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Resumo 

O trabalho enfoca o momento “disruptivo” por que passa o jornalismo, com foco especial 

na participação que se estabelece entre o público e as empresas da área, (ANDERSON, 

BELL e SHIRKY, 2013; COSTA, 2014). Para tanto, primeiramente revisita alguns dos 

principais conceitos e autores que têm trabalhado as questões da comunicação online 

como a noção de convergência e redes (CASTELLS, 1999; JENKINS, 2009; RECUERO, 

2009) e de nova esfera pública (LUZ e MORIGI, 2010; PEREIRA e BASTOS, 2014). 

Em seguida, aplica essas noções a um objeto de análise específico: uma emissora de rádio 

do interior gaúcho. Com isso, busca averiguar no nível empírico as transformações do 

modelo de comunicação e de negócios das empresas jornalísticas. Finaliza enfatizando as 

condições ainda em mutação que se percebe na realidade empírica, e problematiza as 

questões daí decorrentes. 

 

Palavras chave: Jornalismo online; interação; disrupção.  

 

A voz e a vez do público 

O público está ativo como nunca antes esteve no jornalismo. Fato que pode ser 

analisado pelas constantes mudanças verificadas ultimamente, o surgimento da internet 

colocou uma geração de leitores do jornal impresso, uma multidão de telespectadores e 

outros milhões de ouvintes do rádio, que eram passivos, agora como ativos e por vezes 

“armados para o ataque” no novo espaço público que está se formando. 

Não basta mais o jornal publicar uma notícia, dita como verdade e que agrade a 

todos, uma matéria intencional com o intuito de formar opiniões, pois instantaneamente  
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receberá um batalhão de comentários e curtidas negativas na praça virtual representada  

pelas mídias sociais. Os tempos são outros, mudou a forma de comunicação com os 

receptores, pois eles agora não mais apenas recebem, mas também devolvem o conteúdo 

para as agências de notícias, em forma de respostas, comentários e divulgação à sua rede 

pessoal de contatos. Positivamente ou negativamente. 

Estudos afirmam que a audiência ganhou força de participação, como uma 

pesquisa apresentado por Henry Jenkins, autor da obra Cultura da Convergência, mostra 

que as pessoas não ficam mais somente como plateia. “O público, que ganhou poder com 

as novas tecnologias e vem ocupando um espaço na intersecção entre velhos e os novos 

meios de comunicação, está exigindo o direito de participar intimamente da cultura” 

(2009, p. 53). Já estão se inserindo na cultura informativa; no jornalismo, em muitos 

casos, são coautores das produções. 

Vejamos a colocação do pesquisador das mídias Henry Jenkins, que destaca a rede 

como um ambiente que propicia a inclusão dos receptores e consumidores na mídia, um 

receptor influente graças a esse campo factível, chamado de web. 

 

Cada vez mais, entretanto, a web tem se tornado um local de participação do 

consumidor, que inclui muitas maneiras não autorizadas e não previstas de relação 

com conteúdo de mídia. Embora a nova cultura participativa tenha raízes em 

práticas que, no século 20, ocorriam logo abaixo do radar da indústria das mídias, 

a web empurrou essa camada oculta de atividade cultural para o primeiro plano, 

obrigando as indústrias a enfrentar as implicações em seus interesses comerciais. 

Permitir aos consumidores interagir com as mídias sob circunstâncias controladas 

é uma coisa; permitir que participem na produção e distribuição de bens culturais 

- seguindo as próprias regras - é totalmente outra. (JENKINS, 2009, p. 190). 

 

Existem diversas forma de operação e manifestação do público no jornalismo. 

Temos os comentaristas que, logo após lerem uma revista, assistirem a um telejornal ou 

ouvirem o rádio, vão deixar seus comentários no Facebook, Instagram, grupos no 

WhatsApp etc. A imagem da empresa, desenvolvida indiretamente no âmbito 

comunitário, vai ser favorável ou desfavorável, tudo depende do tipo de análise feita por 

eles. Os pauteiros são pessoas que cooperam para as produções da mídia enviando fotos, 

vídeos, áudios e textos de fatos ocorridos próximo a sua área de convivência. E temos os 

navegadores e analistas das mídias em geral. São algumas das instâncias de apreciação e 

participação presentes no jornalismo contemporâneo. 
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Ele responde, opina, se manifesta e compartilha 

Uma publicação é transmitida por um canal de comunicação, ela tem um alvo, um 

público-alvo, ela é destinada com certa intenção, seja de informar, denunciar, fazer 

campanha a X ou Y, ou para cumprir a rotina jornalística. Mas depois de lançada e emitida 

ele vai chegar a uma multidão de pessoas, prontas para explorar o conteúdo e até 

redirecioná-lo a outros grupos, com suas contribuições e menções. Para os autores do 

artigo Jornalismo Pós-industrial: adaptação aos novos tempos, C.W. Anderson, E. Bell, 

e C. Shirky, isso não é opção para a empresa, mas um fato. 

 

Mesmo que um jornal não queira, suas notícias, suas opiniões, suas fotos, seus 

vídeos, por mais protegidos que estejam do ponto de vista do direito autoral, 

mesmo assim podem ser redistribuídos pelos internautas, de um para outro e assim 

sucessivamente. Não há como interromper, proibir ou controlar isso. 

(ANDERSON, BELL e SHIRKY, 2013, p. 83) 

 

Essa manifestação presente, essa redistribuição não se trata somente de copiar e 

compartilhar um post de um jornal, mas de transformá-lo, recriá-lo e introduzir seus 

gostos e interpretação acerca da obra. Jenkins chama de convergir de um ponto em 

diferentes pontos e culturas diversas. 

 

A convergência também ocorre quando as pessoas assumem o controle das mídias. 

Entretenimento não é a única coisa que flui pelas múltiplas plataformas de mídia. 

Nossa vida, nossos relacionamentos, memórias, fantasias e desejos também fluem 

pelos canais de mídia. Quando as pessoas assumem o controle das mídias, os 

resultados podem ser maravilhosamente criativos; podem ser também uma má 

notícia para todos os envolvidos. (JENKINS, 2009, p. 45) 

 

O autor fala em “relacionamentos, memórias fantasias e desejos”, ou seja, o lado 

pessoal, que pode fluir por meio da mídia assumida e monitorada pela coletividade, 

gerando novas postagens e com novas manchetes direcionadas, agora pelo próprio 

público, para os seus familiares, amigos, colegas de trabalho, conhecidos, para sua malha 

de contatos pessoais e interpessoais. Algo que, pela sua fluidez, remete-nos à 

modernidade líquida identificada por Bauman (2001). 

Essa configuração se trata de um novo campo social de ação onde a sociedade está 

cada vez mais se inserindo nos espaços públicos de sua comunidade e Estado, um 

fenômeno que muitos autores denominam de “nova esfera pública” ou “novo espaço 

público”. 
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A nova esfera pública e a web 

Vivemos em uma época em que não se precisa subir ao palanque para ser visto e 

ouvido, basta que suas palavras tenham sentido e relevância para a massa, e se tenha 

conexão de internet para ganhar o mundo, como avaliam os autores Paula Cristina Pereira 

e Fernando Evangelista Bastos, no artigo O novo espaço público, cidadania e 

subjectividade, da coletânea Justiça Social Emancipatória, Democrática Ciudadana y 

Crisis Del Estado. 

 

A esfera pública começa também a ser reconfigurada através do espaço 

tradicionalmente privado, justamente por intermédio das novas tecnologias, uma 

vez que a revitalização do poder interventor, do debate e da informação, está 

circunscrita ao nosso computador pessoal. Este espaço privado tem-se projectado 

numa transfiguração que faz dele um espaço, por excelência, de diálogo, debate, 

de intervenção e de regulação do próprio poder político; páginas pessoais, blogues, 

comentários aos acontecimentos, jornais e revistas on-line... De facto, a 

emergência e o aperfeiçoamento das tecnologias da informação e da comunicação 

têm expandido o campo de participação democrática criando uma nova ágora de 

intervenção política. (2010, p. 122) 

 

Aumento considerável da zona atuante da coletividade no campo que é chamado 

de “novas tecnologias” vem mudando a configuração do velho espaço público, 

democrático e social, tal como era entendido até o momento (HABERMAS, 2003). A 

mudança começa por meio do comunicar-se individual dos seres humanos em meios 

digitais e online. Basta um toque na tela para conectar-se a aplicativos e suas ideias e 

vozes se juntarão a outros milhões de usuários interligados no ciberespaço, formando 

assim os contornos do que se denomina “nova esfera pública”, onde o físico e o virtual 

interagem e têm livre expressão. 

Buscando que os cidadãos participem da política, mesmo em um país com a 

imprensa controlada ou censurada pelo governo, os meios digitais tornam possível o 

acesso à informação e a resposta a ela. Lia Luz e Valdir José Morigi, em Blogosfera 

cubana: um novo espaço público para a construção de uma sociedade plural e cidadã, 

discorrem sobre os efeitos desses acontecimentos em estudos de caso em blogs de Cuba. 

 

A análise de suas narrativas nos permitiu verificar a recuperação do sentido de ser 

cidadão através da participação e da livre manifestação dos internautas cubanos, 

pois os blogs são espaços que possibilitam o diálogo sobre temas de interesse 

público. Através do acesso, da interatividade e da conexão em rede, as mídias 

digitais permitem novas práticas culturais, ampliando e fortalecendo os laços de 

pertencimento entre cidadãos com interesses comuns, favorecendo a troca de 

informações entre os grupos locais e globais. Assim, as práticas comunicativas dos 
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blogs desempenham o papel de mediadores na construção da cidadania. (2010, p. 

135) 

 

Fato pesquisado com base em estudo de caso dos blogs cubanos conduz a 

considerações sobre a situação presente desta influência da massa; como resultado, a 

“esfera pública” se desenvolve e varia: “As mídias digitais trazem impactos na rede de 

sociabilidade, bem como na construção do mundo comum, através da formação de redes 

interativas (comunidades virtuais)” (LUZ e MORIGI, 2010, p. 138). Amplificando as 

percepções da soberania popular do povo, o jornalismo que é aberto à participação 

contribui direta ou indiretamente na repaginação social. 

 

Ao se configurarem como espaços para compartilhamento de significação, as 

mídias digitais não ampliam apenas a prática cidadã, permitindo, a partir do 

diálogo e da pluralidade, a construção de uma história comum, mas também a 

noção de democracia, considerando que o estado democrático reserva centralidade 

ao papel da cidadania. Os blogs mantidos por jornalistas independentes de Cuba 

são um exemplo dessa (re)estruturação da esfera pública ao ciberespaço, como 

práticas democráticas na construção da cidadania. (LUZ e MORIGI, 2010, p. 138) 

 

Essa expansão de envolvimento democrático do povo em geral com a 

comunicação por meios das novas engenharias digitais possibilita a formação e reunião 

dos diferentes grupos sociais na política. Sobre essa ação inovadora, alguns outros autores 

ponderam: 

 

Contudo, também sabemos de uma vontade de poder, de uma expansão do 

horizonte da acção humana; ao contrário, as novas tecnologias podem mesmo 

comportar uma exacerbação da lógica da representação. A nova “vida 

digitalizada” da cidadania abre, com efeito, novos espaços, novas formas de 

comunicação e de pensamento, mas não podemos deixar de equacionar como se 

transforma, na nova ágora, a vida pública e como se configura as novas formas de 

sociabilidade e de eticidade. (BASTOS e PEREIRA, 2010, p. 122) 

 

Está aberta uma nova fase comunicacional, na qual é possível reunir e concentrar 

em uma manifestação milhões de pessoas movidas e interligadas nesta configuração 

flexível. O espaço público que muitos estão associando ao espaço online é marcado pela 

fugacidade das relações, a incerteza quanto à representação do poder político, pelas novas 

formas de socialização, entre outros fenômenos que vêm sendo investigados pelas mais 

diversas tendências na pesquisa da área da comunicação (JENKINS, 2009; BASTOS e 

PEREIRA, 2010). 
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Esse “novo espaço público” e “vida digitalizada” têm impacto direto sobre a mídia 

e em especial o jornalismo, pois abrange a área da informação (MUNARETO, 2011). A 

seguir vamos deitar nosso olhar para os fenômenos diretamente decorrentes desse novo 

espaço e do novo contexto pelo qual passa a comunicação. Salientaremos alguns aspectos 

positivos da nova configuração para as empresas jornalísticas, assim como as 

consequências potencialmente negativas advindas das transformações recentes. 

 

Jornalismo aberto à participação do público: o lado positivo da questão 

O que as instituições jornalísticas estão fazendo com a participação do coletivo 

em suas publicações? É inevitável que a presença do público ocorra, haja vista que as 

pessoas têm a seu favor os aplicativos facilitadores de acesso a plataformas digitais. 

Conforme artigo Um modelo de negócio para o jornalismo digital, de autoria de Caio 

Túlio Costa (2014), é necessário o fator web para o desenvolvimento da empresa 

jornalística. 

 

A regra número um para qualquer publicação, como para qualquer marca, é monitorar 

o que acontece com seu nome nas redes. Para tanto, qualquer modelo de negócio deve 

levar em conta a necessidade de investimentos - ou da ajuda compartilhada da 

comunidade seguidora - para acompanhar o dia a dia da marca na internet. (2014, p. 

85) 

 

Assistência considerável para os meios de comunicação é a internet, sabendo que 

nela e por meio dela age o público-alvo e seus clientes prontos para, se precisar, dar 

suporte, como também dar um feedback rápido às publicações.  São apenas alguns dos 

pontos que a abertura para a inserção do público no jornalismo pode propiciar. 

A aceitação desse fenômeno por meio dos veículos de informação arma uma 

defensiva contra as crises existentes no meio, e possibilita inovações da área. Mantendo-

se um bom relacionamento com a audiência, promovem-se benefícios para o fazer 

jornalismo. 

Podemos aqui apontar que a boa relação com o consumidor e o público-alvo 

agrega valores positivos para a empresa, pois gera uma parceria. Parceiros esses que 

cooperam com os jornalistas na produção, seja sugerindo pautas, enviando fotos e vídeos 

exclusivos de uma ocorrência, não vista e divulgada. Alguns autores citam essa 

movimentação: “Também chegamos a um ponto no qual a ''multidão'' lá fora está 
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disseminando a própria informação em tempo real para outros indivíduos e para o mundo” 

(ANDERSON, BELL e SHIRKY, 2013, p. 42). 

O profissional é colocado nesta fase como editor e mediador da participação do 

público no jornalismo: “O jornalista não foi substituído - foi deslocado para um ponto 

mais acima na cadeia editorial. Já não produz observações iniciais, mas exerce uma 

função cuja ênfase é verificar, interpretar e dar sentido à enxurrada de texto, áudio, fotos 

e vídeos produzida pelo público” (ANDERSON, BELL e SHIRKY, 2013, p. 43). A 

análise dos autores tem importância para o atual cenário da comunicação, ao mostrar o 

quanto a “interpretação” das ocorrências se faz necessária.  

 

Pontos negativos da participação 

Há diversos senões nesse novo contexto de comunicação online para os jornais. A 

participação, que tende a ser um diferencial considerável, pode também representar um 

problema. Em meio ao turbilhão de novas vozes que se ouvem nas mídias tradicionais, 

surgem dúvidas sobre a veracidade das informações, a fronteira entre a opinião e a 

informação, a responsabilidade pelo trabalho jornalístico, entre outros pontos que têm 

assomado nos últimos anos. 

A reprodução indiscriminada de conteúdo disponibilizado na internet também 

pode ser apontada entre os fenômenos que despontam como potencialmente negativos 

para as empresas de comunicação. É o que se pode observar em muitos sites do interior, 

cujo principal conteúdo consiste na reprodução de matérias produzidas por outros 

veículos, e nem sempre creditadas. 

A participação sem filtros costuma ser um caminho extremamente perigoso, já 

que pelo anonimato e pela dificuldade de encontrar os emissores ela acaba por gerar um 

universo paralelo de informações e versões, quase sempre com fim nos tribunais. Passado 

o período inicial em que a rede foi usada com fins recreativos e quando ainda se estavam 

testando os limites da liberdade no novo meio, a realidade vai aos poucos mostrando 

novas direções. Uma dessas direções aponta justamente para as formas de controle que 

podem ser utilizadas para mitigar os crimes cometidos via comunicação online. No caso 

das fake news, por exemplo, observa-se ultimamente um esforço de vários veículos, 

empresas ligadas à mídia e jornalistas independentes em criar mecanismos de controle 

sobre os boatos. 
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É de se estranhar que as ferramentas que estão servindo de antídoto à fofoca e às 

fake news provenham justamente do arsenal utilizado pelos jornalistas? Apuração, 

identificação das fontes, checagem em mais de uma fonte etc. nos remetem à prática 

cotidiana do profissional da imprensa, e vêm servindo como uma espécie de “antídoto” 

para os novos problemas da comunicação online. 

 

Como se vê, a participação e a interação possibilitadas pelo advento das mídias 

digitais podem representar tanto um trunfo como um risco para o modelo tradicional da 

imprensa. Em termos do modelo de negócio do jornalismo, as mudanças estão sendo 

sentidas em todos os veículos e seu impacto ainda não chegou ao fim. A partir de agora, 

vamos ver mais detalhadamente como tem se processado esse impacto em um veículo de 

abrangência local e regional. 

 

Um olhar sobre o rádio: o caso da Progesso de Ijuí-RS 

Neste segmento vamos deter nosso olhar sobre a participação tal como está 

acontecendo em termos empíricos. Para tanto, enfocamos uma rádio do interior do Rio 

Grande do Sul. A Rádio Progresso de Ijuí é uma das tradicionais emissoras de rádio da 

cidade de Ijuí, localizada na região noroeste do estado do RS. A emissora vive esse 

momento ao qual Jenkins chama de intersecção: “O público, que ganhou poder com as 

novas tecnologias e vem ocupando um espaço na intersecção entre velhos e os novos 

meios de comunicação, está exigindo o direito de participar intimamente da cultura” 

(JENKINS, 2009, p. 53). 

O editor e redator da rádio Progresso de Ijuí, Leandro Heck, revela que a 

participação do público no meio de comunicação específico do rádio se ampliou ao longo 

dos anos: 

 

Porque até cerca de dez, há quinze anos atrás os canais de comunicação com o 

veículo rádio se resumiam praticamente ao telefone. Nós temos hoje só para citar 

aqui o Facebook, temos o Instagram, o site da emissora, e-mail, enfim, temos todo 

um outro contexto, um verdadeiro manancial de comunicação que se construiu e 

que trouxe para o próprio ouvinte novos canais, um novo percurso que ele possa 

se sentir como coparticipante daqueles eventos que estão sendo transmitidos e 

narrados. 

 

______________________________ 

Entrevista pessoal concedida em 08 de dezembro de 2016, na Rádio Progresso de Ijuí. Ijuí /RS. 
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Nas palavras do editor, vemos a história transcorrer de maneira esquemática: da 

comunicação bidirecional representada pelo telefone, à comunicação multidirecional 

representada pelas mídias sociais que estão hoje inseridas no processo de produção da 

Rádio Progresso. Isso, no caso do rádio, é ainda mais significativo, já que o veículo é 

tradicionalmente um dos mais interativos, possibilitando um feedback bastante ágil por 

parte da audiência. 

Da própria natureza do rádio que remete à instantaneidade, Leandro destaca que 

isso instiga ainda mais o público ouvinte a participar porque, diferentemente de outros 

veículos como por exemplo a televisão e o próprio jornal impresso, via de regra não há 

uma edição nem há uma revisão prévia. 

 

O grande barato, o mais instigante do rádio é justamente este aspecto do ouvinte 

ser o coparticipante dele, flagrar um evento e estar mais que autorizado a 

repassar em plena legitimidade como uma espécie de quase correspondente. Eu 

entendo que essa participação se ampliou sobremaneira, eles têm mais caminhos, 

têm mais acessos e ainda podem selecionar qual desses caminhos ele tenha mais 

afinidade. Enfim, são múltiplas linguagens e diversas plataformas que 

transformaram o veículo. 

 

A menção aos vários caminhos que transformaram o veículo rádio está em 

sintonia com fenômenos recentes, como a aposta de algumas emissoras em nomes 

presentes nas mídias sociais, a integração das redações e a abordagem ainda mais voltada 

para o conteúdo de entretenimento.  

A percepção do editor sobre as profecias acerca da morte do rádio ecoa a de 

outros profissionais que vêm testemunhando a permanência e adaptação como 

alternativas à profecia: 

 

Eu me recordo plenamente, num certo período atrás, que foi declarada a morte 

do rádio, mas o rádio, na verdade, ele se transformou e precisou se adaptar a 

novas tecnologias, a novos sistemas de linguagens. Cada plataforma que você 

escolhe é um tipo de contexto, é uma linguagem mais ou menos descritiva; não 

apenas isso, pois a comunicação transcende tudo isto. 

 

Ele aponta para a comunicação como um fazer muito criativo, engenhoso, e que 

não está restrita a um ato mecânico possa convencioná-la simplesmente. 

O público está nas redes sociais, na internet, nos aplicativos, ele está online e 

conectado, mesmo que seja o consumidor do produto impresso. Ele manifesta suas 

opiniões, sugestões, critica, ou seja, sua voz é compartilhada em um clique para a 
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sociedade. Mas como o profissional do veículo de comunicação rádio avalia essa ação 

para o jornalismo? O editor Leandro Heck responde a essa pergunta afirmando que a 

tarefa do jornalista cada vez mais não é só absorver tudo isso, por não saber as intenções 

que movem o processo: 

 
O Aristóteles já dizia que “todo texto que é produzido, toda obra que é criada, ela 

tem uma intencionalidade, ela tem uma utilidade’’. Então, o jornalista, ele precisa, 

além de decodificar aquela mensagem que está sendo enviada, ele precisa 

literalmente separar o joio do trigo. E não fazer aquilo que tanto se comenta, esse 

jornalismo que eu diria transgressor, que é de separar o joio do trigo e publicar o 

joio, ou seja, dar ênfase àquilo que é negativo. Ele precisa separar aquele ouvinte 

que, visivelmente, além de manifestar sua opinião, ele está atento às objetividades 

dos fatos. Não adianta ele dar vazão somente ao seu pensamento e não estar em 

consonância, em correspondência com o contexto a que ele se refere. Então, eu 

diria que cabe é a responsabilidade de cada jornalista filtrar e compreender uma 

forma de não colocar um conflito estabelecido por um ouvinte com toda a outra 

gama de ouvintes que têm uma leitura mais coerente acerca de um tema. 

 

A crítica do editor da rádio Progresso de Ijuí-RS condiz com a referência de 

Anderson, Bell e Shirky (2013, p. 43), colocando os jornalistas em um nível acima da 

função de mero transmissor, e percebendo-o como mediador e selecionador do que vem 

de fora da redação. Isso nos remete ao papel de mediador tradicionalmente desempenhado 

pelo jornalista, agora no terreno da comunicação atravessada pelo universo online. O 

jornalista como filtrador de informações brutas oriundas da audiência e das fontes parece 

bem próximo do editor, que agora tem de transitar pelas mídias sociais, ouvir o que elas 

estão dizendo, entender e distinguir fato de versão. 

Neste segmento trouxemos um excerto da investigação empírica de nossa 

pesquisa, a fim de ilustrar como um veículo do interior do Rio Grande do Sul tem 

percebido, pelo olhar de seu editor, a participação do público em seu processo de 

produção de informações. 

A seguir, vamos traçar algumas observações a título de síntese final e conclusão 

de nosso estudo. 

 

Considerações finais 

Desde que teve início, a era atual da comunicação tem sido caracterizada como 

“disruptiva”, na medida em que transformou de maneira abrupta a relação da audiência 

com as mídias. Nessa esteira, os veículos de comunicação de massa tradicionais, como 
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rádio, TV e jornal impresso, tiveram de se adaptar, num processo que ainda hoje está 

transcorrendo. 

Vimos que nesse contexto a participação é um dos fatores essenciais na nova 

dinâmica. Fala-se em um receptor mais ativo, em coautoria, em cidadão-repórter, entre 

outros designativos usados para descrever uma dinâmica diferenciada de contato do 

público com a informação. Vimos que há diversos aspectos a considerar ao descrevermos 

essa fase do jornalismo, alguns positivos, como a possibilidade de uma comunicação mais 

plural, outros negativos, como a disseminação de notícias falsas. Vimos, finalmente, 

como uma empresa de rádio do interior do Rio Grande do Sul tem respondido ao novo 

cenário da participação do ouvinte. 

Do que vimos na revisão conceitual e na análise empírica, gostaríamos de ressaltar 

três pontos. 

 O primeiro deles é o caráter potencialmente revolucionário da mudança de modelo 

que ocorreu no processo de comunicação. Ao dar voz àquele que antes era apenas o 

receptor do processo, a comunicação online colocou novos atores na cena do jornalismo. 

Daí parecem ter decorrido as grandes mudanças que até o momento vêm sendo 

observadas nas empresas de comunicação (RUBLEKSKI, 2013). Se antes a passividade 

era a regra, agora se coloca de fato a possibilidade concreta de termos em cada receptor 

também um emissor. Por emissor, entenda-se igualmente aquele que pode produzir 

conteúdo, eventualmente conteúdo jornalístico. Eis um fato que põe em xeque o ciclo de 

produção jornalística em seu cerne. 

 O segundo aspecto que ressaltamos diz respeito ao teor dessa participação. Ela 

certamente não se confunde com o jornalismo em todas as suas manifestações. Mas ela 

eventualmente o faz. Há sobreposições entre a participação do público e a do jornalista, 

nem sempre fáceis de distinguir. Isso nos remete ao processo de produção das notícias e 

sua lógica, que pode contribuir para clarear as fronteiras borradas pela nova configuração 

do modelo de comunicação. No caso empírico que analisamos aqui, o sujeito entrevistado 

remeteu essa preocupação com a seleção de conteúdo à tradicional figura do editor. Fica 

a questão: está nas velhas e boas práticas do jornalismo o possível caminho para evitar os 

descaminhos da comunicação online? 

 Finalmente, o terceiro aspecto que pede nossas considerações nos traz ao tema do 

espaço público que se está desenhando no contexto da comunicação online. A esfera 

pública que se apresenta precisa também ela dos mecanismos de aferição, controle e 
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legitimidade que estamos verificando aos poucos surgir nas empresas de comunicação? 

Tudo indica que em algum momento será necessário regular esse espaço de maneira mais 

efetiva, a fim de que a comunicação online ande pari passu com a comunicação off-line 

– ou ao menos não seja a contrafação da realidade. Pontos de diálogo entre as duas 

dimensões do espaço público são fundamentais para que ele se mostre em toda a sua 

efetividade – política, cultural e social. 
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