos. 

Como se verificou na parte teórica deste trabalho, as potencialidades digitais apresentam 

uma vasta variedade  de recursos que podem ser aproveitados pelo jornalismo online, 

como por exemplo: infografias (Canavilhas, 2016), gráficos, animações e serviços 

personalizados (Pavlik, 2001), mapas, cronologias, sondagens, fóruns (Bradshaw, 2014), 

ou ainda outros formatos que não seguem uma sequência narrativa textual e utilizam 

várias modalidades multimédia de forma interativa e imersiva (Hernandez e Rue, 2016). 

Ou seja, apesar da forte aposta multimédia, conclui-se que esta podia ser mais 

diversificada, de forma a potencializar a interatividade e multimedialidade do site. A 

subeditora do P3 Ana Maria Henriques (entrevista em anexo), justifica que a decisão de 

apenas publicar estes dois formatos “nunca foi muito pensada” porque “se aparecerem 

outros formatos nós publicamos”, apesar de terem tido outras modalidades multimédia 

que apareciam “juntamente com o texto e não de forma autónoma” porque o que lhes 

interessa é proporcionar “uma leitura integrada”. Amanda Ribeiro, a outra subeditora do 

site, acrescenta as “restrições técnicas da plataforma do site” que obriga à categorização 

das publicações multimédia em fotogaleria ou vídeo (entrevista em anexo). Destaque-se, 

que entre as outras causas para a não utilização de outros formatos encontram-se também 

a falta de recursos humanos, técnicos e financeiros e restrições de índole orçamental. 

Registe-se, ainda, que entre os dois formatos assinalados, fotogalerias e vídeos, existe 

uma clara preferência para a publicação da primeira, tendo em contra que 75.35% dos 

conteúdos analisados são fotogalerias. Esta predominância pode ser explicada com a 

menor complexidade técnica e até material que os registos fotográficos exigem, seja para 

os leitores (um vídeo requer sempre um certo nível de edição), quer mesmo internamente 

devido aos recursos da redação (pouca existência de vídeo jornalistas). Assinale-se, ainda, 
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que entre as imagens estáticas (fotografias) e as imagens em movimento (vídeos), são 

aquelas que têm uma tradição bastante expressiva com a imprensa escrita (as imagens 

estáticas) que apresentam uma maior preferência no conteúdo multimédia do P3 através 

da utilização de fotogalerias. 

Relativamente à hipótese 2, também é infirmada, pois constatou-se a existência de 

uma editoria sem qualquer presença de conteúdo multimédia. Urge destacar que a 

categoria que não apresenta qualquer tipo de conteúdo multimédia é a secção “megafone”, 

destinada aos conteúdos e artigos de opinião do P3. Assim sendo, não era expectável a 

inclusão de matérias multimédia nesta editoria, não só porque não existe a tradição de 

inclusão de formatos multimédia no jornalismo de opinião, como também porque tal 

inclusão apresentaria certas dificuldades em termos operacionais. Todavia, esta análise, 

tratando-se de um trabalho deste tipo, segue uma perspetiva científica que não deve 

colocar entraves prévios ao estudo, sobretudo quando o jornal em causa se apresenta 

como inovador. Desta forma, se por um lado é assinalável que existe uma secção do P3 

que não abrange conteúdos multimédia, por outro, também importa destacar que todas as 

outras seis editorias apresentam este tipo de conteúdos. No valor mais baixo, na editoria 

“causas” contabilizam-se 12 conteúdos multimédia, seguida de “atualidade” com 14, 

“pet” e “vícios” com 15 e “cultura” com 34. Destaque-se, ainda, que todos 138 conteúdos 

multimédia estão incluídos na categoria “multimédia” (as peças podem estar em mais do 

que uma editoria), que organiza e reúne todos os conteúdos multimédia do P3, que podem 

estar ou não noutra editoria. As subeditoras do P3 (entrevista em anexo) referem-se à 

categoria “multimédia” no site como uma “forma de organização de conteúdo (…) mais 

interna do que externa” que num “mundo ideal” não deveria existir porque “esta 

segmentação por categorias e editorias (…) faz sentido no impresso, mas não faz tanto no 

online”, pois “o que define o conteúdo deve ser o tema e não o formato”. Amanda Ribeiro 

e Ana Maria Henriques justificam a existência da editoria “multimédia” por “restrições 

técnicas” e “porque está muito instituída a necessidade de existir uma secção 

multimédia”. Ainda assim, importa frisar que esta secção exclusivamente destinada à 

multimédia permitiu abarcar todo o tipo de conteúdo multimédia, mesmo aquele que não 

se enquadra em outras editorias de foro temático. Tendo em conta que 39.13% dos 
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conteúdos multimédia estão presentes apenas na editoria “multimédia” (não estando em 

qualquer outra editoria temática), fica patente que esta secção acabou por destacar a 

vertente multimédia do site, sendo reveladora da importância destes conteúdos no site do 

P3. Em suma, apesar da hipótese ser rejeitada, não se pode deixar de assinalar que, 

excetuando o formato opinativo, o P3 utiliza conteúdos multimédia para abordar todas as 

áreas em que se foca, não limitando a multimédia a determinados acontecimentos e 

abrangendo todas as categorias temáticas. No caso do P3, a restrição da multimédia dá-

se, não em termos temáticos, mas em termos do tipo de conteúdo, sendo neste caso o 

formato de opinião o género excluído.  

Quanto à hipótese 3, esta é confirmada, tendo em conta que a grande maioria dos 

conteúdos multimédia do P3 são de origem externa (95.65%). São assim os conteúdos de 

agências noticiosas, de agências de comunicação, de outros sites e plataformas pela web, 

e as próprias contribuições do público que alimentam o fluxo de conteúdos multimédia 

do P3. Entre as justificações para tal preferência, encontram-se, como se depreende da 

entrevista das subeditoras (em anexo), por um lado, razões de política editorial, tendo em 

conta que o P3 assume a função de curador dos conteúdos que circulam na web e que 

incentiva as contribuições provenientes da audiência; por outro lado, resulta, também, por 

limitações em termos humanos e financeiros, uma vez que a quantidade de conteúdos 

multimédia publicados pelo P3 exigiria uma equipa exclusivamente dedicada a estas 

funções, devido aos requisitos técnicos deste tipo de conteúdo – o que manifestamente 

não é o caso. A este propósito, destaque-se que o P3 não tem profissionais multimédia 

em exclusividade, sendo que, seja para trabalhos em vídeo ou em fotografia, a redação do 

P3 solicita aos fotojornalistas e vídeo jornalistas do Público, que, por sua vez, estão 

encarregados de cobrir todas as áreas/editorias ou subsites do jornal. Estas exigências 

técnicas são refletidas nos trabalhos de origem interna, tendo em conta que, como também 

já foi mencionado anteriormente, apenas um dos seis trabalhos não é proveniente de 

outras reportagens ou notícias publicadas no jornal. Os conteúdos de origem interna na 

sua maioria resultam, assim, de uma maximização de recursos (quer humanos quer 

operacionais) e não de uma deslocação de recursos tendo em vista apenas a criação de 

conteúdos multimédia. Por último, refira-se que esta aposta em conteúdos que não são 
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criados na própria redação, vai, de certa forma, ao encontro do perfil inovador do P3, uma 

vez que procura atender às preferências da faixa-etária do seu público regular (que muitas 

vezes não se revê no filtro jornalístico), utilizando um método de curadoria que, a esta 

escala, só é possível no ambiente mediático contemporâneo (onde grande parte da sua 

audiência está confortável), onde proliferam os vários tipos de sites e de plataformas 

sociais acessíveis a qualquer um. 

Por último, a hipótese 4 é rejeitada, pois a utilização de crowdsourcing apenas 

representa uma parcela residual, 4.55%, correspondente a cinco publicações dos 

conteúdos multimédia do P3. Para este resultado, frise-se, atendeu-se a um determinado 

entendimento de crowdsourcing (já explanado anteriormente), enquanto que a outra 

variável (agência) incluía formas variadas de obter conteúdos. Estes resultados podem 

providenciar dois quadros interpretativos: por um lado, para um órgão de comunicação 

social que apresenta o crowdsourcing com uma das suas “assinaturas” estes resultados 

são evidentemente reduzidos quanto aos conteúdos multimédia de origem externa; por 

outro, pode-se atender que tais números só são reduzidos quando contextualizados na 

totalidade dos conteúdos multimédia do P3 (como já se verificou, é publicado mais do 

que um conteúdo por dia). Frise-se que os cinco conteúdos de crowdsourcing publicados 

no período em análise representam mais do que um conteúdo publicado por mês, 

significativo quando comparado com o panorama da imprensa nacional. Esta publicação 

regular mas não sistemática (quotidianamente ou semanalmente) parece ser uma forma 

de valorizar os conteúdos em si, não banalizando-os e procurando reunir as melhores 

contribuições possíveis e não apenas replicando os conteúdos gerados pela audiência. Tal 

fundamentação consolida-se também tendo em conta a justificação apresentada por 

Amanda Ribeiro (entrevista em anexo) quando refere que, além da rubrica mensal, para 

a publicação deste tipo de conteúdos “tem de haver algo que justifique, algum tema de 

atualidade relacionado com as nossas causas”. Recorde-se, a este propósito, as 

complexidades de empreender um projeto de crowdsourcing no jornalismo (explanadas 

na parte teórica deste trabalho) que pelas exigências do trabalho de curadoria podem 

representar mais trabalho para o jornalista (Vakho, 2013, Aitamurto, 2017). Ana Maria 

Henriques (entrevista em anexo) destaca mesmo que “o trabalho de curadoria é difícil e 
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bastante diferente do trabalho editorial”. Saliente-se, também, que os conteúdos de 

crowdsourcing do P3 são abrangentes em termos temáticos e editoriais, tendo em conta 

que tanto se podem incluir nas editorias habituais do P3, como em temas de atualidade, 

como ainda na rubrica mensal de crowdsourcing do P3 (#P3Top). Esta rubrica, não só 

porque demonstra a preocupação em publicar conteúdos de crowdsourcing de forma 

regular, como porque utiliza as redes sociais como plataforma de partilha de conteúdo, 

acaba por simbolizar a maneira interativa e inovadora que o P3 procura se relacionar com 

a sua audiência. 

Conclui-se, então, que o P3 procura identificar o seu projeto editorial com os 

respetivos hábitos de consumo de informação da sua audiência, quer em termos das 

editorias e da organização de conteúdo, quer em termos gráficos, quer na relação com os 

media sociais, quer no tipo de conteúdos publicados. Entre estes conteúdos, as 

publicações multimédia são uma parcela importante destes pressupostos do P3 – como 

constatou-se durante a experiência de estágio. 

Estes conteúdos multimédia são apresentados normalmente apenas em dois 

formatos, mas são passíveis de abranger todo o tipo de temas e editorias (exceto o formato 

de opinião), também devido ao facto de o P3 reportar soft-news intemporais. Este 

conteúdo multimédia resulta na sua maioria de um trabalho de curadoria: quer dos 

conteúdos que circulam na internet, quer dos conteúdos gerados pelos usuários (como por 

exemplo, as campanhas de crowdsourcing). Em qualquer dos casos, a política do P3, além 

de ser típica do espaço público mediático atual e de se identificar com o consumo de 

informação dos seus destinatários, parece ir ao encontro da perspetiva do jornalista 

enquanto gatewatching (Bruns, 2011): mais do que publicar novos conteúdos, é 

necessário fazer a curadoria dos vastos conteúdos existentes no espaço público – o que, 

no caso da multimédia do P3, é feita tendo em conta as suas áreas temáticas (as “causas” 

como autodefinem) marcadamente identificadas. 
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Anexos 

Anexo 1 – Taiwan: a “capital gay da Ásia” votou contra o casamento 

homossexual. E agora? 

 

Publicado a 26 de novembro de 2011. Disponível em: 

https://www.publico.pt/2018/11/26/p3/fotogaleria/taiwan-a-capital-gay-da-asia-votou-contra-o-

casamento-homossexual-e-agor 

https://www.publico.pt/2018/11/26/p3/fotogaleria/taiwan-a-capital-gay-da-asia-votou-contra-o-casamento-homossexual-e-agor
https://www.publico.pt/2018/11/26/p3/fotogaleria/taiwan-a-capital-gay-da-asia-votou-contra-o-casamento-homossexual-e-agor
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Anexo 2 –  “O I-danha Food Lab voltou para cultivar o "Sillicon Valley do 

campo". Publicado a 14 de novembro de 2014.  

 

Disponível em https://www.publico.pt/2018/11/14/p3/noticia/idanha-food-lab-voltou-para-cultivar-o-

silicon-valley-do-campo-1850948 

https://www.publico.pt/2018/11/14/p3/noticia/idanha-food-lab-voltou-para-cultivar-o-silicon-valley-do-campo-1850948
https://www.publico.pt/2018/11/14/p3/noticia/idanha-food-lab-voltou-para-cultivar-o-silicon-valley-do-campo-1850948
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Anexo 3 - “Dormiram na rua porque não tem quartos: estudantes deslocados = 

estudantes na rua”. Publicado a 25 de setembro de 2018 

 

Disponível em: https://www.publico.pt/2018/09/25/p3/reportagem/dormiram-na-rua-porque-nao-tem-

quartos-estudantes-deslocados-estudantes-na-rua-1845165 

https://www.publico.pt/2018/09/25/p3/reportagem/dormiram-na-rua-porque-nao-tem-quartos-estudantes-deslocados-estudantes-na-rua-1845165
https://www.publico.pt/2018/09/25/p3/reportagem/dormiram-na-rua-porque-nao-tem-quartos-estudantes-deslocados-estudantes-na-rua-1845165


 

102 

Anexo 4 - “Filipe Carvalho ganhou um emmy e quer pôr Portugal no mapa de 

Hollywood”. Publicado em 19 de Setembro de 2018 

 
 

Disponível em https://www.publico.pt/2018/09/19/p3/noticia/portugues-filipe-carvalho-vence-emmy-

para-melhor-generico-por-counterpart-1843568 

 

  

https://www.publico.pt/2018/09/19/p3/noticia/portugues-filipe-carvalho-vence-emmy-para-melhor-generico-por-counterpart-1843568
https://www.publico.pt/2018/09/19/p3/noticia/portugues-filipe-carvalho-vence-emmy-para-melhor-generico-por-counterpart-1843568
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Anexo 5 - “A história do wallpaper mais icónico de sempre”. Publicado no dia 21 

de setembro de 2018 

 

Disponível em https://www.publico.pt/2018/09/21/p3/noticia/a-historia-do-wallpaper-mais-iconico-de-

sempre-1844777 
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Anexo 6 - “Salgueiros e Vila, um regresso ao passado nos distritais do Porto”. 

Publicado no dia 9 de dezembro de 2018 

 

Disponível em https://www.publico.pt/2018/12/09/desporto/reportagem/salgueiros-vila-regresso-

passado-distritais-porto-1854144  

 

https://www.publico.pt/2018/12/09/desporto/reportagem/salgueiros-vila-regresso-passado-distritais-porto-1854144
https://www.publico.pt/2018/12/09/desporto/reportagem/salgueiros-vila-regresso-passado-distritais-porto-1854144
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Anexo 7 – Entrevista a Amanda Ribeiro (AR) e Ana Maria Henriques (AMH), 

subeditoras do P3. 

 

Atualmente quantos membros tem a equipa do P3? 

Amanda Ribeiro (AR): Somos quatro e uma colaboradora. Uma equipa de cinco. 

Vocês estão no P3 desde o início. Como surgiu o P3 e quais os objetivos aquando da 

fundação em 2011? 

AR: O P3 nasceu em 2011, 22 de setembro de 2011, fruto de uma parceria entre o 

Público, a Universidade do Porto e o INESC, a partir de fundos europeus. O objetivo do 

P3 era tentar responder a uma questão que andava na cabeça de muitos de nós. Nós a 

equipa do P3, que era mista: tinha pessoas do Público, pessoas da Universidade do 

Porto e pessoas do INESC; ou seja, o site era feito dentro deste clima de colaboração e a 

ideia era também uma ideia de laboratório e experimentação, existindo uma relação 

grande com o curso de jornalismo e ciências da comunicação da Universidade do Porto. 

Ana Maria Henriques (AMH): Uma relação e parceria física até, tendo em conta que a 

primeira redação do P3 era dentro do curso de Ciências de Comunicação, de forma a 

não existir barreiras, para estarmos mesmo dentro do curso.  

AR: Nessa redação tínhamos um vidro aberto, uma forma de pedir aos alunos que 

entrassem. Tínhamos uma parceria também com o JPN (Jornalismo Porto Net, o site 

online do curso de Ciências da Comunicação da UP).  

AR: Mas, voltando à pergunta que andava a rondar na nossa cabeça e que esteve no 

surgimento do P3. Era a questão que é recorrente em toda a imprensa: os jovens estão 

desligados ou não dos meios de comunicação social? E o P3 tentou responder a esta 

questão. O que nós achávamos era que não, não é tanto os jovens estarem desligados, é 

mais não estarem representados. Por isso, aquilo que o P3 trouxe foram novas formas de 

contar histórias para aquele público-alvo, trazendo outros temas também e outros 

representantes. Além disso, o P3 também sempre teve uma forte componente 

colaborativa, de crowdsourcing, sempre tivemos um email aberto, uma porta aberta, não 

só para os estudantes de Ciências da Comunicação, mas para todos aqueles que 

quisessem colaborar para mudar as figuras de opinião e outros intervenientes, para dar 

palco a outros.  

AMH: Para mudar os protagonistas, para não serem sempre os mesmos protagonistas e 

os mesmos líderes de opinião. Chamar pessoas desconhecidas, que já se vê muitos mais 

agora nos jornais, mas que há uns 8 anos não acontecia. Falava-se sempre das mesmas 

pessoas, e era sempre muito focado nos mesmos intervenientes. Era uma bolha e era 

difícil entrar nesta bolha.  
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AR: Nós tínhamos sempre esta questão: vamos tentar mudar os protagonistas, tentar 

mudar de fontes. Sempre foi essa a nossa maneira de trabalhar.  

Os objetivos passados esses anos mantêm-se? 

AR: Mudaram, mudaram um bocadinho. Acho que o P3 agora não se prende tanto com 

uma faixa etária, mas talvez mais com temas. Tivemos um novo site o ano passado 

(2018), em junho. Atualmente prende-se muito mais com identidades e com temas do 

que propriamente do que um público-alvo mais restrito, como dizíamos antes – que nos 

dirigíamos dos 18 aos 35 anos. Talvez agora já não estejamos a falar disso, mas 

estejamos a falar mais de causas. Talvez nos estejamos mais a dirigir a millenials, por 

causa dos temas, mas mais do que definir o P3 pelo público-alvo, estamos a definir por 

temas, por nichos e por identidades.  

O que motivou estas mudanças no site em 2018 e quais foram as principais 

mudanças? 

AMH: Mudamos bastantes coisas. Já tínhamos esta mudança pensada há bastante 

tempo. Em termos técnicos o site antigo não utilizava a mesma plataforma do que o site 

do Público, porque inicialmente era uma parceria com a INESC e a UP. O site estava 

assente numa plataforma diferente da do jornal, o que nos colocava alguns entraves 

práticos, porque as ligações não eram as mesmas, os links tinham de ser sempre 

externos, havia a necessidade de criar conteúdos externos para destacar o P3 na página 

do Público e para levar conteúdos do P3 para o papel. Era muito menos integrado e era 

um processo muito mais longo. E isso deixou de fazer sentido, tal como deixou de fazer 

sentido estarmos fisicamente separados da redação do Público (que foi em 2017 que 

acabou). Achávamos que já não fazia sentido estarmos separados porque cada vez mais 

os nossos temas interessavam ao jornal e interessava-nos também a ligação a outros 

editores do jornal, para darmos a conhecer os temas em que estávamos a trabalhar e para 

as outras secções, com o passar do tempo, se relacionarem com o P3. Portanto, fomos 

criando uma relação de interdependência com o jornal. Aliás, tem sido mesmo essa a 

nossa luta no último ano: lutar internamente pelos temas que são P3. E ganhar espaço, 

interno e externo. O novo site permitiu-nos criar um site com outras capacidades, há 

uma uniformização do site do P3 que agora se parece muito mais com o site do Público. 

Também nos interessava muito uma questão que é muito importante para quem gere 

sites que são as notícias caírem na caixa de últimas notícias do jornal, o que antes não 

acontecia (quando o site era externo). Isso tudo dá mais visibilidade ao P3 e é muito 

importante estar tudo debaixo do mesmo guarda-chuva enquanto site satélite, mas cada 

um com a sua identidade.  

O P3 assume-se com um projeto inovador. Porquê? O que é que realmente 

distingue o P3 atualmente de outros projetos? 

AR: Somos diferentes na forma de contar histórias, nos protagonistas e no teor 

colaborativo. Acho que nenhum site em Portugal tem a ligação que nós temos com os 
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leitores, temos o email aberto e respondemos sempre a qualquer mensagem. Publicamos 

fotógrafos que não são conhecidos ou realizadores que têm uma curta para mostrar. 

Damos palco a desconhecidos.  

AMH: O email é muito importante. Era uma bandeira do Amílcar Correia (fundador do 

P3) e que nos passou ao longo desses anos todos: responder sempre a todos os emails. 

Parece uma coisa menor, mas é muito importante, nem que seja para dizer que não 

vamos publicar. E isso é fundamental porque vamos recebendo muitas coisas, via 

Instagram, Twitter, email, que nos alertam para certos assuntos. Esta relação é muito 

importante porque é  isso que nos permite falar das pessoas que não aparecem noutros 

jornais.  

O conteúdo multimédia sempre foi uma aposta do P3. Porquê? Quais as principais 

vantagens do conteúdo multimédia? 

AR: O que eu acredito é que multimédia é um bocado tudo. Deve ser integrada (com 

texto, fotogaleria, vídeo, tudo no mesmo sítio) e não deve existir um conteúdo 

multimédia por si só. Mas temos a secção multimédia como forma de organizar 

conteúdo. Esta segmentação por categorias e editorias está muito relacionado com o 

jornal em papel. E esta divisão faz sentido no impresso, mas não faz tanto no online. Na 

internet, um artigo isolado é partilhado sabe-se lá onde, é difundido pelas redes sociais, 

notificações, e a partir daí é que podem – ou não – ir ver o resto do jornal. É muito mais 

relevante o próprio artigo, o próprio conteúdo multimédia, do que em que categoria está. 

AMH: Num mundo ideal, não seria preciso estar escrito multimédia em cima, apenas 

orientar os conteúdos pelo tema. O que define o conteúdo deve ser o tema e não o 

formato. Mas isso é complicado depois na aplicação à prática porque está muito 

instituída a necessidade de existir uma secção “multimédia”. Temos esta discussão 

muitas vezes na redação: o que é multimédia? Porque é que o texto tem de ser acessório 

para se definir multimédia como género jornalístico? É um tema muito sensível, que já 

discutimos com muita gente, mas nunca chegámos a lado nenhum. A segmentação por 

categorias também está muito relacionada com a organização da academia, que muitas 

vezes está desfasada face à realidade. Os leitores estão preocupados com o artigo, com a 

notícia, e não com a categoria. O que importa é o conteúdo da notícia e não em que 

parte está. É isso que importa para o leitor.  

Mas esta secção multimédia só foi criada em 2018. Não foi uma forma de valorizar 

estes tipos de conteúdos de forma autónoma? 

AMH: Sim, antes tínhamos, mas não era tão claro, dizia “fotografia”. O que não fazia 

sentido porque existia muito mais do que fotografia. Por isso, criamos a secção 

multimédia que é, acima de tudo, uma forma de organização de conteúdo. Até de 

organização mais interna do que externa. Nós precisámos de saber onde vamos pôr as 

coisas quando estamos a pensar na edição e nos conteúdos. Ao leitor interessa mais que 

coisas são e não onde elas estão.  
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 AR: Importa dizer que também temos algumas restrições técnicas da plataforma do site, 

que nos faz desde logo restringir o conteúdo multimédia a uma parte autónoma do site e 

que só permite as categorias de fotogalerias e vídeos.  

Mas nada impede de existir um conteúdo multimédia que esteja na secção 

multimédia e ao mesmo tempo esteja numa editoria temática.  

AMH: Todas as fotogalerias e vídeos estão em multimédia porque a partir do momento 

em que crias uma fotogaleria ou vídeo esse layout remete para a multimédia. Mas nós 

queremos que os conteúdos multimédia estejam em outras editorias temáticas porque no 

fundo é isso em que acreditamos, em organizar por temas e não por formatos. 

AR: A secção multimédia acaba quase por funcionar como uma subsecção dos outros, 

apesar disto não ser claro neste site. A multimédia é uma grande secção mas só porque 

tem lá muitos conteúdos, mas é uma secção que está presente em todas as outras secções 

e inclui ainda o crowdsourcing. 

E porque é o conteúdo multimédia do P3 assenta sobretudo em fotogalerias e 

vídeos? 

AMH: Nunca foi uma decisão muito pensada. Se aparecerem outros formatos nós 

publicámos. Chegámos a ter vários mapas e infografias e outros formatos, mas 

apareciam juntamente com o texto e não de forma autónoma. É isso que nos interessa: 

ter uma leitura integrada em que não precisas de sair da mesma página para ter todos os 

elementos.  

Qual é a origem do vosso conteúdo multimédia? 

AMH: Essencialmente vem de fora. Ao fim destes anos todos, já temos uma rede de 

contactos. Somos um site colaborativo e existem muitos fotógrafos e ilustradores dos 

quais publicámos vários projetos ao fim destes anos todos. É a rede a dar frutos. E nós 

publicamos conteúdos multimédia que não são próprios porque não conseguimos chegar 

a todo o lado. Somos cinco pessoas. O que significa que não conseguimos chegar sequer 

a todo o país – e nós publicamos conteúdos multimédia de todo o mundo.  

AR: Mesmo que chegássemos a todo o lado, destacar um trabalho de pessoas que 

querem publicar o seu conteúdo no P3 é altamente relevante e importante para nós. 

Porque é esta a ideia do P3: ter a porta aberta. Qualquer pessoa pode enviar o seu 

conteúdo e nós depois decidimos se publicamos ou não.  

Que importância tem o crowdsourcing para o P3? 

AR: No sentido mais amplo, as contribuições do público sempre foram uma das nossas 

assinaturas. No formato de open-call, no início fazíamos mais e agora estamos a voltar. 

Temos retomado também alguns dos temas iniciais (como o plástico). Fazemos algumas 

conforme a atualidade e também temos o #P3Top. 
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AMH: O #P3Top já se tornou uma coisa muito mais orgânica. Atualmente temos mais 

de dois milhões de fotografias com essa tag. As pessoas já se habituaram a pôr a tag, 

mesmo que não saibam qual é o pedido do mês, põem a tag tal como põem outra 

qualquer. Para muita gente, já é muito natural e automático colocar aquela tag e nós 

beneficiamos com isso. Portanto, já não sei ultimamente podemos considerar isso 

crowdsourcing porque já não precisamos de pedir, as pessoas metem automaticamente. 

Mas a própria definição de crowdsourcing não é tão clara assim, porque muitas vezes 

são restritivas e tem pouco conhecimento da realidade. Acredito que daqui a 10 anos 

muitas das discussões acerca do jornalismo participativo serão anacrónicas, porque as 

definições de jornalismo, jornalismo participativo, de crowdsourcing, de jornalismo 

cidadão vão se todas fundir. Não faz sentido que os jornais estejam a falar só de coisas 

que decidiram tratar e alienar os temas que os leitores querem ver tratados. Isso de 

dividir tudo vai deixar de fazer sentido, porque os jornais devem falar com os próprios 

leitores. E é isso que procuramos fazer no P3: Recebemos um email sobre o preço 

elevado das casas e sobre a falta de ecopontos nas faculdades e nós vamos abordar isso, 

porque sabemos que os leitores estão interessados.  

E porque utilizam o crowdsourcing? 

AR: Porque as pessoas gostam de comunicar, querem ser ouvidas e respondidas. 

Conhecemos melhor os leitores e temos temas que os interessam. Se ouvirmos os 

leitores ou utilizadores vamos aprender muito mais do que ao estarmos fechado numa 

bolha.  

Com que regularidade fazem? 

AR: Temos mensalmente o #P3Top, depois advém da atualidade. Tem de haver algo 

que justifique, algum tema de atualidade relacionado com as nossas causas. Por 

exemplo, na greve climática estudantil fizemos e tivemos contribuições de todo o país. 

Conseguimos reportar a greve climática em todas as zonas do país devido ao 

crowdsourcing e aos nossos leitores que são os melhores do mundo. 

Este registo de produção externa e de crowdsourcing até que ponto influencia as 

vossas rotinas quando comparado com os hábitos jornalísticos tradicionais? 

AR: O nosso trabalho é muito de curadoria. Além de editores e jornalistas, somos muito 

curadores também. O trabalho de curadoria é diferente e bastante difícil, ao contrário do 

que se possa pensar.  

AMH: O trabalho de curadoria é difícil e bastante diferente do trabalho editorial. Se 

alguém nos manda uma fotografia, temos de ter alguma sensibilidade em termos de 

imagem para perceber se aquela fotografia é boa, se corresponde aos padrões de 

imagem do P3 e se tem alguma história com que se poda relacionar.  
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Anexo 8 – Grelha de análise da entrevista 

 

Sujeito Modelo de Análise - Entrevista Caracterização

Amanda Ribeiro (AR) subeditoras do P3

Ana Maria Henriques (AMH) Estão ambas projecto P3 desde da fundação em 2011. Atualmente são subeditoras

Caracterização do P3

O surgimento

AR: "O P3 nasceu em 2011, 22 de setembro de 2011, fruto de uma parceria entre o Público, a 

Universidade do Porto e o INESC, a partir de fundos europeus. O objetivo do P3 era tentar 

responder a uma questão que andava na cabeça de muitos de nós. (...) Era a questão que é 

recorrente em toda a imprensa: os jovens estão desligados ou não dos meios de comunicação 

social? E o P3 tentou responder a esta questão. O que nós achávamos era que não, não é 

tanto os jovens estarem desligados, é mais não estarem representados. Por isso, aquilo que o 

P3 trouxe foram novas formas de contar histórias para aquele público-alvo, trazendo outros 

temas também e outros representantes. Além disso, o P3 também sempre teve uma forte 

componente colaborativa, de crowdsourcing, sempre tivemos um email aberto, uma porta 

aberta, não só para os estudantes de Ciências da Comunicação, mas para todos aqueles que 

quisessem colaborar para mudar as figuras de opinião e outros intervenientes, para dar palco 

a outros. 

Pareceria entre o Público, a UP  

e o INESC; dar representação 

uma faixa etária que não estava 

representada nos jornais através 

de novos intervenientes e 

aposta no jornalismo 

colaborativo

Os objetivos 

AR: "Atualmente prende-se muito mais com identidades e com temas do que propriamente 

do que um público alvo mais restrito, como nós dizíamos antes, que nos dirigíamos dos 18 

aos 35. Talvez agora já não estejamos a falar disso, estamos a falar de causas. Talvez nos 

estejamos mais a dirigir a millenials, por causa dos temas, mas mais do que definir o P3 pelo 

público-alvo, estejamos a definir por temas, por nichos e por identidades. (...) Somos 

diferentes na forma de contar histórias, nos protagonistas e no teor colaborativo. Acho que 

nenhum site em Portugal tem a ligação que nós temos com os leitores e temos o email 

aberto e responde sempre a qualquer mensagem. E publica fotógrafos que não são 

conhecidos, ou realizadores que têm uma curta para mostrar, damos palco." 

Abordar temáticas diferentes, 

através de intervenientes 

desconhecidos; forte ligação 

com o público; definir o P3 por 

"causas" e não por público-alvo

Conteúdo Multimédia 

A utilização do conteúdo multimédia no P3

AR: "O que eu acredito é que multimédia é um bocado tudo. Deve ser integrada (com texto, 

fotogaleria, vídeo, tudo no mesmo sítio) e não deve existir um conteúdo multimédia por si só. 

Mas temos a secção multimédia como forma de organizar conteúdo. Esta segmentação por 

categorias e editorias está muito relacionado com o jornal em papel. E esta divisão faz 

sentido no impresso, mas não faz tanto no online"                                                                                     

AMH: "O que define o conteúdo deve ser o tema e não o formato. Mas isso é complicado 

depois na aplicação à prática porque está muito instituída a necessidade de existir uma 

secção “multimédia”. Temos esta discussão muitas vezes na redação: o que é multimédia? 

Porque é que o texto tem de ser acessório para se definir multimédia como género 

jornalístico? É um tema muito sensível, que já discutimos com muita gente, mas nunca 

chegámos a lado nenhum." 

Multimédia deve ser integrada e 

não autónoma

Origem deste conteúdo no P3

AMH: "Essencialmente vem de fora. Ao fim destes anos todos, já temos uma rede de 

contactos. Somos um site colaborativo e existem muitos fotógrafos e ilustradores dos quais 

publicámos vários projetos ao fim destes anos todos. É a rede a dar frutos. E nós publicamos 

conteúdos multimédia que não são próprios porque não conseguimos chegar a todo o lado. 

Somos cinco pessoas. "

Orim externa (quer por falta de 

pessoal, quer por serem um site 

colaborativo)

Crowdsourcing

Porque utilizam este método

AR: "Porque as pessoas gostam de comunicar, querem ser ouvidas e respondidas. 

Conhecemos melhor os leitores e temos temas que os interessam. Se ouvirmos os leitores ou 

utilizadores vamos aprender muito mais do que ao estarmos fechado numa bolha. "

A importância de ouvir os 

leitores

Importância para o P3

AR: No sentido mais amplo, as contribuições do público sempre foram uma das nossas 

assinaturas. No formato de open-call, no início fazíamos mais e agora estamos a voltar. 

Temos retomado também alguns dos temas iniciais (como o plástico). Fazemos algumas 

conforme a atualidade e também temos o #P3Top. AMH: "Acredito que daqui a 10 anos 

muitas das discussões do jornalismo participativo serão anacrónicas, porque as definições de 

jornalismo, jornalismo participativo, de crowdsourcing, de jornalismo cidadão vão se todas 

fundir. Não faz sentido que os jornais estejam a falar só de coisas que decidiram  tratar e 

alienar os temas que os leitores querem ver tratados. Isso de dividir tudo vai deixar de fazer 

sentido, porque os jornais devem falar com os próprios leitores. E é isso que procuramos 

fazer no P3"

enquadra-se no teor 

colaborativo do site; no formato 

open-call fizeram nos primeiros 

anos e agora estão a retomar

Quantas vezes fazem este processo
AR: "Temos mensalmente o #P3Top, depois advém da atualidade. Tem de haver algo que 

justifique, algum tema de atualidade relacionado com as nossas causas"

Rubrica mensal e conforme a 

atualidade

Influência destes conteúdos na rotina 

jornalística

AR: "O nosso trabalho é muito de curadoria. Além de editores e jornalistas, somos muito 

curadores também. O trabalho de curadoria é diferente e bastante difícil, ao contrário do que 

se possa pensar". 

AMH: "O trabalho de curadoria é difícil e bastante diferente do trabalho editorial. Se alguém 

nos manda uma fotografia, temos de ter alguma sensibilidade em termos de imagem para 

perceber se aquela fotografia é boa, se corresponde aos padrões de imagem do P3 e se tem 

alguma história com que se poda relacionar. "

Além do trabalho tradicional de 

jornalista, a gestão do P3 

assenta muito na curadoria de 

conteúdos


