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RESUMO

Neste trabalho objetiva-se analisar os últimos dez anos no que se referem as mudanças no jornalismo colaborativo diante do avanço tecnológico 
e das plataformas de conversação oferecidas no ciberespaço com o advento da Web 2.0. Embora o jornalismo colaborativo não seja uma 
novidade, o estudo é contemporâneo e por isso mostra que na última década, devido ao avanço nos mecanismos de conversação, essa 
colaboração da sociedade passou a ser cada vez mais reativa, já que de forma online o público pode contribuir com outros pontos de vista e 
também com novos fatos de potencial jornalístico. Essa investigação busca identificar até que ponto a colaboração do cidadão comum através de 
suas postagens nas redes sociais como o Facebook, pode mediar ou interferir no processo de produção da informação jornalística reproduzida em 
uma mídia tradicional. Esta pesquisa mostra como esse tipo de colaboração é capaz de alterar tanto o formato, as técnicas e os modos de se fazer 
jornalismo e quais os critérios usados para a escolha das postagens feitas nas redes sociais e sua convergência para o formato de notícia, de modo 
que o público das mídias tradicionais se perceba interessado direta ou indiretamente pelo conteúdo. Para tanto, foi desenvolvido uma 
metodologia de analise comparativa com base na transformação pela qual o Fantástico ou Revista Eletrônica como é chamado o programa da 
Rede Globo sofreu na última década. É comum a existência de ao menos uma matéria do programa ter a sua origem nas postagens das redes 
sociais, sendo assim, este trabalho levanta o questionamento de até que ponto uma postagem realizada em uma rede social deve ser considerada 
relevante o suficiente para se tornar matéria em um dos programas jornalísticos mais antigos e assistidos da televisão brasileira. Uma amostra 
com algumas matérias nascidas em postagens virais do Facebook e de outras redes sociais foram utilizadas como exemplos para fomentar a 
discussão e a apuração apontou que cada vez mais programas jornalísticos estão utilizando Redes Sociais para interagir e identificar as 
necessidades e vontades dos seus telespectadores e que programas ao vivo como o Fantástico se tornam vulneráveis a modificações durante a 
sua transmissão em consequência da atividade realizada nas mídias sociais pelos seus usuários. A possibilidade de interação ao vivo e online 
mudou a forma como o brasileiro vê televisão e consequentemente isso levou o Fantástico a identificar a necessidade de aumentar a quantidade 
de quadros que permitem interação online com os seus telespectadores. Essa pesquisa constatou que as denúncias de abusos como racismos, 
sexismo, violência policial, vandalismo entre outros são as pautas nascidas em redes sociais com maiores chances de se tornarem notícias no 
Fantástico. Foi possível identificar também que embora cada vez mais ocorra a participação do telespectador na produção de pautas originarias 
das Redes Sociais, o trabalho de apuração, sondagem e produção da matéria jornalística continua sendo responsabilidade do profissional de 
jornalismo. A colaboração do público mudou a forma de construir a notícia e de como transmiti-la para o receptor, mas não eliminou a figura do 
jornalista.
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