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Resumo  
Com as facilidades proporcionadas pelo surgimento e evolução da 

Internet, os profissionais do jornalismo, principalmente os 
ciberjornalistas, ganharam maior autonomia na elaboração da sua 

agenda noticiosa, além de novas ferramentas capazes de melhorar o 
desempenho do seu trabalho. A questão é: estarão os ciberjornalistas 

a tirar proveito das potencialidades do ciberespaço para melhorar a 
sua pesquisa jornalística? Com esta investigação pretendeu-se medir 

a qualidade da pesquisa jornalística na Internet dos ciberjornalistas 
portugueses. Através de inquéritos e questionários a profissionais da 

área e uma análise de conteúdo complementar, concluiu-se que a 
qualidade da pesquisa dos ciberjornalistas no ciberespaço está longe 

de ser satisfatória, muito em parte devido à postura recetiva adotada 
pelo próprio profissional, bem como ao imediatismo do meio. 

 

Palavras-Chave: Jornalismo, Ciberjornalismo, Internet, Pesquisa 
On-line 

 
Abstract  

With the facilities offered by the emergence and evolution of the 
Internet, the professionals of journalism, mainly the online 

journalists, gained greater autonomy in developing its news agenda, 
and new tools to improve the performance of their work. The 

question is: are online journalists taking advantage of the potential of 
the Internet to improve their journalistic research? This research was 

intended to measure the quality of portuguese online journalists' 
research on the Internet. Through surveys and questionnaires to 

professionals and a supplemental analysis, we concluded that 0the 
quality of the research of online journalists in cyberspace is far from 

satisfactory, partly due to the very welcoming attitude adopted by the 

professional as well as the immediacy the medium.  
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1. Introdução 

A chegada da Internet às redações trouxe consigo uma 

avalanche informativa, um aumento da velocidade de publicação 

noticiosa e novas formas de contatar os agentes do processo de 

construção das notícias. 

Em Portugal, dois estudos já haviam sido feitos sobre a 

pesquisa na Internet dos jornalistas portugueses: o primeiro foi em 

1998, por Helder Bastos, e o segundo, em 2004, que teve como autor 

João Canavilhas. No entanto, nenhum destes se centrou nos 

ciberjornalistas e, uma vez que estes são os que mais utilizam a 

Internet, pareceu-nos adequado perceber de que modo é que eles 

aproveitam a plataforma - para a qual trabalham diariamente - nas 

suas rotinas de pesquisa jornalística.  

Num primeiro momento, identificamos as razões que levam 

alguns teóricos a considerar a Internet como uma potencial fonte de 

pesquisa. Na parte prática do trabalho, por sua vez, dividimos a 

explicação e discussão dos resultados pelas três análises efetuadas: 

Análise Quantitativa (através de inquéritos de resposta fechada), 

Análise Qualitativa (através de questionários de resposta aberta) e 

Análise de Conteúdo, sendo que, no final, se traça um perfil do 

ciberjornalista português face à pesquisa no ciberespaço. 

2. A Internet como Fonte de Pesquisa 

Apesar de a Internet ser um fenómeno ainda muito recente, 

cedo se percebeu que esta ferramenta forneceria um conjunto de 

funcionalidades de grande importância para a melhoria do trabalho 

jornalístico. Como tal, o recurso à Internet não só passou a fazer 

parte das rotinas dos jornalistas, como, em alguns casos, começou a 
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ser a sua principal ferramenta de trabalho. Aliás, o tamanho do 

impacto desta plataforma nas redações dos média foi tal que muitos 

estudiosos do assunto tentaram o perceber o porquê desta enorme 

adesão (Canavilhas, 2004). Entre diversas conclusões, as que se 

destacam são a facilidade de contactar com as fontes, a capacidade 

de ultrapassar as barreiras do espaço e do tempo e a possibilidade de 

ter muito mais informação para contextualizar as notícias (Ward, 

2003 apud Canavilhas, 2004). 

De facto, antes do surgimento desta rede, a pesquisa e 

contacto com as fontes eram duas etapas que absorviam muito do 

tempo da produção de uma notícia. No entanto, com a chegada da 

Internet, "os jornalistas passaram a contar com preciosos auxiliares, 

como a World Wide Web, o correio eletrónico ou os newsgroups" 

(Canavilhas, 2004), o que revolucionou por completo a pesquisa 

jornalística. Com estas novas rotinas, os jornalistas viram o seu 

tempo de pesquisa reduzir drasticamente, graças ao vasto repositório 

de informação de acesso facilitado que a Internet possibilita (Fleming, 

2008: 195). 

Outra das razões para o sucesso da Internet junto dos 

jornalistas é o facto de esta proporcionar mais autonomia ao 

profissional, "ao possibilitar-lhe efetuar o trabalho de recolha de 

dados" (Canavilhas, 2004).  

Ao ter ao seu dispor um conjunto alargado e bastante 

diversificado de informações, o jornalista tem, assim, a possibilidade 

de produzir informação explicada, elaborada e variada, "manejando 

com celebridade e segurança uma quantidade de informação muito 

superior à que pode ser oferecida por um meio convencional" (Ibid.).  
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Contudo, este excesso de informação transformou uma 

oportunidade numa dificuldade (Canavilhas, 2004). Como afirma 

Machado (s/d), "a estrutura descentralizada do ciberespaço complica 

o trabalho de apuração dos jornalistas nas redes devido à 

multiplicação das fontes sem tradição especializada no tratamento de 

notícias, espalhadas agora em escala mundial".  

  Bastos (2000: 82) relembra que a disseminação das redes 

digitais estimula a elaboração de uma lógica estrutural distinta para o 

jornalismo, com consequências para a pesquisa, produção e difusão 

de dados. Este maior número de ferramentas ao dispor dos 

jornalistas faz com que sejam exigidas diferentes habilidades aos 

profissionais do jornalismo durante a sua pesquisa. Na mesma linha 

de pensamento se encontra Elias Machado (s/d) quando diz que este 

novo fenómeno que se instalou nas redações dos ciberjornais 

"pressupõe a criação de técnicas de pesquisa e apuração adequadas 

ao contexto constituído pelas redes telemáticas". Ou seja, chegamos 

a um ponto em que percebemos que, com as especificidades da 

Internet, torna-se necessário o domínio de técnicas adequadas para 

avaliar dados muito diversos, com sentidos díspares e objetivos 

distintos, que qualquer cidadão pode publicar.  

Depois de conhecido o padrão do ciberespaço, eis que surge o 

principal problema: saber gerir a informação lá encontrada. 

Pavlik (2001) recorda o dilema do excesso de informação: por 

um lado, permite ao jornalista melhorar a qualidade da sua pesquisa 

mas, por outro lado, "uma vez que muito do conteúdo encontrado on-

line é de natureza duvidosa, por vezes insignificante ou 

propositadamente enganador", torna-se essencial avaliar e verificar 

toda a informação obtida através do ciberespaço (Pavlik, 2001: 63).  
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Segundo o autor, quando se faz uma pesquisa on-line é crucial 

verificar a informação recolhida nas fontes mais tradicionais (as ditas 

fontes "off-line"), além de que nunca se deve cingir apenas ao 

ciberespaço para construir a sua narrativa, muito menos quando essa 

pesquisa se resume a uma fonte. Para além disso, é absolutamente 

fundamental indicar as fontes utilizadas para a construção do artigo, 

verificar a extensão URL sem nunca assumir que só por o site ser 

oficial as informações lá fornecidas são completamente verdadeiras e, 

por fim, verificar a última vez que a página foi atualizada, 

assegurando-se de que a informação é efetivamente recente 

(Columbia Missourian apud Pavlik, 2001: 64). 

3. Metodologia 

Para responder à esta pergunta de partida da investigação, 

realizámos três grupos de análise distintos, mas complementares: 

análise quantitativa, com inquéritos de resposta fechada, uma análise 

de conteúdo para testar na prática as respostas dadas pelos 

ciberjornalistas participantes no estudo e, por fim, uma análise 

qualitativa, através de questionários de resposta aberta. 

Os inquéritos de resposta fechada terão sido a primeira 

abordagem ao problema. Através deles, tentámos perceber quais os 

sites que os ciberjornalistas procuram com mais frequência, que 

tempo disponibilizam na procura, quantas pesquisas simultâneas 

fazem, com que frequência verificam as informações obtidas através 

de Internet, com que frequência contactam as fontes por e-mail e 

quais as rotinas diárias em termos de tipos de sites procurados, redes 

sociais, motores de busca e consultas diárias. 

Porém, estas informações fornecidas por um conjunto de 50 

ciberjornalistas portugueses pareceram-nos insuficientes e 
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merecedoras de um teste na prática. Como tal, considerámos 

oportuno realizar um análise de conteúdo das secções mais 

importantes de quatro cibermeios: Jornal de Notícias, Público, Diário 

Digital e PT Jornal. 

Das 80 notícias analisadas durante um período de cinco dias, 

procurámos levantar o tipo de fontes utilizadas nas notícias, a 

quantidade e variedade das mesmas (para verificar se há 

investigação ou apenas divulgação de algum dado encontrado), a 

existência de links externos para as fontes, de modo a averiguarmos 

se o texto final analisado é muito diferente face ao texto tido como 

fonte (se for um outro órgão de comunicação social, por exemplo). 

Depois de quantificarmos a qualidade da pesquisa (através dos 

inquéritos e análise de conteúdo), fomos tentar perceber se a atitude 

do ciberjornalista português face à Internet era tão redutora quanto 

anunciavam os nossos dados. Como tal, procedemos à elaboração de 

um questionário de respostas abertas, onde se procurou apurar, 

acima de tudo, qual a posição do ciberjornalista face ao ciberespaço 

como uma fonte de pesquisa, de modo a estabelecer comparações 

com as análises anteriores e, se possível, encontrar explicações para 

determinados dados inquietantes.  

 Das centenas de questionários enviados, apenas 6 obtiveram 

resposta. Porém, nem o escasso número da nossa amostra 

populacional foi impedimento para que conseguíssemos agrupar um 

conjunto de conclusões bastante curiosas e, por vezes, 

extremamente divergentes. 
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4. Apresentação e Discussão dos Resultados 

4.1. Inquéritos 

Trabalhar numa plataforma sobre a qual se conhece muito 

pouco parece resumir na perfeição as conclusões dos nossos 

inquéritos. Pelo menos, assim o demonstram os resultados obtidos 

através das respostas de uma amostra de 50 profissionais do 

ciberjornalismo. 

Apesar de todos os inquiridos terem admitido utilizar 

diariamente a Internet durante a sua pesquisa jornalística, a verdade 

é que o uso que fazem da mesma é extremamente pobre. Em certo 

ponto, chegamos mesmo a perceber um padrão de pesquisa que se 

encaixa em todo o tipo de notícias, independentemente do seu 

formato, natureza ou conteúdo. A falta de tempo foi o argumento que 

mais encontrou consenso entre os jornalistas. No entanto, lendo nas 

entrelinhas, conseguimos perceber que a falta de conhecimento da 

diversidade da Internet tem também a sua quota parte de culpa 

nestes resultados negativos. 

Consultar outros órgãos de comunicação social (58%) e/ou 

agências noticiosas (46%1)  e contactar as fontes por e-mail (100%) 

são as três tarefas de ordem assinaladas pelos ciberjornalistas 

respondentes que, na maioria dos casos, determinam o modo com a 

informação é recolhida. Isto acontece porque, num meio onde impera 

a instantaneidade, os ciberjornalistas têm a necessidade de 

estabelecer uma rotina que lhes assegure um fluxo informativo 

minimamente fidedigno. Como tal, determinar como norma estas três 

fontes é uma forma de a agenda do dia estar salvaguardada. Apesar 

dos inúmeros pontos negativos que estas fontes trazem ao processo 

                                                           
1
 Percentagem de ciberjornalistas a utilizar a ferramenta indicada  
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noticioso, a verdade é que, dentro da miríade de informações e sites 

possíveis na Internet, os órgãos de comunicação social, as agências e 

o e-mail foram aqueles que ganharam um estatuto de maior 

credibilidade, o que pode explicar esta rotina na consulta das fontes.  

A indiferença generalizada face às redes sociais (2%), aos 

fóruns de conversação (6%) e também aos Bancos de Dados (4%) 

denunciam uma despreocupação face à diversidade de informação, 

bem como um descuido no tratamento da informação, analisando-a 

através de pontos de vista especializados, tão comuns neste tipo de 

sites.  

O facto de o Twitter (50%) e o Facebook (48%) serem as duas 

principais redes sociais que os ciberjornalistas respondentes 

consultam com maior frequência, não foi, de todo, um dado que nos 

surpreendeu. Uma vez que, no ciberespaço, a lei imperativa é a 

instantaneidade, os profissionais que lá trabalham andam sempre à 

procura de notícias de última hora. O Twitter é extremamente 

poderoso a dar informações de última hora, o que faz com que haja 

uma enorme consulta por parte dos ciberjornalistas portugueses 

(relembre-se, por exemplo, o caso da morte de Bin Laden ou da 

cantora Whitney Houston). Quanto ao Facebook, a grande procura 

por esta rede pode ser explicada pelo facto de a mesma ser a rede 

social do momento, o que a torna, também, um espaço de debate 

muito importante, permitindo encontrar novas matérias ou, então, 

novos dados (como opiniões) para matérias conseguidas através de 

outros meios e/ou sites. Além disso, é de salientar que, hoje em dia, 

quase toda a gente tem Facebook, incluindo instituições públicas e 

privadas, não esquecendo também as personalidades importantes, 

situação que pode ser útil para a construção noticiosa.  
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O facto de a maioria dos respondentes ter admitido visitar 

diariamente os outros média revela, por sua vez, uma construção 

noticiosa em rebanho, ou seja, os assuntos noticiados não divergem 

muito de órgão para órgão. Neste ponto, não podemos deixar de 

comentar a pouco considerável procura pelos motores de busca 

(20%), uma vez que se trata de uma ferramenta poderosíssima para 

encontrar informação na Internet, o que nos leva mais uma vez a 

crer que a pesquisa dos ciberjornalistas respondentes se rege por 

rotinas e tenta não sair desse padrão.  

 Para além disso, o quase completo desconhecimento da criação 

de sites especializados para a pesquisa jornalística (80% admitiram 

não conhecer estes sites) demonstra o quão pouco os profissionais 

conhecem a plataforma para onde trabalham, situação que se reflete 

na qualidade informativa. Porém, neste aspeto devemos fazer uma 

ressalva: uma das possíveis razões para os ciberjornalistas 

portugueses não conhecerem estes sites especializados pode dever-

se ao facto de os mesmos serem muito pouco divulgados. Para além 

disso, o ciberjornalista português carrega consigo algum orgulho em 

fazer o seu trabalho autonomamente e não aceita este tipo de ajudas 

externas. O importante para estes profissionais é o contacto com as 

fontes e ter outras possibilidades de pesquisa (mesmo que 

especializadas para esse efeito) é impensável. A isto, acresce o facto 

de nenhum destes sites especializados ser português, o que poderá 

fazer com que o conteúdo lá colocado não seja relevante para os 

ciberjornalistas.  

Quanto ao facto de todos os inquiridos utilizarem o e-mail 

(100%) no contacto com as fontes revela uma interiorização da 

potencialidade da ferramenta em ultrapassar barreiras de espaço e de 

tempo. Porém, a confiança que os respondentes depositam nas 
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informações obtidas através deste meio demonstra-se equilibrada 

entre metade dos respondentes a confiarem plenamente neste 

instrumento e outra metade que se demonstra mais recetiva, 

variando a confrontação da informação entre o sempre,  o quase 

sempre e o às vezes. Denota-se, portanto, que ainda permanece 

alguma suspeição face às informações fornecidas através do e-mail 

por parte dos inquiridos. 

Do mesmo modo, o facto de a maioria dos ciberjornalistas que 

compuseram a nossa amostra ter admitido confrontar sempre a 

informação que obtém on-line (58% fá-lo sempre e 42% quando não 

conhece o site onde está a pesquisar), leva-nos de novo a crer que o 

profissional do ciberjornalismo mantém ainda níveis de desconfiança 

elevados face à plataforma para a qual trabalham, situação que se 

compreende, tendo em conta a quantidade de desinformação que lá 

podemos encontrar. 

Classificando, então, os resultados dos inquéritos, verifica-se 

uma pouca exploração das ferramentas e potencialidades de pesquisa 

da Internet por parte dos ciberjornalistas respondentes. Apesar de 

tudo, o nosso estudo demonstra-nos que o ciberjornalista português 

ainda não perdeu alguns hábitos de pesquisa mais tradicionais, como 

contactar com a fonte pessoalmente (quando, nos raros casos, tem a 

oportunidade de ir ao local) ou via telefone, situação que se revela 

responsável pelos casos isolados de peças mais desenvolvidas e mais 

contextualizadas de autoria própria no meio on-line. 

4.2. Análise de Conteúdo 

Das 78 notícias analisadas verifica-se que 60% das mesmas 

têm como principal fonte as agências de comunicação, 15% baseia-se 

em fontes oficiais, outros 15% centra a sua pesquisa em outros 
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órgãos de comunicação social e  10% do material analisado não 

apontaram fontes. Relativamente às fontes consultadas na Internet, 

constata-se um total de 17 notícias que se construíram com base 

numa pesquisa on-line, sendo que 15 se apoiaram em sites de outros 

órgãos de comunicação social e apenas duas consultaram sites 

oficiais. Outro dado relevante é que quase todas as notícias 

basearam-se em apenas uma fonte. Porém, quando alguma notícia 

apontava mais do que uma fonte, a pesquisa categorizava-se sempre 

pela procura da mesma dupla de fontes: outros órgãos de 

comunicação social/agências ou agências/fontes oficiais, o que revela 

a completa falta de dinamismo na pesquisa dos ciberjornalistas 

portugueses. 

Olhando para estes resultados, evidencia-se de imediato uma 

situação: a pesquisa jornalística da nossa amostra é praticamente 

inexistente, quer através dos meios mais tradicionais, quer através 

da Internet.  

No caso da pesquisa no ciberespaço, constata-se, na nossa 

pesquisa, apenas a procura por duas fontes distintas: outros órgãos 

de comunicação social e, por vezes, sites oficiais. Para além de estes 

dados resultarem num texto jornalístico muito pobre e extremamente 

redutor, leva ainda a um outro problema não menos grave: à 

homogeneização dos meios de comunicação. 

Em todos os órgãos, as notícias eram praticamente iguais, 

apenas com pequenas diferenças no modo de escrever. Com isto, 

cria-se uma homogeneização dos órgãos de comunicação, onde todos 

dizem o mesmo e nenhum traz nada de novo ao leitor. Ler jornal 

após jornal é ler repetidamente as mesmas notícias e os mesmos 

destaques. É como se estivéssemos diante de um novo tipo de 

shovelware, em que se copiam, pelo menos parcialmente, os 
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trabalhos dos outros órgãos e, quando falamos em agências de 

comunicação, então essa cópia passa de parcial para total. 

Mas há mais: o facto de a esmagadora maioria das notícias 

apresentar apenas uma única fonte de informação leva-nos a crer 

que no jornalismo on-line já não se faz jornalismo, pelo menos isso 

não acontece na nossa amostra de estudo. Ao invés, apenas se 

divulgam quase sempre os mesmos dados, através das mesmas 

fontes, o que sugere uma espécie de plágio generalizado. Confrontar 

informações já é algo que não existe nas notícias que analisámos e, 

quanto à pesquisa, parece já não haver espaço - ou tempo - para ela. 

O tom dos artigos surge meramente descritivo e as informações 

fornecidas são sempre superficiais, dando a sensação de que o texto 

ficou incompleto. Aquela questão de que Pavlik (2001) falou sobre o 

jornalista ter de se tornar num melhor storyteller, contextualizando a 

informação, não se verifica de modo algum e isso deve-se à fraca 

pesquisa dos ciberjornalistas, seja ela on-line ou através dos meios 

mais tradicionais. 

Para além disso, verificou-se ainda outro problema: há uma 

crescente acomodação dos ciberjornalistas em não indicar as fontes 

no corpo da notícia, situação que contraria um dos princípios básicos 

que Pavlik (2011) ditou como fundamentais na consulta de 

informação na Internet2. Ora por distração, ora por acomodação, a 

verdade é que um grande número de notícias apenas descreve os 

acontecimentos, sem citar qualquer tipo de fonte. É claro que neste 

ponto há sempre a possibilidade de o jornalista ter ido ao local e 

limitar-se ao simples relato do que lá observou mas parece-nos que 

esta não será uma explicação viável para todos os casos. Além disso, 

                                                           
2
 Pavlik (2001) afirma que o ciberjornalista deve apontar todas as fontes nas quais se baseia para construir 

a notícia. Consultar capítulo "Internet como Fonte de Pesquisa" 
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segundo dita a boa ética profissional, todos os jornalistas, sejam eles 

ciber ou não, não podem subordinar-se apenas ao relato dos factos. 

Para que a sua informação seja efetivamente credível, é necessário a 

consulta de fontes para que os dados sejam validados. 

Por último, a completa indiferenciação por parte dos 

ciberjornalistas face à possibilidade de colocarem um hiperlink 

externo para remeter o leitor para o fonte é também uma questão 

inquietante, segundo conseguimos apurar com o nosso estudo. Ao 

ignorar esta oportunidade, os ciberjornalistas estão a privar os 

leitores de tirarem as suas próprias conclusões através das fontes 

que deram origem ao texto que estão a ler. Neste ponto, não 

podemos esquecer o receio dos jornalistas face aos hiperlinks. 

Segundo os mesmos, ao apontar o caminho para outro site que não o 

seu cibermeio é potenciar a perda de leitores, o que deve ser evitado 

a todo o custo, segundo ditam as novas leis mercantis que regem a 

profissão. Mais do que isso, ao remeter o leitor para o link da fonte, o 

leitor aperceber-se-á com maior eficácia (apesar de já não ser algo 

do desconhecimento público) que a única coisa que o jornalista fez foi 

refazer uma notícia já publicada por um outro órgão de comunicação, 

como podemos concluir através da nossa análise. 

Outro dado curioso é que, apesar de os quatro jornais 

analisados serem de naturezas distintas (dois são versões on-line e 

outros dois nasceram já no ciberespaço), não apresentam qualquer 

diferença entre si. Todos, sem exceção, apresentam sempre os 

mesmos resultados (pesquisa na Internet praticamente nula, com 

preferência para as agências de comunicação, outros órgãos de 

comunicação social e fontes oficiais), o que nos leva a crer que o 

nível de conhecimento e habilidade de pesquisa não diverge, mesmo 
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quando o profissional é contratado para ser única e exclusivamente 

ciberjornalista. 

Depois de reunirmos todos estes dados e conclusões, 

verificámos que a pesquisa na Internet, através desta análise de 

conteúdo, é extremamente fraca, redutora e prejudicial para o bom 

jornalismo. 

4.3.  Questionários - Uma Consciência Resistente 

"Uma consciência resistente" parece ser a expressão que 

melhor define os resultados destes questionários.  

Se, por um lado, os ciberjornalistas respondentes se mostraram 

conscientes da maioria das potencialidades da Internet e das 

mudanças que isso pode trazer ao jornalismo, por outro, percebeu-se 

uma recetividade ainda considerável face à generalidade desta 

plataforma. 

Em praticamente todas as respostas, independentemente da 

questão, o ciberjornalista esforçava-se sempre por mostrar a 

necessidade de se agregar os meios tradicionais à Internet, como 

forma de combater os aspetos mais negativos que o ciberespaço 

pode trazer ao jornalismo. Verifica-se, portanto, a adoção de uma 

atitude de prevenção face à Internet, onde cada profissional afirma 

preferir jogar pelo seguro, mesmo estando a par das ferramentas 

poderosas que esta plataforma oferece. 

Ainda que tal facto não se tenha verificado nas nossas análises 

complementares, a maioria dos ciberjornalistas respondentes 

insistiram na necessidade de a Internet, por si só, não poder ser a 

fonte primordial de pesquisa no ciberjornalismo, sendo 
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absolutamente crucial a utilização de métodos de pesquisa mais 

tradicionais, como o telefone ou o contacto pessoal. 

Através desta análise percebemos, ainda, uma certa 

desvalorização relativamente à Internet, como se esta plataforma não 

passasse de um meio que se utiliza por força do imediatismo do 

ciberjornalismo. Mesmo que cada respondente tivesse admitido a 

essencialidade do ciberespaço por razões bastante positivas (como a 

capacidade de aprofundamento  num dado tema ou, então, a 

possibilidade de se contactar com a fonte de um modo mais 

facilitado), a atitude de desconfiança acaba sempre por se sobressair. 

É certo que muito desta postura de recetividade provém da 

quantidade enorme de desinformação existente no ciberespaço, 

situação que assusta imenso o ciberjornalista. Porém, esta explicação 

mostra-se algo inconsistente quando relembramos a postura segura 

que a maioria dos ciberjornalistas respondentes adotam face aos seus 

métodos de seleção informativa. Apesar do excesso de informação, 

nesta análise verificámos que o profissional se demonstra bastante 

confiante face aos seus métodos de pesquisa, com a maioria dos 

respondentes a afirmar que são esses mesmos métodos que ditam a 

credibilidade da informação encontrada on-line. Posto isto, 

questionámos: se o ciberjornalista confia na sua forma de pesquisa, 

porquê manter uma postura tão recetiva face à Internet? A resposta 

a esta questão poderá encontrar-se no facto de a pesquisa no 

ciberespaço não ter ainda ganho a credibilidade que os meios mais 

tradicionais de pesquisa têm recebido ao longo da sua existência. Em 

torno do ciberespaço, existem ainda inúmeros mitos que nem os 

próprios profissionais que lidam diariamente com esta plataforma 

conseguem resolver e, acima de tudo, no que toca à Internet, ainda 
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reina o desconhecimento generalizado face aos modos de utilização 

desta plataforma.  

Além disso, é ainda de se salientar a certa aversão que se 

encontrou nas respostas de alguns ciberjornalistas face à 

possibilidade de um novo jornalista ter trazido pelas mãos da 

Internet, situação que demonstra, mais uma vez, uma resistência - 

ainda que consciente - do tremendo impacto que esta plataforma 

teve no jornalismo. 

5. Considerações Finais 

 Fazendo um balanço geral dos resultados das três análises, 

verificamos que a recetividade do ciberjornalista face à Internet e o 

imediatismo do meio são as duas grandes condicionantes que 

impedem uma pesquisa no ciberespaço mais profunda, 

contextualizada e dinâmica. 

Como já constatámos, o jornalista mostra-se consciente quer 

dos benefícios, quer dos malefícios da Internet. Porém, o seu 

demasiado apego aos malefícios trazidos por esta plataforma faz com 

que o profissional adote uma postura de recetividade demasiado 

acentuada. Devido a esses receios, os ciberjornalistas adotam um 

método de pesquisa rotineiro, fazendo apenas consultas das agências 

noticiosas, dos outros órgãos de comunicação e dos sites oficiais. A 

isto, acresce o fator do imediatismo que, por não lhes fornecer muito 

tempo para a construção noticiosa, estas fontes acabam por se 

tornarem as suas únicas utilizadas. 

Como todos os cibermeios estão a experienciar esta situação, 

vê-se então a tal construção em rebanho que resulta na 

homogeneização dos órgãos de comunicação social. E essa 

construção em rebanho nada mais é do que o resultado de uma falta 
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de pesquisa que se generalizou nos cibermeios. Para além disso, o 

facto de as fontes consultadas para a construção noticiosa serem 

sempre as mesmas, independentemente do tipo de notícia, denuncia 

também outra questão: o ciberjornalista português não sabe adequar 

as ferramentas da Internet às diferentes naturezas das notícias. Ao 

invés, os profissionais optam por se apoiar em informações já dadas 

por outros órgãos/agências de comunicação ou, então, obtê-las junto 

das fontes mais tradicionais, como modo de evitar esta questão da 

incerteza informativa. 

Com uma concorrência "pouco ponderada", tal como apelidou 

Augusto Correia na sua resposta aos nossos questionários, tudo 

aquilo que os teóricos do assunto têm vindo a alertar sobre as 

potencialidades da Internet não se verifica na prática. Nem o 

jornalista se tornou num muito melhor storyteller, capaz de interligar 

factos a contextos muito mais vastos, como indicou Bastos (2010), 

nem as regras habituais do jornalismo faladas por Aroso (2001) de 

verificação e re-verificação dos factos estão a ser empregues durante 

a pesquisa dos ciberjornalistas portugueses. Na verdade, nem o papel 

de gatewatching que Bruns (2003), citado por Canavilhas (2004), 

nomeou como sendo a principal função dos ciberjornalistas está a ser 

levado em consideração por estes profissionais. Tal como verificámos 

através da nossa análise de conteúdo, há determinados casos em que 

os ciberjornalistas nem sequer indicam as fontes e, quando o fazem, 

é apenas uma (na maioria dos casos), o que elimina por completo a 

ideia do profissional como guia na miríade de informações alojadas na 

Internet.   

Esta questão da recetividade do ciberjornalista e do 

imediatismo do meio pode, ainda, explicar algumas das 
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incongruências encontradas entre os resultados dos questionários e 

os resultados dos inquéritos e da análise de conteúdo. 

Se no primeiro método de análise mencionado os 

ciberjornalistas respondentes adotaram uma posição de desconfiança 

muito acentuada, demonstrada através das constantes menções à 

necessidade de se confrontar várias vezes a informação (através dos 

meios mais tradicionais, de preferência), nos dois seguintes essa 

situação não se verificou de modo algum, especialmente na análise 

de conteúdo. No primeiro impacto, surge-nos de imediato a ideia de 

inconsistência entre o "dito" e o "feito", porém, se analisarmos com 

um pouco mais de profundidade a questão, podemos verificar que o 

que está a acontecer ultrapassa, de certo modo, o ciberjornalista. A 

intenção deste profissional pode efetivamente ser de pleno respeito 

face aos valores-base do jornalismo (que, segundo Bastos - 2010 - 

jamais devem desaparecer, mesmo em meios diferentes), no 

entanto, no momento da aplicação dessa intenção, inúmeros outros 

fatores se intrometem, levando, na maioria das vezes, à inutilização 

da mesma. Falamos, claramente, da instantaneidade do meio que 

rouba tempo de preparação noticiosa, mas a concorrência comercial 

tem também a sua quota parte de culpa.  

Os cibermeios são, dizem-nos os estudiosos do assunto, meios 

muito concorrenciais, onde todos procuram incessantemente a notícia 

de "caixa", a "última hora" e é precisamente esta situação que 

prejudica também em larga medida uma boa pesquisa no 

ciberespaço. Porém, atente-se no seguinte: esta concorrência não se 

centra na qualidade informativa mas antes na rapidez de publicação 

de uma determinada notícia antes do órgão concorrente. Neste 

sentido, a quantidade supera-se à qualidade e, com isso, perdem-se 
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os valores primordiais da profissão, muitos deles respeitantes à 

pesquisa jornalística.  

Outro fator que pode estar também a impedir uma melhor 

pesquisa jornalística na Internet é o orgulho do ciberjornalista em 

fazer o seu trabalho autonomamente, exigindo manter uma relação 

de superioridade face à audiência. Por temer que o seu papel 

enquanto gatekeeper do assunto noticioso seja eliminado de vez, o 

profissional impede que o consumidor participe de uma forma mais 

ativa e mais proveitosa para a qualidade informativa. Adotando esta 

posição, o ciberjornalista jamais será capaz de aproveitar o potencial 

que o ciberespaço, nomeadamente as comunidades on-line (como o 

caso dos newsgroups), exercem na manutenção dinâmica de um site 

noticioso, tal como nos relembra Espinosa (2009). Assim, é fácil 

percebermos que a premonição de Gillmor (2005), citado por Bastos 

(2010), de que a produção noticiosa, no futuro, será mais parecida 

com uma troca de ideias está longe de se concretizar, a não ser que 

haja uma mudança de atitude.  

Resumindo então um pouco, nas três análises efetuadas, 

verificamos, de um modo geral, que o ciberjornalista português 

mantém uma postura de consciência resistente face à pesquisa no 

ciberespaço, condicionada pelo imediatismo do meio, a concorrência 

desmedida que predomina entre os órgãos e pelo próprio orgulho do 

profissional em continuar a ser hierarquicamente superior na relação 

jornalista-audiência. 
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