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As discussões sobre mídia participativa e jornalismo cidadão na Internet, que 

ganharam considerável momentum com a difusão e generalização dos Blogs (Weblogs), 

um formato privilegiado para rápida produção e disponibilização de conteúdos, têm 

dedicado muito pouco espaço à participação do cidadão através da produção de material 

fotográfico de interesse jornalístico (Munhoz, 2005). Este texto procura contribuir para 

ampliar a caracterização do jornalismo cidadão, rastreando a gradual aproximação dos 

Blogs com a fotografia digital e assinalando efeitos observáveis como resultado dessa 

junção. Se, em um primeiro momento, a Internet multiplicou as formas do dizer, ela agora 

multiplica também as formas de ver.

Os efeitos da participação do cidadão na produção de imagens com valor 

jornalístico são detectáveis tanto no que se refere à criação e consolidação de circuitos 

alternativos de circulação de informação, quanto no que diz respeito às transformações da 

mídia tradicional em sua convivência forçada com os novos circuitos. Na Internet, 

jornalismo tradicional e circuitos alternativos de informação (jornalística ou não) 

compartilham o mesmo suporte (Blood, 2002), estando separados por apenas um clic do 

usuário, que pode livremente comutar entre o tradicional e o alternativo. Os veículos de 

massa tradicionais, ao migrarem para as redes, perderam o monopólio da emissão que 

gozavam em suportes anteriores (Wolton, 1999). Gradativamente vão construindo uma 

nova linguagem, entrando em processos simbióticos com as novas ferramentas que se 

fazem disponíveis e confrontando-se com os conteúdos livremente produzidos na Web, 
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numa relação não exclusivamente de oposição, mas certamente marcada por consideráveis 

tensões.

É bastante reduzida a bibliografia relacionada à fotografia no webjornalismo, de 

uma forma geral (Munhoz & Palacios, 2003). A escassez de referências sobre os usos e o 

lugar da imagem nas primeiras fases do webjornalismo (McAdams, 1995; Bardoel & 

Deuze, 2000; Pryor, 2002; Machado, 2002; Mielniczuk, 2003) explica-se pelo fato de que, 

a despeito das potencialidades abertas pelas redes digitais, o jornalismo na Internet 

ressentia-se, em seus primórdios, de uma grave limitação tecnológica para a difusão de 

imagens: a baixa velocidade de conexão. Falava-se pouco sobre fotojornalismo nos 

primórdios do webjornalismo porque as imagens eram escassas, quase um luxo.

A situação era paradoxal. Por um lado, a digitalização da informação, aliada ao 

surgimento de redes de comunicação, inaugurava um momento único na história da 

fotografia jornalística: a ruptura dos limites crono-espaciais aos quais ela esteve sujeita 

durante toda sua longa convivência com o texto jornalístico escrito. Fotografia e texto 

podiam deixar, definitivamente, de colocar-se antagonicamente no que diz respeito à 

disputa por ocupação de espaços físicos nos veículos jornalísticos: na Web os espaços 

deixam de ser pré-determinados e passam a ser praticamente ilimitados. Por outro lado, 

no entanto, se a fotografia deixava de estar restrita ao limitado espaço físico outrora a ela

reservado nos veículos impressos, acabava condicionada à velocidade de transmissão de 

dados, problema que só começou a ser solucionado com o surgimento e difusão da banda 

larga, que no entanto ainda está longe de se generalizar, especialmente em regiões 

periféricas1:

                                                
1 O acesso à banda larga na Internet se tornou rapidamente um mercado em expansão desde o ano 2000. O 
uso da banda larga nos Estados Unidos cresceu de 6%, em junho de 2000, para mais de 30% em 2003.
Segundo levantamento do Nielsen Net/Rates (http://www.nielsen-netratings.com/), cerca de dois terços dos 
usuários norte-americanos já estavam conectados por banda larga no final de 2005. Os dados para o Brasil 
não são consensuais. Pesquisas do IBOPE indicam que cerca de 13,5 milhões de pessoas acessaram a 
Internet de suas residências, entre julho e setembro de 2005. O total de usuários com acesso à Internet, de 
qualquer local (residência, trabalho, escola etc) foi estimado em 32,1 milhões. No entanto, segundo 
estimativas da Telecom, o  Brasil terminou o ano de 2005 com apenas 4,21 milhões de acessos banda larga 
dos quais 85% via ADSL. O Ibope apresenta números mais altos, calculando em 5,3 milhões os usuários 
brasileiros de banda larga, já no início de 2005. Para um acompanhamento desse crescimento no caso 
brasileiro, veja-se: http://www.abusar.org/dadosbrasil.html
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“(...) até o advento da Banda Larga, (...) fazer o download de 
uma foto de tamanho médio (150 pixels x 150 pixels) era uma enervante 
operação, que podia levar vários minutos, na hipótese de ser bem 
sucedida, uma vez serem freqüentes as “quedas de conexão” e outros 
acidentes de percurso. Era comum os sites oferecerem alternativas de 
versões text only (somente texto, com exclusão fotos e outros formatos 
midiáticos) para usuários conectados a baixa velocidade. Tal situação, 
evidentemente, restringia a utilização não só de fotos, mas de todo o 
qualquer recurso não textual, fazendo dos sites, de um modo geral, 
hipertextos num sentido restrito: textos escritos, complementados 
optativa e subsidiariamente por outras mídias, a depender das 
possibilidades de conexão dos usuários” (Munhoz & Palacios, 2003).

 As baixas velocidades de acesso condicionavam o segundo fator limitante, qual 

seja o pouco desenvolvimento do design e de linguagens específicas e adequadas para o 

novo suporte, no que diz respeito ao uso de imagens e de recursos multimídia, de maneira 

geral (Andrade, 2005). As limitações técnicas funcionavam como desincentivos à 

experimentação e impediam a plena utilização dos potenciais oferecidos pelo novo 

suporte: Multimidialidade, Hipertextualidade, Interactividade, Atualização Contínua, 

Personalização, Memória (Bardoel & Deuze, 2000; Palacios, 1999, 2002; Mielniczuk, 

2003).

O crescimento do jornalismo cidadão e a sua expressão em formatos 

especificamente gerados para a Internet - como o Blog - coincidem, em grande medida, 

com o desenvolvimento de tecnologias de alta velocidade de acesso e com ela a explosão 

da circulação de imagens na Web

Apesar da pequena presença do assunto na literatura especializada sobre 

jornalismo, antes e depois das redes, a utilização em jornais e revistas impressos de fotos 

produzidas por cidadãos, sejam eles fotógrafos profissionais ou amadores, não é fato novo. 

Registros fotográficos de incêndios, desastres naturais (inundações, furacões, erupções 

etc), acidentes de todos os tipos (automóveis, aviões, trens, construção civil), instantâneos 

de fatos inusitados ou de personalidades difíceis de serem fotografadas, enviados por 

leitores, freqüentaram as páginas da imprensa de todo o mundo, desde que a fotografia se 

popularizou e encontrou seu lugar nos jornais e revistas ilustrados, na segunda metade do 

século XIX, e com mais vigor desde as primeiras décadas do século XX.  
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Com efeito, pode-se dizer que foi através da fotografia que a participação do leitor 

enquanto produtor direto da informação jornalística incorporada a um veículo de imprensa 

realmente se inaugurou. No que concerne à produção de textos escritos, o leitor sempre 

teve seu espaço bastante limitado e claramente demarcado em termos espaciais, 

tradicionalmente ocupando uma parte da Página de Opinião dos jornais e revistas. Além 

disso, essas contribuições esporádicas do leitor sempre tiveram  um caráter  marcadamente 

“reativo” ao noticiário propriamente dito (Cartas ao Editor; Espaço do Leitor; Comentários 

de Nossos Leitores etc). As posições e papéis estavam bastante bem definidos a priori: ao 

jornalista cabia informar; ao leitor, quando muito, comentar. Por outro lado, o envio pelo 

leitor de uma eventual fotografia de um acontecimento com valor-notícia imediatamente 

desbordava de tais limites e ia encontrar guarida nas páginas noticiosas, incorporando-se 

diretamente à produção jornalística da publicação.

Nos primórdios da fotografia analógica e do fotojornalismo, contribuições de 

leitores eram relativamente raras, dada as dimensões dos equipamentos e as dificuldades 

técnicas envolvidas nos processos de captura de imagens e seu posterior processamento. 

Elas vão se tornar mais freqüentes com a gradativa diminuição do tamanho das câmeras e 

a crescente difusão da fotografia doméstica. A fotografia se incorpora definitivamente ao 

cotidiano dos cidadãos comuns com a massificação das câmeras Kodak, celebrizadas pelo 

slogan de George Eastman: “Você aperta o botão e nós fazemos o resto...”

A partir do início dos anos 90, a evolução da tecnologia digital  reconfigurou

rotinas e convenções fotojornalísticas. Em 1991, foi lançada a Kodak DCS100, baseada 

em um corpo Nikon F3. Era a primeira máquina digital2, com resolução de 1.3 

megapixels, armazenando fotos em um disco rígido de 200 MB. O equipamento era caro 

(cerca de US$ 30 mil) e somente acessível a profissionais (Preuss, 2004:8), mas essa 

realidade seria rapidamente modificada.

                                                

2 A câmera digital substitui o filme por um semicondutor especializado de silício chamado CCD (Charge-
Coupled Devices), composto de milhares de elementos fotossensíveis, organizados em uma grade no 
formato do visor, que convertem luz em impulsos elétricos, passando a informação para um conversor 
analógico que codifica os dados e armazena-os em uma memória interna à máquina ou em um cartão de 
mídia externo (ROSE, 1998:31).
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Em 1992, a Apple lançou o primeiro modelo de máquina digital acessível ao 

público: a QuickTake 100, a um custo aproximado de US$ 700. Era o começo da 

popularização da fotografia digital e da crescente participação do cidadão comum na 

cobertura dos fatos de interesse jornalístico. Em 1999 as máquinas digitais já tinham 

quebrado a barreira dos 2.0 megapixels, com preços abaixo dos US$ 300 (Preuss, 2004:9). 

Pela primeira vez, o cidadão comum não somente podia capturar uma imagem, mas 

também processá-la instantaneamente, sem a mediação de laboratórios escuros, lentes e 

malcheirosos produtos químicos.

A inclusão de câmeras em telemóveis (cell phones) está acelerando a 

universalização da foto digital, colocando-a ao alcance de milhões e milhões de cidadãos 

em todo o planeta, a um custo inferior ao da fotografia analógica. Apesar de que esse tipo 

de quantificação deva ser sempre encarado com cautela, em 2004 calculava-se que havia 

cerca 300 milhões de câmeras digitais em uso, sendo que 60% delas acopladas a 

telemóveis3. Em 2005, foram vendidos cerca de 300 milhões de telemóveis equipados com 

câmeras digitais4.

A fotografia digital popularizada, a difusão da banda larga e a enorme aceitação 

dos Blogs como forma de produção de conteúdos, estão abrindo novas possibilidades de 

participação com a imagem ocupando lugar de crescente destaque na consolidação do 

jornalismo cidadão na Internet.

No contexto da Blogosfera, de um modo geral, a fotografia cumpriu inicialmente 

um papel predominantemente ilustrativo, geralmente através do recurso à clipagem ou 

indexação de URL de imagens já existentes na Web. Sua função era “ilustrar” e tornar 

mais atraentes as postagens5. Rapidamente, porém, a produção de imagens fotográficas, de 

caráter jornalístico ou não, passa a ser elemento cada vez mais importante em alguns 

                                                
3 Dados da InfoTrends Research Group, citados por Andrew Burt em seu artigo See the world through cell-
phone cameras, disponível em: http://www.wsdmag.com/Articles/ArticleID/8103/8103.html

4 Dados registrados no Mercury News , de 20 de março de 2006, e baseados em pesquisa realizada pela 
empresa Gaertner de Consultoria (Future of camera phones appears brighter, sharper). Disponível em: 
<http://www.mercurynews.com>

5 Inicialmente, alguns sites de hospedagem de blogs requeriam o uso de softwares especiais para a postagem 
de fotos, tornando o processo lento e pouco atrativo numa ferramenta caracterizada pela agilidade.
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Blogs, gerando a necessidade de criação de espaços e ferramentas próprias de 

disponibilização para esse material, proveniente principalmente do meio amador.

Em 2002, surgia um novo tipo de plataforma: o Fotolog6 . Sua difusão foi rápida,  

gerando uma grande quantidade de sites destinados a publicar e partilhar fotografias. Com 

características muito semelhantes às dos Blogs, a especificidade dos Fotologs está na 

ênfase à fotografia e não ao texto escrito. Apresentam seu conteúdo em ordem cronológica 

reversa - em alguns a diferença é que a última postagem aparece em maior destaque na 

página -, e permitem ao visitante do site tecer comentários (guestbook), que são 

acrescentados logo abaixo do espaço reservado para as mais recentes fotos publicadas. 

Inicialmente as postagens eram quase que exclusivamente de fotografias de cunho amador, 

fotos íntimas, artísticas, turísticas. Gradativamente o leque de assuntos se expandiu, 

acompanhando o aumento do número de usuários7.

Fotojornalismo cidadão

Atualmente, a temática dos Fotologs é tão vasta e variada quanto a dos Blogs,

dificultando a classificação daquele sub-tipo que aqui mais diretamente nos interessa: o 

Fotolog jornalístico, voltado exclusiva ou prioritariamente para a divulgação de 

informação de atualidade, em seu formato fotográfico8. Como não existem sites de 

hospedagem de Fotologs destinados a abrigar exclusivamente Fotologs jornalísticos, a 

grande maioria deles fica diluída por entre os Fotologs pessoais, artísticos, temáticos e 

profissionais. 

                                                
6 Em 2002, Adam Seifer, Scott Heiferman e “Spike” criaram um site denominado Fotolog.net, que permitia
ao usuário, com facilidade e gratuitamente, postar suas fotos digitalizadas com um texto legenda ou com um 
título reduzido. 

7 No Brasil, o fenômeno dos Fotologs fica evidenciado pela grande quantidade de usuários hospedados no 
Fotolog.net. Dados de agosto de 2004 indicavam que dos 509 mil flogueiros utilizando esse servidor, 226 
mil eram brasileiros, ou seja mais de 44% de todos os Fotologs. Nos moldes de Fotolog.net, há também uma 
grande variedade de Fotologs nacionais, alguns hospedados em portais como o UOL e o Terra. Merece 
destaque o Flog Brasil, considerado a maior comunidade flogueira do Brasil que, em parceria com o portal 
Terra, chegou à marca de 867 649 Flogs cadastrados, com 13 276 584 fotografias, em 03 de maio de 2006 
(Munhoz, 2005)

8 Não entraremos aqui na discussão sobre o que caracteriza um site ou Blog como “jornalístico”. Existe toda
uma polêmica em andamento no meio acadêmico. Veja-se, por exemplo, Varela (2005), Granieri (2005), 
Meso Ayerdi & Díaz Noci (2005), Orihuela(2005), Piscitelli (2005).
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Por outra parte, nem todos os Flogs fotojornalísticos tem um caráter “alternativo”, 

de crítica, vigilância ou contra-informação. Muitos deles estão perfeitamente incorporados 

à “grande imprensa” e funcionam apenas como elementos de complementação e 

ampliação da informação disponibilizada nos meios tradicionais de comunicação de 

massa. Munhoz (2005), partindo de uma observação sistemática, propôs uma tipologia que 

busca caracterizar a forma como as fotografias jornalísticas estão sendo inseridas na Web, 

através desse novo tipo de plataforma, dando assim maior visibilidade a um fenômeno que 

tende a crescer. Quatro tipos de Flogs jornalísticos foram identificados:

a) “Blogs fotojornalísticos”, são caracterizados por uma grande quantidade 

de textos noticiosos, geralmente acompanhados por uma ou no máximo 

duas fotografias. Assemelham-se a modelos de transposição do jornal 

impresso para os Blogs, como acontecia com os jornais on-line em sua 

primeira fase na Web. Um exemplo dessa sub-categoria de Fotolog 

jornalístico é o Photo Blog Spot9 ; outro bom exemplo é o NewsBlog do 

The Guardian, que de maneira semelhante aos jornais on-line oferece 

também uma seção chamada “Picture of the day”, publicando uma foto 

diferente diariamente. Esse tipo de Fotolog jornalístico é um híbrido de 

Blog e Fotolog, pois texto e imagem são apresentados sinteticamente; 

b) “Fotologs fotojornalísticos”, apresentam-se como verdadeiras galerias 

de fotografia jornalística, com muito pouco texto ou apenas um título 

contextualizando a foto. Podemos aí citar o brasileiro Foco Seletivo10, 

com fotos produzidas pela repórter fotográfica Adriana Paiva, e o Ups & 

downs of a London Kurd11,  produzido por um cidadão kurdo, que 

tematiza a discriminação ao povo kurdo na Inglaterra; 

                                                
9 Disponível em: <http://foto.Blogspot.com/>

10 Disponível em: <http://focoseletivo.Blogspot.com/>.

11 Disponível em: <http://londonkurd.Blogspot.com/>.
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c) “Fotologs jornalísticos de clipagem”, nos quais as fotografias 

jornalísticas são apresentadas também com o mínimo de texto escrito e 

apresentam uma seleção de fotografias jornalísticas capturadas na 

Internet. O Fotolog “Fotojornalismos”12 é um bom exemplo desse tipo 

de utilização; 

d) “Fotologs jornalísticos de discussão”, são os Fotologs que além de 

apresentarem uma grande quantidade de fotografias jornalísticas, 

funcionam como um amplo fórum de discussão entre os profissionais da 

área fotojornalística. Um bom exemplo é o PhotoJournalism13, um site 

dedicado a discutir fotografias jornalísticas publicadas nos mais variados 

jornais diários norte-americanos.

Em meio a esse conjunto heterogêneo de Flogs jornalísticos, o fotojornalismo 

cidadão, - com seus valores de crítica, vigilância e contra-informação -, vai 

gradativamente constituindo um nicho específico na Blogosfera. E, da mesma forma que 

no caso dos Blogs predominantemente textuais, seu impacto está a se fazer sentir, seja 

enquanto uma nova modalidade de produção de material jornalístico, seja em termos de 

seu impacto sobre as mídias tradicionais.

Tecnologia: modos de usar

“Momentos de crise” tensionam o uso das tecnologias, muitas vezes testando seus 

limites e provocando novas formas de apropriação social das técnicas e dos instrumentos 

técnicos disponíveis, novos “modos de usar” as tecnologias (Munhoz, 2005). A 

comparação de dois momentos críticos diferentes, ambos relacionados a atentados 

terroristas neste início de século XXI, serve aqui para ilustrar as rápidas transformações 

pelas quais vem passando o jornalismo cidadão baseado em produção de imagens 

fotográficas. Referimo-nos aos ataques contra o World Trade Center (WTC) de New 

York, em 2001, e às bombas colocadas no sistema de transporte público de Londres, em 

2005.
                                                
12 Disponível em: <http://fotojornalismos.Blogspot.com/>.

13 Disponível em: <http://markhancock.Blogspot.com/>.
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O ataque ao WTC talvez tenha sido o evento da era das redes digitais que mais 

explorou a retórica imagética do mundo on-line. A abundância, variedade e poder das 

imagens veiculadas ajudaram a moldar uma reação global em relação aos fatos e geraram 

uma nova compreensão da força da Internet em prover informação, conteúdo e 

conhecimento, tanto em tempo real, quanto e - talvez principalmente -  de maneira 

assíncrona, porém extensiva, sobre os acontecimentos em curso no planeta. 

No entanto, para melhor podermos avaliar o lugar da Web naquele caso 

especificamente, é muito importante termos em mente que o atentado ao WTC foi 

televisionado, desde seus momentos iniciais, inclusive com transmissão ao vivo da 

destruição da segunda torre.

Palacios (2001) contrasta o papel da Internet e da televisão no caso dos ataques ao 

WTC e explicita as diferenças e a complementaridade entre os dois formatos de cobertura 

jornalística naquele episódio:

Aos poucos a tensão foi relaxando. Já havíamos visto uma centena de 
vezes as múltiplas imagens dos choques dos aviões contra as torres, as 
explosões, as correrias, as nuvens de pó e fumaça (é como num filme!... 
é como num filme!...), as pessoas sangrando e gritando em desespero. 
Parecia que nada mais de sensacional ocorreria em curto prazo. Era o 
momento de abaixar o volume da TV e retornar ao computador. E passei 
a me comunicar por e-mail, buscando notícias de amigos, amigas, 
parentes, mais próximos dos acontecimentos. Passei a vasculhar os sites 
de minha preferência, tirando proveito dos bancos de imagem, áudio e 
vídeo que começavam a se formar. Agora era possível ver, rever, copiar, 
estocar todas as fotos, todos os sons, todos os vídeos, que haviam sido 
mostrados na TV. (Palacios, 2001). 

No entanto, e mantendo nosso foco fixo na temática deste texto, é necessário que 

se assinale que a maior parcela de contribuições fotográficas durante e nos dias que se 

seguiram ao atentado do WTC, foram produzidas por fotojornalistas profissionais. 

Naquele momento, o poder da Internet de alargar os usos da fotografia jornalística foi 

explorado, principalmente, pelas grandes corporações midiáticas, que passaram a oferecer 

em seus sites e portais noticiosos as mais diversas galerias de imagens sobre os 

acontecimentos, inclusive dando opção ao usuário de acessar as fotografias em baixa ou 

em alta resolução,  explorando a multimidialidade, recursos de projeções de slides etc. 
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Grande parte dos Blogs que se destacaram durante os atentados do WTC não 

postaram fotos, fixando-se mais no texto escrito, característica que ainda marcava o perfil 

básico dos Weblogs na virada do século.

O primeiro momento de uso mais intensivo de fotografias postadas em Blogs,

realmente com a intenção de informar sobre a atualidade, característica principal da 

fotografia jornalística, aconteceu no boom dos WarBlogs, durante a invasão do Iraque 

pelas tropas norte-americanas. Essas fotos foram majoritariamente produzidas por 

máquinas digitais amadoras e por cidadãos residentes nas áreas de conflito, que mesmo 

sem nenhum conhecimento aprofundado da técnica fotográfica e sem seguir os cânones 

que orientam o fazer (foto) jornalístico, conseguiram atingir seus objetivos: informaram, 

contextualizaram e denunciaram ao mundo fatos que não estavam sendo divulgados pelos 

veículos da grande imprensa.

Essas fotografias não eram ainda divulgadas em Fotologs, mas em Blogs ou

WarBlogs, como eram então chamados, servindo mais para ilustrar ou contextualizar 

alguns textos e, definitivamente, não abundavam dentro destes sites. Dois exemplos de tais

Blogs são o Where is raed?14 e o A Star from Mosul15. Mesmo os Blogs produzidos por 

jornalistas profissionais, vinculados ou não às redes que davam cobertura à invasão, 

disponibilizavam um número ainda relativamente pequeno de fotos, como podemos 

perceber no Blog Kevin Sites16, pioneiro em jornalismo multimídia, que transmite suas 

histórias diretamente das principais áreas de conflito no mundo para o seu Blog. 

Ainda durante a invasão do Iraque, grandes redes noticiosas, grandes portais e 

importantes jornalistas, independentes ou não, começam a criar Blogs com fotos, 

produzidas por eles mesmos ou capturadas na rede. A fotografia jornalística começa a 

ganhar mais espaço nos Blogs jornalísticos e espaço exclusivo em Fotologs. Seja direto do 

front, como o Lance in Iraq17, uma narrativa visual do dia-a-dia dos soldados aquartelados 

                                                
14 Disponível em: <http://dear_raed.Blogspot.com/>.

15 Disponível em: <http://astarfrommosul.Blogspot.com/>.

16 Disponível em: <http://www.kevinsites.net/>.

17 Disponível em: <http://iraq.billhobbs.com/>.
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no Iraque, seja na segurança do lar ou da redação, como o Pictures in Baghdad18, imagens 

produzidas por cidadãos que se identificam por pseudônimos, começam a proliferar em 

Fotologs jornalísticos pelo mundo todo.

A idéia de unir tecnologias móveis, Blogs e o conceito de jornalismo participativo, 

teve início em dezembro de 2004, na catástrofe provocada pelas Tsunamis19, quando foram 

postadas milhares de imagens fotográficas e em vídeo e histórias circularam pela Internet 

com uma quantidade enorme de dados inéditos. No momento da tragédia e nos dias que se 

seguiram, o uso de telemóveis e da Internet sem fio (Wi-Fi)20, foi crucial no auxílio à 

recuperação da comunicação nas áreas afetadas, uma vez que grande parte das linhas 

físicas de comunicação tinha sido destruída. Da mesma forma, Blogs e Fotologs se 

constituíram na principal fonte de informação e de ajuda na busca por pessoas 

desaparecidas:

No mesmo dia, ou alguns dias após o desastre, com a dificuldade de 
comunicação devido aos estragos das marés, cerca de 100 mil linhas 
telefônicas ficaram fora de operação e grandes jornais da Ásia, como o 
“Serambi Indonésia”, foram destruídos. 
Com linhas físicas destruídas, as mensagens de texto vindas de celulares, 
as SMS, se tornaram as principais fontes de informação sobre a tragédia. 
Blogs ao redor do mundo começaram também a criar redes de 
informação e formas de ajuda às vítimas. A Blogosfera (rede de Blogs
planetária) e as comunidades móveis (SMS, voz e acesso sem fio à 
Internet por link por satélites) começaram imediatamente a entrar em 
ação nos países afetados e em diversos países do mundo. (...) Estas 
ferramentas tornaram possível a ajuda às vítimas, aproximando 
continentes e criando uma rede de assistência virtual [e de informações] 
sem precedentes na história recente. (Lemos & Novas, 2005)

 O dia 7 de julho de 2005, com os atentados a bomba contra o sistema de transporte 

público de Londres, representa um novo ponto de virada no que se refere à participação 

                                                
18 Disponível em: <http://picturesinbaghdad.Blogspot.com/>.

19 Maiores informações sobre Tsunamis estão disponíveis em: <http://en.wikipedia.org/wiki/Tsunami>.

20 “O Wi-Fi de wireless fidelity, é o nome do protocolo de conexão sem fio ethernet 802.11 que faz com que 
computadores possam se conectar à Internet sem a parafernália de fios e cabos por meio de ondas de rádio 
em freqüências específicas.” (LEMOS; NOVAS, 2005).
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cidadã de um modo geral e, especialmente, à produção e difusão de fotojornalismo 

cidadão em um momento de crise. 

Como já vimos, a difusão das câmeras digitais, inclusive acopladas em telemóveis, 

teve um crescimento vertiginoso entre o momento do ataque ao WTC e os atentados de 

Londres. Grande parte dos usuários dessa nova tecnologia passou a utilizar MoBlogs 

(junção das palavras mobile e Blog), para disponibilizar suas fotos. 

O 7 de julho serve, portanto, como um momento de teste, proporcionando uma 

janela para se observar as modificações no tipo de participação cidadã, em comparação 

com o modo de envolvimento que teve lugar por ocasião dos ataques ao WTC. Apesar de 

já existir um significativo número de MoBlogs na rede naquele momento, tais como o 

We’re not Afraid21 e o Alfies MoBlog22, foram os grandes servidores de Fotologs, como o 

Flickr.com, tipicamente arquivos de fotos de família e fotos urbanas, transformados 

repentinamente em cronistas dos ataques, os grandes responsáveis pela ampla divulgação, 

em tempo real, da maioria das fotos produzidas nos primeiros minutos após os atentados.

Enquanto a maioria das grandes redes de informação noticiava com extrema 

cautela os ataques, por alegadas razões de segurança e para evitar o pânico, internautas 

disponibilizavam, através de suas câmerafones, em Blogs e Fotologs, uma grande 

quantidade de dados e imagens, fornecendo, on-line e em tempo real, um detalhado 

panorama de suas experiências e dos acontecimentos, diretamente dos locais dos 

atentados. Milhões de pessoas, espalhadas pelo mundo, recorriam àqueles sites em busca 

de informações que não estavam circulando pelos canais noticiosos tradicionais, que 

minimizavam e até ocultavam fatos.

Nos momentos que se seguiram ao ataque, câmerafones proveram algumas das 

mais intensas e imediatas cenas da tragédia: imagens feitas por cidadãos ainda abalados 

pelas explosões, mas que tiveram o discernimento e a presença de espírito de documentar 

e imediatamente disponibilizar suas imagens para os mais importantes servidores de 

Fotologs.

                                                
21 Disponível em: <http://www.werenotafraid.com/>.

22 Disponível em: <http://moBlog.co.uk/view.php?id=77571>.
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A vasta quantidade de informações coletadas e partilhadas através de Blogs, 

Fotologs e sites especializados em busca, organização e análise de dados, como o 

Technorati e o Feedster23, marcou o crescimento e fortalecimento da idéia de um rol ativo 

assumido por cidadãos no processo de coletar, reportar, analisar e difundir notícias e 

informações. Como previu Dan Gillmor: 

Muito rapidamente redes e câmeras são quase onipresentes nas mãos de 
pessoas comuns, de maneira que grandes eventos – aqueles que têm 
algum elemento que possa ser capturado por uma câmera – são vistos, e 
capturados, por algumas ou muitas pessoas. Manter segredos, ademais, 
será mais difícil para negócios e governos. (Gillmor, 2004:35)

Contra o silêncio oficial das grandes redes internacionais, milhares de cidadãos se 

converteram em cronistas, colocando-se na vanguarda dos acontecimentos, noticiando e 

analisando criticamente os acontecimentos. Os números relativos a postagens em Blogs, 

de uma maneira geral, de acordo com o monitoramento realizado pelo site Technorati, não 

deixam dúvidas quanto à importância das atividades na Blogosfera durante aquele 

episódio, registrando 30% de aumento em relação aos dias normais. Além disso, os 

acontecimentos de Londres passaram a ser o tema absolutamente dominante nos conteúdos 

circulados nesse dia: de cada dez buscas realizadas através do Technorati, oito estavam de 

alguma forma relacionadas com os atentados24.

Nas primeiras horas que se seguiram aos acontecimentos de Londres, o que se 

verificou foi um esforço deliberado de vários operadores (Boing-Boing, MoBlogUK, 

Wibbler.com, Flickr, dentre outros) para possibilitar a centralização e a edição da grande 

quantidade de dados disponibilizados nos Blogs e Fotologs individuais, preenchendo, 

dessa forma, os espaços deixados pela mídia convencional, indo mesmo além de uma 

simples complementação e chegando a substituí-la, já que, por força de censura ou auto-

                                                
23 O Feedster <http://www.feedster.com> e o Technorat i<http://www.technorati.com> são ferramentas de 
busca de Blogs., que funcionam também para a análise das postagens na Blogosfera. O Feedster provê a 
todo o momento um novo índice, cruzando milhões de RSS feeds várias vezes por hora, adicionando milhões 
de documentos diariamente.

24 Informação do The Wall Street Journal online, disponível em: 
http://online.wsj.com/public/article/0,,SB112074780386479568-
Fnj6Lqv_Hf1RxCwVSpb8eG0T4pg_20050806,00.html?mod=blogs>
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censura, as grandes cadeias de notícias eximiam-se de cumprir plenamente o seu papel 

informativo.

Somente num segundo momento, a mídia convencional vai passar a fazer uso do 

material disponibilizado nos Blogs, como fonte para suas coberturas. O jornal britânico 

The Guardian montou um espaço paralelo chamado “NewsBlog Updates”, onde o usuário 

tinha à sua disposição um jornalismo alternativo, produzido por cidadãos. Redes on-line

mais inovadoras, como o NYTimes.com e a BBC News, veicularam anúncios pedindo aos 

leitores e internautas que enviassem seus relatos e fotos, apostando na informação 

produzida pelo cidadão e no uso de meios mais participativos:

If you're in the area we would like to hear from you. Send us your 
comments using the form below including if possible a phone number. If 
you have any pictures please send them to yourpics@bbc.co.uk or by 
mobile phone to 07921 648159.25

A primeira fotografia jornalística dos eventos de 7 de julho a surgir nas capas dos 

principais jornais on-line não foi gerada por nenhuma das grandes agências internacionais: 

foi produzida e postada por um cidadão comum, Adam Stacey, que usou sua câmerafone e  

disponibilizou a foto em vários Fotologs, licenciada pela “Creative Commons”26, com a 

única condição de que fosse creditada a cada utilização. A imagem foi publicada pela BBC

News, pela Sky News, e reproduzida seguidamente em todas as partes do mundo, por 

vários outros jornais na Web, veículos impressos, canais de televisão.

Mesmo que, posteriormente, inúmeros repórteres fotográficos tenham dado ampla 

cobertura aos eventos, as fotografias produzidas por pequenas câmerafones permaneceram 

como as mais vívidas ilustrações do que ocorreu em Londres no dia 7 de julho de 2005. 

                                                
25 Anuncio veiculado em pé de página pela BBC News em 07 jul. 2005, disponível em: 
<http://Blogs.clarin.com/Blogs/#00195> . “Se você está na área nós gostaríamos de ouvir você. Mande-nos 
seus comentários usando a seguinte forma incluindo se possível um número de telefone. Se você tiver 
qualquer imagem por favor mande para yourpics@bbc.co.uk ou por telefone móvel para 07921 648159”
(Nossa tradução). A BBC News, disponível em: <http://news.bbc.co.uk/1/hi/default.stm>, reportou mais 
tarde, que foram recebidas quase 1000 fotos enviadas por telefones celulares e 20 fragmentos de vídeo.

26 O modo de funcionamento das diversas licenças do Creative Commons está em: 
<http://creativecommons.org/licenses/>.



Grupo de Pesquisa em Jornalismo On-line | FACOM-UFBA

http://www.facom.ufba.br/jol  |  http://gjol.blogspot.com 

___________________________________________________________________

Participação, oposições e simbioses

Os atentados londrinos de 7 de julho de 2005, ao mesmo tempo em que assinalam a 

expansão e o fortalecimento da idéia de um papel ativo dos cidadãos no processo de 

coletar, reportar e difundir fotografia de caráter jornalístico, devem ser considerados 

também um marco para o jornalismo participativo no uso de tecnologias digitais móveis 

na cobertura de um evento de grandes proporções. 

Recentes e dramáticos acontecimentos globais têm evidenciado um forte e 

consistente crescimento da força da produção imagética alternativa e cidadã e uma maior 

consciência quanto à agilidade e praticidade dos dispositivos móveis na transmissão de 

dados em tempo real, sem intermediação de mídias convencionais. É fundamental que se 

compreenda que as tecnologias digitais de informação estão suprindo o cidadão - pela 

primeira vez na História -  simultaneamente com recursos para produzir conteúdos e para 

disponibilizá-los publicamente (Marshall, 2004). As redes telemáticas e sua lógica de 

funcionamento quebraram o último elo de controle técnico de circulação de informações, 

ao romperem o monopólio dos canais de divulgação. A liberação do pólo de emissão 

ocorre concomitantemente com a liberação dos espaços de circulação dos conteúdos. As 

ferramentas que possibilitam a produção de conteúdos e sua disponibilização tornam-se 

cada vez mais simplificadas e eficientes, fazendo-se acessíveis a um número crescente de 

cidadãos e organizações cidadãs da sociedade civil, através de políticas e ações públicas, 

privadas e do terceiro setor, visando a uma maior inclusão digital em todo o mundo. 

Por outro lado, é necessário que se tenha em conta que essa crescente massa de 

informação, gerada pela liberação do pólo de emissão, coloca em evidência também aquilo 

é considerado por alguns críticos como a principal debilidade do jornalismo participativo e 

cidadão: a “incapacidade de dar forma jornalística acabada a todo esse material que se faz 

disponível, fornecendo um contexto interpretativo a essa poeira informativa produzida em 

primeira pessoa, de maneira que ela venha a adquirir significado e se torne conhecimento” 

(Sofi, 2006). 

Se está patente o potencial da Blogosfera como uma dimensão alternativa para a 

circulação de informações, muitas vezes deliberadamente escamoteadas pela grande mídia, 

é de se notar, paralelamente, a crescente utilização por esse mesmo circuito midiático 
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tradicional de imagens geradas pelos cidadãos. A Internet é um ambiente de comunicação, 

informação e ação (Palacios, 2003a), para o qual se transpõem os conflitos e oposições da 

sociedade contemporânea. Não cabem, portanto, posicionamentos simplificadores ou 

enviesados por uma tecnofilia ingênua que caracteriza a rede como um instrumento 

intrinsecamente democrático. Se por um lado ela potencializa a multiplicação e penetração 

de canais alternativos e possibilita a conversação entre eles, por outro cria inéditas formas 

de poder, controle e centralização (Googlelização). 

O jornalismo cidadão abre uma nova e dinâmica fonte de informação. A grande 

mídia, ao mesmo tempo em que busca preservar seus espaços de funcionamento e 

hegemonia, vê-se forçada a estabelecer simbioses com os novos circuitos de informação. 

As relações contraditórias de complementação, apropriação e oposição entre a midiasfera 

e a blogosfera começam a ficar evidentes nos jornais on-line de todo o mundo. Um estudo 

realizado por Jay Rosen e um grupo de pesquisadores da New York University, em março 

de 2006, verificou que Blogs jornalísticos são utilizados em 86% dos 100 maiores jornais 

norte-americanos. Até o seriíssimo Wall Street Journal já abriga um Blog, sobre 

Legislação27. O fenômeno não se circunscreve aos Estados Unidos, e está se tornando 

padrão na midiasfera mundial. No Brasil, a maioria dos grandes jornais na Internet faz 

usos de Blogs em suas edições.

Por outro lado, a incorporação dos Blogs como um dos gêneros jornalísticos 

disponíveis nas edições on-line da grande imprensa algumas vezes ocorre claramente 

como uma tentativa de domesticação da ferramenta, com a criação e manutenção de Blogs 

“caseiros” ou “fechados”, que se limitam a fazer ligações com outros itens da mídia 

tradicional, do portal ou do próprio veículo no qual estão inseridos28. Na medida em que o 

Blog tem como uma de suas características justamente a ligação com outros congêneres, 

no contexto da Blogosfera, é de se questionar até mesmo se não seria abusivo denominar-

se como Blogs esses produtos jornalísticos da grande imprensa, que mais se assemelham a 

                                                
27  O estudo está disponível em: < http://journalism.nyu.edu/pubzone/blueplate/issue1/top100.html>. 

28 Esse é claramente o caso de quatro dos maiores jornais brasileiros (O Estado de São Paulo, Folha de São 
Paulo, Jornal do Brasil, O Globo), que incorporaram os Blogs às suas edições na Web, porém mantendo-os 
isolados da blogosfera com seus links apontando apenas para outros Blogs das empresas de comunicação 
tradicionais ou para informações localizadas no próprio portal onde estão alojados.
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colunas jornalísticas autorais, funcionando on-line e num regime de atualização contínua. 

A  não inserção na Blogosfera faz de um Blog nada mais que uma página pessoal, apenas 

com maior facilidade de atualização.

É também verdade, outrossim, que as empresas de comunicação jornalística 

começam a reforçar suas coberturas, instando os internautas a que disponibilizem seus 

testemunhos em seus veículos, seja através de textos, seja através de imagens ou outros 

formatos midiáticos. Essas relações entre o circuito midiático das grandes empresas de 

comunicação e os circuitos alternativos de produção e circulação de informações de 

atualidade colocam, é claro, uma série de questões, comerciais29, ideológicas, éticas, 

profissionais, etc.

É impossível para a grande mídia, dar as costas à informação que vai sendo 

produzido pelo cidadão comum. E se a militância política e social (Indymedia30) e o 

envolvimento com questões profissionais ou de interesses técnicos (Slashdot31, 

Kuro5shin32) funcionam como motivações claras para o engajamento e a produção de 

conteúdos em alguns veículos de caráter alternativo, igualmente a remuneração financeira 

pode tornar-se a chave para acesso a esse imenso potencial participativo aberto pela 

digitalização e pelas novas tecnologias de rede.  O jornal coreano OhmyNews33 é 

atualmente o melhor exemplo de mobilização comercial desses recursos: contando com 

um corpo mínimo de repórteres profissionais fixos, a publicação se alimenta de 

                                                
29 A situação  faz  lembrar palavras de ordem dos idos de 1968, quando estavam em voga propostas de 
“participação” dos trabalhadores nas empresas, como uma espécie de alternativa e  antídoto a 
posicionamentos mais radicais e revolucionários. Em maio de 68, em Paris, uma inscrição num muro 
ironizava essa concepção de participação, conjugando o verbo participar: “Eu participo, tu participas, ele 
participa, nós participamos, eles lucram...”

30 < http://www.indymedia.org/or/index.shtml>

31 < http://slashdot.org/>

32 < http://www.kuro5hin.org/>

33 <http://english.ohmynews.com/>
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contribuições de seus mais de 41 mil repórteres cidadãos eventuais34, que são remunerados 

por suas contribuições.

 Recentemente o jornal brasileiro O Estado de São Paulo, num reconhecimento da 

contribuição que o cidadão pode dar na cobertura visual dos fatos, convocou seus leitores 

a participar de um novo projeto chamado “Foto Repórter”. A idéia é publicar nas páginas 

de seu jornal material fotográfico, independentemente produzido, de caráter jornalístico. O 

Grupo Estado se propõe, através de sua agência, a comercializar o material 

disponibilizado pelo fotorrepórter cidadão, que será remunerado. Segundo a editora de 

fotografia da Agência Estado, Mônica Maia:

É importante que a foto tenha informação jornalística, que interesse aos 
leitores, ou que seja inusitada, que surpreenda. São situações 
imprevisíveis que um fotógrafo profissional, que cumpre uma agenda 
prévia, muitas vezes não tem a chance de fotografar. É aí que entram os 
foto-repórteres com seus equipamentos como um celular ou uma câmara 
digital. Muitas vezes uma pessoa está passando por um local, onde 
ocorre algo inusitado ou mesmo um crime, como um assalto. É isso o 
que poderá interessar a outros leitores, num exercício ao mesmo tempo 
de cidadania35.

A proposta se coaduna com projetos similares adotados por empresas jornalísticas  

como o New York Times e a BBC News, que nos dramáticos eventos da passagem do 

furacão Katrina por Nova Orleans, bem como nos atentados a Londres, abriram suas 

páginas para esse mesmo tipo de material, conjugando uma visão pioneira e de 

aproximação com o leitor, a uma intenção, talvez mais sutil, de manter um controle sobre 

o fluxo das informações. As grandes empresas jornalísticas aproveitam o respaldo que 

ainda possuem junto à comunidade para, através do cidadão comum, recolher material que 

possa incrementar suas coberturas e ampliar suas galerias fotográficas. Como afirma 

Ricardo Anderaós, editor do portal Estadão.com, “essa interação dos meios de 

                                                
34 Os dados são confirmados pelo próprio OhmyNews, em:
<http://english.ohmynews.com/articleview/article_view.asp?article_class=8&no=282147&rel_no=1>

35 Em: < http://www.estadao.com.br/tecnologia/telecom/2005/out/29/79.htm > acesso em maio de 2006. A 
galeria Foto Repórter do jornal O Estado de São Paulo está disponível em: 
<http://www.estadao.com.br/agestado/imagens2/ >.
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comunicação com os leitores, numa relação de serviço e informação em tempo real, é o 

futuro e este já chegou e só tende a evoluir em equipamentos e velocidade da distribuição 

de conteúdo.”

O engajamento declarado do jornalista cidadão, o fato de ser testemunha e, muitas 

vezes, protagonista dos acontecimentos que relata, agregam ao jornalismo e ao produto

fotojornalístico novos valores que questionam a própria noção de objetividade e 

imparcialidade do jornalismo tradicional e suscitam a necessidade de discussões contínuas 

sobre o que se deve entender, contemporaneamente, por credibilidade e legitimidade no 

fazer jornalístico (Granieri, 2005; Meso Ayerdi & Díaz Noci, 2005; Orihuela, 2005; 

Piscitelli, 2005; Varela, 2005).

A adoção e o sucesso do uso de câmerafones e outras tecnologias que envolvem a 

fotografia digital, por cidadãos de diferentes camadas sociais, informando, noticiando, 

prestando auxílio, criticando e politizando, atestam o avanço de novos processos de 

empoderamento da cidadania. São também evidentes as tensões, oposições, simbioses, 

apropriações que se vão desenvolvendo como resultado do encontro dessa nova realidade 

com as formas tradicionais de construção de sentido e com as práticas e os interesses 

comerciais e corporativos firmemente estabelecidos nos circuitos hegemônicos da 

produção da informação jornalística textual e multimidiática. As dinâmicas de tais 

processos constituem um amplo campo de estudos, no qual quase tudo está ainda por ser 

feito.
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