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Este texto é parte de uma pesquisa mais ampla financiada 

pela Fapesp, que analisa as limitações e potencialidades do web-

jornalismo na cobertura de temas da cidadania. Apresentamos 

os resultados de uma investigação sobre a cobertura pelo webjor-

nalismo de um caso de violação de direitos. A análise contrasta 

dois webjornais com propostas editoriais distintas: a Folha.com 

(http://www.folha.com.br/), generalista e factual, e a Repórter 

Brasil (http://reporterbrasil.org.br/), dedicada ao tema do tra-

balho escravo contemporâneo. O corpus de análise é constituído 

por conteúdo noticioso disponibilizado em 2011, que trata dos 

flagrantes de trabalho análogo à escravidão na cadeia produtiva 

da marca de roupas Zara e seus desdobramentos.

Nossa análise pretende responder às seguintes perguntas: 

como foram construídas as principais representações da cida-
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dania na amostra de webjornalismo examinada? Como deter-

minados recursos da web (hipertexto, multimídia e atualização 

instantânea) são mobilizados para construir essas represen-

tações? A partir dessas análises, tecemos considerações sobre 

as contribuições do webjornalismo ao aperfeiçoamento da 

cidadania.

Informação e comunicação para cidadania

Informação e comunicação constituem elementos essenciais 

para a cidadania nas sociedades democráticas, pois possibilitam 

ao cidadão terem acesso ao poder público, vigiá-lo e pressioná-

-lo, assim como compartilhar lutas com outros cidadãos, sendo 

assim uma das condições para o exercício e ampliação dos di-

reitos. Para Victor Gentilli (2005, p.130), a informação é um 

“direito-meio” para que outros direitos se realizem em melhores 

condições, posto que é por meio da informação que os cidadãos 

podem fazer, de maneira autônoma, escolhas relativas ao exer-

cício da cidadania. Mais que isso, a circulação de informações 

sobre as lutas e conquistas de direitos pode inspirar e promover 

ações pela ampliação da cidadania.

Da necessidade social da informação e da sua condição de 

direito na democracia de massas, decorre a importância do jor-

nalismo, que tem um papel de mediação. Pensando no contexto 

de expansão do uso das novas tecnologias da informação e co-

municação (NTIC), Dominique Wolton (2004; 2007) considera 

a valorização da função do mediador das informações como um 

caminho para lidar com o enorme fluxo de informações dis-

tribuídas pela internet. Segundo o autor, o “acesso direto não 

suprime a hierarquia do saber e do conhecimento” (Wolton, 

2007, p.88), ou seja, a simples disponibilidade de informações 

não substitui a competência prévia ou específica para buscá-las, 
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contextualizá-las, interpretá-las e mesmo usá-las. O mediador 

que teoricamente lida com as informações úteis à cidadania é o 

jornalista, o que não significa que tenha toda competência para 

interpretar as informações para o cidadão, mas supõe-se que 

selecione fatos, explicações e opiniões para produzir um tipo de 

informação diferenciada.

Com relação à comunicação, Wolton considera que, a despei-

to dos diferentes tipos de informações produzidas (2011, p.17; 

2006, p.36), como, por exemplo, a “informação-notícia” que 

é ligada à atualidade, para que elas remetam à comunicação, é 

preciso que estejam permeadas pelo que o autor chama de “in-

formação relacional” (Wolton, 2011, p.49), que traz implícito 

o objetivo de compreensão do outro e da busca da convivência 

harmoniosa. 

Se a noção de tempo pode ser modificada por meio das redes 

e dos dispositivos móveis, que possibilitam a instantaneida-

de, é preciso lembrar que a alteridade, condição da comunica-

ção, exige não só distância do outro, mas também tempo para 

abordá-lo. Segundo Cebrián (1999, p.69), o valor do esforço e o 

acúmulo de experiências não cabem na rede de computadores. 

Enquanto o tempo das técnicas é linear e racional, o do homem 

é descontínuo, diferenciado. A aproximação brutal e direta faz 

o outro parecer “ameaçador” (Wolton, 2004, p.76), já que se 

perde território e isso acontece tanto em nível individual quanto 

coletivo, dificultando uma efetiva comunicação.

Soma-se a isso o paradoxo gerado pelo excesso de informa-

ções, que tornam mais visíveis não só o que há de comum, mas, 

principalmente, as diferenças, o que pode resultar em reações 

negativas ao outro. Se os indivíduos têm dificuldade de se co-

municar com os outros e resistem às informações que lhes in-

comodam (Wolton, 2011, p.15), quando o assunto é cidadania, 

as mediações são ainda mais essenciais para haver negociação 

entre as diferentes demandas e, assim, alcançarem a convivência 
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harmoniosa. Como mediador, o jornalista oferece visibilidade 

às questões referentes à cidadania, selecionando e organizando 

não só informações, mas também opiniões e outros elementos 

interpretativos que julga necessários para o cidadão e para a ci-

dadania, de forma a efetivar a comunicação no sentido proposto 

por Wolton. É na construção das representações da realidade e 

do outro pelo jornalista, portanto, que reside a importância do 

jornalismo para a comunicação que a cidadania demanda, ou 

seja, a comunicação que permite negociar a convivência.

Nesse sentido, portanto, o jornalismo representa, em primei-

ro lugar, uma forma de efetivar o direito à informação, de que 

trata Gentilli, porque dá visibilidade ao poder, às possibilidades 

de escolha política e aos direitos, sejam os que são objeto de luta, 

os que já foram conquistados ou aqueles que, apesar de assegu-

rados legalmente, não são garantidos na prática. Em segundo 

lugar, a importância do jornalismo está no seu papel de mediador 

para a comunicação, como uma forma de reintroduzir o tempo 

de compreensão do outro e o conhecimento para processar as 

informações (Wolton, 2011, p.55), essencial em um contexto 

em que informações trocadas envolvem públicos cada vez mais 

heterogêneos, com diferentes demandas.

Nesse sentido, Gentilli (2005) afirma que a qualidade que 

os cidadãos devem exigir das informações jornalísticas passa 

fundamentalmente por dois parâmetros: a pluralidade e a pro-

fundidade. Enquanto a pluralidade diz respeito à apuração de 

informações e exposição de interpretações oriundas de diferen-

tes grupos sociais, a profundidade significa o adensamento no 

tratamento das informações. A adequação a esses dois parâme-

tros contribui para uma espécie de conscientização da sociedade 

e dos representantes políticos sobre os problemas e sensibiliza-

ção quanto às demandas de certos grupos, podendo resultar em 

modificações da realidade, a partir, por exemplo, da pressão da 

opinião pública sobre os poderes institucionais.
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Pensando no nosso objetivo geral, que é discutir as relações 

entre webjornalismo e cidadania, tais parâmetros podem ser 

usados para refletir sobre as características distintivas do web-

jornalismo. A interatividade, por exemplo, pode melhorar a 

pluralidade nos webjornais? E a hipertextualidade oferece al-

ternativas para a profundidade jornalística? Em que pode con-

tribuir o uso de conteúdos diversificados como vídeos, fotos, 

animações e infográficos? E quais as implicações da atualização 

contínua para a informação para a cidadania?

Webjornalismo

Para responder a algumas dessas perguntas, consideramos 

neste trabalho as seguintes características do webjornalismo:3

– hipertextualidade: capacidade de interconectar elemen-

tos de informação digitais, sendo o hipertexto o docu-

mento que resulta dessa interconexão. As representações 

construídas pelo webjornalismo estão relacionadas ao 

percurso realizado, uma vez que “a narrativa se identifica 

com a navegação” (Edo, 2007, p.8);

– multimidialidade: possibilidade de disponibilizar con-

teúdo nas formas de texto escrito, áudio, imagem, vídeo, 

animação, infografia, entre outras, potencializadas pela 

tecnologia digital (Salaverría, 2005, p.32-33). Na narra-

tiva webjornalística, a capacidade de explorar os diferen-

tes sentidos da percepção humana significa o enrique-

cimento do potencial informativo e, principalmente, o 

reforço da credibilidade jornalística, uma vez que vídeos, 

 3 Apesar de o webjornalismo ter outras características importantes como a inte-

ratividade, por exemplo, restringimos nossa análise a somente três, situadas no 

nível da produção webjornalística profissional.
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sons ou fotos funcionam como “comprovação” de fatos e 

declarações;

– atualização contínua e instantaneidade: possibilidade de 

publicar notícias a qualquer momento e de qualquer lugar 

com acesso à internet. Cria-se no jornalismo uma no ção 

de tempo “orientado pela radicalização do pressuposto da 

velocidade jornalística, consagrado pelo princípio do tem-

po real” (Borges, 2008, p.208). O imperativo da atualiza-

ção contínua e as facilidades introduzidas para apurar 

informações, no entanto, têm significado para o webjorna-

lismo uma forma de “fazer jornalístico” que se traduz na 

radicalização do modelo do “jornalista sentado” (Pereira, 

2003), conceito criado por Erik Neveu (2001), para se refe-

rir ao jornalista voltado ao tratamento da informação não 

coletada por ele. O “jornalista sentado” reúne informações 

disponíveis para disponibilizá-las ao público, sendo que, 

frequentemente, essas informações são fornecidas de 

forma espontânea pelas próprias fontes (releases, notícias 

de agências, dados divulgados por fontes oficiais).

Metodologia da coleta de dados e da análise 
descritiva

A análise proposta buscar verificar de que modo a hipertex-

tualidade e a multimidialidade, além da prática da atualização 

contínua, influíram na construção de representações da cidada-

nia nas coberturas jornalísticas examinadas.

A análise tem como objeto a cobertura webjornalística sobre 

o trabalho análogo à escravidão nos dias atuais, tema que en-

volve as liberdades civis e os direitos trabalhistas. O corpus da 

análise é composto por todas as matérias webjornalísticas dos 

sites da Folha.com e da agência de notícias Repórter Brasil (RB), 
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disponibilizadas entre os meses de agosto e dezembro de 2011, 

que tratam do tema a partir da descoberta desse tipo de “relação 

de trabalho” na cadeia produtiva da grife de roupas Zara no Bra-

sil. No total, foram oito reportagens da Repórter Brasil e dezoito 

matérias da Folha.com, sendo catorze notícias, uma reportagem, 

uma nota, uma entrevista e um comentário.

Os flagrantes ocorreram em três oficinas de costura do estado 

de São Paulo. Entre os desdobramentos do caso noticiados pela 

Folha.com e pela Repórter Brasil, estão as respostas da Zara; 

o convite da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) ao 

presidente da Zara no Brasil para prestar esclarecimentos; o não 

comparecimento deste, que criou pressão na Alesp a favor da 

criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para 

tratar dos diversos casos semelhantes no estado de São Paulo; 

os posteriores depoimentos de representantes da Zara na Câma-

ra dos Deputados e na Alesp; a proposta pelo Ministério Público 

do Trabalho à Zara de um Termo de Ajustamento de Conduta e 

o pagamento de indenização por dano moral coletivo; a recusa da 

Zara em aceitar tal acordo; a proposta da empresa de investir em 

melhoria das condições de trabalho na cadeia de fornecimento; e 

a aceitação desta proposta pelo Ministério Público, que também 

incluía o reconhecimento pela Zara de responsabilidade por sua 

cadeia produtiva.

Optamos por analisar dois sites a fim de criar um contraste 

como modo de tornar mais claras as diferenças e particularida-

des na construção de representações. A escolha das coberturas 

realizadas pelos sites Folha.com e da Repórter Brasil foi orien-

tada pelo objetivo de comparar as representações da cidadania 

em dois meios com propostas editoriais distintas. Enquanto a 

Folha.com segue uma linha generalista, noticiando fatos de na-

turezas diversas, divididos em editorias bem definidas, a Repór-

ter Brasil é especializada no tema do trabalho escravo nos dias 

atuais, constituindo uma espécie de webjornalismo “militante”. 
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Além disso, a Folha.com foi escolhida por ser um dos webjor-

nais mais acessados no país e por priorizar notícias do estado de 

São Paulo, onde o caso ocorreu, enquanto a Repórter Brasil é o 

mais completo site de notícias sobre o tema do trabalho escravo 

contemporâneo no Brasil. Deste modo, também orientamos 

nossa análise por uma pergunta complementar, que auxilia a 

responder as outras mencionadas na introdução: quais são as 

diferenças na construção de representações da cidadania entre 

webjornalismo generalista da Folha.com e o webjornalismo mi-

litante da Repórter Brasil?

Metodologia

A metodologia empregada nesta pesquisa se baseia no concei-

to de “enquadramento”. O enquadramento é considerado, por 

Gaye Tuchman (1978), uma característica essencial da notícia, 

que fornece uma referência interpretativa para o entendimento 

do fato noticiado. Na definição de Entman (1993), enquadrar 

é selecionar aspectos da realidade para promover uma defini-

ção de um problema, uma interpretação causal e uma avaliação 

ou recomendação de tratamento. Segundo este mesmo autor, 

por meio da repetição, focalização e associações reforçadoras, o 

enquadramento noticioso torna uma representação mais pronta-

mente discernível, compreensível e memorável do que as outras.4

Partindo, portanto, do conceito de enquadramento e de-

pois de ler/visualizar previamente o corpus, adotamos itens de 

observação específicos para realizar a análise. As reportagens 

foram analisadas separadamente com relação a textos, imagens 

e vídeos.

 4 Isso não quer dizer que o receptor interprete a informação exatamente da 

maneira que é apresentada pelo emissor da mensagem, mas aquele enquadra-

mento pode influenciar o entendimento do fato ou tema.
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Para análise dos textos, definimos os seguintes itens de 

observação:

– flagrantes e situações descobertas: condições de trabalho e 

de vida nas oficinas, relações entre empresas envolvidas;

– trabalhadores: definições e explicações sobre os indiví-

duos e grupos vítimas;

– atuação do poder Executivo: ações e falas de órgãos do 

poder Executivo, como Ministério do Emprego e Traba-

lho, por exemplo;

– atuação do Ministério Público do Trabalho: ações e falas 

do MPT;

– respostas da Zara: ações e falas dos responsáveis pela 

marca. 

Dentro de cada um destes itens, foram criados subitens que 

indicam elementos de ampliação informativa vertical, ou seja, 

relativos estritamente ao caso; e outros de ampliação horizontal, 

aqueles relativos ao tema em geral. Em “atuação do poder Exe-

cutivo”, por exemplo, as medidas tomadas com relação à Zara 

e às fornecedoras são elementos restritos ao caso, enquanto as 

medidas tomadas para combater esse crime de modo geral são 

contextuais, relacionados ao tema.

Para análise das imagens, os itens de observação foram ou-

tros, tendo em vista a natureza da comunicação visual, que foca-

liza aspectos concretos e particulares do caso. São eles:

– situações encontradas;

– itens encontrados/apreendidos: 

– atores envolvidos. 

Para análise do único vídeo do corpus, realizamos sua decupa-

gem e adotamos uma observação dos elementos que o compõem, 

levando em conta as peculiaridades do material. Definidos os 

itens de observação, coletamos e descrevemos os dados relativos 
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a eles em uma “releitura” do material, observando como cada 

item é tratado qualitativamente. A partir daí, construímos qua-

dros descritivos do material.

Cada item foi observado também quanto ao recurso da hi-

pertextualidade. No caso do texto, por exemplo, além de coletar 

as expressões e/ou narrativas sobre cada item, também foram 

coletadas as expressões-links5 e seus destinos. As imagens, por 

sua vez, foram coletadas não somente conforme os itens de ob-

servação propostos, mas também conforme os links que algumas 

delas “carregavam”. Ao final, também realizamos uma análise 

descritiva mais geral da navegação hipertextual entre as páginas 

das matérias analisadas.

Os resultados obtidos na análise descritiva foram, então, 

interpretados com base na perspectiva teórica apresentada 

brevemente no início deste texto. Analisamos, portanto, as re-

presentações construídas pela RB e pela Folha.com, a partir 

de questões como profundidade e pluralidade, divididas entre 

os itens de observação adotados. Em seguida, apresentamos a 

interpretação geral sobre as características da cobertura web-

jornalística pelos dois meios a fim de discutir as relações entre 

as representações dessa cobertura e as noções de comunicação, 

informação e cidadania apresentadas.

Webjornalismo e cidadania: profundidade 
e pluralidade

De forma geral, o webjornalismo da Folha.com e da RB apre-

sentou diferenças entre si nas representações da cidadania, não 

só pelos seus diferentes enquadramentos, mas também pela 

forma como utilizaram os recursos da web para produzir senti-

 5 Utilizamos essa nomenclatura para tratar das expressões que servem como 

link para outra página da web.
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do. O que sobressai na Folha.com é a exploração da atualização 

rápida das notícias, que muitas vezes compromete a qualidade 

das informações, pois não permite que elas tenham profundida-

de, pluralidade e, alguns casos, nem mesmo precisão. A aborda-

gem factual e a urgência em “publicar” notícias levaram ao uso 

recorrente do “copiar e colar” e a utilização de fontes “oficiais” 

(do poder político e do poder econômico que, no caso, é a Zara), 

em detrimento de outras fontes representativas dos envolvidos.

Enquanto esse uso restrito de fontes implica a pouca plurali-

dade das representações, a contextualização realizada pelo “co-

piar e colar” de notícias anteriores, somada à mera transcrição de 

notas e declarações dessas fontes, sem apuração ou interpreta-

ções, significou o comprometimento não só da profundidade da 

notícia na Folha.com, como também da essência do jornalismo, 

que é a informação apurada. Diante disso, cabe perguntar se esse 

tipo de informação, que consiste em tratamento das informações 

produzidas por terceiros, não está se transformando na própria 

essência do webjornalismo generalista.

Tendo em vista o compromisso com a cidadania, a substitui-

ção do critério da “relevância pública” da notícia pelo imperati-

vo da atualização rápida gera problemas graves à qualidade do 

webjornalismo analisado na Folha.com. Conforme foi obser-

vado, muitas informações disponibilizadas pelo webjornal não 

foram necessariamente as mais importantes do caso, ao mesmo 

tempo que a qualidade do que foi noticiado é bastante questio-

nável. Imprecisões, simplificações e falta de apuração marcam as 

representações do caso pela Folha.com. A suposta demanda por 

informação instantânea acaba resultando, assim, na veiculação e 

reforço de representações superficiais.

Quanto à atualização das notícias, na RB foram constatados 

pequenos erros ortográficos/de digitação que nos levam a ques-

tionar até que ponto a RB também não disponibilizou reporta-

gens sem a devida revisão, pressionada pela urgência ou pela 
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competição e/ou complementaridade em relação a outros meios 

que já estavam noticiando o caso. Por outro lado, a profundidade 

e a relativa pluralidade na representação do caso apresentada 

pela RB e o fato de que, mesmo sendo uma agência “militante” 

não utilizou um discurso “panfletário”, são características que 

podem funcionar como dispositivos para proporcionar credibi-

lidade ao webjornal. 

Com relação à navegação hipertextual, se o parâmetro para 

avaliar for simplesmente a facilidade, pode-se dizer que ela es-

teve melhor na Folha.com. No entanto, se o parâmetro for a 

pluralidade e a profundidade da informação, é a RB que me-

lhor mobilizou a hipertextualidade. Os links embutidos e para 

“reportagens relacionadas” contribuem tanto para a ampliação 

vertical quanto horizontal da informação, ou seja, para o apro-

fundamento de elementos relacionados ao caso Zara e ao tema 

de forma geral. 

Entretanto, ainda que com links, as reportagens da RB pos-

suem textos muito longos, saturados de informações descritivas 

e concentrados em uma única página, o que não é considera-

do atraente na web, devido ao fato de a leitura na tela ser mais 

lenta. A Folha.com, por sua vez, subutilizou o recurso da hi-

pertextualidade que poderia promover maior quantidade ou 

aprofundamento das informações, resultando na fragmentação 

e isolamento das notícias. Sem a devida organização hipertextual 

de matérias quase sempre superficiais, pode-se dizer que houve 

pouca ampliação informativa no caso noticiado.

A multimidialidade também foi subutilizada, tanto pela 

Folha.com quanto pela RB, quanto à representação do caso e do 

tema. Obviamente as imagens utilizadas por ambos reforçam a 

credibilidade das informações apresentadas pelos textos, porém 

nem sempre o que elas enquadram é facilmente identificável, 

como já foi colocado. Dessa forma, as imagens perdem a oportu-

nidade de, ao oferecer uma melhor impressão de realidade, ga-
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nhar autonomia como notícia. Por consequência, o que poderia 

ser uma forma de ampliar a informação de forma expressiva e até 

mesmo impactante se apresenta, em geral, como mera ilustração 

dos textos, que são predominantes.

Comunicação e cidadania: a informação 
“relacional”

O webjornalismo comprometido com a cidadania tem menos 

a ver com o uso intensivo de seus recursos expressivos, do que 

com a mobilização deles para disponibilizar informação com 

profundidade, com pluralidade e valor “relacional”. A profun-

didade e a pluralidade são características da informação que for-

nece subsídios para o cidadão exercer e lutar por seus direitos. A 

informação “relacional”, por sua vez, tem o objetivo de alcançar 

o “outro” e realizar certa negociação simbólica entre as deman-

das da cidadania. À informação “relacional” é importante: a) ser 

compreensível para seu público, b) ser atraente e c) mostrar as 

demandas do “outro” e suas legitimidades. Assume-se, nesta 

análise, que o “outro” com quem se busca a convivência possa 

ser tanto aquele que é representado nas matérias webjornalísti-

cas quanto o público que as lê, e dependendo do ponto de vista, 

algumas questões podem ser levantadas. 

Na Folha.com, o tratamento factual e simplista do caso tor-

nou as informações mais compreensíveis, mas isso não necessa-

riamente promove a aproximação com o “outro” representado, 

ou seja, o trabalhador. Mesmo com toda legitimidade dos direi-

tos que foram violados, a representação da Folha.com minimiza 

a gravidade dos fatos noticiados. Conforme os acontecimentos 

progrediram, aumentou o tempo de abordagem do problema 

pelo webjornalista/webjornal que, no entanto, não se traduziu 
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em qualquer revisão das representações superficiais do caso e 

do tema. Além disso, a cobertura não ganhou destaque e contou 

com poucos elementos atrativos (como reportagens especiais ou 

multimídia). Por isso, o webjornalismo da Folha.com apresenta 

poucos elementos para subsidiar ou inspirar fortes ações da ci-

dadania, como cobranças direcionadas aos atores envolvidos na 

resolução do problema.

Na RB, as representações foram construídas de forma pouco 

atrativa (textos muito extensos e descritivos; subutilização da 

multimidialidade), o que provavelmente restringe o público ao 

qual se dirige. Por se tratar da representação do “outro”, o que 

indica a exposição de diferenças em relação ao público, mais 

do que semelhanças, o risco é de que esse webjornalismo possa 

provocar indiferença. 

Por outro lado, as representações da RB construídas pelos 

textos, links e imagens, são retoricamente ligadas ao impera-

tivo de combate ao problema da escravidão contemporânea, 

correspondendo ao ideal de legitimação de direitos e combate de 

suas violações. Construindo sentidos de forma argumentativa, 

a RB tem mais chance de provocar certa identificação com o 

“outro”. Ao mobilizar razões e/ou emoções, sentimentos evoca-

dos, como o de injustiça, podem influenciar possíveis mobiliza-

ções do público.

E é justamente nessa mobilização da opinião pública que 

reside o poder simbólico do jornalismo. Uma vez que o poder 

efetivo de ação está concentrado no Estado, a capacidade de 

influência para acioná-lo em favor da cidadania passa pela inte-

ração entre a exposição midiática dos problemas e a mobilização 

dos leitores-cidadãos. Nesse sentido, o jornalismo com pro-

fundidade, pluralidade e que promova a comunicação com o 

“outro” é essencial para alcançar essa interação entre cidadãos e 

representações jornalísticas.
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Considerações finais

O jornalismo pode ser percebido como um mediador nas 

negociações entre as demandas da cidadania e o Estado, cujo 

objetivo final é alcançar a vigência dos direitos. Ao relacionar 

os discursos da sociedade com os poderes institucionalizados, 

o jornalismo adquire papel destacado na constituição da esfera 

pública contemporânea. 

É função do jornalismo organizar informações, de modo que 

elas favoreçam a pluralidade, a profundidade e a compreensão 

do “outro”. Tendo em vista que a comunicação é muito mais 

uma questão cultural do que técnica, não basta ao webjornalis-

mo mobilizar os recursos expressivos disponíveis, como vimos 

na análise apresentada. É preciso que as demandas da cidadania 

sejam apresentadas e se reforcem suas legitimidades, sempre de 

modo compreensível e atraente para o público. A comunicação 

pressupõe não só a expressão, mas também a vontade de escutar 

o outro e, por isso, o jornalismo não só deve estar aberto ao que 

está noticiando como deve buscar receptividade do seu público 

para aquilo que representa em suas notícias.

No caso do webjornalismo, uma modalidade jornalística 

ainda nova, é preciso reavaliar constantemente os caminhos que 

está tomando para não repetir os mesmos problemas que outras 

modalidades de jornalismo já tiveram ou têm, como a super-

ficialidade, a imprecisão e a representação restrita dos proble-

mas sociais. Os dois meios analisados nesta pesquisa nos levam 

a pensar que o webjornalismo ainda está muito longe do que a 

comunicação comprometida com a cidadania exige. Tomando 

a profundidade, a pluralidade e a informação “relacional” como 

parâmetros da informação sobre e para a cidadania, chegamos às 

seguintes constatações:

Na Folha.com, o processo de atualização rápida de notícias e 

a abordagem factual levaram à imprecisão, à escolha restrita de 
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fontes de informação, à falta de apuração jornalística e à subu-

tilização dos recursos da web (multimidialidade e hipertextua-

lidade). Esses problemas concorrem para a superficialidade, a 

pouca pluralidade, a falta de atratividade e, de certa forma, mini-

mizam a gravidade do fato noticiado, não promovendo, assim, a 

aproximação com o “outro” representado, no caso, os trabalha-

dores vítimas de trabalho em condições análogas à escravidão. O 

comedimento na cobertura de um tema tão contrário à cidadania 

quanto é o trabalho análogo à escravidão não pode ser consi-

derado uma característica positiva no jornalismo. Não se trata 

de comprometer a precisão ou a acuidade do jornalismo, mas é 

preciso que se adotem valores que o orientem. A distância afe-

tiva no tratamento da questão sinaliza ao público uma avaliação 

minimizadora da gravidade do tema ou um descompromisso do 

webjornalismo com relação aos cidadãos e à cidadania.

Por outro lado, o compromisso da Repórter Brasil com o 

combate a essa violação de direitos se mostrou forte nas repor-

tagens, mas os recursos da web não foram bem aproveitados. 

Ao mesmo tempo que a RB informou de modo aprofundado, 

plural e comprometido com a defesa dos direitos dos cidadãos, 

o fez de forma pouco atraente. Apesar de a hipertextualidade ter 

sido utilizada no sentido de aprofundar informações e reforçar a 

retórica de combate ao problema, a subutilização da multimidia-

lidade tornou as reportagens muito carregadas de texto escrito. 

Usuários da internet tendem a ficar pouco tempo em cada pági-

na que acessam, o que coloca em xeque a utilização de textos ex-

tensos em uma única página. Além disso, sem elementos verbais 

e imagéticos, que conferem dramaticidade ao problema, pode-se 

dizer que faltaram às reportagens elementos de aproximação 

com o “outro” representado. Essas características do webjorna-

lismo da RB dificultam a comunicação para a cidadania e possi-

velmente restringem muito seu público. 
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Apesar de todas essas restrições sobre as coberturas, o web-

jornalismo, no entanto, carrega grandes potencialidades de pro-

moção de uma comunicação comprometida com os cidadãos, 

sendo essencial refletir sobre suas potencialidades e analisar sua 

prática a fim de torná-lo instrumento da cidadania. O webjorna-

lismo generalista da Folha.com, ao tratar de temas da cidadania, 

ainda que de forma muito factual ou superficial, pode favorecer 

reações do Estado e da sociedade a favor de direitos, pois torna 

visíveis para um grande público as demandas e os problemas, 

afinal as notícias estão disponíveis para o mundo todo na web. 

Já o webjornalismo da Repórter Brasil se transforma em um ator 

da sociedade civil, um webjornalismo militante, por promover 

um tratamento especializado e comprometido com determina-

do tema e por disponibilizar esse conteúdo para o mundo todo 

pela web. Assim, os dois tipos de webjornalismo analisados são 

importantes, como modos complementares, para o aperfeiçoa-

mento da cidadania.
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