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RESUMO 

Este trabalho dedica-se a examinar as principais mudanças que ocorrem no processo de 

construção da notícia nos telejornais regionais paulistas na última década.  Objetivamos o 

estudo das tecnologias digitais conectadas e as consequentes alterações no trabalho dos 

profissionais envolvidos jornalistas, técnicos e engenheiros, a fim de entender os novos 

formatos aplicados na transmissão de conteúdo contando com o auxílio da internet. Para 

tanto, realizamos um estudo comparativo com duas emissoras da Região Metropolitana do 

Vale do Paraíba: TV Vanguarda, afiliada a Rede Globo, e a Tv Band Vale filiada ao Grupo 

Bandeirantes, que passaram por transformações em todas as dimensões da difusão de 

notícias com a digitalização dos seus processos tecnológicos e investimentos no ambiente 

virtual. Por meio da técnica de pesquisa observação participante chegou-se a conclusão de 

que a tecnologia é uma realidade adotada nas emissoras contribuindo para agilizar os 

trabalhos nas redações e aproximar o público dos telejornais. 
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RESUMEN 

Esta investigación se dedica a examinar los principales cambios que ocurren en el proceso de 

construcción de la noticia en el tele periodismo regional paulista en la última década. 

Tenemos como objetivo el estudio de las tecnologías digitales conectadas y las consecuentes 

alteraciones en el trabajo de los profesionales envueltos  periodistas, técnicos e ingenieros, en 

orden para entender los nuevos formatos aplicados en la transmisión de contenido teniendo en 

cuenta el auxilio de la internet . Para eso, realizamos un estudio comparativo con dos 

estaciones de la Región Metropolitana del Vale del Paraíba: TV Vanguarda, afiliada de la Red 

Globo, y la TV Band Vale filiada al Grupo Bandeirantes que pasaron por transformaciones  en 

todas las dimensiones de la difusión de noticias con la digitalización de sus procesos 

tecnológicos e inversiones en el ambiente virtual. Por medio de la técnica de investigación de 

observación participante se llegó a conclusión  de que la tecnología es una realidad adoptada 

en las emisoras contribuyendo para agilizar los trabajos en las redacciones y acercar al 

público de los tele periódicos. 
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ABSTRACT 

This work aims to examine the major changes taking place in the news building process in 

São Paulo regional television news in the last decade. The study of the connected digital 

technologies and the resulting changes in the work of professionals involved, such as 

journalists, technicians and engineers, was aimed, in order to understand the new applied 

formats in content transmission with internet help. To achieve this objective, a comparative 

study was performed with two stations in Vale do Paraíba metropolitan region: Vanguard TV, 

affiliated to Rede Globo, and Band TV Vale, filiated to Grupo Bandeirantes, that have gone 

through transformations in all dimensions of broadcasting news with digitalizing of their 

technological processes and investment in virtual environment. Through participant 

observation research technique, it was concluded that technology is a reality adopted in 

stations, contributing to make the editorial room more agile and also to approach the public to 

the news programs on TV. 
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INTRODUÇÃO 

A corporação jornalística atual vive um momento de transição entre o mundo 

analógico e o mundo avançado da convergência digital. O desempenho profissional está 

agregado ao domínio de tecnologias que fazem parte do cotidiano das redações e altera todo 

modo de se praticar o jornalismo costumeiro. O trabalho jornalístico contemporâneo exige o 

domínio de diferentes técnicas, de um aperfeiçoamento contínuo, com novas atitudes e 

modelos de negócios. 

A revolução da informática e o nascimento da internet despertam atenção para um 

mundo rico de possibilidades e de difícil domínio, já que as mudanças acontecem a todo 

instante e torna-se complexa uma definição concreta que norteie para onde tudo se caminha.  

O surgimento dos microcomputadores e sua expansão além dos ambientes militares e 

fábricas fizeram com que a tecnologia adentrasse em outros locais de trabalho como escolas, 

hospitais, escritórios e também, nas redações jornalísticas. Se antes as máquinas de escrever e 

os telefones com fio predominavam nas redações de jornais, revistas, rádios e televisão, hoje, 

temos aparelhos de última geração como câmeras, máquinas com softwares para edição, telas 

touch screen que auxiliam e trazem maior agilidade ao trabalho jornalístico.  

O novo panorama dos meios de comunicação mostra o predomínio da cultura da 

convergência, a migração para novas plataformas e uma alteração na produção e modos de 

trabalho. Produtos jornalísticos não são pensados como antes, há uma necessidade de 

compartilhamento, de inserção no ambiente virtual que, aos poucos, se mistura com o real.  

O trabalho não precisa ser executado em uma redação, contendo dezenas de 

funcionários; o espaço físico é alterado possibilitando o envio de materiais por qualquer lugar 

do mundo conectado à internet. Determinadas funções exercidas por jornalistas, neste 

processo, foram extintas, tais como: pauteiro, arquivistas, copydesks. Por outro lado, temos 

um perfil alterado também por parte do receptor que está mais participativo, colaborando com 

a construção das notícias e valorizado pela mídia, sendo tratado como peça fundamental deste 

novo tempo on-line, dominado pelas tecnologias.  

Na área do telejornalismo, percebem-se redações cada vez mais integradas com o 

conteúdo da internet e com equipamentos eletrônicos modernos que captam imagem e som, 

transmitidos em tempo real. Todo este aparato tecnológico não está restrito apenas às 

metrópoles onde os acontecimentos ocorrem em maior intensidade e há equipes mais 

numerosas para realizar as coberturas. Nas emissoras filiadas e afiliadas, localizadas no 

interior dos estados, também estão se dando transformações advindas da era moderna, agora 
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digitais, on-line conectadas. Repórteres, cinegrafistas, editores estão vivendo um momento de 

expansão em suas ações, em que além de dominar os afazeres da profissão precisam entender 

de que maneira funciona a nova ordem tecnológica para tirar proveito dos inúmeros recursos 

que os novíssimos equipamentos disponibilizam.  Dessa forma, nosso trabalho traz uma 

indagação precisa: Como a inovação tecnológica altera o processo de produção e transmissão 

da notícia no telejornalismo regional? 

No telejornalismo, a web proporciona o contato imediato com as fontes de informação 

por meio das redes sociais e smartphones; o processo de produção da notícia é alterado. Os 

textos dos repórteres podem ser gravados em boa qualidade nos dispositivos móveis sendo 

enviados no mesmo instante ao editor para correção, dependendo apenas de uma conexão com 

a internet. Obra que já era possível ser praticada pelo telefone, porém de forma dispersa e não 

visual.  Por outro lado, a rotina das redações também está sendo transformada, já que os 

conteúdos televisivos, muitas vezes, são disponibilizados na web, ganhando uma nova 

linguagem o que significa mais trabalho. Somado a isso, o profissional ainda convive com as 

novas exigências: a perda da profundidade na apuração da notícia, em decorrência do tempo e 

as armadilhas éticas que aparecem.  

Esta pesquisa é importante por levantar as transformações do telejornalismo em 

decorrência da modernidade e as formas pelas quais os jornalistas precisarão se adequar para 

tornarem-se profissionais competentes e éticos. 

A relevância está no ato de entender os procedimentos que foram alterados nas 

redações do telejornalismo regional, na produção da notícia, para traçar estratégias rumo aos 

futuros caminhos jornalísticos. Trata-se de um processo de transição que remete a outros 

vividos no passado.  

Do ponto de vista social, torna-se justificável esse trabalho por enfocar os desafios de 

um moderno profissional que necessita entender o progresso de seu ofício e como poderá 

continuar contribuindo para informar a população de maneira comprometida, principalmente 

na cobertura de pequenos municípios. Do ponto de vista científico, sua importância está no 

surgimento de novas reflexões referentes ao telejornalismo regional e sua transição para as 

técnicas digitais. Podendo assim, derivar produções científicas que servirão de base para 

serem usadas em universidades e demais meios acadêmicos. 

O objetivo geral da pesquisa foi analisar a inserção da tecnologia digital no 

telejornalismo regional e seus impactos no modo de produção da notícia e no trabalho do 

jornalista. Pretende, igualmente, identificar as etapas e funções nos telejornais regionais que 
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foram modificadas com a implantação dos recursos tecnológicos nas redações, avaliando as 

melhorias e dificuldades que a tecnologia apresentou na rotina do jornalista de TV.  

A pesquisa foi feita com duas emissoras regionais, localizadas na Região 

Metropolitana do Vale do Paraíba, no Estado de São Paulo, distantes cerca de 100 Km da 

capital paulista:  a TV Vanguarda afiliada à Rede Globo e a Tv Band Vale filiada à Rede 

Bandeirantes. A primeira possui sede nas cidades de São José dos Campos e Taubaté, com 

uma cobertura que abrange 43 municípios, o que representa cerca de 850 mil domicílios com 

TV. A segunda emissora analisada está presente em 31 cidades da região, sediada na cidade 

de Taubaté. A metodologia utilizada foi aplicada em duas fases. Inicialmente aplicamos as 

pesquisas bibliográfica e documental. Num segundo momento da pesquisa empírica, realizou-

se um estudo comparativo entre as duas emissoras de televisão regional com a aplicação da 

técnica da observação participante, desenvolvendo um diário de campo. 

A dissertação está dividida em quatro capítulos. No primeiro capítulo são apresentadas 

as características da televisão como um meio de comunicação de massa, manipulador e de 

fácil domínio dos telespectadores. Também são abordados os aspectos evolutivos deste meio 

de comunicação até a chegada da internet, mudando o direcionamento das mensagens e 

relação com o receptor. No segundo capítulo, as evoluções do jornalismo são abordadas, os 

detalhes do novo cenário de trabalho, as novidades tecnológicas presentes no cotidiano da 

profissão, o tempo como dificultador do trabalho e a inserção da internet e redes sociais como 

aliadas. No terceiro capítulo, o telejornalismo é o foco principal; inicialmente são 

apresentadas a evolução histórica nacional, as novidades tecnológicas que foram inseridas ao 

longo do tempo, a chegada da televisão digital e os impactos no telejornalismo, as 

transformações no processo construtivo da notícia até a transmissão final. No último capítulo, 

o objeto de estudo é apresentado junto aos conceitos que definem a mídia regional e a análise 

proposta da pesquisa.  

Autores como Vilches, Jenkins, Primo, Castells, Paternostro, Brasil, Squirra, Fígaro 

foram pesquisados com os conceitos que apresentaram sobre tecnologia, novas mídias, 

compartilhamento, convergência, televisão, jornalismo, entre outros.  
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CAPÍTULO I – A TELEVISÃO E OS MEIOS DE 

COMUNICAÇÃO DE MASSA 

 

Os meios de comunicação de massa como o cinema, o rádio, a televisão, os veículos 

impressos, em grande parte da história determinaram comportamentos, costumes e 

movimentaram o mercado consumidor através das propagandas de produtos. Foram 

considerados importantes formadores de opiniões, detentores da informação que 

influenciavam pessoas. Hoje a circulação de conteúdos por estes canais se torna menos 

massiva e mais personalizada, segmentada devido à revolução digital.  

Neste capítulo procurou-se trazer conceitos relacionados à televisão e seus controles 

através de programas de entretenimento, dramaturgia, entre outros como também ressaltar o 

período transitório e convergente que se enfrenta com a era tecnológica e conectada. A 

televisão continua sendo um dos veículos de comunicação mais popular entre os brasileiros.  

O comportamento do telespectador é alterado, a televisão passa a ser obrigada a se 

remodelar diante das novidades e convergências que se instalam. Para adquirir sobrevivência 

é preciso ainda gerar lucros, que está relacionado com a audiência e por isso novas condutas 

de mercado e modelos de negócios são pensados. 

A indústria midiática está adotando a cultura da convergência por várias razões: 

estratégias baseadas na convergência exploram as vantagens dos conglomerados; a 

convergência cria múltiplas formas de vender conteúdos aos consumidores; a 

convergência consolida a fidelidade do consumidor, numa época em que a 

fragmentação do mercado e o aumento da troca de arquivos ameaçam os modos 

antigos de fazer negócios. (JENKINS, 2008, p.310). 

 

O surgimento da internet e a possibilidade de conexão proporcionam novos 

investimentos e um desafio à criatividade de quem pensa televisão. As alterações são feitas 

diariamente cabendo aos veículos se adaptarem para não perderem seus postos num segmento 

comunicacional competitivo. É chegado o momento da participação, da abertura para que 

outros possam pensar e contribuir com o surgimento de novos programas, eliminando a 

hegemonia dos grandes conglomerados midiáticos detentores do poder. “Neste momento, a 

cultura da convergência está provocando constantes flutuações na mídia e expandindo as 

oportunidades para os grupos alternativos reagirem aos meios de comunicação de massa” 

(JENKINS, 2008, p.316). 
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1. Os meios de comunicação de massa 

O conceito de comunicação de massa está associado ao da Indústria Cultural, 

apresentado pelos filósofos alemães Adorno e Horkheimer, em 1947. Os autores acreditavam 

na perda de valores estéticos de obras de arte à medida que essas fossem popularizadas nos 

modelos industriais, estando aptas para o consumo. Este movimento estaria ligado ao 

capitalismo vigente que impunha a necessidade de lucro a todos os setores, inclusive a arte. 

Após fugirem da Alemanha nazista, Adorno e Horkheimer se refugiaram nos Estados Unidos 

e devido às influências sociais adquiridas nos dois países, apresentaram o significado da 

Indústria Cultural.  

A transformação de produtos culturais em mercadorias é algo antigo desde a época da 

transição da Idade Média para a Idade Moderna. Segundo Thompson (2009), o advento da 

indústria gráfica europeia proporcionou a expansão dos jornais impressos diário, iniciando 

uma das primeiras manifestações da indústria cultural.  A comunicação de massa é fruto deste 

movimento e os veículos de comunicação como o jornal impresso, o rádio, o cinema e a 

televisão se caracterizam por atingir, simultaneamente, uma grande quantidade de receptores, 

partindo de um único emissor.  

Na visão de McQuail (2013, p.32), o surgimento dos meios de comunicação de massa 

ocorreu devido ao desenvolvimento tecnológico no decorrer dos anos; se, anteriormente, um 

livro impresso foi considerado veículo de massa, tal fato decorreu da aplicação da tecnologia 

de impressão surgida no lugar da escrita.  

Em geral, quanto mais aberta à sociedade, mais houve inclinação a desenvolver 

tecnologia de comunicação até seu potencial total, principalmente no sentido de 

responsabilidade universal e uso amplo. Os regimes mais fechados ou repressivos 

limitam o desenvolvimento ou estabelecem limites rigorosos às formas pelas quais 

a tecnologia pode ser utilizada. A impressão só foi introduzida na Rússia no início 

do século XVII, e no Império Otomano, em 1726. [...] os quadros institucionais de 

comunicação de massa foram, em princípio, majoritariamente ocidentais (europeus 

e norte-americanos) e a maior parte do resto do mundo assumiu e aplicou as 

mesmas tecnologias de forma semelhante. 

 

As discussões que envolvem o termo Indústria Cultural remetem à Escola de 

Frankfurt, presente nos estudos de comunicação e aos apocalípticos e integrados. Assim 

sendo, há os que defendem a massificação dos meios de comunicação como alternativa ao 

acesso a obras por diferentes públicos, não as limitando à parcela elitista da sociedade e os 

que criticam tal procedimento como forma de banalização e empobrecimento cultural e 

estético.  
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A relação entre mídia de massa e sociedade está ligada com mais ênfase ao século XX, 

período de grande transformação nos modelos de comunidade, vida urbana, industrialização e 

problemas advindos dessas mudanças. “A mídia de massa era uma força potencial para um 

novo tipo de coesão, capaz de conectar indivíduos dispersos em uma experiência nacional, 

municipal e local compartilhada” (MCQUAIL, 2013, p.57). Além disso, apoiava movimentos 

de reformas sociais e novas políticas democráticas. O cinema, por exemplo, contribuía para 

tornar mais suportável a vida dos trabalhadores que era complexa diante das variações 

econômicas vigentes.  

Para Adorno e Horkheimer (1973), os meios de comunicação de massa acabavam 

induzindo os indivíduos a olharem a própria vida como se pertencessem ao mesmo universo 

transmitido pela televisão ou cinema, por exemplo. O forte afastamento da realidade, 

provocado pela mídia não permitia que as pessoas fizessem essa diferenciação.  

Quanto mais se materializam e se tornam rígidos os estereótipos na presente 

estrutura da indústria cultural, tanto menos gente tenderá a modificar as suas ideias 

preconcebidas com o progresso da sua experiência. Quanto mais opaca e 

complicada se torna a vida moderna, tanto maior o número de pessoas tentadas a 

agarrarem-se desesperadamente a clichês que parecem impor alguma ordem ao 

que, de outro modo, é incompreensível. Assim, as pessoas não somente perdem a 

verdadeira visão interior da realidade, mas também acabam perdendo a própria 

capacidade de experimentar a vida, embotada pelo uso constante de óculos azuis e 

cor-de-rosa (ADORNO; HORKHEIMER, 1973, p.557). 

 

Segundo os autores, a Indústria Cultural e os meios de comunicação de massa não 

inovam, e tendem a produzir conteúdos já pré-determinados, sem suspenses, como ocorria nos 

romances dos séculos passados. Este fato representa um meio de controle psicológico nas 

pessoas e acabam produzindo reações automáticas e diminuindo as forças de resistência 

individual.   

Thompson (2009, p.30) explica que o termo “massa” não deve ser reduzido a uma 

questão de quantidade, pois o mais importante não é o número de pessoas que recebem os 

produtos, mas sim o fato dos produtos estarem disponíveis para uma grande maioria de 

destinatários. “Durante as fases iniciais do desenvolvimento da imprensa escrita periódica, e 

em alguns setores das indústrias da mídia hoje (por exemplo, algumas editoras de livros e 

revistas), a audiência foi e permanece relativamente pequena e especializada”. 

Nos países da América Latina, no qual o Brasil se inclui, os meios de comunicação de 

massa como o cinema, o rádio, a televisão e os jornais estão inseridos num padrão de 

dependência de arquétipos culturais, advindos dos Estados Unidos. Devido às proximidades 

geográficas que facilitam a rápida distribuição dos conteúdos, produtos lançados no cinema, 

música e literatura, por exemplo, carregados de particularidades estadunidenses são 
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exportados para os países latino americanos, sustentando o poder americano. Torna-se comum 

que brasileiros, argentinos, chilenos se habituem a determinado gosto gastronômico, devido às 

influencias recebidas de filmes americanos, revistas e demais veículos.  

Na década de 1990, as empresas de mídia americanas eram responsáveis por 77% 

do que a TV latino-americana exibia, indica a Organização das Nações Unidas para 

a Educação, Ciências e Cultura (Unesco). Desde então, a média anual é de 150 mil 

horas de filmes, séries, desenhos e esportes de origem americana no vídeo latino. 

Nenhum desses produtos é ingênuo: moldam padrões culturais, referências de 

mundo, consolidam opiniões, viram guias de beleza. (PEREIRA JUNIOR, 2002, 

p.157). 

 

Segundo historiadores, o domínio cultural americano nos países mais pobres da 

América do Sul recebia apoio dos governos como forma de satisfazer os interesses 

econômicos e políticos dessas nações, relativamente a uma das maiores potências econômicas 

mundiais. A população, na maioria analfabeta, aceitava e correspondia a esses interesses, 

assistindo e se divertindo com canções e histórias que valorizavam o estilo de vida americano, 

absorvendo os valores sociais e simbólicos transmitidos. “Até em uma região com tanta 

desigualdade, como a América Latina, há mais de 486 milhões de consumidores. Em 1999 a 

indústria do entretenimento faturou US$ 32 bilhões na América Latina, o dobro de 1995” 

(PEREIRA JUNIOR, 2002, p.158). 

   Entre as mídias caracterizadas como comunicação de massa e que recebem maiores 

críticas no aspecto de manipulação e afastamento do real destaca-se a televisão. O veículo é 

criticado como uma forma de destruição e banalização da cultura devido à abrangência, 

estando presente na maioria dos lares. Os principais conteúdos veiculados são voltados para o 

comércio e consumo, não para o crescimento intelectual do cidadão, como é visto por alguns 

críticos.  

   Para Anamaria Fadul (1993), a televisão representa, para os brasileiros, grandes 

possibilidades de informação e acesso a elementos, antes destinados a uma classe restrita. Não 

se pode ignorar o poder desse veículo de comunicação e seu alcance territorial.  

É importante ressaltar que esse sucesso está relacionado com o fato de que a 

televisão brasileira chega a quase todos os lares, sendo poucas as regiões do País 

sem acesso a ela. Portanto, se a televisão tem essa difusão, percebe-se que é 

impossível compreender a sociedade brasileira sem compreender este veículo. O 

que significa que buscar compreender a cultura e a Educação brasileiras, sem 

passar pela Indústria Cultural, é cometer um grande equívoco. (FADUL, 1993, 

p.58) 

 

  A autora ainda acrescenta que os meios de comunicação de massa não são as únicas 

formas de dominação cultural da população brasileira, eles exercem funções de coadjuvantes 
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e não de protagonistas; há outras formas de dominação que começa na escola, no convívio 

familiar, nos ambientes de trabalho. Não se pode ignorar o aspecto evolutivo da televisão já 

que “todas as informações contemporâneas são mediatizadas pelos meios massivos e Indústria 

Cultural” (FADUL, 1993, p. 54).  

 

2.  A televisão como meio de comunicação massivo 

Os assuntos que servem de pauta para conversas paralelas, dentro dos ônibus ou 

enquanto se espera um serviço, na maioria das vezes estão relacionados aos conteúdos 

exibidos pela televisão. Uma cena polêmica de novela, o último jogo de futebol do 

campeonato estadual, a triste morte reportada em uma notícia, enfim, o eletrodoméstico 

luminoso presente na maioria dos lares brasileiros exerce fascínio e traz uma grande 

influência ao cotidiano dos brasileiros.  

Dados da Pesquisa de Mídia 20151, encomendada pela Secretaria de Comunicação 

Social da Presidência da República (SECOM) e realizada pelo IBOPE, para levantar dados 

sobre os hábitos de informação dos brasileiros, mostraram que a televisão segue como meio 

de comunicação predominante. De acordo com a pesquisa, 73% dos entrevistados disseram 

assistir televisão diariamente, passando uma média de 4h31 por dia à frente do televisor, de 

segunda a sexta-feira. 

O surgimento da televisão representou uma mudança nos meios de comunicação de 

massa; a população que em sua maioria, antes acompanhava a grande tela do cinema, passa a 

ter acesso a uma tela menor nas residências.  

Depois do caráter totalmente inatural da fotografia, do cinema mudo, do telefone e 

do rádio – que amputavam o aspecto multimídia do corpo humano e da natureza - o 

audiovisual foi, a seu modo, um retorno mais fácil à naturalidade por meio de um 

bem mais avançado abandono da natureza. Por um lado, o audiovisual superava o 

trauma da imagem fixa, flagrada e mostrada pela fotografia na impossibilidade 

humana do instante; superava a realização da imagem em movimento, que o 

cinema em suas origens exibia muda como fotografia; superava a reprodução da 

voz, que o rádio privava do corpo remanescente. (ABRUZZESE, 2006, p. 65) 

 

A televisão se caracteriza, segundo McQuail (2013), pela sensação de intimidade e 

envolvimento pessoal entre os apresentadores e telespectadores. O veículo massivo exerce a 

função de informar e entreter a vida moderna dos indivíduos, sendo capaz de influenciar e 

ditar padrões e regras, além de auxiliar no desenvolvimento infantil, cultural, sendo o maior 

canal de publicidade na maioria dos países.  

                                                           
1 Disponível em: www.secom.gov.br. Acessado em 27.abril.2015 

http://www.secom.gov.br/
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Para Kehl (2004), a televisão evoluiu em grande escala, desde as análises iniciais de 

Adorno em 1947. A autora propõe uma reflexão que transita do conceito de indústria cultural 

ao da sociedade do espetáculo, apresentado por Guy Debord2 , escrito vinte anos depois.  “A 

‘indústria cultural’ de Theodor Adorno perdeu seus contornos; a mercadoria abarcou todo o 

campo das imagens e, com isso, tornou-se capaz de ‘ocupar toda a vida social” (KEHL, 2004, 

p.45). 

A autora ainda acrescenta que, neste intervalo de tempo, ocorreram melhorias técnicas 

para traduzir a vida em imagem, abrangendo os principais momentos do cotidiano social.  

A televisão tornou-se, desde o pós-guerra até hoje, um emissor de imagens tão 

onipresente e uniforme a ponto de ocupar o lugar imaginário do Outro nas 

sociedades onde ela impera. As mensagens televisivas, em especial a publicidade, 

em sua unidade técnica oferecem imagens à identificação e enunciados que 

representam, para o espectador, indicações sobre o desejo do Outro. (KEHL, 2004, 

p.46). 

 

Sobre a sociedade do espetáculo, Wolton (2006, p.62) explica que tal conceito não se 

relaciona a pessoas que aparecem na música, nos espetáculos, nos jogos e sim, aos que, por se 

considerarem notáveis, acham-se autorizados a expressar sobre tudo. “Cada um, então, passa 

a viver pelo olhar do outro”. O autor ainda destaca que, em nossa sociedade, o poder do “estar 

presente”, onde tudo não é senão “olhares”. Trata-se de uma sociedade “superalimentada de 

comunicação e de imagens”. 

A estrelização da sociedade iniciara com o cinema e a imprensa de grande público 

e vem explodindo a meio século, ilustrando a crise dos valores que atravessou 

nossas sociedades. Ontem, havia outros valores: a política, a ciência, a religião, o 

mundo militar, agrícola, etc., enfim, uma diversidade de legitimidades 

concorrentes. Hoje, tudo se alinhou a lógica midiática que se torna a principal 

legitimidade. (WOLTON, 2006, p.63) 

 

Os telespectadores necessitam de amplo conhecimento para entender essa 

intencionalidade por trás das mensagens transmitidas pelos canais de televisão; os conteúdos 

diversificados são comunicados para um público heterogêneo que, na maioria das vezes, 

chega cansado do trabalho e busca maneiras de encontrar refúgio em histórias engraçadas, 

dramas e suspenses, facilmente encontrados ao ligar a “telinha”. Dentro deste contexto, 

trabalha-se o conceito de manipulação, como o telespectador pode ser influenciado como um 

objeto nas mãos dos poderosos que produzem televisão, que tentam implantar suas ideias e 

vender produtos. Assim os indivíduos passam a ser direcionados sobre o que vão pensar como 

                                                           
2 DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997. 
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agirão e formarão, suas opiniões sobre determinado fato. O telespectador perde o senso crítico 

e, dificilmente, consegue diferenciar um jornal de um programa de variedades, por exemplo.  

A assim chamada ‘comunicação de massa’, além de modificar para sempre a 

própria natureza da imprensa, tende a misturar os domínios da arte e do jornalismo 

num mesmo balaio de imposturas éticas, prontas para o consumo e inimigas da 

virtude tanto artística (criar em conformidade com a imaginação) quanto 

jornalística (falar em conformidade com a verdade factual). (BUCCI, 2004, p.127). 

 

Para Barros Filho (2003, p.126), a comunicação de massa não é a única a produzir 

efeitos à audiência, há um conjunto de fatores que contribuem na maneira como a mídia 

interfere sobre seus receptores. “De acordo com o modelo dos efeitos limitados, a mídia 

provoca muito mais uma fixação do que já existe do que uma eventual modificação”. 

No sistema de comunicação de massa, a participação do destinatário é mínima, o poder 

está nas mãos do emissor, sem muitas possibilidades de contestar ou interferir na mensagem 

transmitida. Os conteúdos produzidos precisam agradar ao maior número de pessoas numa 

transmissão em série, sem estimular maiores raciocínios da população atingida. Programas de 

auditório, reality-shows, programas jornalísticos sensacionalistas que exploram a violência e a 

degradação do indivíduo são exemplos de conteúdos televisivos de massa.  

Diante desta realidade, alguns conceitos éticos são colocados de lado e substituídos 

por outros a favor da comercialização e da audiência na televisão. Perdem-se valores morais 

em busca de maior vendagem de produtos e adesão de público. 

Vivemos num período cuja ética talvez seja uma ética pelo avesso, uma não- ética 

tornada práxis normativa. O antivalor é o que dá sentido da virtude, de tal sorte que 

ambição e agressividade, antes entendidas como paixões menores e viciosas, 

elevam-se hoje à condição de máximas para a conduta do sujeito. Estamos 

subordinados a uma ‘ética’ (grafada assim, com aspas) da violência, do lucro, da 

exclusão e do espetáculo. Aí estão os padrões éticos consagrados na mídia. 

(BUCCI, 2004, p.133). 

 

3. A cultura digital 

A mídia atual enfrenta a passagem do analógico para o digital, iniciada no final do 

século XX e contínua nos dias de hoje. Jornais impressos migram para o modelo on-line, 

criam-se web rádios, cinemas digitalizados e programas de TV podem ser vistos também por 

celulares e outros tipos de dispositivos móveis.  

Os veículos de comunicação de massa com a toda a rigidez e processos hierárquicos 

que apresentam, perdem espaço para a chegada de uma nova ordem que surge com os avanços 

e progressos tecnológicos, a chamada cultura digital. 



 25 

No novo ambiente comunicacional conhecido como ciberespaço, há uma comunicação 

de muitos para muitos e não como antes na cultura de massa que era de um para muitos. 

Rompem-se as barreiras do real e do virtual, há uma unificação dos espaços, por meio de 

conversas, trabalhos, e relacionamentos. A digitalização das mídias permite a abertura de 

novos caminhos mais globalizados e sem a imposição de limites físicos. Além disso, a 

internet é uma mistura que se oferece comunicação individual e ao mesmo tempo coletiva.  

Uma das características mais marcantes desse processo de mudança é a passagem 

da comunicação unidirecional (produção-mensagem-recepção) para a comunicação 

bidirecional, dialógica e interativa. No mundo digital o campo da produção envia a 

mensagem, que é recebida pelas audiências e estas têm a possibilidade de 

responder e interagir com o campo da produção, muitas vezes em tempo real, 

transformando radicalmente a relação entre duas esferas. A partir desse momento, 

passa a existir uma comunicação bidirecional também no broodcasting (algo que 

antes estava restrito ao mundo do rádio), desde que haja canal de retorno 

(CASTRO, 2010, p.95).   

 

Na era pós- massiva, que predominam na internet os blogs, redes sociais, podcasts, 

wikis, observa-se uma queda hierárquica, pessoas desconhecidas, anônimas não precisam 

mais da grande mídia de massa, por exemplo, para divulgar seus talentos. O uso da rede e de 

sites como o Youtube, por exemplo, proporciona por meio de ferramentas de fácil manuseio a 

divulgação de vídeos. Artesãos, cantores, professores, atores, pesquisadores espalham seus 

talentos de forma rápida e gratuita, sem a necessidade da televisão, do rádio e jornal impresso 

aceitar as apresentações. 

Diferentemente dos meios de massa, os meios de função pós-massiva permitem a 

personalização, a publicação e a disseminação de informação de forma não 

controlada por empresas ou por concessões de Estado. As ferramentas com funções 

pós-massivas insistem em processos de conversação, de interações, de 

comunicação, e seu sentido mais nobre, tendo aí uma importante dimensão política, 

como veremos mais adiante (LEMOS, 2010, p. 158). 

 

Para o autor há uma combinação já que funções massivas e pós- massivas estão 

presentes tanto nas mídias analógicas quanto nas digitais, sendo que sites e portais tentam 

executar funções massivas e veículos impressos e rádios comunitárias desempenham funções 

segmentadas, pós-massivas. Assim os veículos convivem em permanentes tensões trazendo 

uma nova reconfiguração para a indústria cultural.  

Cosette Castro (2010) explica que a mudança do analógico para o digital pode ser 

percebida diante dos seguintes fatores: A passagem para a sociedade do conhecimento (os 

jovens possuem conhecimentos que antes eram restritos as pessoas mais velhas, as certezas 

não estão dadas), A ampliação das informações circulantes (informação circula e se modifica 

de forma muito veloz), A imediatez das mensagens (a informação que demorava dias para 
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chegar ao destinatário de forma física, hoje ela é virtual e chega de maneira imediata após o 

envio), A redução da intermediação das informações (as empresas de comunicação não são 

mais as únicas a produzirem conteúdos, pessoas comuns podem gerar informações), A 

ampliação dos espaços virtuais (bancos, museus, escolas oferecem serviços pelo espaço 

virtual, independente da hora e do dia), A ampliação das plataformas tecnológicas (o uso da 

internet não só pelo computador, mas por dispositivos móveis, televisão entre outros), As 

novas redes sociais e a construção dos saberes coletivos (jornalismo colaborativos, 

wikipédia).  

Em se tratando de televisão, o digital contribui para que erros sejam diminuídos nas 

transmissões, novos serviços poderão ficar a disposição do público e conteúdos criativos e 

com mais recursos serão transmitidos pela tela.  

Os sinais digitais são processados em computadores, o que os torna mais 

facilmente manipuláveis. Técnicas de processamento de sinais podem ser 

empregadas para: filtrar sinais digitais, inserir e retirar marcas d’água (para garantir 

direitos autorais), comprimir dados, detectar e reduzir erros etc. Hoje já é de 

conhecimento do público o emprego de técnicas de processamento digital em 

filmes para cinema, onde objetos inteiros são inseridos (ou apagados) em 

determinadas cenas. No caso dessas produções cinematográficas serem feitas com 

tecnologias analógicas, certamente os efeitos especiais seriam mais pobres, ou 

sequer existiriam. (MONTEZ e BECKER, 2005, p. 44). 

 

A cultura digital afeta o modo de pensar e organizar a mídia, os meios de comunicação 

de massa tradicionais passam a conviver com os modernos num exercício de ressignificação, 

reorganizando e construindo novas formas de valorizar o receptor, que está mais atuante num 

movimento que contribui para uma recente ordem comunicativa satisfazendo a sociedade em 

rede. 

 

4.  Os processos tecnológicos da produção televisiva 

A produção televisiva nacional iniciou imitando o modelo americano como em tantas 

outras coisas. Segundo Daniel Filho (2003), os primeiros produtores brasileiros foram se 

especializar nos Estados Unidos nas emissoras CBS, NBC, para aprender as técnicas e 

procedimentos básicos a serem desenvolvidas no Brasil. No início, o autor explica que os 

programas eram ao vivo, alterando tanto a dinâmica do trabalho como os talentos exigidos dos 

profissionais. “A tevê era um espetáculo diário, que durava de 14 a 15 horas ininterruptas. 

Trabalhávamos sete dias por semana. Havia muita improvisação e pouca responsabilidade, a 

gente resolvia os problemas inventando” (DANIEL FILHO, 2003, p.19). 
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Ainda segundo o autor, as emissoras de televisão funcionavam de maneira 

independente em cada estado do país, com programação própria, custos individuais de 

produção e funcionários. A transmissão em rede nacional foi inaugurada pela TV Excelsior, 

mas não eram exibidos programas simultâneos; eram conteúdos gravados, levados de uma 

cidade a outra, com atrasos de dias. A possibilidade de criar uma rede de emissoras trouxe 

economia e novos investimentos. “Na verdade, havia poucos profissionais disponíveis. Um 

quadro limitado: quem quisesse produzir qualquer coisa precisava mesmo tomar os 

profissionais das concorrentes” (DANIEL FILHO, 2003, p.31). 

Com o passar do tempo, a televisão foi conquistando seu espaço na vida dos 

brasileiros; as emissoras foram ampliando os seus serviços, novos equipamentos comprados e 

cursos oferecidos para os interessados em trabalhar na parte operacional e também na 

produção de conteúdo. Se no passado, a mão de obra era amadora, em que se aprendia 

fazendo, com as novas exigências mercadológicas e a concorrência, os responsáveis por 

colocar a televisão no ar passaram a exigir cada vez mais um padrão de qualidade em termos 

de imagens, sons e roteiros.  

Durante suas décadas de Brasil, a TV viveu ciclos. Do improviso da era da lenha, 

da transmissão em cadeia nacional, do padrão de qualidade, da internacionalização 

rumo ao futuro “pontocom”. Foram, porém, os anos 1980 que marcaram a virada 

mundial pelo mercado da informação, que mudaria a forma como vemos TV. Em 

1992, havia 1 bilhão de televisores no mundo, metade instalada de 1987. 

(PEREIRA JUNIOR, 2002, p.58). 

 

Por mais que o cinema tenha exercido grande influência na profissionalização da mão 

de obra audiovisual, para a televisão há diferenças na atuação dos produtores, diretores, 

roteiristas, entre outros. As características do cinema e da televisão são distintas, o que exige 

especificidades dos profissionais para atuar em cada meio. 

O produtor de TV é diferente de um produtor de filmes para o cinema. Diz-se 

convencionalmente que o cinema é o reino do diretor, que o teatro é o reino do ator 

e a TV é o reino do produtor. Na maioria das produções cinematográficas o 

produtor age como a ligação entre o estúdio e a produção, fornecendo um grande 

suporte para a direção do filme; cada vez mais, os produtores de cinema estão 

tocando seus próprios roteiros ou projetos. Na televisão, o produtor é a força motriz 

do projeto, podendo ter até funções muito próximas à direção do programa. O 

produtor executivo de uma emissora de TV geralmente é quem contrata (e despede) 

diretores, roteiristas, chefes de departamentos, atores e outros artistas, equipe 

técnica ou qualquer outro profissional necessário para a realização do projeto. Na 

televisão, o diretor contribui de forma mais técnica, trabalhando com elenco e 

equipe técnica para determinar os blocos, ajustar a iluminação e ensaiar as falas, 

mas é o chefe de produção quem tem a palavra final e é o responsável pelo projeto. 

(KELLISON, 2007, p.5). 
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Apesar de cada emissora atualmente ter suas características próprias para criar e 

desenvolver programas, determinados procedimentos são padrões. Para Kellison (2007), a 

produção na televisão pode ser dividida em cinco estágios: 1) A Ideia (desenvolvimento do 

projeto), 2) O Planejamento (pré-produção), 3) A Filmagem ou Gravação (produção), 4) O 

Produto Final (pós- produção), 5) Próximas Etapas (finalização e distribuição). 

No estágio 1, a proposta e a sinopse da história ou do programa são desenvolvidas, 

uma estimativa de custos e gastos é levantada e também são selecionados os demais membros 

da equipe como: roteiristas, atores e outros produtores.  Já no estágio 2 de planejamento, o 

roteiro é dividido para executar as gravações, os locais onde acontecerão as filmagens são 

definidos,  os equipamentos que serão usados são separados, a equipe prepara os contratos e 

negocia formas de pagamentos; enfim, é feito todo o trabalho necessário antes de iniciar as 

gravações. Com os dois estágios anteriores estruturados é chegado o momento de gravar: o 

estágio 3; nele  o produtor trabalha em conjunto com o diretor,  aprovando as cenas, avaliando 

a atuação dos atores e apresentadores, acompanhando o desenvolvimento da equipe técnica, 

sem deixar que nada saia fora do que já foi planejado. Na fase 4, “é bastante improvável que 

haja a possibilidade de voltar e filmar novamente uma cena ou criar novo conteúdo. Então 

cabe o produtor um planejamento cuidadoso das filmagens e da pós-produção” (KELLISON, 

2007, p.11). Esta etapa é o momento da edição das imagens: o produtor precisa acompanhar 

as cenas, escolher qual será usada e descartada, supervisiona as sessões de áudio, solicita a 

inserção de elementos gráficos como títulos, efeitos especiais, até aprovar a edição final. Para 

finalizar, no estágio 5, o material é distribuído, as questões burocráticas de pagamentos e 

relatórios são concluídas, e parte-se para as campanhas de divulgação do material criado. 

Com o surgimento da televisão digital, há uma nova possibilidade de interação: o 

modo de se produzir televisão tem a tecnologia como o suporte essencial, direcionando os 

trabalhos neste novo contexto, informatizado em que a sociedade se encontra. O modo de se 

pensar e produzir televisão interativa diferencia-se dos modelos convencionais adotados nos 

anos anteriores. Trata-se de uma televisão nova, que abre caminhos diferenciados, 

segmentados, a fim de obter um novo resultado com o telespectador, ávido por novidades.  

A produção de conteúdos audiovisuais digitais poderá ser feita por profissionais de 

Comunicação, por produtores independentes ou mesmo por profissionais de 

diferentes áreas, como Design, Educação ou Informática, por exemplo. E acredito 

que aí resida o caráter revolucionário e profundamente democrático das mídias 

digitais, pois as audiências e movimentos sociais têm a possibilidade de sair do 

caráter alternativo e contra-hegemônico para oferecer – de maneira mais 

equilibrada – outros pontos de vista sobre a realidade e o mundo. (CASTRO, 2010, 

p. 105) 
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A autora explica ser possível alterar a origem da produção dos conteúdos audiovisuais 

digitais, antes restrita apenas a grandes emissoras de televisão, podendo ser elaborada em 

vários locais públicos e privados que ofereçam estruturas, o que proporcionaria inclusão 

social e respeito à diversidade cultural. 

Squirra (2008a, p. 163) aborda da seguinte maneira: “Definitivamente, o mundo 

mudou profundamente e os instrumentos de comunicação têm papel preponderante neste 

contexto, no qual a tecnologia pluralizou as comunicações à distância, tendo se tornado sua 

essência produtiva”. 

A possibilidade de conexão à internet, a busca por aplicativos que condizem com as 

necessidades cotidianas são levadas em conta na aquisição de um moderno eletrodoméstico 

como a televisão. E os conteúdos oferecidos precisam estar de acordo com as opções de 

interação que os eletrodomésticos oferecem.  

Hoje, com a pulverização de audiência, a TV parece viver seu maior paradoxo. 

Tem padrão internacional, mas cada vez mais os canais copiam-se, à caça de uma 

audiência sem riscos. [...] É de se esperar que a convergência com a Internet (ver 

TV on-line e acessar sites via televisor), ainda mal e mal esboçada no Brasil, dê 

novo fôlego ao conjunto. O futuro pode ser mesmo “pontocom”, de alta definição e 

globalizador, mas o presente repete vícios e fórmulas que pararam no tempo. 

(PEREIRA JUNIOR, 2002, p.59). 

 

A linguagem disponibilizada pelos canais abertos de televisão nacional está em 

defasagem ao potencial de recursos dos novos aparelhos de TV e isso ainda é algo a ser 

superado. Nos programas de televisão, ações vagarosas foram incorporadas para estimular a 

participação do internauta, seja por meio de redes sociais, seja pelo envio de sms, entre outros. 

A emissora deseja saber a repercussão do programa também no meio virtual, como forma de 

chamar a atenção do público, usando outros ambientes, outras plataformas. Porém, ainda está 

aquém do que os mecanismos podem ajustar em termos de interatividade e colaboração do 

público. 

Hoje com a diversidade das mídias, com a maior oferta de informação e as 

possibilidades interativas, as audiências se tornaram migratórias. Não apenas 

utilizam várias plataformas ao mesmo tempo (televisão, computador mediado por 

internet, e celulares, por exemplo), como migram de uma plataforma tecnológica a 

outra, caso não gostem ou concordem com o conteúdo ofertado. Além disso, em 

tempos de mídias digitais, os públicos – independentes de gêneros e idade – podem 

explicitar seu desejo de participar, interagir com os conteúdos ofertados e mesmo 

divulgar sua produção de conteúdos audiovisuais digitais. (CASTRO, 2010, p.96). 

 

Para Hamburger (2004, p. 113), a televisão atual vive uma fase decrescente em termos 

de criatividade. “A imensa maioria da produção televisiva contemporânea carece de 
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interesse”. A solução apontada para uma possível retomada e recuperação do público seria 

uma parceria entre cinema e televisão, na criação de novas formas de convivência. 

Com as crescentes transformações em andamento, como a televisão continuará 

despertando a atenção das gerações futuras? Torna-se necessária a adaptação das emissoras 

frente a um cenário de mudanças globais para garantir a fidelidade do telespectador. Se nos 

anos 70 os brasileiros passavam longas horas na frente na televisão, alimentando as produções 

nacionais, hoje, devido à oferta de produtos midiáticos como a internet, este hábito pode ir 

diminuído aos poucos. 

Difícil é fazer algo que seja, ao mesmo tempo, inovador, de bom gosto, 

surpreendente e popular. Que cative e divirta as pessoas, e simultaneamente as 

instigue a pensar, a questionar. Que lhes dê a sensação de que aprenderam alguma 

coisa enquanto relaxa, ou mesmo que o faça imperceptivelmente, apenas faça. 

(PRIOLLI, 2002, p.211). 

 

Ao longo de seus mais de 50 anos, a televisão nacional se mostra capaz de lidar com o 

novo, mas ainda não encontrou o caminho mais adequado para isso. Entender como a 

participação do receptor pode ser favorável, neste momento de transição, pode ajudar a 

desvendar os novos rumos que a televisão necessitará trilhar para não perder sua hegemonia. 

 

5.  Televisão e Internet 

 A popularização da internet ocasiona uma série de discussões referentes às possíveis 

ameaças que a rede mundial de computadores poderá trazer à velha e fiel TV. O aparelho de 

televisão que sempre fez parte da casa dos brasileiros, com o passar do tempo, torna-se 

obsoleto, perdendo espaço para novidades surgidas com a era tecnológica. Somado ao medo 

do novo, do desconhecido, do pouco explorado está o fato da crise em muitas emissoras 

abertas de TV e a consequente perda de audiência. Questões como: A televisão vai acabar? 

Um novo meio substituirá o antigo? O que se pode esperar deste veículo no futuro? Permeiam 

estudos e discussões de estudiosos e pesquisadores. 

A televisão massiva, genérica, organizadora, que no Brasil tem encontrado ao 

longo desse tempo todo um campo fértil para se desenvolver, é substituída, nesse 

novo ambiente, por um veículo desmassificante, segmentado, organizável. Um 

veículo primariamente caracterizado, como queria Negroponte, por uma sensível 

inovação na programação, pela recorrência a novos meios de distribuição e pela 

personalização do conteúdo (HOINEFF, 1996, p.23). 

 

Se anteriormente o ato de assistir televisão era algo feito em coletivo, rodeado de 

pessoas, o movimento atual é algo mais individual, restrito à preferência de cada indivíduo. 

Um canal que oferece apenas esporte, outro apenas culinária e assim segue a tendência da 
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segmentação. As pessoas podem até estarem todas reunidas num mesmo ambiente com a 

televisão ligada, porém a atenção individual fica fragmentada, ao mesmo tempo em que na 

tela principal é transmitido um programa, em displays adicionais a comunicação também 

acontece. 

  A tecnologia, as alterações que a rede causa na vida das pessoas, as mudanças de 

comportamento e na rotina dos indivíduos devido à adesão dos aparatos digitais trazem à tona 

tais questionamentos, buscando respostas e um rumo para todas as mudanças. Para Squirra 

(2013, p. 22), este processo não ocorre de forma repentina; aos poucos passa ser incorporado 

na vida das pessoas. “Muitas tecnologias e aparelhos, de tão familiares, se tornam ubíquos e 

expandem a mente humana, atendendo os desejos de ação dos interagentes”.  

A situação econômica da classe média brasileira nos últimos dez anos permitiu maior 

acesso a Tv a Cabo, a internet, aparelhos modernos de televisores e transmissores de filmes e 

músicas como DVDs e Blu-Ray; fator que transformou a maneira do receptor aceitar a 

simples televisão de sempre. Os televisores inteligentes chamados smarttvs que possibilitam a 

conexão à internet e à interatividade estão conquistando o mercado nacional, com altas 

projeções de vendas. Entre as principais características destes televisores estão: transmissão 

de sinal digital, conexão com a internet, reprodução de conteúdos 3D, aprimoramento na 

imagem, câmeras para vídeo- conferências, armazenamento de conteúdos em nuvem, conexão 

por meio do aparelho de celular, entre outros. 

Autores como Negroponte e Gilder acreditam que o futuro da televisão é sua junção ao 

computador. Neuman e Wolton já creem na força da televisão aberta, e que o segmento deve 

permanecer aberto para manter a função social atuante numa sociedade desigual. 

Pode-se esperar que para desaparecer por completo a velha televisão leve ao 

mesmo tempo que a TV em preto-e-branco levou para ceder à colorida, ou que os 

discos de vinil levaram para dar lugar aos CDs. Pode ser que o processo seja 

ligeiramente mais longo, ainda que isso seja improvável. A necessidade de se 

equilibrar sobre esses extremos é de qualquer forma uma situação nova na indústria 

da televisão. Representa um de seus primeiros desafios concretos e impõe uma 

urgente reflexão sobre o veículo (bem como, e principalmente, sobre a expressão 

que dele pode emanar). Os CDs tiveram sobre os discos de vinil algumas vantagens 

essenciais (compactação, melhoria acentuada da qualidade de reprodução, aumento 

da capacidade de armazenamento e, sobretudo possibilidade de programação), mas 

não criaram um novo veículo. A televisão colorida trouxe exatamente isso, cores, à 

televisão mocnocromática, mas não avançou um frame sobre a essência do veículo. 

Acabaram sendo avanços e não transformações. (HOINEFF, 1996, p.26).  

 

As principais transformações que a internet trouxe para televisão são abordadas por 

Squirra (2013); ele afirma que as pessoas continuarão a comprar aparelhos modernos para 

ocupar espaços em suas casas, porém as mudanças na forma de assistir e interagir serão 
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constantes. Para o autor, vive-se atualmente uma transformação na área da comunicação, tanto 

para quem pratica quanto para quem usa esses serviços; a proximidade da internet com a 

televisão traz novas nomenclaturas a termos cujo significado era de fácil conhecimento 

anteriormente. 

Mas, as evidências são que deve se reestruturar radicalmente, observando a 

evolução dos equipamentos e as tendências sociais que apontam o ser 

individualizado como centro do processo televisivo. Tal evolução indica o fim de 

termos largamente aplicados e aceitos, tais como aparelho de TV, telespectador, 

controle remoto, grade de programação, emissora, etc. que são substituídos por 

usuário, smart TVs, interagente, displays, soft touch, TV pessoal, WiMax, 

multitelas, YouTube, tablets, celular com TV, arquivos na nuvem etc. E redes 

neurais, inteligência artificial, domótica, háptica,  iBrain, implantes cocleares, IHC, 

reconhecimento de voz, de gestos, realidade aumentada, computação vestível,  

stream live television, GoogleTv etc. Tudo isto altera o cotidiano, inclusive na 

forma de consumir cultura e entretenimento nas caixas cintilantes a que todos têm 

acesso (SQUIRRA, 2013, p. 27). 

 

A competição entre internet e televisão tem possibilitado o surgimento de novas ideias 

para serem aplicadas nos programas de TV e também o início de modelos contemporâneos de 

negócios, visando o mercado publicitário.  

O intervalo comercial na televisão tem perdido cada vez mais impacto, fruto da 

influência tecnológica que permite ao telespectador pular os anúncios, funcionando apenas em 

transmissões ao vivo. Assim cresce a possibilidade dos merchandisings e outros tipos de 

recursos para não perder o espectador. Porém, ainda estamos longe de um modelo rentável 

integrado entre televisão, publicidade e internet. 

As televisões enriqueceram-se com funcionalidades potencialmente interativas, 

graças aos decodificadores digitais e a conexão com as redes digitais, que 

permitem o acesso às redes da Internet e formam a base de interfaces para novos 

serviços. Mas o projeto de um único terminal para televisão e Internet, que muitos 

acreditam seja a grande síntese tecnológica do usuário de massas, depende dos 

resultados comerciais e esses, por hora, não são muitos satisfatórios. (VILCHES, 

2003, p.177) 

 

A recepção da informação, por parte dos usuários, também passa a ser motivo de 

análise. Ela tem um novo valor: os produtos são pensados com o objetivo de serem 

compartilhados, comentados. Para Vilches (2003, p.233), estamos diante de um novo 

território de conteúdos que obriga usuários e produtores se alterarem.  

A convergência dos meios escritos, sonoros e visuais para um único ambiente 

supõe um usuário com alto grau de participação. A interatividade é a passagem da 

mediação para a criação. Os usuários deixam de ser objetos de manipulação, para 

converterem-se em sujeitos que manipulam. 
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Para Miller (2009), a internet é um complemento da televisão; trata-se de mais uma 

forma disponível de acesso aos conteúdos que a telinha disponibiliza. “E a TV está se 

tornando mais popular, não menos. Suspeito que estamos testemunhando uma transformação 

da TV, ao invés do seu falecimento”. (MILLER, 2009, p.22).  

Na opinião de Jenkins (2008), os aparelhos de comunicação que fizeram sucesso no 

passado (como o rádio e a televisão) não serão substituídos, mas as funções que exerciam 

foram alteradas e os status também. Os telespectadores não têm mais paciência e interesse por 

assistir a um programa inteiro durante muito tempo. 

Na busca de alternativas para não perder parte do público já conquistado, a televisão 

aposta em programas ao vivo e interativos com a presença de aplicativos que podem ser 

baixados de forma gratuita, incentivando o telespectador a unir as duas práticas 

contemporâneas: assistir televisão e, ao mesmo tempo, conectar-se à rede. A aposta em 

programas ao vivo pode também representar uma saída para atrair o público de forma mais 

próxima ao que está acontecendo do outro lado da tela, estimulando seu interesse, como é o 

caso das transmissões de programas esportivos e debates eleitorais.  

Acreditamos que a transmissão ao vivo de eventos de caráter jornalístico (ou de 

entretenimento) explora algumas das características fundadoras desse meio 

massivo, com a imposição de um horário à sua audiência em nome de uma 

experiência coletiva. Assistir a um debate e , principalmente, a um jogo gravado, 

ainda que seja tecnicamente cada vez mais fácil, é um ato que esvazia toda a 

expectativa de se acompanhar o evento, mesmo que geograficamente separado, 

simultaneamente os interlocutores da vida cotidiana  e a milhões de outros 

interessados no tema. (D’ANDRÉA, 2011, p.46). 

 

O conceito de TV Social foi incorporado como uma novidade adicional no hábito de 

assistir televisão possibilitada pela Internet. O MIT (Massachusetts Institute of Technology) 

anunciou em 2010 , a TV Social como uma das novas tecnologias mais importantes do 

momento.   

O telespectador assiste a determinado programa e ao mesmo tempo acessa as redes 

sociais por meio de seus smartphones e tablets, o que facilita as emissoras de Tv e agências de 

publicidade a medir o quanto os programas tem tido repercussão. Neste movimento comenta-

se nas redes sociais o que se assiste na televisão e desperta no outro a curiosidade de também 

ver o que está sendo comentado e compartilhado. Assim os produtores de conteúdos alteram 

suas metas para que cada vez mais as produções sejam comentadas e publicadas nas redes, 

obrigando a criar propostas cativantes que estimulem a participação nas redes sociais.  
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As características básicas da TV Social são: engajamento social; abertura ao debate 

interativo; preocupação com a qualidade conteudística da programação; e a 

interação permanente com as redes sociais. Abrem-se, então, novas fronteiras 

comunicacionais na forma de novas opções interativas. (TAVARES, 2011, p.166). 

 

No Brasil, a Pnad 2013 (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), divulgada em 

abril de 2015, constatou que acesso a internet via telefone móvel celular estava presente em 

53,6% dos domicílios pesquisados. Em 2013, 85,6 milhões de pessoas de dez anos ou mais 

(49,4%) utilizaram a Internet3 através de diversos equipamentos (microcomputador, telefone 

móvel celular, tablet e outros), pelo menos uma vez, nos três meses que antecederam à data de 

referência da pesquisa. Quando se considera a utilização por meio de microcomputador, este 

contingente foi de 78,3 milhões de pessoas (45,3%). Em 2013, 7,2 milhões de pessoas (4,1%) 

acessaram a Internet apenas por meio de outros dispositivos. 

Este novo comportamento dos telespectadores demonstram o quanto querem expressar 

seu ponto de vista e não apenas receber sob o mesmo olhar que os demais de uma 

comunicação massificada. Não é unânime, por exemplo, a aceitação de um comportamento do 

personagem da novela de maior audiência da televisão e esta insatisfação não é mais guardada 

para si ou comentada apenas com as pessoas de uma mesma casa, ela necessita, por parte dos 

telespectadores, de ser externada também em seus perfis do Facebook, Twitter, Instagran, 

entre outros. O que gera comentários, compartilhamentos e movimento na rede. As interfaces 

dos aplicativos que proporcionam a comunicação por meio da TV Social estão sendo 

pensadas para facilitar a interação destes telespectadores ávidos por opinar e participar.   

Sobre os rumos que a participação do telespectador poderá seguir daqui para frente 

Jenkins (2008) afirma que as interações ainda não possuem uma regra que guie produtores e 

consumidores. O autor também acredita que as empresas midiáticas não abrirão mão do 

controle total sobre sua propriedade intelectual, porém estão mais abertas para receber 

sugestões e contribuições externas de seu público.  

Diante das novidades que surgem para a televisão os autores Montez e Becker (2005) 

questionam se a interatividade, o modelo digital representará uma evolução do aparelho de 

TV ou o surgimento de uma nova mídia com características específicas. Por mais simples que 

pareça, eles afirmam que não há respostas fáceis a estas indagações.  

 

 

                                                           
3 Disponível em:< www.ibge.gov.br>. Acesso em 04.maio.2015 

http://www.ibge.gov.br/
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Essa quebra de paradigmas não representa o fim da televisão, pois a atual forma de 

assistir TV pode continuar. Representa, isso sim, o surgimento de uma nova mídia, 

com características próprias, peculiares a sua natureza tecnológica. TV interativa 

não é uma simples junção ou convergência da internet com a TV, nem a evolução 

de nenhuma das duas. É uma nova mídia que engloba ferramentas de várias outras, 

entre elas a TV como conhecemos hoje e a navegabilidade da internet (MONTEZ e 

BECKER, 2005, p. 37). 

  

A busca por verdades e modos de se adequar as novas realidades tecnológicas é o que 

motiva os constantes aprimoramentos e descobertas por parte de quem pratica a pesquisa. Nas 

páginas a seguir serão abordados os impactos da revolução digital no jornalismo e as 

principais alterações geradas. 
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CAPÍTULO II – AS EVOLUÇÕES TECNOLÓGICAS NO 

JORNALISMO 

 

Por um longo período, a comunicação humana ocorreu, em grande parte, face a face, 

com a presença dos participantes e numa multiplicidade simbólica. Havia uma limitação de 

tempo e espaço para que a interação dos indivíduos fosse realizada de maneira concreta. Eles 

precisavam estar no mesmo local e na mesma hora para poderem estabelecer um contato. O 

desenvolvimento dos meios de comunicação modificou os padrões tradicionais de 

comunicabilidade gerando impactos sociais crescentes. “Mais do que isso, o desenvolvimento 

dos meios de comunicação cria novas formas de ação e interação e novos tipos de 

relacionamentos sociais – formas que são bastante diferentes das que tinham prevalecido 

durante maior parte da história humana” (THOMPSON, 2009, p.77). 

O processo evolutivo das mídias de massa ocorreu com o jornal impresso, depois com 

o rádio e a televisão e hoje, por meio dos computadores. Dizard Junior (2000, p.53) define da 

seguinte maneira: “a terceira transformação na mídia de massa – que estamos presenciando 

agora – envolve uma transição para a produção, armazenagem e distribuição de informação e 

entretenimento estruturadas em computadores”. 

Os caminhos pelos quais o homem buscou a melhoria na comunicação foram longos 

até encontrar o que se vê atualmente. Por meio de estudos, e ampliação da ciência foi possível 

criar as mídias analógicas e até agora as digitais, provando que a capacidade humana está em 

constante busca e aperfeiçoamento na arte de se comunicar. 

Desde a primeira revolução industrial no século XVIII é possível colher, por etapas, as 

novidades que contribuíram para o progresso gerado pelas máquinas e investimentos na 

ciência. Castells (2006, p.73) aborda a inovação tecnológica como resultado de uma ação 

conjunta e não isolada.  

Ela reflete um determinado estágio de conhecimento; um ambiente institucional e 

industrial específico; uma certa disponibilidade de talentos para definir um 

problema técnico e resolve-lo; uma mentalidade econômica para dar essa aplicação 

uma boa relação custo/benefício; e uma rede de fabricantes e usuários capazes de 

comunicar suas experiências de modo cumulativo e aprender usando e fazendo. 

 

A organização das redes de comunicação, em modelo global, ocorreu no século XIX; o 

desenvolvimento das novas tecnologias proporcionou grandes investimentos e estímulos à 

guinada mercadológica.  
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Thompson (2009, p.137) cita três desenvolvimentos-chave que contribuíram no 

processo de globalização da comunicação: 

1- o desenvolvimento dos sistemas de cabos submarinos pelas potencias imperiais 

europeias; 2- o estabelecimento de novas agências internacionais e a divisão do 

mundo em esferas de operação exclusivas; 3- a formação de organizações 

internacionais interessadas na distribuição do espectro eletromagnético. 

 

No início os novos recursos tecnológicos da informação estavam a serviço dos grandes 

governos e empresas. Com o crescimento do consumo e das facilidades trazidas pela rede 

houve uma expansão da oferta tecnológica chegando às residências dos consumidores e a 

locais que fazem parte da vida deles como bancos, escolas, entre outros. 

O alargamento tecnológico contribuiu de forma fundamental para a globalização da 

comunicação.  

A digitalização da informação, combinada com o desenvolvimento de tecnologias 

eletrônicas relacionadas (microprocessadores, etc.), aumentou grandemente a 

capacidade de armazenar e transmitir informações e criou a base para a 

convergência das tecnologias de informação e comunicação, permitindo que a 

informação seja convertida facilmente para diferentes meios de comunicação. 

(THOMPSON, 2009, pag. 145). 

 

Para Castells (2006, pag.70) os efeitos das novas técnicas industriais trouxeram 

melhorias para a vida do indivíduo, mesmo demorando a surgirem. Porém, o autor aborda a 

discrepância social, nem todas as regiões conseguiram progredir ao mesmo tempo em termos 

de tecnologia. “O fato de países e regiões apresentarem diferenças quanto ao momento 

oportuno de dotarem seu povo do acesso ao poder da tecnologia representa fonte crucial de 

desigualdade em nossa sociedade”. 

A evolução da indústria e o surgimento de técnicas modernas eletrônicas 

proporcionaram um alastramento da informação tecnológica, ainda de forma irregular, mesmo 

que em ritmo acelerado pela sociedade, atingindo setores dos mais variados como a medicina, 

a engenharia, a educação, a biologia e também a comunicação. 

Os computadores aumentaram as funções a partir do século XX ajustando a 

comunicação de dados. As interfaces também foram criadas o que ajudou o uso do aparelho 

para grande parte da população. Em seguida a possibilidade de conexão com a internet 

derrubou os limites geográficos e o acesso às informações se alastrou. 

É neste cenário de progresso contínuo que se analisa, com mais clareza, as mídias 

tradicionais migrarem para a rede. A comunicação, antes separada em veículos distintos - 

rádio, televisão, cinema, jornal, revista – se funde, converge para um único meio, o digital. 

Imagens, sons, textos, se transformam em algoritmos, em códigos computacionais que podem 
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circular livremente por inúmeros aparelhos e suportes.  Diferentes formatos e modelos de 

produção são criados e recriados a cada segundo.   

O termo convergência tem sido empregado de forma constante como forma de 

caracterizar as mudanças que os meios de comunicação enfrentam. Para Squirra (2005, p.79) 

“A convergência tecnológica deve ser entendida como a chegada de um vasto cenário de 

instrumentos, sobretudo digitais que desempenham - ou podem desempenhar - funções 

técnicas assemelhadas ou complementares”.  O autor ainda explica que a movimentação 

derivada da convergência diversifica as habilidades tecnológicas dos comunicadores e 

pesquisadores, tornando-os mais pluralistas, eficientes e dinâmicos.  Logo, estarão mais 

preparados para enfrentar os desafios que aparecerão neste cenário, como a luta pela 

democratização do acesso e por conteúdo. 

Na opinião de Jenkins (2008), o conceito vai além de reduzir apenas ao processo de 

unir as mesmas funções de um veículo num mesmo aparelho. Para o autor trata-se de uma 

transformação cultural que traz ao receptor a oportunidade de fazer conexões com meios 

diversos. Jenkins acrescenta que a convergência é aplicada pela indústria midiática por 

diversos motivos como: criar novas formas de vender os conteúdos, aproveitar o que os 

conglomerados podem oferecer em termos estruturais, firmar a fidelização do consumidor, 

entre outros. 

A realidade que se vive hoje traz uma comunicação mediada por computadores e telas, 

com conceitos de bancos de dados, satélites, nuvem, multimídias, internet, fibras e cabos e 

demais serviços tecnológicos. O receptor que antes participava de forma restrita, hoje tem a 

chance de liderar, adequando seus gostos e costumes a interação e produção de conteúdos.  

A organização do trabalho também foi modificada, há outros métodos mais práticos e 

velozes. Processos anteriores de produção de conteúdo, em que se gastava tempo, envolvendo 

contingentes de muitos funcionários, hoje foram reduzidos e a demanda aumentada.  

Os impactos que a tecnologia trouxe na pós-modernidade e como as pessoas enfrentam 

e se adaptam à nova realidade são entendidos como um desafio a ser ainda superado pelos 

autores que dissertam sobre o tema. Para Jenkins, Shirky, Squirra e Primo é uma fase de 

transição, testes em que ainda não se pode comprovar o que deu certo. O futuro ainda está por 

vir e a corrida para descobri-lo será sempre contínua. 

Neste capítulo, pretende-se abordar a nova cotidianidade do jornalista e as alterações 

produzidas pela modernidade no que diz respeito ao ambiente de trabalho, à formação 

universitária e à preparação dos conteúdos midiáticos jornalísticos. 

 



 39 

1.  As inovações tecnológicas que atingem a produção jornalística 

nacional 

       Os impactos do mundo digital nos ambientes de produção de notícias estão associados a 

muitos fatores como: os equipamentos utilizados, às formas de transmissão e armazenamento 

da informação, nas habilidades profissionais para operar os instrumentos e também nas 

técnicas de apuração da notícia. 

       A chegada dos computadores nas redações, junto à internet proporcionou uma 

abertura aos jornalistas na parte de pesquisa, busca por fontes e construção da informação. 

Não é preciso mais recorrer a arquivos velhos e empoeirados para ter acesso a matérias de 

jornais e revistas antigas, ou a conteúdos audiovisuais sobre determinado assunto, encalhados 

numa sala. Com a digitalização é possível encontrar arquivos em apenas um clique, por 

acesso aos bancos de dados.  

          Os bancos de dados podem ser úteis aos jornalistas em pesquisas, permitindo ganho de 

tempo e qualidade. “Sua utilidade em reportagem ganha sentido principalmente quando se 

pensa que as matérias de um jornal fazem parte de um contínuo, que é o assunto ou caso a que 

se referem” (LAGE, 2006, p.160). Para Nilson Lage, a revolução cibernética diminuiu os 

gastos na indústria jornalística e permitiu que idosos, crianças e a população em geral tivesse 

acesso a temas variados que antes eram limitados ao conhecimento. 

        O cotidiano do jornalista passou a ser mais pressionado pela necessidade de 

transmitir os conteúdos, no mesmo instante em que eles acontecem. A jornada de trabalho 

tornou-se mais extensa e as pressões cada vez maiores. O gerenciamento do tempo é de 

extrema necessidade já que há aumento de demanda e muitas possibilidades de buscas 

virtuais; deste modo, o perigo é sair do foco principal e o profissional se perder com o que não 

é tão relevante na web ou em procedimentos paralelos. A organização interna e do fluxo de 

trabalho ganham maior rigor. 

 A competição que sempre existiu parece aflorar com mais veemência, na busca de 

novos clientes e lucros. Abreu apud Fígaro (2013, p.11) ressalta que “são a competitividade 

entre os vários tipos de mídia e a disputa pelo mercado as responsáveis pelo comportamento 

dos jornalistas na atualidade”. 

 Se nos anos 60 e 70 a predominância dos homens era forte na escrita e preparação dos 

jornais, a quantidade de mulheres jornalistas cresceu e superou a de homens.  
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As mulheres raras nas redações até os anos 60, hoje representam em torno de 35% 

do total de profissionais nas redações dos jornais de maior circulação no Rio de 

Janeiro, São Paulo e Brasília. Em algumas redações elas já atingem 50% do 

contingente de jornalistas. Ocupam um espaço privilegiado nas colunas, tanto de 

política quanto de economia, e na direção de sucursais em Brasília. Em sua maioria 

têm curso de jornalismo ou comunicação (DE ABREU, 2002, p.39). 

        A redação não necessariamente é o local de trabalho mais procurado quando os 

jornalistas se formam. Na era tecnológica, trabalhar em casa é uma realidade para quem tem a 

web como principal aliada. Analista de mídias sociais, revisor, assessor de imprensa, 

freelancer, funções hoje que podem ser exercidas pelo profissional da comunicação sem estar 

presente fisicamente nos ambientes convencionais. As fronteiras entre jornalismo e 

empreendedorismo ficaram pequenas, já que a internet possibilita opções de criação de 

projetos e novos modelos de negócios que são tendência e tendem a se solidificar num futuro 

próximo.  

Sobre a tendência do teletrabalho, Castells (2006, p.484) explica: 

O que realmente é significativo, e está aumentando, é o desenvolvimento do 

trabalho autônomo e dos “complementadores”, quer em horário integral, quer em 

meio expediente, como parte da tendência mais ampla à desagregação do trabalho e 

à formação de redes virtuais de negócios (...) Isso não implica o fim do escritório, 

mas a diversificação dos locais de trabalho para uma grande fração da população e, 

especialmente, para o segmento mais dinâmico de profissionais liberais. 

 A divisão por editorias que antes era comum nas redações dos jornais não funciona 

mais dentro desta regra. Os profissionais são envolvidos de forma simultânea nos projetos, 

organizados por um software, podendo produzir juntos e, ao mesmo tempo, os conteúdos de 

forma coletiva. 

    O desaparecimento de alguns cargos nas redações também é uma característica da 

contemporaneidade e da tecnologia presente no dia a dia dos jornalistas. Funções como 

revisores, pauteiro, secretário de redação, telefonista, arquivista não existem mais num tempo 

de redações integradas; a ordem é enxugar o número de funcionários. Por outro lado, percebe-

se a chegada de profissionais da área da Tecnologia da Informação e Engenharias presentes e 

transmitindo conhecimentos aos jornalistas que precisam estar associados às técnicas 

modernas.    

 Squirra (2011, p.74) explica que a aproximação da comunicação com outras ciências 

torna-se mais do que necessária num ambiente de convergências.  
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O cenário das tecnologias digitais em uso nas comunicações justifica olhares 

interdisciplinares que promovam trocas científicas abertas e corajosas entre os 

segmentos científicos aqui indicados, ampliando o foco investigativo em formato 

interdisciplinar, esmorecendo concentração da produção de conhecimento 

elaborada por pesquisadores aninhados em territórios estanques. 

        Ao jornalista passa a ser exigido que domine conhecimento em tecnologia e internet 

para solucionar problemas que surgem na prática diária como: instalar um programa, resolver 

dificuldade de conexão, imprimir algo corretamente. Se a ordem geral é ganhar tempo, não se 

pode perdê-lo com assuntos secundários que poderiam ser resolvidos com novos 

conhecimentos. 

 Com as exigências crescentes, o jornalista não consegue se integrar facilmente e 

precisa buscar recursos que possibilitem aprimoramentos. Reciclagem profissional, cursos de 

aperfeiçoamento são opções que os profissionais buscam devido à formação adquirida na 

graduação não apresentar os conhecimentos necessários, compatíveis com as exigências das 

empresas no ramo da tecnologia. Há uma defasagem entre universidades e mercado. 

 As novas diretrizes curriculares nacionais para o curso de Jornalismo, estipuladas pelo 

Ministério da Educação, aprovadas em setembro de 2013, trazem a tecnologia como requisito 

emergencial de atualização no ensino do jornalismo. Carlos Costa (2009, p.10) cita a fala de 

Eugênio Bucci, discordando das universidades quando insistem nas velhas nomenclaturas 

como jornalismo impresso, radiofônico, televisivo numa época de realidade digital. 

(...) continuamos a ministrar em nossas escolas cursos de Jornalismo impresso, 

radiofônico, televisivo e online, como se nada estivesse acontecendo lá fora, como 

se a convergência não fosse uma realidade. É comum que o repórter saia da 

empresa, passe por uma reciclagem e vá depois para a sala de aula numa escola de 

comunicação e diga: ‘A reportagem se faz assim’, quando deveria no mínimo estar 

dizendo ‘no meu tempo a reportagem se fazia assim’. 

 

  O autor afirma que a relação entre professores e alunos já não é mais a mesma e 

dentro da academia, a tecnologia tem sido trabalhada de maneira vagarosa. O Ministério da 

Educação estima a existência de mais de 300 cursos de Jornalismo em universidades e em 

outras instituições de ensino superior em todo país4.  

        Os desafios encontrados no ambiente de trabalho, alterado pelas novas técnicas e a 

individualidade fortalecida não significam que o trabalho em equipe deve ser dispensado. Em 

pesquisa realizada sobre o exercício prático dos jornalistas, Roseli Figaro (2013, p.98), 

                                                           
4 Disponível em: < http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/documento_final_cursos_jornalismo.pdf> Acesso em: 

10 set. 2014 

 

http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/documento_final_cursos_jornalismo.pdf
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destaca a fala de uma jornalista entrevistada: “Quanto mais cabeças pensando, melhor, às 

vezes você tá pensando numa matéria, se você conversar com um colega vem uma ideia 

nova”. 

        Entender os benefícios da mudança e os caminhos para chegar a novos hábitos passa 

a ser dever do profissional de mídia moderno, inserido no mercado.  

 

2.  Tecnologia e Produção das Notícias 

 Editar, redigir, filmar e gravar são essas as principais funções que um jornalista precisa 

dominar para atuar no ramo seja ele eletrônico ou impresso. Não há como o profissional de 

mídia ter um posto segmentado; ele precisa ser exitoso trabalhando em multifunções para 

garantir o emprego. Para Pollyana Ferrari (2007) o jornalista vive um processo de integração 

das mídias, que possibilita a incorporação de recursos antes exclusivos do rádio e da televisão. 

As informações produzidas em ambientes analógicos precisam ser pensadas e aproveitadas 

também nos ambientes digitais.  

 A velocidade e os problemas advindos com o tempo trazem diferentes significados na 

construção da notícia. “No passado, produzíamos a informação em um ciclo. As novas 

possibilidades alteram a ideia do deadline, por exemplo, que deixa de existir: não há um limite 

de tempo determinado pela mídia, tudo funciona em tempo real” (PAVLÍK, 2000, p.141). 

 A demanda aumentou e há necessidade de produção de material para ser aproveitado 

em outras mídias. O repórter do impresso que sai para realizar uma matéria além do texto e da 

fotografia precisa também produzir um vídeo e talvez um podcast para ser aproveitado no 

meio digital. E nem sempre é possível alimentar, com qualidade e rigor, vários veículos num 

curto intervalo de tempo. 

 Devido às limitações financeiras, de tempo, espaço não é possível estar em todos os 

lugares, fotografar e colher as informações do que acontece. Assim o jornalista tem a 

possibilidade de experimentar a interatividade e também a colaboração do público. O 

jornalismo colaborativo, ou cidadão, aquele em que o receptor vira produtor de conteúdo tem 

se difundido no mundo virtual e motivado o receptor a colaborar. Portais de notícias como 

Terra, G1, UOL já oferecem espaços para contribuições. Enviando fotos, vídeos e escrevendo 

breves textos o receptor apresenta a informação que gostaria ver noticiada. Ícones atrativos 

como “Vc repórter”, “Vc no G1”, “Uol Mais” permitem esta participação direta do não 

profissional de jornalismo na construção da notícia.  

 A divulgação dos fatos acontece com aprovação ou não dos veículos. Por mais que a 
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mídia aborde com outros ganchos, tentando esconder determinado ângulo, por interesse 

particular ou público, os cidadãos noticiam por meio das redes sociais, por exemplo. 

Catástrofes naturais, guerras, ou acontecimentos simples do cotidiano são colocados na rede 

com muita facilidade. Há que se pensar em situações, como na cobertura da Guerra do Golfo, 

na década de 90, em que o mundo viu apenas o que a Casa Branca permitiu, enganando os 

telespectadores ao colocar os EUA como vítimas e não opressores. A população expressa, com 

mais frequência, o que deseja e não há controle capaz de garantir o bloqueio ou filtragem 

dessas informações. 

 Neste processo de troca, há os apocalípticos que acreditam ser o fim do jornalismo e o 

início de um novo tempo e os mais otimistas, afirmando que o processo de colaboração por 

parte do usuário acaba gerando mais trabalho e demanda ao jornalista. Este precisará se 

dedicar à checagem, à apuração e confirmação do material recebido.  

 Hoje a notícia pode alcançar grande número de pessoas por muitas possibilidades. 

Porém, necessita-se de um mediador, de uma pessoa que represente a verdade, a credibilidade, 

em quem se possa confiar; daí a capacitação dos indivíduos ser fundamental para esta tarefa. 

“... este cidadão ativo não é um jornalista, e sim (potencialmente) uma fonte, e que o papel do 

jornalista como mediador precisa ser preservado em nome do referencial de credibilidade da 

informação disponibilizada ao público.” (MORETZSOHN, 2007, p.288). 

 O receptor tem em mãos um novo conceito, o de muitas informações ao mesmo tempo 

e também o desafio de saber qual escolhê-las e como entendê-las. Por isso a tarefa do 

jornalista tende a crescer neste aspecto como um tradutor da realidade.  

Com o passar do tempo verificou-se que finalmente mudara a relação no acesso à 

informação: passaríamos da informação restrita ao conceito de ‘sobrecarga’ de 

informações. Por estas razões, os hábitos sociais de alguns começaram a mudar. A 

Era da Informação chegara. (SQUIRRA, 2008b, p.48). 

 

 Este tempo de transformações requer testes e experimentos, pois apesar do indivíduo 

viver num período de forte apelo digital, ainda não é unânime a possibilidade de acesso a 

todas as regiões do país. Ainda se convive com pessoas sem conexão à rede e às novas 

plataformas tecnológicas.    Portanto, mesmo com os avanços, os veículos de comunicação 

ainda passam por um processo de produzir o novo, em multiplataformas, mas também 

alimentar o público que ainda não está habituado com a modernidade.  

 Partindo da ideia de que sociedade da informação não atingiu a todos e ainda convive 

com resquícios do passado. As empresas produzirão conteúdos, permitindo comercializar 

experiências comunicativas que poderão conduzir a dois tipos de públicos: os integrados às 

redes e os que se manterão presos a seu território de origem – o dos meios e tecnologias 
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obsoletos. (VILCHES, 2003, p. 13). 

 Experiências novas e tradicionais tendem a conviver, neste período de transição, 

munidas de erros e acertos, em busca de um modelo de sucesso. O que não podem ser 

excluídas ou justificadas pelos fatores tempo e tecnologia, são as maneiras de buscar a 

verdade e transmiti-la ao público. A informação e a notícia continuam sendo os principais 

protagonistas dos veículos, independentemente dos meios de propagação. 

Deveria ser evidente: o jornalista é aquele profissional autorizado a estar onde o 

público não pode estar, e por isso tem direito ao acesso a fontes através das quais 

pode apurar as informações necessárias à sociedade. Este é nada menos que o 

status conferido pelo velho conceito de “quarto poder”, que, apesar de 

problemático – pois mascara a defesa de interesses particularistas em nome do 

interesse geral –, é o que garante ao jornalista o reconhecimento social de seu papel 

de mediador. (MORETZSOHN, 2006, p.69) 

 

 Os processos de modernização sempre fizeram parte das redações desde as 

substituições dos telégrafos, rádio escuta, telefone, fax, máquina de escrever e os 

computadores. O que é percebido hoje são as trocas mais rápidas, devendo ser aceitas e 

operadas em intervalos menores de tempo. As gerações acostumadas com a tecnologia, os 

nativos digitais, encaram e enfrentam sem problemas este desafio. Já os que aprenderam em 

tempos do mundo analógico, sentem o peso do tempo em seu ofício. As redações são 

povoadas com encontros de gerações e com a particularidade de cada um em buscar a 

informação. 

 Roseli Fígaro (2013, p.52), professora da Universidade de São Paulo, integrante do 

Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho da Escola de Comunicação e Artes organizou 

uma pesquisa sobre o perfil do jornalista e os discursos sobre o jornalismo na cidade de São 

Paulo no período de 2009 a 2012, entre os diferentes entrevistados com perfis alternados. Ela 

destaca o relato de um profissional de 62 anos que é reproduzido aqui: 

[...] a minha geração é uma geração do mundo analógico, mesmo usando o 

computador continua sendo para mim uma máquina de escrever mais ágil [...] o 

mundo mudou principalmente de 3,2 anos pra cá, com a mudança na legislação o 

mercado ficou infestado aí de jornalistas entre aspas, que aceitam trabalhar por 

qualquer pagamento, não digo nem salário, porque nem salário a maior parte 

recebe, vê no jornalismo a possibilidade de aparecer, esquecer o princípio 

fundamental de que a gente não tem que aparecer, a gente tem que fazer a 

informação, a notícia aparecer, e está essa loucura. 

 

 A pesquisadora acrescenta que o profissional ouvido encontra-se fora do mercado de 

trabalho, porém analisa de forma crítica as novas regras que regem a atualidade. Ele ainda 

explica, em sua afirmação, que devido ao tempo curto e à rapidez da divulgação os jornalistas 
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acabam publicando para depois justificar. Em sua opinião, os fundamentos de apuração 

precisam continuar sendo empregados e exigidos, independentemente das transformações 

impostas nas redações. 

  A checagem, a apuração são os pilares que sempre sustentaram o bom jornalismo. Ao 

receber uma pauta, cabe ao profissional iniciar a pesquisa, buscar dados e documentos, fazer 

um balanço do que já foi publicado sobre o assunto, selecionar os entrevistados, realizar 

entrevistas. O confronto das informações até chegar a uma versão mais real do fato ainda é 

obrigatório na prática jornalística. Para Pereira Junior (2006, p.70) o repórter precisa procurar 

certezas em situações de incertezas e não levar dúvidas ao leitor, não se deixando desvirtuar 

por falhas e vícios da rotina produtiva. “No jornalismo, construir sentido é reduzir incertezas. 

Porque a realidade não pode ser contada aos outros por inteiro, noticiar é selecionar fatos para 

organizar um sentido.” 

 Com a internet e a quantidade de opções que a rede traz ao jornalista, a prática da 

apuração fica ameaçada. Os repórteres permanecem com frequência na redação; a rua, a 

observação, o contato físico com o entrevistado estão mais distantes, já que o fator tempo 

torna-se inimigo dos comunicadores.  

 Ciro Marcondes Filho (2009, p.165) critica o processo de trabalho advindo das 

tecnologias, obrigando o homem a tornar-se uma máquina que gera conteúdos na velocidade 

do próprio sistema. O autor acredita que a mão de obra jornalística é composta por 

profissionais adaptáveis a qualquer tipo de ordens, principalmente as que sobrepõem à 

eficiência da qualidade. Ele ainda acrescenta que uma característica comum nos veículos 

atuais é a extinção do nome do autor da matéria, mutilando o conteúdo e retirando o pouco 

que restava de pessoal na produção do texto. “É uma espécie de máquina trituradora de todas 

as idiossincrasias, tornando os textos uma massa pastosa mais ou menos igual, tenham eles 

sido escritos por quem quer que seja”. 

 A questão que envolve os conteúdos soltos na rede diz respeito à ética e à moral do 

veículo e do profissional, destacando os riscos de se perder o compromisso e a 

responsabilidade para com o produto divulgado. Em tempos de redes sociais, a fragilidade de 

informações é um conceito que não pode ser deixado de lado em virtude da produção 

contínua, como opina o autor. 

 Para alguns, moral e ética são sinônimos. Contudo, a ética como ramo da filosofia vai 

além da moral, pois procura os princípios fundamentais do comportamento humano, 

possuindo, portanto, um, caráter universal. A ética reflete sobre os valores morais, e questiona 

se o que a sociedade considera bom ou mau, é realmente bom ou mau, se as normas e regras 
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de condutas moral realmente fazem bem a todos, e devem ser obedecidas, ou se existem 

apenas porque convêm a alguns.  

 No mundo jornalístico, cada comportamento moral (ciência descritiva de caráter 

restrito e prático) deve ser preservado sem violar culturas. Mas, de forma mais ampla, o 

jornalismo deve ser ético, ou seja, exigir um raciocínio crítico sobre o ato moral, fazendo com 

que determinados grupos reflitam sobre seus costumes, tradição, cultura, na tentativa de 

estimular o pensamento da atitude e o comportamento moral.  

 

3.  Jornalismo e múltiplas telas 

         A televisão, quando criada, tinha apenas o objetivo de ser olhada por meio de uma tela 

colorida ou não. Era chegada a hora do momento de imersão e fascínio para as pessoas que se 

reuniam em volta da tela luminosa para se divertir, para se informar ou entrar num outro 

mundo. Quem não tinha condições financeiras para adquirir o aparelho eletrônico, 

frequentava a casa do vizinho ou parente mais próximo para não perder as novidades que o 

novo meio de comunicação trazia.  No passar dos anos, com a evolução tecnológica e a 

entrada de novos suportes e ferramentas o conceito mudou: não se fica mais parado em frente 

à tela passivamente.  Com a interatividade e as opções digitais que os meios oferecem, há uma 

mudança de comportamento por parte do telespectador.  

   O brasileiro não possui apenas um modelo de tela para assistir conteúdos audiovisuais. 

Com a expansão do broadcasting, ele pode ter acesso a diferentes conteúdos pelo celular, por 

tablets e computadores em distintos horários e locais. A primeira tela conhecida como o 

aparelho de televisor convencional hoje abre espaço para as multi-telas disponíveis no 

mercado. 

 Os produtos como celulares, rádios, GPS, relógios já vêm acoplados com um display, 

(traduzindo para o português, a palavra significa mostrador). São as telas que apresentam as 

informações de maneira visual ou tática.    

Existe uma infinidade de displays eletrônicos digitais, os mais conhecidos são 

aqueles de LCD, OLED, plasma e vislumbra-se que no futuro existam displays a 

laser, de nanotubo de carbono e de nanocristal que cria telas flexíveis e vibrantes. A 

variedade de tecnologia de telas faz com que a competição entre as empresas seja 

extremamente acirrada, fazendo com que elas tenham de investir cada vez mais em 

tecnologia refinadíssima para a produção de telas com alta definição de imagem, 

passando de high definition (alta definição) para ultra high definition. 

(TELLAROLI; SQUIRRA, 2012, p.388) 

 

  O acesso à internet e a aquisição de aparelhos possibilitam o uso frequente dos 

dispositivos portáteis. Enquanto o indivíduo assiste ao jornal pela televisão, pode ter acesso a 
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outras informações da reportagem, no mesmo instante, por meio de outra tela. “A segunda tela 

pode ser qualquer dispositivo que permita o acesso à internet como smartphones, tablets, 

notebooks, entre outros, usados de forma simultânea à programação da TV”. (FINGER; DE 

SOUZA, 2012, p.384).  

  O receptor tem sido convidado a participar das produções, como agente criador e 

divulgador. A relação com o usuário é a aposta deste novo tempo; é preciso incentivá-lo a 

fazer “algo a mais” após obter o conteúdo. A cada leitura um novo comentário, um acréscimo, 

um compartilhamento, ou seja, a obra em constante construção, inacabada. Conceito que 

Umberto Eco (1976, p. 40) já trazia: a obra aberta e que se torna presente hoje.  

Neste sentido o autor produz uma forma acabada em si, desejando que a forma em 

questão seja compreendida e fruída tal como a produziu; todavia, no ato de reação 

à teia dos estímulos e de compreensão de suas relações, cada fruidor traz uma 

situação existencial concreta, uma sensibilidade particularmente condicionada, uma 

determinada cultura, gostos, tendências, preconceitos pessoais, de modo que a 

compreensão da forma originária se verifica segundo uma perspectiva individual. 
 

 Para Vilches (2003, p.177) o consumidor está amadurecendo e selecionando melhor o 

que deseja consumir e não aceitando o que tem disponível.  A tecnologia proporciona uma 

transição do fastfood, estágio infantil do telespectador, para o menu à la carte, um estágio 

mais maduro. Cannito  (2010, p.107) explica que a principal diferença dos usuários modernos 

aos telespectadores comuns é o gosto pela programação escolhida.  

 Eles esperam ter, por meio de guias simples que permitam trocar rapidamente de 

canal, vídeos e podcasts sob demanda, interatividade, personalização e a 

possibilidade de pausar, recomeçar, pular para frente ou para trás durante os 

programas (como fazem com seus tocadores de mp3). 

 

 A inserção dos novos suportes cria uma linguagem diferenciada com textos e vídeos 

específicos para a demanda atual. Vídeos mais velozes, funcionalidades à disposição do 

usuário são características presentes nos produtos destinados à portabilidade. “Na recepção do 

conteúdo do jornalismo audiovisual pelo celular devem ser analisados os fluxos das 

informações, os enquadramentos das imagens, a narrativa do texto, e os prejuízos que sofrem 

quando veiculados em telas menores e em situações adversas de atenção”. (FINGER, 2011, 

p.130). 

 No jornalismo, é possível acompanhar os principais fatos do dia no ônibus, na sala de 

espera do médico, sem que o aparelho de televisão esteja sintonizado em determinado canal. 

Com o toque na tela individual, escolhe-se onde e como se informar. As redes sociais podem 

ser locais onde as notícias nascem; os fatos lá depositados são apurados e transformados em 

matérias. O telespectador poderá discordar no mesmo instante em que assistir pela televisão 
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aberta o que é transmitido e expressar, por meio da segunda tela, sua opinião em questão de 

segundos.  

 Pesquisa encomendada pelo Google Brasil5, feita pela Ipsos, mostra que o Brasil 

possuía em agosto de 2014, 40 milhões de usuários multitelas, o que comprova um consumo 

maior por vídeos on line e mudança nos modelos de ofertas de consumo midiático. Outros 

dados de 2014, divulgados pela Secretaria de Comunicação Social (Secom), a “Pesquisa 

Brasileira de Mídia”6, mostra que a televisão ainda é predominante nos lares do país. Dos 

entrevistados, 97% dos entrevistados afirmaram ver TV . Percebe-se as multitelas não como 

uma concorrente da primeira, pelo contrário, valorizada e entendida como uma maneira de 

ampliação de conteúdos e negócios.  Cria-se uma somatização de espectadores e não uma 

diminuição.  

Neste processo de integração das mídias, surgem opções de conteúdos, os chamados 

aplicativos para serem baixados por usuários em seu aparelho pessoal.  A troca de 

informações entre os usuários e a interação com o produto alimentam e contribuem para o 

assunto continuar em evidência. A criação de um programa, com a escolha de entrevistados e 

temas não se limita à exibição em televisão; passa a ser pensado para as outras plataformas, 

num processo de apêndice e participação de quem recebe, o que teóricos denominam de 

transmídia.  O termo foi adotado pela primeira vez no livro “A Cultura da Convergência”, de 

Henry Jenkins, lançado no Brasil em 2008. O autor aborda um conceito de expansão da mídia 

e conteúdo em que as histórias se complementam e não só se repetem de um local para o 

outro.  

Uma história transmidiática se desenrola através de múltiplos suportes midiáticos, 

com cada novo texto contribuindo de maneira distinta e valiosa para o todo. Na 

forma ideal de narrativa transmidiática, cada meio faz o que faz de melhor – a fim 

de que uma história possa ser introduzida num filme, ser expandida pela televisão, 

romances e quadrinhos; seu universo possa ser explorado em games ou 

experimentado como atração de um parque de diversões. (JENKINS, 2008, p. 135). 

 

Porém a definição limita-se a construções de narrativas ficcionais e não propriamente 

de notícias. No caso do jornalismo, ainda há contrariedades em sua aplicabilidade. Há autores 

para os quais a teoria está focada mais para o campo do marketing, como é o caso de Pernisa 

Junior (2010); já outros, como Scolari (2011), defendem a possibilidade de um jornalismo 

                                                           
5 Disponível em: <http://idgnow.com.br/internet/2014/08/19/brasil-tem-40-milhoes-de-consumidores-multitelas-

afirma-google/> Acesso em: 10 set. 2014 

6 Disponível em: < http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-qualitativas-de-

contratos-atuais/relatorio-final-pesquisa-brasileira-de-midia-2014.pdf/view> Acesso em: 10 set.2014 

http://idgnow.com.br/internet/2014/08/19/brasil-tem-40-milhoes-de-consumidores-multitelas-afirma-google/
http://idgnow.com.br/internet/2014/08/19/brasil-tem-40-milhoes-de-consumidores-multitelas-afirma-google/
http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-qualitativas-de-contratos-atuais/relatorio-final-pesquisa-brasileira-de-midia-2014.pdf/view
http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-qualitativas-de-contratos-atuais/relatorio-final-pesquisa-brasileira-de-midia-2014.pdf/view
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transmidiático com a participação dos receptores na construção dos fatos e a distribuição em 

múltiplas plataformas.  

 Ao contrário das narrativas, no jornalismo não se aplica a manipulação dos casos como 

no mundo ficcional. O leitor precisa estar informado e se sentir à vontade para consultar a 

informação da maneira que melhor se adequar a sua rotina.  

 Não é o objetivo deste trabalho se aprofundar nas possibilidades do jornalismo 

transmídia, mas sim, deixar claro que se trata de uma possibilidade existente, ainda em testes, 

podendo tornar forte no cenário moderno.  

 

4.  Prossumidores em ação 

 O termo prossumidor foi anunciado pela primeira vez por Alvin Toffler em 1980 no 

livro “A terceira onda”. A definição está mais aplicada ao mercado, porém pode ser encaixada 

também nos estudos da comunicação. Ao contrário do ocorrido na revolução industrial em 

que as fábricas desenvolviam os produtos para os consumidores, o autor explica que 

aconteceria o sentido inverso no futuro, dos consumidores para os fabricantes.   

 No livro, Toffler divide a história em três ondas de transformações: a agrícola, a 

industrial e a tecnológica.  Grande parte do que se vive no século XXI foi previsto pelo autor 

nesta obra: muitas informações acessíveis, uso de computadores pessoais e a participação 

mais ativa dos consumidores. 

 Os veículos de comunicação, com o auxílio da internet, perceberam que valorizar o 

receptor poderia ser uma estratégia vantajosa para atrair audiência e fidelizar o usuário, 

alterando a forma de distribuição e produção de conteúdo. 

 As mídias são assim, de fato, desterritorializadas, sem que isso signifique uma 

perda ou dissolução da dimensão local na produção de conteúdos. Elas não estão 

mais ligadas apenas a uma zona geográfica, mas a uma comunidade de 

proximidade local ou semântica, a redes sociais ouvintes, de espectadores, de 

leitores ou de produtores, que podem estar dispersos e situados em qualquer lugar 

do mundo (LEMOS; LÉVY, 2010, p.73). 

 

 Clay Shirky (2011, p. 25) explica que os usuários não utilizarão mais a mídia para um 

simples consumo e propõe uma abordagem diferenciada em que a produção e o 

compartilhamento transformarão esses modelos antigos.  O autor chama atenção por 

apresentar o conceito de um engajamento na web que gere oportunidades para o usuário, a 

Cultura da Participação aproveita dos hábitos das pessoas para alterar e revolucionar os 

meios. Motivados a participar podem romper com os velhos padrões por meio da criatividade 

e trazer mais democracia com o uso das ferramentas digitais. “Mas a mídia é na verdade como 
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um triatlo, com três enfoques diferentes: as pessoas gostam de consumir, mas também gostam 

de produzir e compartilhar. Sempre gostamos dessas três atividades, mas até pouco tempo a 

mídia tradicional premiava apenas uma delas”.  

 Shirky ainda explica que a participação é algo inerente e natural, faz parte de um 

pacote de novos padrões.  Mesmo sendo nova, antes feito apenas por profissionais 

capacitados, e o indivíduo nunca ter praticado, poderá sim dar um retorno positivo. As atuais 

ferramentas no setor da informática, os softwares de fácil manuseio, acabam permitindo um 

domínio maior das técnicas operacionais.  

 O fenômeno do YouTube comprova essa teoria. Lançado em junho de 2005 se tornou 

um canal de web programado e editado pelos usuários no envio de vídeos, de qualquer 

localidade, a partir de seus próprios aparelhos conectados a internet, visto por bilhões de 

pessoas.  O artesão esquecido em determinada região pode virar um fenômeno ao divulgar sua 

técnica na rede, o mesmo acontece com cantores, cozinheiros, professores, entre outros. O 

cidadão comum antes esquecido e dominado pela televisão e outros veículos, agora tem a 

chance de se abrir ao mundo.  

 O modelo de negócio do YouTube se construiu por meio da circulação gratuita,  então 

como levantar fundos e ganhar dinheiro com a novidade? Por meio de parcerias com 

empresas renomadas no setor do audiovisual, música e também com a publicidade inserida 

nos vídeos, os anunciantes e empresários conseguiram tirar proveito da plataforma. Na web a 

medição de audiência por parte do usuário ainda apresenta pontos a serem melhor 

desenvolvidos, já que métodos de audiência da televisão foram adotados também na rede, 

desconsiderando aspectos relevantes como perfil do público, participação e tempo de 

permanência. Entre as literaturas estudadas há uma crítica quanto às metodologias hoje 

empregadas para conseguir chegar a um consenso.  

 Nem sempre a participação do usuário é vista de forma positiva e desbravadora.  

Burgess e Green (2009, p.42) relembram que apesar de trazer sinais de novos tempos e 

incentivar a participação coletiva o site foi criticado sobre as questões de moralidade, ofensas 

e enaltecimentos de atos de violência. O uso desenfreado, principalmente pelos jovens causou 

relatos de “ciberintimidação” – quando as tecnologias são usadas para intimidar pessoas. Em 

diferentes países o acesso ao YouTube foi bloqueado e restrito devido o mau uso.  
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Debates a cerca do bom e do mau uso do YouTube se resumem a ideias sobre ética. 

Mas a ética da participação no YouTube não pode ser reduzida a julgamentos sobre 

quais padrões morais predeterminados estão sendo postos em prática. De maneira 

mais pragmática, a ética pode ser definida como a liberdade e a capacidade de atuar 

de modo reflexivo  - ou seja, considerar as implicações éticas da prática pessoal e 

da formulação de ações baseando-se nessa percepção ética, em um determinado 

contexto.No contexto do YouTube, as normas éticas podem ser compreendidas 

como as regras para a prática que estão sendo continuamente cocriadas, contestadas 

e negociadas na rede social do YouTube. 

 

 A inteligência coletiva é definida como a finalidade última do ciberespaço, pois nesse 

meio é possível a derrubada de antigos paradigmas de relacionamentos, conhecimentos, e o 

nascimento de novas formas de agrupamentos humanos e organizações, novas formas de 

divulgação dos saberes, nunca imaginado nas ciências tradicionais, e sem precisar a dimensão 

de onde o homem chegará.   Comportamentos pré-moldados de antes inseridos num mundo 

vertical sem muitas mutações foram extintos na irreversível evolução tecnológica na qual o 

mundo está vivendo. 

 Squirra (2012a, p.55) trata o tema da seguinte maneira: 

 Reconhece-se que alterar esse cenário não é deslocar-se por caminhos isentos de 

dificuldades, armadilhas, espinhos ou pedras. Mas a lógica da evolução indica que 

não existe saída: a velocidade e a profusão da informação da pós-modernidade 

evidenciam que a transversalidade colaborativa é mais altaneira que os formatos 

até então praticados.  

 

 A adaptação ao conceito moderno de produção e consumo requer perplexidade, 

aceitação, desconfiança e cuidado. Sentimentos comuns a tudo que é novo e ainda está em 

aberto e sendo dialogado. Na sociedade digital a criatividade pode ser trabalhada de forma em 

que todos possam usufruir deste benefício ilimitado.  

  

5.  A nova cotidianidade do jornalista 

A tecnologia digital, somada à internet muda o jeito de o homem encarar o mundo, de 

exercer hábitos e de viver o seu cotidiano; questionam-se as principais transformações no ato 

de se praticar o jornalismo num Brasil contemporâneo em que a exigência do diploma oscila, 

pressupondo-se que qualquer cidadão pode colaborar com a construção da notícia no mundo 

on-line. 

No Brasil, a dificuldade em oferecer uma boa formação ao profissional jornalista é 

uma realidade encarada há tempos. Quando não havia faculdades específicas para o 

desenvolvimento de jornalistas, o ofício era executado por engenheiros, médicos e advogados, 

os quais nas horas livres, se dedicavam aos veículos de comunicação. A partir da década de 
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1940, o curso de jornalismo começa a ser oferecido no ensino superior brasileiro. A Faculdade 

Cásper Líbero, em São Paulo, foi a primeira a implantar esse curso, em 1947. 

Independentemente da formação específica de quem atua na imprensa, da exigência ou 

não do diploma, o jornalismo sempre fez parte da vida cotidiana dos indivíduos. A jornalista 

Sylvia Moretzsohn (2007, p.28) lembra a clássica frase do filósofo Hegel “o jornal é a oração 

matinal do homem moderno”, o que ilustra de fato a necessidade do mesmo estar ciente dos 

acontecimentos do mundo do qual faz parte.  

Por mais que pareça irrelevante, é necessário informar-se do que ocorre ao redor para 

que se possa viver da maneira mais simples possível.   Como saber se o tempo estará 

satisfatório ou não para plantar ou viajar? De que maneira informar-se do quanto vale uma 

atividade de trabalho no mercado? Ou quais são os direitos civis numa sociedade? São 

informações básicas que caracterizam a necessidade do jornalista no dia a dia das pessoas.  

  Agnes Heller (2000, p. 20), explica que "a vida cotidiana não está ‘fora’ da história, 

mas no ‘centro` do acontecer histórico: é a verdadeira ‘essência` da substância social". 

Portanto, o jornalismo como função de relatar e reportar os principais fatos que acontecem, de 

maneira imediata na história, torna-se fundamental na estrutura cotidiana da sociedade. 

 O jornalismo precisa existir para colaborar com a democracia, registrar os fatos, 

buscando alterações na realidade em benefício da coletividade. A mídia possui poder e tem 

como respaldo a vigilância da sociedade dentro dos princípios éticos que a norteiam. 

Com o passar do tempo, a composição social foi alterada pelas formas de governo as 

quais os países foram submetidos e pelas condições econômicas estabelecidas. Assim, em 

pleno século XXI, não há como pensar em cotidiano e comunicação sem associarmos às 

tecnologias que imperam neste tempo. 

Ciro Marcondes Filho (2009, p.176) critica o comportamento dos jornalistas nos dias 

atuais.  Para ele, na era tecnológica, o jornalismo funciona como um processo automático. 

Tornou-se característica moderna ter à disposição do público muitas informações vindas da 

mídia. É comum os indivíduos se depararem com uma variedade de conteúdos a todo instante, 

mesmo que não entendam nada do que leiam ou escutem. E, na outra ponta do processo 

comunicativo, os jornalistas produzem em grande escala, dentro de um ritual contínuo. 

Pela sua própria disposição no tempo, pela sua divisão em seções, em editorias, 

pela sua repetição diária dos mesmos padrões gráficos, visuais e técnicos, o 

jornalismo escrito, de rádio, e de televisão funciona na cotidianidade como rito. Ele 

é o ritual diário, do qual participamos para exatamente nos sentirmos membros da 

sociedade. 
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Na opinião de Alzira de Abreu (2002, p.35) a informação cotidiana que os jornalistas 

apresentam, neste tempo contemporâneo, está se tornando cada vez mais igual.  

Se as inovações técnicas e a concorrência têm um lado positivo, na medida em que 

tornam o poder mais transparente, elas também impõem uma uniformização ou 

uma homogeneidade a essa mercadoria que é a notícia. Observando-se os jornais 

diários e os telejornais, vê-se que as manchetes e as notícias do dia são 

praticamente iguais em todos os veículos.  

Grande parte das mudanças no modo como as informações são transmitidas ocorreu 

por consequência da ordem econômica que vigora no mundo, o capitalismo. O crescimento do 

sistema capitalista está por trás deste movimento. Para Rudiger (2013) a crença de que a 

tecnologia maquinística seria o principal elemento na construção de uma nova cultura ou de 

uma nova etapa na história serviu para comprovar o fortalecimento deste sistema econômico 

mundial que também faz parte da comunicação. 

Por meio da revolução industrial, e aumento da capacidade das linhas de produção, o 

homem passou a conhecer novos equipamentos que proporcionaram lucratividade a produção 

e a sua vida. O que afetou os empreendimentos como um todo, não escapando os veículos de 

comunicação.    Impulsionadas pelo ganho, por rendimentos a baixo custo e em maior 

quantidade, as empresas de comunicação se renderam à produção industrial, transformando a 

notícia em um produto, mercadoria que é tratada para ser consumida. 

Devido a esses procedimentos adequados à mercantilização da notícia, Marcondes 

Filho (2009) destaca que a mesma passa a ser transmitida de forma fragmentada, não como 

realmente ela ocorre e sim parcialmente. A ideia de um jornalismo objetivo, livre de 

amarrações publicitárias, passa ser uma ilusão na opinião do autor.  

Trabalhando em veículos impressos (jornal e revista), na televisão ou no rádio nas 

décadas de 80 e início dos anos 90, o jornalista dispunha de uma máquina de escrever, 

telefone e gravador como utensílios básicos para uma boa cobertura e checagem dos fatos. Já, 

atualmente, estes equipamentos foram substituídos por computadores, aparelhos com 

dispositivos móveis como (celulares e tablets) que conseguem captar a informação, gravar 

som e imagem, escrever e transmitir, ao mesmo tempo, sem a necessidade de vários suportes . 

Trata-se da era digital, um período em que a modernidade está presente nas redações e os 

profissionais passam a viver com as inovações que são atualizadas a todo instante. 
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As empresas requerem um profissional com habilidades em multiplataformas, com 

destreza no uso da língua e das linguagens para produzir enunciados de acordo com 

os requisitos das diferentes plataformas e dos objetivos de consumo. Exigem que 

tenham habilidades no uso dos artefatos de navegação na Internet e atuação nas 

redes sociais; e maturidade intelectual para coletar, selecionar e organizar as 

informações disponíveis em abundância cada vez maior. (FIGARO, 2013, p.14). 

O perfil do bom jornalista, para trabalhar numa redação, está baseado nos modelos 

capitalistas do mercado, com um nível de exigência alto e com aptidões para atuar em várias 

mídias ao mesmo tempo. Para Sylvia Moretzsohn (2007, p.239) esta realidade representa 

perigo na cobertura das notícias já que compromete a qualidade do exercício do jornalista em 

realizar uma boa apuração, com tempo escasso. “A velocidade acaba se transformando num 

fetiche: a valorização da urgência na transmissão de informações cria um fluxo contínuo que 

tem como efeito principal ‘alimentar o sistema’, de modo que se consome, sobretudo 

velocidade, e não notícias”. 

Segundo De Abreu (2002, p.56), no Brasil, a internet foi implantada em 1995, sendo o 

Jornal do Brasil o primeiro a oferecer conteúdo no meio digital. “A privatização das 

telecomunicações no Brasil facilitou a produção e a distribuição da notícia em rede, e as 

próprias empresas de telefonia passaram a operar no setor através de parcerias”.  

De lá para cá percebe-se um movimento crescente do digital na mídia brasileira e o 

surgimento de novos modelos de negócios e organização entre as empresas e os profissionais.  

 

6.  As redes sociais como novos parceiros do jornalista 

 Com a presença constante das redes sociais na rotina das redações, a procura por 

fontes e também a checagem dos fatos acontecem por intermédio delas. O Facebook, o 

Twitter  e o WhatsApp tornaram-se aliados no processo da construção da notícia. Por mais que 

existam riscos que envolvam a ética e a credibilidade, a adesão passa a ser constante, como se 

fosse parte integrante de todo o processo.  

 A antiga agenda com os contatos de mais diversos tipos e locais, agora foi substituída 

pelos perfis disponíveis nas redes. As amizades podem levar o indivíduo a encontrar 

determinada fonte por mais distante que ela possa estar e num intervalo de tempo bem menor. 

Na busca de personagens e especialistas, os jornalistas agem de forma colaborativa, na busca 

das fontes de informação.  

 A rede favorece a busca de pautas, possibilitando saber quais os assuntos mais 

comentados, a repercussão de possíveis temas e o que deseja o público encontrar nos 

materiais jornalísticos. Torna-se uma consulta essencial antes, durante e depois de planejar 
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conteúdos de um veículo, numa espécie de termômetro para medir o que agrada ou não o 

receptor.  

 Segundo um estudo7 internacional sobre jornalismo digital feito em 15 países com 

cerca de 478 jornalistas, mostrou que 40% dos profissionais usam o Twitter para encontrar 

fontes. 

Uma mídia social pode ser descrita como qualquer tecnologia que permita a uma 

pessoa, a um grupo, ou a uma organização, compartilhar conteúdos, opiniões, 

experiências, ideias e até mesmo uma mídia própria. Os blogs, as páginas 

individuais em sites de relacionamentos como Facebook e o Orkut, os canais no 

YouTube e uma conta no Twitter são exemplos de mídias sociais (RIBEIRO, 2013, 

p.102). 

 Na mídia nacional, o Orkut vira um fenômeno, em 2005, com a oferta à aproximação 

das pessoas e a fácil comunicação.  Uma rede social do Google que permitia aos usuários criar 

seus perfis apenas por meio de um convite, depois de se tornar popular, autorizou a entrada 

sem a obrigatoriedade de ser convidado por outra pessoa. Os usuários tinham uma lista de 

amigos com os quais poderiam trocar mensagens, ver fotos, expressar gostos por meio das 

comunidades. A partir de 2011, com o surgimento de outras opções de redes sociais, ocorreu 

uma queda de participações, o que trouxe sua extinção em 2014. 

  Em 2004, nasceu o Facebook com objetivo de criar uma comunicação fechada entre 

universitários americanos, estudantes de Harvard. A adesão foi grande e, aos poucos estendeu-

se ao mundo todo. Em 2006, foi aberto às pessoas que desejassem se integrar à rede. O 

indivíduo, para fazer parte, necessita criar um perfil e as pessoas podem compartilhar 

mensagens com seus amigos, em público ou em particular. Os usuários participam de 

conversas em tempo real com jornalistas, comentaristas trocando informações sobre os fatos.   

 Já o Twitter possui características diferentes das demais opções de redes sociais, com 

uma comunicação limitada a 140 caracteres, trazendo uma proposta de escrita curta, baseada 

nas mensagens SMS trocadas pelo celular. Criado em 2006, o usuário não possui amigos e 

sim seguidores, permitindo atualizações dos fatos e envio de mensagens em tempo real. Em 

2012 foi apontado como a rede social que mais ajuda jornalistas nas coberturas 

(RODRIGUES, 2012). Ao todo 305 brasileiros, profissionais de rádio, TV, revista, jornal e 

internet responderam a pesquisa feita pela empresa PR Newswire. O uso do twitter para 

buscar fontes foi praticado por quase 80% dos entrevistados. Os dados também mostraram 

que 31,8% dos jornalistas brasileiros participam de 3 redes sociais distintas. 
                                                           
7 Disponível em : <https://knightcenter.utexas.edu/pt-br/blog/redes-sociais-sao-cada-vez-mais-usadas-por-

jornalistas-na-busca-de-fontes-e-informacoes-diz-est> Acesso em: 10 set. 2014 

https://knightcenter.utexas.edu/pt-br/blog/redes-sociais-sao-cada-vez-mais-usadas-por-jornalistas-na-busca-de-fontes-e-informacoes-diz-est
https://knightcenter.utexas.edu/pt-br/blog/redes-sociais-sao-cada-vez-mais-usadas-por-jornalistas-na-busca-de-fontes-e-informacoes-diz-est
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 O whatsApp foi criado em 2009, por uma empresa fixada na Califórnia como uma 

opção de troca de mensagens instantâneas, via celulares inteligentes, os smartphones, sem 

custos. O crescimento instantâneo provocou a compra, em fevereiro de 2014, pelos mesmos 

donos do Facebook. Além do texto, os usuários podem trocar fotos e vídeos de qualquer lugar 

do mundo. 

 Apesar de apresentarem características diferenciadas, as redes sociais fazem parte da 

vida dos brasileiros há mais de dez anos e provocaram intimidade por parte de profissionais 

de áreas diversas, inclusive na comunicação. Os veículos impressos, eletrônicos e digitais, 

criaram perfis nessas redes com o objetivo de facilitar o contato direto com o público. A 

audiência passou a ser monitorada também pela repercussão nas mídias sociais. As emissoras 

de rádio solicitam que os ouvintes enviem informações sobre o trânsito, situação do tempo, 

entre outras informações. Nos programas de TV, foram incorporadas pessoas que discutam a 

repercussão dos assuntos nas redes sociais, os principais comentários e a quantidade de 

participações.  

 Nas redações, há equipes que se dedicam à filtragem e recebimento de conteúdos das 

mídias sociais. Abriram-se oportunidades de trabalho aos profissionais, criando novos cargos 

para cuidar e gerenciar do novo fluxo de mensagens que passou a ser aproveitado no 

jornalismo.  

 Caso recente e que comprova o sucesso das redes sociais, usadas pelos veículos 

tradicionais como forma de aproximação dos leitores é o da Folha de São Paulo. Em março de 

2014, o Jornal aderiu ao WhatsApp com o objetivo de criar uma nova ferramenta de 

comunicação com o leitor. Após 20 dias de uso, o repórter Alexandre Orrico (2004) que 

possui um blog no portal do jornal divulgou um balanço mostrando como os leitores e 

jornalistas se adaptaram à novidade. O saldo apresentado foi positivo, a participação foi 

crescente do público com assuntos interessantes e poucos descartados. Ele destaca duas 

sugestões enviadas e que se tornaram matérias importantes para o jornal, como o princípio de 

fogo no auditório Simón Bolívar, do Memorial da América Latina, na zona oeste de São Paulo 

e a pane na emissão de passaportes em São Paulo. O envio de conteúdo, por diferentes faixas 

etárias, também chamou atenção da redação, assim como os apelidos oferecidos ao Jornal, 

usados pelos usuários nas mensagens como: “Fo” ou “Folhinha”, para introduzir a mensagem.  

 O surgimento de novas redes sociais passa a ser constante e parte da rotina das 

pessoas, é comum a adesão para estar conectado ao que de mais importante acontece no 

mundo e precisa ser noticiado, no jornalismo a pressão ainda é maior. Enquanto circuladoras 

de informações podem mobilizar grupos de pessoas e refletir a opinião do momento. Foi o 
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que aconteceu em junho de 2013, quando o Brasil viveu uma série de manifestações nas 

principais capitais envolvendo jovens que protestaram contra o aumento do preço das 

passagens de ônibus. 

As redes sociais foram à força motriz destes movimentos, por meio do Twitter, 

Facebook e demais plataformas era possível transmitir as ideias e mobilizar a participação 

massiva. As pessoas se uniram e se prepararam para informar dos protestos, os locais e 

horários foram divulgados, além de mensagens de revoltas e incentivo a luta. A rede possui 

características que favoreceram o ativismo nacional, por ser de fácil acesso, ter território 

aberto e livre de controle político, até então, faz com que as pessoas possam compartilhar seus 

pensamentos e opiniões criando uma pluralidade que contrapõe a mídia tradicional. Esta 

refém de pautas e de interesses impostos por seus donos, na maioria políticos oligarcas. 

 Com as novas possibilidades de exercer o ofício, aos jornalistas cabe a utilização da 

informação de forma ética e eficaz, favorecendo-os e não os escravizando o trabalho diário. O 

uso contínuo ou parcial das redes sociais, na construção da notícia, será definido pelas 

empresas de comunicação, assim como pelos respectivos profissionais do setor, considerando 

o nível hierárquico dos mesmos. 
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CAPÍTULO III – AS INOVAÇÕES NO TELEJORNALISMO  

A direção do fluxo informativo está mudando com a nova ordem tecnológica. A 

informação concentrada em apenas determinados veículos não existe, hoje circula com mais 

facilidade em diferentes plataformas. No telejornalismo as novidades também se instalam 

modificando ambientes de trabalho e alterando o processo de recepção e emissão das notícias. 

Assim como os demais veículos de comunicação, o jornal na televisão precisa se remodelar 

agregando e construindo novos caminhos em meio à era digital. 

Os veículos que definiam agenda (agenda setting), ou seja, estabeleciam quais 

eram os temas e angulações que deveriam ser discutidos pela sociedade, nesse 

momento histórico tentam se reinventar-se face às plataformas digitais conectadas, 

procurando manter o seu grau de relevância, pois é a relevância um dos modos de 

garantir a sobrevivência econômica do produto editorial. (LIMA JUNIOR, 2011, p. 

209). 

 A tecnologia no telejornal não é algo recente desde o seu surgimento novos aparelhos 

chegam e modificam para melhor levar a notícia até o público diante das telas. Foi assim com 

o videotape, teleprompter, satélites, microfones sem fios, pequenas fitas de vídeo, 

computadores, até chegar aos cartões de memória atuais. 

 Neste capítulo pretende-se resgatar os aspectos históricos tecnológicos que marcaram 

o telejornalismo e desenvolver uma reflexão de quão rápidas essas tecnologias hoje estão 

presentes e são trocadas a todo instante nas redações. O uso do celular, de redes sociais, 

aplicativos, a internet como ferramentas essenciais de trabalho dos jornalistas e como a 

dependência desses recursos compromete o fazer telejornalismo neste século. 

 Valores básicos do bom jornalismo como apuração, checagem, busca por fontes 

confiáveis ainda estão em alta, independente da chegada ou não de métodos evolutivos. A 

tecnologia precisa ser encarada como algo a facilitar o trabalho e as rotinas produtivas, não 

como uma válvula de escape que transforma jornalistas em preguiçosos e reféns do tempo, da 

pressa para a execução de um trabalho com qualidade.  

 A expansão da banda larga nacional e o crescimento das mídias móveis aumentam a 

circulação das notícias e trazem mais responsabilidade por quem as produz. “Com o 

desenvolvimento tecnológico, outras plataformas surgiram, mas a credibilidade permanece 

como fator primordial em todas elas, inclusive nas mais novas, como nos tablets, por 

exemplo.” (LIMA JUNIOR, 2011, p. 220). 
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1. O telejornalismo e sua história 

 A década de 50 foi marcada pelo surgimento da televisão brasileira e também pelo 

lançamento do primeiro telejornal, o Imagens do Dia, na TV Tupi em São Paulo. “O formato 

era simples: Rui Resende era o locutor, produtor e redator das notícias, e lia algumas notas 

com imagens em filme preto-e-branco e sem som” (PATERNOSTRO, 2006, p.37). O mais 

famoso e com maior sucesso foi o telejornal estreado na mesma emissora em 1953, o 

Repórter Esso. Esteve no ar por 18 anos e representou um período de fidelização dos 

telespectadores.  

 Os telejornais eram criados apresentando características do rádio, uma mídia forte e 

estruturada na época, com locutores e suas vozes empostadas, com horários fixos para 

entrarem no ar e cujos anunciantes tinham o poder de dar nome aos noticiários, como o 

Telenotícias Panair, por exemplo.  

O telejornal mais antigo que ainda continua no ar é o da Rede Globo, Jornal Nacional, 

lançado em 1969. O lançamento deste jornal fazia parte de um plano estratégico dos 

empresários da Tv Globo para transformá-la na primeira rede de televisão do Brasil, já que na 

época o jornalismo tinha apenas um alcance regional. O telejornal competia com o Repórter 

Esso e logo se tornou  líder em audiência. “Quando terminou a primeira edição do Jornal 

Nacional, preparada com tanto cuidado, o clima na redação era de festa pelo sucesso da 

operação. Armando Nogueira conta que naquele dia sua preocupação básica era estritamente 

técnica: o êxito da transmissão em rede nacional” (MEMÓRIA GLOBO, 2004, p.25). 

 O videotape foi a grande novidade trazida ao Brasil após 10 anos de lançamento da 

televisão, em 1960. Com o recurso moderno, era possível gravar as imagens para serem 

exibidas posteriormente.  

Com os primeiros videotapes portáteis, chamados U-Matic, a agilidade da produção 

cresceu enormemente. A matéria era captada, editada e exibida praticamente na 

mesma hora. Não era mais preciso esperar a revelação do filme. Foi uma revolução 

no Telejornalismo, porque os padrões mudaram e as normas evoluíram 

(PATERNOSTRO, 2006, p.64). 

 Outro marco na evolução do telejornalismo foi a transmissão via satélite: imagens 

internacionais como a chegada do homem à lua, o tricampeonato conquistado pela seleção 

canarinho, no México, chegaram até as residências dos brasileiros por meio da nova 

tecnologia. “Uma das vantagens do satélite é que quase nada constitui barreira para as 

transmissões, como prédios altos, viadutos.” (BISTANE; BACELLAR, 2005, p.115).  

 Segundo as autoras, o colorido das imagens só foi possível ser transmitido em 1972; 

foi a Festa da Uva, em Caxias do Sul, que inaugurou o televisor em cores, uma emissora de 
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Porto Alegre foi a pioneira. Mesmo realizados alguns testes, a transmissão oficial foi 

considerada, por um bom tempo primordial; as imagens usadas eram mescladas nos 

telejornais porque a troca de equipamentos era necessária e não havia dinheiro para a 

substituição imediata.  

 A expansão do telejornalismo também é marcada pela chegada de outros recursos 

tecnológicos nos estúdios e nas reportagens de ruas. As câmeras portáteis, os microfones sem 

fio, o teleprompter permitiram ampliação da cobertura e dinamismo no registro dos fatos; 

assim o modelo de notícias exibido pela televisão se criava desvinculando-se, aos poucos, das 

amarras com o rádio.  

 Percebe-se, com o passar do tempo, uma dependência cada vez maior dos aparatos 

tecnológicos para o desenvolver dos telejornais. O público passa a estar ligado na tela para ter 

acesso ao conteúdo noticioso.  O ato de se informar sobre as principais notícias do Brasil e do 

mundo pela televisão, por meio das imagens em movimento e demais recursos desse veículo 

de comunicação, passa a fazer parte da rotina dos brasileiros. “Para a maioria das pessoas, os 

telejornais são a primeira informação que elas recebem do mundo que as cerca: como está à 

política econômica do governo, o desempenho do Congresso Nacional, a vida dos artistas, o 

cotidiano do homem comum, entre outras coisas” (PEREIRA JUNIOR, 2005, p.10).  

O telejornalismo nacional acompanhou o progresso da televisão juntamente com o 

declínio e o surgimento de novas emissoras. Sérgio Mattos (1990, p.10) classifica a evolução 

da televisão nacional em quatro fases: 1) A fase elitista (1950-1964); 2) A fase populista 

(1964-1975); 3) A fase do desenvolvimento tecnológico (1975-1985); 4) A fase da transição e 

da expansão internacional (1985-1990). O telejornalismo igualmente está associado a este 

crescimento determinado pelos aspectos políticos, econômicos e nacionais de cada período. 

 Na década de 90, com a implantação do plano real e a estabilização da economia, as 

pessoas puderam adquirir eletrodomésticos mais modernos e a televisão era um deles. Assim 

as classes menos favorecidas passaram a assistir com mais frequência os conteúdos, 

estimulando produções voltadas a este público. Neste período, os brasileiros veem nascer um 

novo tipo de jornalismo televisivo, mais sensacionalista e com características difusas. O 

crime, a violência e as situações de conflito da população passam a serem destaques nestas 

produções. A referência desse tipo de telejornal foi aquele transmitido no SBT - Aqui, Agora – 

por mais de cinco anos no ar. Além deste, outros modelos da mesma linha ganharam prestígio 

na maioria das emissoras de tv aberta nacional e até hoje fazem parte das grades de 

programação. 

 A principal característica do jornalismo na televisão é se basear em texto e imagem. 
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Diferente das mídias impressas que podem apresentar a informação mais completa, a televisão 

traz ao telespectador a notícia básica, imediata, o que acabou de acontecer, sem muitos 

detalhes e aprofundamentos de causas e consequências. “O fato de ter na informação visual o 

seu elemento mais expressivo determina que haja um entrosamento sincronizado entre 

imagem e palavra” (DE REZENDE, 2000, p. 76). O autor ainda explica que esta ligação não 

deve ser sensacionalista e sim, a mais harmoniosa possível, tendo como objetivo manter a 

atenção do telespectador. 

Para Squirra (2004), a televisão é diferente do jornal impresso e alcança um número 

maior de sentidos humanos já que possui recursos de movimento, cor, som e dramaticidade da 

notícia. Além disso, o repórter de televisão vive situações diferentes daquele pertencente à 

imprensa escrita. É um profissional que nunca está sozinho, não pode deixar o entrevistado 

falar à vontade por consequência do tempo das matérias, precisa se preocupar com a 

qualidade das imagens que ajudará a contar o caso, entre outros aspectos. “O telejornalista 

não poderá ‘reconstituir’os fatos para mostrá-los – ainda em ação – para os telespectadores, 

pois os elementos televisivos essenciais da notícia poderão não mais estar presentes no palco 

do acontecimento” (SQUIRRA,2004, p.76) . 

 As imagens no telejornalismo são essenciais já que, a partir delas, o material a ser 

transmitido é construído. Um assunto ganhará destaque, podendo ter diferentes 

desdobramentos se apresentar imagens nítidas, completas, das pessoas envolvidas em 

diferentes situações, por exemplo. “Por outro lado, se uma imagem é capaz de incluir 

determinado assunto no telejornal, à falta dela não pode ser motivo de exclusão. Uma nota 

curta, lida pelo apresentador, cumpre a função de informar.” (BISTANE; BACELLAR, 2005, 

p.42). Nesta mesma obra, as autoras definem nota curta como um relato simples e resumido 

do fato, lido pelos apresentadores do estúdio, sem a inserção de imagens. Elas explicam que, 

mesmo a emissora não possuindo a imagem que ilustrará o acontecimento,  novos recursos 

precisam ser adotados para que a notícia seja transmitida. A imagem não poderá ser fator 

determinante para não informar ao telespectador do fato no telejornal. 

 Na grade de programação de uma emissora, os telejornais representam credibilidade, 

influência e compromisso da empresa com o público. Apesar da maioria dos canais usarem o 

jornalismo como um prestador de serviço à comunidade e não apenas como marketing 

institucional, algumas emissoras o praticam apenas para cumprir uma exigência legal. “De 

acordo com o decreto lei 52.795, de 31 de outubro de 1963, as emissoras de televisão devem 

dedicar cinco por cento de seu tempo diário de programação ao serviço noticioso”. 

(COUTINHO, 2009, p.7). 
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 O padrão de telejornal produzido, no Brasil, advém de características do modelo 

americano (SQUIRRA, 2004). O formato do programa, os apresentadores nas bancadas 

chamando as matérias, a duração das notícias entre um minuto e um minuto e meio, as 

editorias mais substanciais no início e de menor impacto como cultura e esportes por último, 

comprovam as semelhanças. 

 A cópia de modelos americanos não se limita apenas ao telejornalismo: foi assim no 

jornal impresso, no rádio, em assessorias de imprensa, no ensino de jornalismo entre outros. A 

existência da objetividade e a imparcialidade jornalística, defendidas nos Estados Unidos 

estão também enraizadas no jornalismo brasileiro, ao contrário do modelo europeu mais 

partidário e interpretativo. A televisão nacional não importava apenas formatos de programas 

e sim, o modo de executá-los, os assuntos, as técnicas e os moldes administrativos. O objetivo 

era se basear nas ideias americanas, e aplicar no Brasil com garantia de sucesso como, por 

exemplo, no telejornalismo, com a exigência da passagem do repórter, a busca por um 

personagem8 para dramatizar a matéria, o modo de narrar o texto, entre outros elementos.  

 Acompanhando o processo histórico do telejornalismo brasileiro e suas 

especificidades ao longo dos anos, constata-se que, assim como o videotape foi sinônimo de 

uma grande revolução na área há mais de 50 anos, hoje, em pleno século XXI, uma nova 

ruptura de padrões se instala no telejornalismo nacional, alterando as cores, os 

enquadramentos, a iluminação, as formas de captação, enfim, a qualidade das imagens.  A era 

tecnológica faz-se presente novamente, transformando a produção, gravação e transmissão 

das notícias pela televisão. 

 Esta mudança no telejornalismo representa uma quebra de padrões e modos de 

trabalho. Ela é sentida pelos profissionais, pelos novos equipamentos que compõem as 

redações e também pela participação frequente e numerosa dos telespectadores na rotina das 

produções. Exige aperfeiçoamento das técnicas e a capacidade de manuseio maior de uma 

quantidade de recursos por parte dos repórteres, cinegrafistas, produtores e editores. Acontece 

de forma gradual, incorporada nas tarefas diárias, abrindo caminhos para uma nova maneira 

de se praticar jornalismo na mídia eletrônica. 

 O trabalho na redação de um telejornal se fundamentava em produção, saída do 

repórter para a rua, retorno com a fita, decupagem do material, edição e transmissão. Com o 

sinal digital e o aparecimento de recursos modernos, e a implantação da internet, alterações 

                                                           
8 No jornalismo personagem é aquele indivíduo que ilustra o assunto em destaque na notícia. Uma das formas de 

despertar o interesse do leitor é provocar identificação, ou empatia, com o personagem da notícia.  
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são feitas. A fita aos poucos vem sendo exterminada, os materiais são gravados em cartões de 

memória, podendo ser aproveitados com frequência e sem a perda da qualidade. 

Assim que uma equipe de telejornalismo chega à emissora, o editor faz a captura 

(ou ingest) do material bruto em um servidor, o novo sistema de armazenamento de 

som e imagem. Esse sistema, de memória poderosa, permite a edição daquela 

matéria por vários editores simultaneamente. Cada, em seu workspace, ou estação 

de trabalho, faz a edição mais conveniente, utilizando o mesmo material bruto 

(áudio e vídeo) armazenado no servidor. Agilidade, rapidez e qualidade: conquistas 

do telejornalismo. (PATERNOSTRO, 2006, p.65). 

O modelo da nova televisão com a cobertura e transmissão digital chega às redações 

das emissoras, promovendo mudanças na linguagem e técnicas de reportagem, o que se 

detalha a seguir.  

 

2. A televisão digital e os impactos no telejornal 

 O desligamento do sinal analógico de televisão, no Brasil, está agendado para ter 

início em abril de 2016, estendendo-se até 2018. Após polêmicas e extensos debates que 

envolveram o tema já se aproxima a data que poderá representar um possível desconforto no 

sistema de comunicação nacional, já que o modelo de TV digital ainda não está consolidado 

na maioria dos lares brasileiros. Apesar desta transição estar programada para acontecer em 

etapas, há riscos do “apagão” analógico, conhecido também como switch off,  ocorrer em 

capitais, próximo a datas de grande relevância em 2016, como as Olimpíadas no Rio e as 

Eleições.  

A transição depende da venda de televisores com receptores de sinal digital ou da 

instalação de conversores nas residências. Imagine boa parte dos paulistanos 

perderem o sinal de TV justamente nessa época? Não há estimativas, porém, sobre 

a fatia do público já adaptada. Pela regulamentação, os telespectadores devem ser 

avisados do desligamento do sinal um ano antes. O problema é que ainda não foi 

criada a Entidade Administradora da Digitalização (EAD), responsável pelo 

processo de migração do sinal e por informar a população. Está prevista ainda a 

criação de um call center e de um site explicativo  (JIMENEZ, 2015, s.d). 

 

 Imagem em alta definição, som digital da melhor qualidade, multiplicidade de canais e  

interatividade. Essas foram as principais promessas com a chegada do sinal digital 

apresentadas pelo setor público e pesquisadores da área da comunicação. A ideia inicial era de 

uma televisão que proporcionasse, ao mesmo tempo, diversão e interatividade num único 

aparelho. Com o apogeu das smarttvs o que se vê é uma interação mediada pelo celular e 

tablet, ou seja, uma variedade de telas funcionando como uma extensão da primeira que, neste 
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caso, é o televisor. Em 2011, durante o encontro nacional da Sociedade Brasileira de Estudos 

Interdisciplinares da Comunicação, Intercom, Carlos Ferraz, professor do Centro de 

Informática da Universidade Federal de Pernambuco, comentou o cenário decadente das 

perspectivas referentes à televisão digital interativa. 

No vácuo da falta de uma TV interativa, as empresas lançaram seus próprios 

produtos, as chamadas ' tvs conectadas'. Sony, LG, Samsung, entre outras já 

trabalham seus televisores inteligentes. São aparelhos ligados à internet com acesso 

a aplicativos. 'Isso não pode ser chamado de interatividade. A usabilidade é ruim e 

novamente não tem atrativos. O telespectador continua com uma experiência ruim 

e estão chamando de interação a possibilidade de ver vídeos do YouTube em uma 

tela de 40 polegadas. É muito pouco', disse (FERRAZ apud FLORO, 2011, s.d). 

 Definir interatividade é um trabalho árduo, segundo muitos autores, por ser um tema 

interdisciplinar, abrangendo campos da Ciência da Computação, Sociologia, Engenharia e 

Comunicação. Para Montez e Becker (2005) a importância da interatividade foi percebida 

desde cedo na área da informática e computadores, desde a década de 50 pesquisas na área 

têm sido desenvolvidas para o aperfeiçoamento e aplicabilidade do conceito. Entre diferentes 

definições, os autores procuraram distinguir interação de interatividade.  “A interação pode 

ocorrer diretamente entre dois ou mais entes atuantes, ao contrário da interatividade, que é 

necessariamente intermediada por um meio eletrônico (usualmente um computador)” 

(MONTEZ e BECKER, 2005, p. 33).  

O conceito de interatividade aplicado à televisão não é algo novo que aparece com o  

surgimento do modelo HD. Para Cannito (2010), desde o início da TV os programas já 

recebiam cartas, telefonemas, entre outros e nem sempre a interatividade é sinônimo de 

sucesso e adesão. O autor destaca que além de se preocupar com a interatividade é preciso 

também focar na usabilidade do espectador. A interatividade, para ter adesão do público e 

aceitação, necessita de uma familiaridade com o usuário. É preciso deixá-lo à vontade para 

que assim realize as operações de compartilhar e aderir às inovações tecnológicas.  

Deve-se considerar que a televisão não poderá pressupor que todo o seu público 

tenha conhecimento digital. A história nos mostra que a base do sucesso da Tv está 

em atingir públicos de diferentes faixas etárias e classes sociais. Portanto, não se 

deve esperar que todos sejam capazes de interagir, seja qual for a interface usada 

no aplicativo. Deve-se facilitar ao máximo a usabilidade, a fim de assegurar o 

interesse e a participação do público (CANNITO, 2010, p.150).  

 Do mesmo modo, Vilches (2003, p.247) explica que é preciso definir o tipo do sujeito 

interativo quando falamos de um televisor carregado de sistemas informáticos e pronto para 

funcionar na mais perfeita modernidade tecnológica.  
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É fácil entender que o marketing das televisões interativas mostre-as como objetos 

fáceis e atraentes. Outra coisa é saber se os usuários emigrarão rapidamente, da 

confortável condição ritual de espectador, que quando se senta frente ao televisor 

não quer mais nenhuma complicação na vida, para um futuro que lhe prometa 

muita atividade e de saturação da informação. Não estamos falando de um usuário 

que tenha de deter o conhecimento especializado requerido para o intercâmbio nos 

sistemas lógicos de interação. Nos referimos simplesmente ao âmbito chamado dos 

conteúdos da linguagem de máquina e que formam a base da oferta comercial do 

futuro; a usuários para quem os conteúdos destas linguagens se definem pela 

finalidade do serviço.  

 Para que haja interatividade, aceitação ao novo e também o cumprimento da lei, as 

emissoras necessitam investir em equipamentos e na produção de conteúdos inovadores. 

Programas de entretenimento, jornalísticos, esportivos ganham uma nova configuração já que 

a imagem e o som serão modificados com o sinal digital. “As emissoras terão que comprar 

transmissores e antenas novas. Só a substituição dos equipamentos de transmissão custa entre 

1 milhão e 2 milhões de dólares. No caso da alta definição, os custos de substituição serão 

ainda mais altos” (BOLAÑO e BRITTOS, 2007, p.240).  

 Com base nas experiências vividas em outros países, nos quais o sinal digital já é uma 

realidade, tal como no continente europeu pressupõe-se que o telejornalismo nacional sofreria 

transformações estéticas e de conteúdo.  A partir da análise da pesquisadora Lívia Cirne 

(2012, p.138), pode-se constatar que o jornalista de televisão irá assumir uma postura 

multifuncional, que combina o uso das tecnologias com as narrativas, uma vez que o 

telespectador da plataforma analógica hoje é usuário do meio digital.  

A extensão de recursos não se limitou apenas à ordem da qualidade de imagem, 

mas de informação, ampliando o número de assuntos abordados, permitindo ao 

usuário aprofundar seus conhecimentos. As reportagens impedidas de uma 

contextualização mais profunda são reforçadas por aplicativos multimídia, que 

funcionam como informações complementares à narrativa audiovisual. Os 

telejornais têm, agora, a oportunidade de tornarem-se mais dinâmicos, com mais 

notícias e com um novo formato.  

 A qualidade das imagens nas coberturas jornalísticas requer um cuidado ainda maior 

com o modelo de HDTV. Os investimentos em máquinas novas, a substituição das fitas por 

cartões, a seleção das imagens para a edição são realidade nas emissoras. Com a transmissão 

digital, pequenos detalhes são colocados em evidência, o que exige adequação da mão de obra 

por parte de cinegrafistas e repórteres. 

Para saírem à rua, no instante de construção da narrativa da notícia para o 

telejornal, as equipes deverão ter como norte as sensibilidades e as possibilidades 

instigadas pelo suporte digital. Repensar o reflexo em cores, sons ambiente, 

especialmente as noções espaciais e de formulação de perspectivas visuais e planos 

de filmagem (SANTOS, 2009, p. 106). 
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 Segundo o autor, o texto do repórter será afetado, com uma redução ainda maior de 

palavras já que por si só as imagens comunicam a mensagem.  No mercado, estão disponíveis 

recursos modernos que possibilitam a pausa, gravação, e avanço na programação ao vivo dos 

telejornais. Em casos de dúvida com a pronúncia de uma palavra, ou dificuldade na 

interpretação da notícia, o usuário poderá interromper  e voltar o telejornal para assistir 

novamente. Trata-se de uma solução oferecida por alguns modelos de televisores ou suportes 

de canais por assinatura; estes possuem uma memória integrada ou possibilitam a ligação a 

uma memória externa, por meio de pendrives ou HD externo.  É a técnica a favor do consumo 

e comodidade do receptor. “A chegada de uma nova tecnologia sempre é um desafio, pois é 

preciso abandonar um sistema já dominado e partir para o desconhecido, é o momento da 

experimentação, dos erros e acertos, da busca de novos modelos e padrões” 

(PATERNOSTRO, 2006, p.64). 

 O telespectador é quem dita as regras referentes ao horário e local em que assistirá o 

conteúdo de sua preferência. Não será preciso assistir ao jornal num único horário, como as 

emissoras costumam determinar. Ele tem em mãos a possibilidade de criar sua própria grade 

de programação de acordo com seus interesses e especificidades. Para Wolton (2006, p.32),  o 

receptor encontra-se num estado de triunfo, ele é a “caixa preta”; é nele que se concentra toda 

a informação significativa da comunicação, sendo bastante abstruso esse processo. “O 

receptor complica tudo, raramente está onde esperamos, compreendendo, em geral, algo 

diferente do que dizemos ou gostaríamos que compreendesse pelo som, pela imagem, pelo 

texto ou pelo dado”.  

 O autor acrescenta que o receptor sempre será ativo, estando, possivelmente,  em 

situações como a leitura de um livro, manuseando o computador ou assistindo a televisão;  

com a globalização da informação e da comunicação, ele é um grande enigma por ser 

complexo e viver situações de interação que nunca antes havia experimentado. 

 Este novo usuário poderá escolher qual a matéria do jornal que quer assistir e não ficar 

refém da programação estipulada pela emissora. A linearidade dos telejornais convencionais 

está com os dias contados, já que o emissor tem em mãos a opção de personalizar os 

conteúdos. 

            Os conteúdos jornalísticos passarão a ser pensados para seu aproveitamento em várias 

plataformas, não mais restritos à tela da televisão. Faz-se necessária esta mudança por parte 

das emissoras a fim de não perder seu público para a internet. As transformações tecnológicas 

obrigam as empresas a criarem novas ferramentas de fidelização como: publicando os 

conteúdos enviados pelos receptores, criando grupos fechados de possíveis colaboradores para 
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o desenvolvimento do jornal em redes sociais e permitindo que alguns comentários de 

matérias sejam divulgados. 

Esses inovadores processos tecnológicos fizeram com que as casas editoriais, que 

até então viviam tranquilas e dominavam os territórios comerciais, tivessem que se 

mover e repensar seus próprios modelos de comunicação. Caso contrário, era 

visível que muitas empresas desapareceriam no ‘furacão’ tecnológico que chegara 

e deveria permanecer indefinidamente. Dessa forma, a observação isenta do 

universo que cerca o homem moderno indica, inescapavelmente, a necessidade de 

realizar contínuas e aprofundadas reflexões sobre a dimensão e abrangência das 

tecnologias da comunicação e as múltiplas práticas comunicativas (SQUIRRA, 

2012b, p.112). 

 Para o autor, as mídias (eletrônicas e impressas) não estão mais isoladas na era 

tecnológica; a convergência digital permite trocas de informações constantes, fazendo com 

que os assuntos se multipliquem e não se esgotem. O universo tecnológico tem permitido a 

criação de uma nova 'rota de navegação' possibilitando que a profissão e os conteúdos 

continuem sendo interessantes a partir de novas criações por parte das empresas.  

 As pessoas alteraram o modo de consumir notícias, mas continuam curiosos e 

aguçados para saber das novidades que circulam ao seu redor. Para Monteiro (2015, s.d) o 

jornalismo tem dificuldades para entender o digital e a mídia necessita criar novas estratégias 

eficazes para garantir a sobrevivência.  

Estamos cansados de saber que a internet transformou a forma como se consomem 

as informações, mas não o interesse que se tem nestas. O formato da leitura e o 

acesso mudaram, mas o ser humano continua o mesmo – curioso, interessado na 

vida alheia e sedento por informações. Infelizmente, o jornalista tem se dedicado à 

forma e muito pouco ao conteúdo. E é aí que ele mata a profissão e se coloca na 

posição de coadjuvante na construção das narrativas que constroem a sociedade. 

Pior: um coadjuvante que se torna mais e mais irrelevante. 

Em todo mundo, o uso de smartphones tem crescido de forma constante; utilizam-se os 

celulares inteligentes como um computador pessoal e móvel, permitindo a realização de 

múltiplas tarefas ao mesmo tempo. Como aproveitar esta realidade para o jornalismo? De que 

maneira as emissoras de televisão poderão valer-se deste ciclo moderno para não perder seus 

telespectadores? Eis o desafio para o qual ainda se buscam respostas. 

 

3. O desenvolvimento das mídias móveis 

Com o objetivo de se renovar e ganhar mais telespectadores, os telejornais viram a 

internet como a possibilidade de buscar uma solução para a queda de audiência. Porém, este 
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movimento desencadeou um efeito contrário ao esperado, já que o usuário de internet é, em 

sua maioria, jovem, diferente do que compõe a audiência dos jornais na tv.  

E não adianta culpar os jovens. A boa notícia para o futuro do jornalismo é que 

para eles a nova mídia se tornou a principal fonte de informação. De acordo com 

um estudo divulgado pela Online Publishers Association, 66% dos usuários da 

internet assistem a vídeos com notícias, superando os trailers de filmes, os 

videoclipes musicais e esportivos, e os jovens representam 21% desse público, o 

que pode ser uma ótima notícia para os executivos responsáveis pelos telejornais. 

Assim, as mesmas informações, agora veiculadas na rede, alcançam um público 

bem mais jovem, que certamente busca um noticiário de qualidade. Ou seja, a 

questão não está necessariamente no conteúdo, mas no próprio meio. (BRASIL, 

2007, p.14). 

 A comunicação móvel permite ao usuário deslocar-se num espaço e continuar se 

comunicando com outra pessoa, em qualquer momento, possuindo equipamentos e redes que 

possibilitam este processo. Os celulares, os tablets, os notebooks são terminais que permitem 

o acesso às redes móveis.  

 O surgimento e o crescimento da comunicação móvel foram avanços obtidos pela 

expansão de redes sem fios e popularização dos aparelhos de celulares conectados à internet. 

Através dos pontos de redes disponíveis para conexões, a comunicação mediada por aparelhos 

móveis acontece enquanto o indivíduo está em estabelecimentos comerciais, educacionais, 

hospitalares e de serviços, em geral.  A rede passa a envolvê-lo de acordo com as necessidades 

que representa.  

Se as relações tradicionais eram essencialmente determinadas pelos lugares (a 

cidade, o bairro, a chamada de um telefone fixo a outro, por exemplo), a internet e 

a telefonia celular dão preeminência às relações de pessoa a pessoa e aos grupos 

adaptáveis. Em vez de depender de uma única comunidade, inicialmente local, 

somos cada vez mais conduzidos a nos conectar a uma grande variedade de redes 

menos densas e mais dispersas geograficamente (PISANI; PIOTET; GROSSO, 

2010, p.66).  

 O pagamento de uma conta, o envio de um documento, a compra de um remédio ou 

roupa já podem ser feitas no mesmo instante, em que a pessoa conectada, esteja viajando por 

um meio de transporte, ou fazendo sua caminhada matinal. Trata-se de uma expansão 

geográfica e territorial com mudanças no contexto social, cultural e econômico; motivadas 

pela internet e pelo desenvolvimento das máquinas e aparelhos eletrônicos. 

 Para Lemos (2005, p.2), a era atual é dos CCm, os computadores coletivos móveis, 

que cercam o usuário por meio da mobilidade.  
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Trata-se da ampliação de formas de conexão entre homens e homens, máquinas e 

homens, e máquinas e máquinas motivadas pelo nomadismo tecnológico da cultura 

contemporânea e pelo desenvolvimento da computação ubíqua (3G, Wi-Fi), da 

computação senciente (RFID, bluetooth) e da computação pervasiva, além da 

continuação natural de processos de emissão generalizada e de trabalho 

cooperativos da primeira fase dos CC (blogs, fóruns, chats, software livres, peer to 

peer, etc). Na era da conexão, do CCm, a rede transforma-se em um “ambiente” 

generalizado de conexão, envolvendo o usuário em plena mobilidade. 

 Dados da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)9 mostram que, em julho 

de 2014, havia 276,15 milhões de linhas ativas na telefonia móvel no Brasil e teledensidade,  

índice que contabiliza o número de telefones, em serviço, para cada grupo de cem habitantes,  

de 136,18 acessos. Referente aos números de telefones celulares com possibilidades de 

conectar-se a internet, os chamados smartphones, o Brasil, em 2014, estava em 6º lugar no 

mundo, pela quantidade de aparelhos em uso( quase 40 milhões10), perdendo para China, 

Estados Unidos, Índia, Japão e Rússia.  

 A mobilidade representa impactos econômicos no mercado econômico mundial. 

Atraídos pela conectividade, os usuários querem adquirir, com frequência, aparelhos 

modernos, com recursos ágeis que possibilitam uma conexão duradoura. Multinacionais do 

setor de informática como Apple, Google e Microsoft competem entre si para satisfazer a 

clientela com o lançamento de novidades e perspectivas de comunicação integrada.  

 Neste processo de mobilidade e rapidez na troca e recebimento de informações, os 

aparelhos celulares destacam-se como peças fundamentais. Criados com o objetivo de realizar 

e atender chamadas móveis em diferentes locais, suas funções alargaram-se: num único 

aparelho é possível realizar ações que, no passado, eram realizadas por quatro ou mais 

aparelhos. A máquina fotográfica, a câmera de vídeo, o gravador, o relógio foram 

condensados no mesmo suporte. “Há 30 anos, seria igualmente improvável pensar que um 

telefone móvel teria tantos recursos como os encontrados atualmente” (CANAVILHAS; 

SANTANA, 2011, p.54).  

 Quando os celulares surgiram não possuíam telas nem visores; as teclas eram os meios 

de interação entre o usuário e o aparelho. Com o passar do tempo, novas utilizações foram 

sendo acrescentadas às telas, e também os chamados SMS, possibilidade do envio de 

                                                           
9 Disponível em:< http://www.anatel.gov.br/Portal/exibirPortalInternet.do> Acesso em: 10 set. 2014 

10 Disponível em:< http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/noticias/2015/01/06/Brasil-e-o-6-Pais-

em-numero-de-smartphones.html>  Acesso em: 11 abril. 2015 

http://www.anatel.gov.br/Portal/exibirPortalInternet.do
http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/noticias/2015/01/06/Brasil-e-o-6-Pais-em-numero-de-smartphones.html
http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/noticias/2015/01/06/Brasil-e-o-6-Pais-em-numero-de-smartphones.html
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mensagens curtas e escritas pelo celular.  Em seguida, vieram os compartilhamentos de 

imagens, vídeos, até se chegar ao que se tem atualmente. Com a evolução desses recursos, 

hoje os aparelhos celulares representam um computador móvel em miniatura, cujos serviços 

são os mais variados possíveis. 

Com o terreno definido, o que se pretende demonstrar é que no cenário da 

plenitude digital a que muitos já têm acesso, as mídias foram sendo constante e 

irreversivelmente ‘fundidas’, não se justificando mais as separações estanques 

entre as mesmas que existiam no passado. No mundo atual, as distintas mídias se 

tornam possíveis nos displays audiovisuais interativos portáteis e continuamente 

conectados (SQUIRRA, 2012b, p.111). 

 

 Cannito (2010) explica que foi em 2002 que a exibição de vídeos no celular iniciou, 

por meio dos downloads. A partir daí as principais emissoras de canais abertos já começaram 

a produzir conteúdos para consumo pelo celular. As operadoras de telefonia como Oi, Claro, 

Vivo e Tim também enxergaram neste nicho um caminho promissor para ganhar dinheiro, o 

que cria uma lacuna entre a telecomunicação e a comunicação social brasileira. 

O mercado de televisão e vídeo no celular já existe no Brasil. O problema é que ele 

continua totalmente desregulamentado e permitirá que as operadoras, empresas de 

capital internacional, transmitam conteúdo audiovisual, quando a legislação 

brasileira prevê que apenas empresas nacionais podem atuar em comunicação 

social (CANNITO, 2010 p.106). 

 

 Os vídeos são transmitidos nos dispositivos móveis por meio de dois recursos o 

streamming ou on demand. O primeiro significa uma maneira de transmitir conteúdos por 

fluxos, os dados não ficam armazenados na memória dos gadgets, ocupando espaço, sem a 

necessidade de downloads, a velocidade da transmissão dependerá da qualidade da internet, 

ou seja, da banda larga disponível, pode ser transmitido ao vivo ou não. Já o segundo, trata-se 

do armazenamento de conteúdos em arquivos como filmes, programas de TV, entre outros, 

que o usuário poderá acessar e assistir a quantidade de vezes que desejar. 

 No telejornalismo o recurso de transmissões móveis tem sido aplicado como uma 

resposta à necessidade de renovação que o formato exige. Tendo como foco a participação dos 

telespectadores, as emissoras solicitam o envio de fotos e vídeos para os que estejam no local 

onde aconteceu um fato de grande relevância como na estrada, num incêndio ou próximo a 

um alagamento, por exemplo. “Conjugando as tendências de a informação noticiosa ser feita 

na Internet e de os acessos à Internet serem feitos mais e mais a partir de celulares, depreende-

se que o acesso às notícias será feito cada vez mais a partir dos celulares” (FIDALGO; 

CANAVILHAS, 2009, p. 103). 

 De qualquer celular conectado a rede, a foto ou vídeo é enviado podendo ser exibido 

no telejornal. O indivíduo curioso de antes que pouco contribuía em momentos marcantes, 
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atualmente munido de um celular, passa a ter grande utilidade nas redações. Já para os 

repórteres de rua o contato com os editores na redação, com os entrevistados também passa 

ser ampliado, com o uso da mobilidade e em favor do tempo e da veracidade das informações. 

 As entradas ao vivo, com o deslocamento das unidades móveis, com antenas e 

transmissores pesados e a dependência do sinal de satélite aberto para a geração de conteúdos 

não são mais fatores determinantes numa cobertura jornalística para televisão.  Hoje, com 

menos recursos e conexão de banda larga de internet é possível gerar a mesma transmissão. 

A produção e circulação de notícias dependiam de caros meios de produção, de 

sistemas de logística e da divisão do trabalho de grandes equipes. Hoje, com o 

barateamento e simplificação das formas de publicação na Internet, a informação 

se desgarra do imperativo industrial. (PRIMO, 2011, p.131) 

 

 Para Paternostro (2006), a tecnologia eletrônica obriga o repórter de TV a realizar mais 

entradas ao vivo e assim, exige um preparo maior para contar o fato de maneira concisa e 

clara, sem ler, tendo que improvisar com mais frequência. 

 As notícias em vídeo, antes limitadas à exibição em apenas uma tela torna-se conceito 

ultrapassado. As formas de capturar as informações, por meio de aparelhos compactos, são 

atuais e vêm se proliferando nos veículos de comunicação. Não obstante, ainda muitas 

emissoras aproveitam de maneira limitada aos inúmeros recursos que a mobilidade pode 

oferecer. “Apesar de alguns avanços, a situação atual revela que os conteúdos continuam a ser 

meras transposições da oferta existente nos meios tradicionais, num modelo de shovelware 

semelhante ao que ocorreu com o webjornalismo” (CANAVILHAS; SANTANA, 2011, p.54). 

As autoras explicam que, no início, quando o webjornalismo surgiu, os veículos de 

comunicação passaram a utilizá-lo, mas sem inovar. Ou seja, a mesma linguagem adotada em 

veículos impressos, por exemplo, era transposta para a web, sem aproveitar das 

potencialidades que a nova tecnologia oferecia.  

 Nota-se um receio, uma evolução a passos lentos e temerosos num terreno fértil, 

porém, pouco explorado como é o ciberespaço. Os materiais midiáticos convergidos exigem 

novas possibilidades de aproveitamento dos recursos digitais. Principalmente no que se refere 

a vídeos, requerem uma linguagem apropriada, um enquadramento novo, que altere e 

acrescente dados que a mídia analógica não oferecia antes. E não ocupar um novo espaço, 

apenas para demarcar território, sem agregar algo ao usuário.   

 Com o objetivo de medir as potencialidades do jornalismo produzido para as 

plataformas móveis, os autores citados acima determinaram seis características principais que 

os conteúdos jornalísticos devem apresentar: acessibilidade, instantaneidade, 

multimidialidade, hipertextualidade, interatividade e globalidade. 
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Por acessibilidade entende-se a forma como o veículo de comunicação explora as 

novas tecnologias e prepara seus conteúdos para torná-los acessíveis ao maior 

número de pessoas. O ponto ótimo deste compromisso seria um serviço capaz de 

informar a todos os públicos, independente de suas limitações físicas, disponível a 

toda hora, de qualquer lugar, inclusive por meio de dispositivos de baixo custo e 

conexões de baixa velocidade (CANAVILHAS; SANTANA, 2011, p.55). 

    

 Para eles, a instantaneidade refere-se às publicações sem periodicidade pré- 

determinadas, passando aos usuários a sensação de que poderão receber a informação no 

mesmo instante em que elas ocorrerem.  Já a multimidialidade é definida como uma das 

características da convergência que agrega texto, imagem e som na mesma mensagem pelo 

suporte digital.  O uso de links para ligar blocos de informação, imagens, e sons, por exemplo, 

é considerado pelos autores o sentido de hipertextualidade.  

 A interatividade é a possibilidade de o público desenvolver uma relação com o 

conteúdo apresentado, segundo os autores. “Quanto maiores forem as possibilidades dos 

usuários moldarem os conteúdos aos seus interesses, maior será o grau de interatividade do 

meio ou conteúdo. A personalização é o ponto  máximo da interatividade, pois permite ao 

usuário transformar o conteúdo em algo único” (CANAVILHAS; SANTANA, 2011, p.55). 

Por fim, explicam a globalidade como um conceito novo, diferente, que surge após a 

globalização. 

 Em se tratando de um país como o Brasil, muito desses conteúdos disponibilizados por 

meio de dispositivos móveis e itinerantes ainda apresentam limitações e não podem ser vistos 

numa uniformidade com boa imagem e qualidade de som, devido à inconstância do sinal de 

internet. A velocidade da conexão é desigual em determinadas regiões das cidades, o que 

impossibilita uma absorção completa por parte dos usuários. Atualmente a tecnologia de 

conexão 4G está em processo de instalação no país, começando pelas capitais; a velocidade 

adicional permitirá o acesso a conteúdos multimídias como vídeos, palestras, com uma 

rapidez maior do que a atual, apresentada por meio da conexão 3G. Celulares e tablets 

precisarão ser modificados para que suas configurações sejam compatíveis à nova velocidade, 

além de adquirir um plano de acesso junto as operadoras. Uma tecnologia não excluirá a 

outra, ou seja, as demais 2G e 3G continuarão disponíveis nos aparelhos que permitirão a 

conexão 4G. 

 A partir destes conceitos apresentados entende-se que, ao dispor de conteúdos 

noticiosos nas plataformas móveis, as emissoras precisam buscar entender as definições 

modernas tecnológicas para conseguir atingir um número maior de telespectadores/ usuários e 
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não apenas repetir um jornalismo característico da televisão. 

 

4. Os aplicativos e seu papel na construção dos fatos 

       O mercado de aplicativos encontra-se em extenso crescimento como decorrência do 

surgimento dos dispositivos móveis. No cenário do telejornalismo, elementos básicos para a 

realização de uma reportagem como câmeras, cartões de memória (ou até mesmo as antigas 

fitas), microfones, blocos de anotações e as ilhas de edições estão sendo paulatinamente 

substituídos pelos aplicativos.  

As funcionalidades dos aplicativos parecem ser ilimitadas para a App Culture. A 

potencialidade do consumidor de apps está na valorização da individualidade, do 

gosto pessoal e da conectividade. As empresas estão apostando na fragmentação da 

receita para investimentos diversificados cada vez mais pelo digital. Mesmo que a 

maioria de downloads de apps seja feita gratuitamente, é possível identificar o 

investimento econômico de grandes empresas em nichos cada vez menores. 

(RUBLESCKI; BARICHELLO; DUTRA, 2013, p.126) 

 

      Trata-se de programas específicos, existentes nos celulares inteligentes 

(smarthphones), tablets e computadores móveis que funcionam como portas de entrada para 

um tipo de serviço oferecido. O usuário pode comprá-los ou baixá-los de forma gratuita por 

meio de lojas virtuais, instaladas nos aparelhos. Criado por Steve Jobs, em 2008, para 

funcionar no Iphone, aos poucos foi disseminado para outros sistemas operacionais 

(BARBOSA, 2012)11. 

     Squirra (2012b, p.107), afirma que o cenário de transições exige do mercado maior 

preparo para atender a grande demanda que possui novos interesses e necessidades. 

Tem-se como pano de fundo que, nos últimos tempos, açodado pelas novas 

tecnologias do mundo digital, o jornalismo (e a própria comunicação, com um 

todo) vive uma inquestionável ‘crise de paradigmas’, pois não só os modelos de 

atuação comercial e de difusão de informação ‘clássicos’ não atingem mais 

plenamente seus públicos, como se explicita que os consumidores com poder de 

compra estão migrando para novas plataformas de acesso à informação. 

 

Para o autor, a pressão advinda do comportamento do público consumidor obriga os 

donos de negócios, no campo da comunicação, a repensar suas estratégias comercias. Caso 

esta adequação não seja feita, Squirra acredita que a tendência será uma menor penetração 

dos meios, a perda da expressão social e, até mesmo, o seu desaparecimento.     

 No jornalismo, os aplicativos funcionam como mais uma forma de recepção das 

notícias de interesse para o usuário que precisa de acesso facilitado e adequado ao seu novo 

estilo de vida.  
                                                           
11 BARBOSA, Mariana Queiroz. Os milionários dos aplicativos. Revista Isto É, v. 2209, 2012. 
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Os receptores das notícias estão soltos e em movimento e quem fornece a 

informação tem de ter em conta a nova realidade, muito diferente da tradicional, 

onde cabia ao receptor predispor-se a receber as notícias, pela compra do jornal 

impresso, ou pelo acto de ligar o aparelho de televisão ou de rádio, e dedicar um 

tempo especial à recepção. Agora essa recepção pode ser feita em qualquer 

circunstância, cria-se como que um cordão umbilical, permanente, entre quem 

informa e é informado. O celular é o meio permanente e ubíquo da informação e da 

comunicação (FIDALGO; CANAVILHAS, 2009, p.110). 

 

 Na cobertura jornalística, os aplicativos podem trazer novidades na construção e 

transmissão dos fatos. Deixando de lado o conceito de jornalismo colaborativo, citado 

também nesses escritos, a captura de uma imagem, a gravação do áudio de determinada 

entrevista traz maior agilidade e facilita a locomoção das equipes.  

Portanto, a potencialização concentrada num único aparelho como o celular, com 

capacidades crescentes de processamento e de execução de tarefas antes centradas 

nos desktops das redações físicas, nos coloca diante de uma descentralização por 

estamos diante de uma redação móvel que compartilha processos operacionais de 

registro de imagens, áudios, vídeos e transmissão através das aplicações e recursos 

de hardwares embarcados para essas possibilidades (SILVA, 2013, p.98). 

 

 Em situações inesperadas como confrontos, acidentes naturais, em que o uso de 

equipamentos pesados atrapalha o transporte, carregar o celular dentro do bolso apenas, 

poderá tornar menos complexa a cobertura.  O jornalista em campo, tendo um aplicativo que 

arquiva informações, outro que edita foto e vídeo, outro para fazer transmissões ao vivo, está 

munido de todo aparato para a geração da notícia de maneira rápida e de qualidade 

satisfatória.  

  Os apps podem também ser uma saída para os veículos de comunicação expandir seus 

negócios, ou seja, criarem alternativas aos usuários num mundo virtual cada vez mais 

presente no cotidiano das pessoas.  

As empresas líderes no mercado dos aplicativos AppleStore, Google Play 

Blackberry, App World e Windows Phone Marketplace disponibilizam juntas mais 

de 1,2 bilhões de aplicativos para download, sendo que os apps mais baixados são 

de games e redes sociais. No cenário atual, os aplicativos para dispositivos móveis 

disponíveis em App Stores é o principal canal entre desenvolvedores de softwares e 

consumidores, onde os usuários passam mais tempo utilizando os aplicativos do 

que o browser (RUBLESCKI; BARICHELLO; DUTRA, 2013. p.125). 

 

 As emissoras de televisão abertas e por assinatura, no Brasil, têm investido na criação 

de aplicativos que podem ser baixados de forma gratuita. Band News e Globo News, por 

exemplo, disponibilizam os apps para downloads, proporcionando ao usuário a visualização 

de vídeos e acesso a detalhes da programação. Já as emissoras abertas, como a TV Band, 

permitem, por meio do aplicativo, a participação ao vivo nos programas, a interação com os 

apresentadores, entre outros recursos da segunda tela. A Rede Globo oferece o aplicativo de 
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forma gratuita, mas para determinados acessos é preciso pagar. O aplicativo disponível da 

Rede Record de Televisão disponibiliza apenas alguns vídeos exibidos nos telejornais, sem 

muita possibilidade de interação. 

 O uso de mais instrumentos pode representar também maior quantidade de trabalho e 

absorção de técnicas eficazes por parte dos envolvidos.  Além disso, os aplicativos podem 

funcionar como um termômetro para medir a audiência e a aceitação dos programas por parte 

dos telespectadores. Quanto mais recursos forem aderidos por meio da segunda tela, mais 

chances o programa terá na emissora em termos de crescimento e expansão. Como se pode 

constatar, ocorre uma complementação das mídias com o objetivo de se modernizar e não 

perder a atenção do público em meio a tantas transformações digitais. 

 

5. A pauta, a matéria e a edição em tempos digitais 

Na televisão, a construção da notícia é diretamente afetada no cenário de convergência 

da informática e da radiodifusão. Vilches (2003, p. 236) explica que, nos telejornais, as 

categorias de espaço e tempo já não são mais as mesmas de há 10 anos, por exemplo.  

 E não falamos só das televisões a cabo ou por satélite, cujas produção e emissão 

usam tecnologia de ponta. Também na televisão tradicional os conteúdos tendem a 

ser cada vez mais infiltrados, marcados e modelados pela informática e pelas 

técnicas de sistematização da imagem. E não apenas isso. A interatividade afeta 

também a informação e a comunicação nas modalidades estruturais mais 

importantes: o consumo, a programação, o armazenamento, os terminais e suportes, 

as redes... os textos, as imagens, os sons são produzidos e consumidos sob a forma 

de diálogo entre um sujeito e um programa. 

 

 A produção dos telejornais, iniciada com a checagem das sugestões de pautas, 

apuração e comprovação das informações, além do levantamento de dados torna-se mais 

rápida com a ajuda do digital. Se antes o telefone era o ‘fiel escudeiro’ dos jornalistas 

produtores que passavam horas nas redações, hoje, com a internet, os celulares, os grupos 

fechados em redes sociais possibilitam o levantamento de informações para a montagem da 

pauta para o repórter.  

 Assim como em outros veículos, a pauta é onde nasce a matéria e a reportagem. “O 

primeiro objetivo de uma pauta é planejar a edição” (LAGE, 2006, p.35). De grande 

relevância no telejornalismo, uma saída planejada, estruturada, embasada numa ideia diminui 

as chances de erros e a perda de tempo nas reportagens de rua.  
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Além disso, permite com clareza alocar os recursos necessários para a elaboração 

da reportagem. A ideia da pauta para uma reportagem especial pode surgir a partir 

de uma notícia que o seu próprio jornal tenha veiculado, da leitura de jornais, sites, 

blogs, de um bate-papo com amigos, da observação, de situações vividas no 

cotidiano, enfim, a pauta é sempre um organismo vivo. Cabe a você estar atento. 

(CARVALHO, 2010, p.35). 

  

 Para Brasil (2007, p. 26), a previsibilidade das pautas é um dos maiores problemas nos 

telejornais; o autor afirma que as produções precisam investir em criatividade e romper com a 

mesmice e monotonia dos informativos televisivos. “Em tempos de internet o telejornal tem 

de buscar outra identidade: reinventar o formato tornando-o mais interativo, com uma 

linguagem mais conversacional e identificada com um público cada vez mais segmentado.” 

 Com a participação dos telespectadores mais frequentes nas produções de conteúdos, 

muitas pautas nascem de sugestões enviadas pelos diversos canais que as emissoras dispõem a 

esses usuários, tanto por e-mail, perfis no Facebook, Twitter, como também mensagens pelo 

Whatsapp, e outros aplicativos. As sugestões dos assuntos são enviadas e recebidas no mesmo 

instante e num local onde serão analisadas e escolhidas para apuração ou não. Caberá aos 

pauteiros levantar temas interessantes, organizar as informações pré- apuradas e preparar um 

esquema de trabalho para a equipe de reportagem sair às ruas. 

Numa equipe de telejornal, todos sugerem matérias, mas a responsabilidade maior 

é da produção, encarregada de elaborar pautas, e dos repórteres, que têm, ou 

deveriam ter, fontes seguras. Notícias exclusivas dependem muito desses 

profissionais. Mas, devido ao trabalho em “escala industrial”, ao imediatismo e a 

falta de preparo, muitos repórteres apenas cumprem pauta. (BISTANE; 

BACELLAR, 2005, p.47). 

 

 As autoras alertam também para os riscos que a internet pode trazer durante este 

processo de produção de um jornal. Explicam que as novas gerações acham de forma fácil e 

rápida o que procuram nas redes, porém nem sempre este percurso é o mais seguro. A 

checagem é exercício constante, segundo elas. A rede é de extrema importância, porém, 

depende de como é usada.  

 Após o assunto ser selecionado e apurado, caberá ao repórter ir até o local para gravar 

as entrevistas e checar mais uma vez, o que realmente ocorre e iniciar o caminho que leva a 

construção da notícia. 

 A matéria televisiva é composta por entrevistas feitas com especialistas e personagens, 

pela apresentação de dados e também pela “passagem” e “off”. Assim como no rádio, o texto 

em TV é escrito para ser falado. O “off”  é o texto escrito e lido, na maioria das vezes,  pelo 

repórter, com base nas imagens adquiridas para a matéria. Já a “passagem” ocorre quando o 

repórter aparece na matéria. “É quando ele assina o trabalho, e deve justificar essa intervenção 
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fazendo algo imprescindível, que acrescente, que valorize a reportagem” (BISTANE; 

BACELLAR, 2005, p.23).  

 A montagem de um conteúdo jornalístico para televisão requer encaixe de falas e 

informações minuciosas; algumas informações se adéquam mais na “passagem”, outras na 

fala do entrevistado ou no “off”. Nas matérias curtas, geralmente uma “passagem” é o 

suficiente; já nas reportagens maiores em que se dispõe de mais tempo para contar a história, 

o aparecimento do repórter é maior.  

 Com as melhorias dos recursos advindos dos novos aparelhos, deixando o som e a 

imagem com qualidades avançadas, os repórteres precisaram redobrar o cuidado com a voz e 

a aparência. A maquiagem dos repórteres nas ruas e dos apresentadores, em estúdios, 

necessita de um novo cuidado, já que pequenas falhas ficarão à mostra com o novo padrão 

digital. A voz do jornalista terá um novo impacto com um som sem ruídos e limpo; assim 

qualquer indisposição será evidente aos ouvidos e aos olhos dos telespectadores. Para o 

telejornalismo, as possíveis falhas aparentes, decorrentes deste movimento poderão aproximar 

as pessoas dos fatos reais, que realmente acontecem nas ruas, humanizando repórteres e 

apresentadores, quebrando gradativamente o estereótipo hierárquico de detentores máximos 

de informação. 

No que diz respeito à edição de imagens, Squirra (2004, p.99) esclarece que o editor 

da notícia em TV é responsável por equilibrar a imagem com o texto e sua interação.  

A notícia na televisão deve ser mostrada da forma mais objetiva e compreensível 

possível. Mas a melhor das edições pode não alcançar seu intento se for 

apresentada de forma monótona, vazia ou sem criatividade. A mais importante 

notícia de um telejornal, ou mesmo o telejornal todo, pode não interessar ao 

telespectador se não for editada de forma concisa e atraente. É preciso, além da boa 

edição da notícia, usar a variedade na estruturação das matérias e no telejornal. 

 

 O local onde as matérias são editadas, ajustadas para irem ao ar chama-se “ilha de 

edição”. Trata-se de um pequeno espaço, com equipamento técnico como computador, 

monitor, caixas de som. Nas mais modernas, nem há aparelhos para captura dos materiais da 

fita; na era atual os conteúdos são armazenados em cartões de memória e o editor consegue 

ter acesso aos arquivos por meio de um sistema integrado a uma rede. Caberá ao editor ter em 

mãos apenas um plano, ou seja, uma espécie de roteiro, com as sequências das informações 

que irão ao ar para efetuar a montagem.   

A relação do editor com o restante da equipe é de parceria e complemento. “E, sem 

dúvida, quando falamos de edição em telejornalismo, é preciso acrescentar: fidelidade às 

informações. Um passo em falso na edição e podemos causar um dano irreparável” 
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(PATERNOSTRO, 2006, p.163).  A autora explica que a decupagem é o início do trabalho da 

edição, ou seja, verificar o que há de mais importante e significativo do material bruto. Só 

assim é possível decidir o que falta, o que merece destaque, o que pode ser ignorado e qual 

imagem receberá o maior valor no contexto. Ela ainda esclarece a respeito do uso de efeitos 

na edição jornalística, que deve ser empregado com cautela, apenas para acrescentar algo ao 

que está sendo mostrado e não desviar a atenção do telespectador. 

 Anteriormente as edições eram divididas em lineares e não-lineares. Nas lineares as 

imagens eram cortadas e agrupadas, na sequência, em máquinas separadas; as não-lineares 

possibilitam a edição por meio de computadores, em programas de edição de vídeos 

específicos, em que as imagens são convertidas em formato digital.   Aos poucos, as 

emissoras de televisão substituem as máquinas de videotapes para computadores com 

softwares integrados às redações, mais modernos e velozes. Com o passar dos anos, e com a 

chegada do sinal digital nas emissoras, novas melhorias são adaptadas em curtos intervalos de 

tempo, proporcionando avanços qualitativos.  

Outra mudança constatada no procedimento de edição, advinda da modernização de 

equipamentos é a menor utilização de pessoas no processo. Se antes a edição era feita por 

mais de um jornalista e vários técnicos, hoje, com as novas tecnologias, tudo pode ser 

concentrado em apenas uma pessoa, o que nem sempre é sinônimo de eficiência, já que são 

menos “avaliadores” para identificar possíveis falhas no percurso. 

Além da pauta, da matéria e da edição, outro item importante na construção do 

telejornal é a apresentação. A maneira como as notícias são anunciadas aos telespectadores 

também sofre alterações na era contemporânea. Antônio Brasil (2007, p.58) propõe uma 

inovação ao modelo autoritário usado pelos âncoras brasileiros. Ele afirma que, com o 

advento da internet, as pessoas esperam um jornalismo menos hierárquico e autoritário; ele 

propõe um telejornalismo de conversa, mais próximo do público. “É o fim do jornalismo de 

pedestal, no qual o jornalista se considera detentor único das notícias e da verdade”.  

Nota-se uma série de modificações advindas desse novo tempo em que a tecnologia 

prevalece não abalando o interesse e a necessidade primordial das pessoas de se informarem 

dos fatos ao seu redor.  
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CAPÍTULO IV - AS TECNOLOGIAS DIGITAIS NO 

TELEJORNALISMO REGIONAL 

Os meios de comunicação locais - jornal impresso, rádio, televisão, portais na internet 

- alcançaram espaço significativo ao longo dos anos evidenciando o quanto são necessários 

para fortalecer a cultura regional, consolidar as informações transmitidas e cumprir a tarefa 

social de prestação de serviço às comunidades. 

As mídias locais e regionais estão presentes na cobertura jornalística, retratando os 

acontecimentos de pequenas cidades, bairros, vilas e zonas rurais. As dificuldades do homem 

do campo, a violência nas cidades, os problemas de estrutura, tal como a falta de atendimento 

médico nos postos de saúde, enfim assuntos que se tornam pautas dos jornais.  Segundo 

Peruzzo (2005a, p.71), é a partir da década de 1990 que o interesse da grande mídia pelo 

jornalismo regional alcança seu apogeu, procurando ampliar o espaço de cobertura e não se 

limitando às sedes onde a redação estava instalada. 

 O interesse da grande mídia pelo local, num primeiro momento, apresenta-se mais 

por seu lado mercadológico do que pela produção de conteúdo regionalizado. A 

televisão, por exemplo, explora a diferenciação local como nicho de mercado, 

interessada que está em captar os recursos provenientes da publicidade do interior 

do país.  

          Com as supostas ameaças externas de globalização, as empresas da área de 

comunicação despertaram para os interesses locais de leitores e telespectadores, ampliando 

seus negócios. Fadul (2006) explica que o deslocamento de indústrias automobilísticas, o 

desenvolvimento agrícola e do setor de serviços, incentivaram o interesse do mercado 

publicitário, dos anunciantes e veículos de comunicação em investir nas oportunidades que 

podem estar longe das grandes metrópoles.  

          O surgimento de novos veículos de comunicação em cidades interioranas impulsionou a 

especialização da mão de obra, o que se refletiu na procura por cursos de graduação em 

comunicação social. 

 Referente aos conteúdos abordados nesses veículos, especificamente no caso das 

emissoras de televisão, percebe-se uma produção mais voltada para programas jornalísticos, 

em emissoras de TV afiliadas, estando também presentes, outros gêneros oferecidos como 

entretenimento, mas em proporção menor. Ainda é um desafio para as emissoras arcarem com 

os custos altos de produção que os programas geram. Bazi (2006) afirma que devido a esta 
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limitação as emissoras locais apenas repetem o sinal vindo da “cabeça de rede”12, somente a 

publicidade da filiada é inserida.  

Existem três tipos de estações regionais: as TVs geradoras, ou seja, aquelas que 

geram programação do próprio local em que estão instaladas; as retransmissoras, 

isto é, aquelas que apenas possuem os equipamentos necessários para captar sinais 

de sons e imagens recebidos de uma estação geradora, em geral da cabeça-de-rede 

(no caso da Globo, por exemplo, a emissora líder é a Globo Rio de Janeiro) e 

retransmiti-los para a recepção dos aparelhos domésticos de TV, sem produzir 

programa próprio; e as estações repetidoras , também chamadas de Estações de 

Recepção Terrena (ERT), ou retransmissoras passivas, que apenas são capazes de 

receber sinais e retransmiti-los (FERNANDES, 1996 apud BAZI, 2006,  p.78). 

            As emissoras de televisão nacionais possuem afiliadas em variadas regiões e 

municípios brasileiros o que garante o sinal à maioria do território nacional. Além de 

retransmitir a programação da “cabeça de rede” também produz conteúdos próprios com 

predomínio de formatos informativos. 

De acordo com esse modelo, as emissoras de TV que têm contrato com 

determinada "Rede de TV" reproduzem simultaneamente a programação gerada, 

ocupando com sua produção (local ou regional), espaços que são determinados de 

acordo com o contrato de afiliação. A exigência de produção de material 

audiovisual local é prevista em lei, embora sua fiscalização em geral também fique 

apenas no papel (COUTINHO,2008, p.2). 

 O telejornalismo regional trabalha a informação criando vínculos de fidelidade com os 

telespectadores. Os fatos podem ser repassados de forma direta e presencial aos indivíduos 

que acompanham o desenrolar das coberturas jornalísticas. As consequências da modernidade 

e da presença da tecnologia no cotidiano das empresas também podem ser percebidas no dia a 

dia das redações locais. O investimento em novos equipamentos, a participação da 

comunidade na construção dos jornais por meio do jornalismo colaborativo já são realidade 

nas cidades afastadas das capitais.  

 O aparato tecnológico não está restrito apenas às metrópoles onde os fatos ocorrem em 

maior intensidade e há equipes mais numerosas para realizar as coberturas. Nas afiliadas, 

localizadas no interior dos estados, também estão se dando transformações advindas do 

contexto digital, online. Repórteres, cinegrafistas, editores vivem um momento de expansão 

em suas ações: além de dominar os afazeres da profissão precisam entender de que maneira 

funciona a nova ordem tecnológica para aproveitar dos novos equipamentos modernos que 

apresentam diferentes funções.   

                                                           
12 Cabeça de Rede: emissora principal que gera a programação para outras emissoras que compõe a rede. 

PATERNOSTRO, Vera Íris. O texto no TV: Manual de telejornalismo. 2006. 
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1. Descrição dos Processos Metodológicos 

Para o desenvolvimento deste trabalho os tipos de pesquisas aplicadas se deram em 

duas fases. Na fase 1, foi realizada a bibliográfica, acompanhada da pesquisa documental. Já 

na Fase 2 da pesquisa empírica, realizou-se um estudo comparativo de duas emissoras de 

televisão regionais, afiliadas à Rede Globo e Rede Bandeirantes, localizadas na Região 

Metropolitana do Vale do Paraíba, no Estado de São Paulo, com a aplicação da técnica da 

observação participante. 

  A pesquisa bibliográfica foi construída com os autores da área de tecnologia, 

cibercultura, mídias digitais, telejornalismo, jornalismo regional. A construção da pesquisa foi 

precedida da leitura de livros e artigos para orientar a elaboração do trabalho e apresentar 

importantes e ricas experiências de investigação, realizadas no telejornalismo nacional. A 

pesquisa documental é definida por Rampazzo (2004), como aquela que “procura os 

documentos de fonte primária, a saber, os ‘dados primários’ provenientes de órgãos que 

realizaram as observações. Esses ‘dados primários’ podem ser encontrados em arquivos, 

fontes estatísticas e fontes-não escritas” (RAMPAZZO, 2004, p.51).  O autor ainda esclarece 

que pesquisas construídas a partir de documentos proporcionam uma visão mais abrangente 

do problema estudado.  

O método comparativo é recomendável por Gil (2008), quando o pesquisador pretende 

investigar “indivíduos, classes, fenômenos ou fatos, com vistas a ressaltar as diferenças e 

similaridades entre eles” (GIL, 2008, p. 16). Destaca também que a aplicação do método com 

intenso rigor pode proporcionar resultados favoráveis e com elevado grau de generalização.  

De acordo com Peruzzo (2005b), “a pesquisa participante consiste na inserção do 

pesquisador no ambiente natural de ocorrência do fenômeno e de sua interação com a situação 

investigada” (PERUZZO, 2005b, p.125). A modalidade escolhida foi à observação 

participante, em que o grupo pesquisado não pode interferir na pesquisa e o investigador não 

se confundiu e nem se deixou passar como membro do grupo. 

No campo da comunicação, a pesquisa de observação participante é usada a partir da 

motivação do pesquisador ao realizar um estudo com características qualitativas e profundas, 

além de buscar conhecimentos que vão além do meio acadêmico e ir de fato aonde os 

acontecimentos sociais ocorrem para contribuir com possíveis mudanças no campo da 

comunicação. 

Do ponto de vista do pesquisador, Peruzzo (2003, p.19) destaca: 
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 É importante, primeiro, porque o pesquisador pode modificar o contexto que 

pretende investigar, qualquer que seja a sua condição de inserção: tanto se for 

alguém de fora que se insere num grupo apenas para observá-lo, como se for 

alguém que se envolve de modo a tornar-se parte ativa – com a postura de 

interferência proposital – tendo por base o objetivo não só de coleta de dados, mas 

contribuir com o avanço do grupo. 

 

Outro aspecto abordado pela autora é da não existência de um período ideal de 

permanência do observador no ambiente estudado, o que dependerá do objeto a ser 

pesquisado e se as revelações acontecerão de forma lenta ou rápida ao investigador. O que não 

pode é ocorrer em período excessivamente limitado para o não comprometimento dos 

resultados.  

A observação participante foi a técnica empregada na pesquisa realizada nas emissoras 

de televisão regionais: Vanguarda e Band Vale. As visitas ocorreram nos anos de 2014 e 2015. 

Na emissora Band Vale, no estúdio de Taubaté, foram feitas duas visitas com permanência de 

20 horas, nos meses de maio de 2014 e março de 2015; nesta última data foi visitado o 

escritório no município de São José dos Campos. Na emissora Vanguarda, ocorreram três 

visitas acompanhando a produção diária dos telejornais e demais programas exibidos pela 

emissora, totalizando a permanência de cerca de 20 horas em novembro de 2014 e janeiro de 

2015.  

A inserção da pesquisadora nas redações, estúdios e ilhas de edição das emissoras 

permitiu, por meio da técnica observação participante, analisar as produções dos noticiários, 

os métodos de trabalhos adotados pelos jornalistas e as interferências tecnológicas neste 

processo. A pesquisadora adotou o tipo de participação aberta e revelada, em que os 

colaboradores das emissoras tinham consciência que estavam sendo observados e 

investigados para um trabalho acadêmico. Não houve nenhuma intervenção do grupo nos 

aspectos pesquisados e da própria pesquisadora na rotina produtiva das emissoras. A entrada e 

permanência nos locais foram permitidas pelos editores responsáveis das emissoras, sem 

objeções, restrições ou constrangimentos. O acordo estabeleceu que seriam respeitadas e 

preservadas as identidades dos colaboradores na escrita da dissertação, não divulgando 

nomes, cargos e demais informações que pudesses identificá-los.  

Para uma observação de qualidade e consistente levantamento de informações foi 

adotado, pela pesquisadora, um Diário de Campo, objetivando comentários precisos e 

detalhados de cada dia a campo.   O registro das informações obtidas foi elaborado com os 

seguintes enfoques: Estrutura tecnológica (equipamentos), Tipos de interatividade e 

participação do telespectador, Cotidiano nas redações – O trabalho da produção, O papel das 
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redes sociais na construção da notícia, Interdisciplinaridade – presença de profissionais de 

outras áreas atuando no campo da comunicação, O trabalho do repórter na rua e as influências 

tecnológicas.  

Pode-se acompanhar o dia a dia nas redações, as produções das notícias, a escolha dos 

assuntos, o trabalho dos repórteres, editores e apresentadores. Observaram-se, também, os 

aspectos comportamentais e os relacionamentos dos profissionais nos ambientes.  

Após o levantamento das informações e análises dos materiais coletados pretende-se 

retornar aos locais pesquisados para a apresentação dos resultados com o objetivo de despertar 

o olhar dos envolvidos para o campo da tecnologia e conscientizar a equipe sobre as 

transformações, ainda necessárias para o ideal aproveitamento da era digital tecnológica.  

 

2. O telejornalismo regional e seus desafios 

O telejornalismo regional é considerado um importante instrumento para a geração de 

conteúdo, preservação da memória e transformação social. Por meio dele, o público tem a 

possibilidade de conseguir respostas a suas dúvidas e se sentir pertencente a um grupo cujo 

cotidiano é visto diariamente pela tela da televisão.  

Coutinho (2008) explica a diferença entre o telejornalismo regional e local. O primeiro 

é produzido em uma área de abrangência maior e a veiculação também é ampliada para várias 

cidades no espaço geográfico. Já o segundo é produzido e transmitido num mesmo espaço 

geográfico. 

Entre as características que ambos apresentam destacam-se: a informação é trabalhada 

com mais proximidade, as pessoas vivem de forma mais direta os acontecimentos retratados, 

com uma sensação de pertencimento, os repórteres são conhecidos da população que os 

consideram pessoas familiares em busca de melhorias aos menos favorecidos.  

Apesar de apresentar um papel transformador e necessário diante da realidade 

informativa das pessoas, este formato é alvo de críticas por autores devido a problemas na 

abordagem das notícias com o objetivo de suprir suas necessidades mercadológicas em 

detrimento da prestação de serviço local. 
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Na prática, o jornalismo local vem revelando algumas tendências. Os laços 

políticos locais tendem a ser fortes e a comprometer a informação de qualidade. É 

comum a existência de tratamento tendencioso da informação e até a omissão de 

fatos, em decorrência de ligações políticas com os detentores do poder local e dos 

interesses econômicos de donos da mídia. Claro que não se trata apenas de um 

problema da imprensa regional, mas nela parece que essas relações se tornam mais 

explicitas, justamente porque as possibilidades de confronto entre o fato e sua 

versão, por parte do leitor, são mais fáceis de acontecer (PERUZZO, 2005a, p.78). 

Outro problema peculiar enfrentado no telejornalismo regional é a abrangência da 

cobertura.  Devido às equipes reduzidas e as facilidades de cobrir a cidade onde a emissora 

está localizada, os assuntos retratados tendem a ser, em sua maioria, relativos a um município; 

os fatos ocorridos nas demais cidades em torno da sede da emissora possuem uma visibilidade 

mais reduzida, o que ocasiona uma distribuição desproporcional da cobertura jornalística.  

As tevês regionais, por uma série de questões, procuram dar cobertura maior para a 

cidade mais importante da sua região. Este fato tem gerado muitas críticas e 

discussões sobre o papel que as emissoras deveriam prestar para a região. As 

empresas se defendem afirmando que não possuem equipes suficientes para 

realizar uma cobertura cabal ou às vezes não se justifica enviar uma equipe para 

um município muito distante sem haver razão maior (SILVA, 1997, p. 61). 

 Na opinião de Peruzzo (2005a) sobre os limites da cobertura regional, ela afirma que o 

jornalismo restrito a determinados municípios deixa de explorar um importante potencial: 

retratar o cotidiano de forma isenta, atendendo a maioria dos setores que compõem a vida de 

uma comunidade.  

Perde, assim, uma oportunidade de mercado, a de trabalhar com competência a 

informação de proximidade, que é a razão de ser da imprensa local. Entendemos 

por informação de proximidade aquela que expressa as especificidades de uma 

dada localidade, que retrate, portanto, os acontecimentos orgânicos a uma 

determinada região e seja capaz de ouvir e externar os diferentes pontos de vista, 

principalmente a partir dos cidadãos, das organizações e dos diferentes segmentos 

sociais. Enfim, a mídia de proximidade caracteriza-se por vínculos de pertença, 

enraizados na vivência e refletidos num compromisso com o lugar e com a 

informação de qualidade e não apenas com as forças políticas e econômicas no 

exercício do poder (PERUZZO, 2005a, p.81).  

 Além dos entraves geográficos e dos limites de cobertura, a imprensa regional enfrenta 

outros desafios relacionados às questões econômicas, de recursos humanos e tecnológicos. 

Para Fadul (2006), na maioria das vezes, a mídia nacional oculta características específicas da 

mídia regional; acrescenta ainda que é preciso conhecer a fundo a mídia regional como uma 

alternativa para aproximar as regiões e suas identidades. A autora também aborda a falta de 
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novidades e criatividade por parte das emissoras filiadas, cada vez mais refém da 

programação nacional. 

(...) a mídia regional está passando por um processo de grandes mudanças. Apesar 

desse fato, em muitos casos não se está assistindo a uma verdadeira melhoria na 

qualidade dos conteúdos veiculados nas mídias analisadas. Ao contrário, o que se 

observa, principalmente nos programas de rádio e televisão, é uma cópia do que há 

de pior na programação nacional. O investimento na qualidade não pode ser uma 

questão menor, quando se fala na ampliação do acesso à mídia (FADUL, 2006, 

p.40).  

Para Bazi (2006), a TV regional em meio às novidades tecnológicas que os meios de 

comunicação vêm enfrentando nos últimos anos, precisa descobrir novas alternativas para não 

se limitar a coberturas monótonas cotidianas e repetitivas, apresentando informações mais 

consistentes aos telespectadores. Acrescenta ainda que o telejornalismo regional serve para 

combater a homogeneização trazida pelas grandes redes de comunicação, tendo que se 

reinventar a todo instante para não perder a fidelidade de seus receptores. 

O sinal digital nas emissoras de televisão regional e os novos aparatos tecnológicos da 

era informatizada contemporânea serão relatados nesse trabalho. 

 

3.  A televisão regional na era tecnológica 

A revolução trazida pela internet e pelo mundo digital não está concentrada em 

grandes cidades ou em emissoras de TV com maior prestígio nacional. O regional, as 

emissoras afiliadas de pequeno porte passam também por uma série de transformações 

advindas da era tecnológica moderna. Não são somente mudanças internas empresariais, mas 

as alterações que se iniciam com a população, tais como: a aquisição de novos aparelhos 

eletrônicos com telas cada vez mais finas e de grandes proporções, novos displays conectados 

à internet com a possibilidade de sintonizar os canais e também programas feitos com a 

participação dos telespectadores. 

A chegada do sinal digital nos lares brasileiros permitiu mudanças por parte das 

produções de programas para a televisão. As transmissões mais nítidas, com sons sem 

chiados, o aumento da interatividade por parte dos receptores trouxeram uma plástica nova ao 

público de casa. Contudo, no que se refere à qualidade dos programas, e a conteúdos mais 

interativos, eles ainda são os mesmos? As emissoras de TVs regionais estão conseguindo se 

adequar às exigências técnicas do HDTV e, ao mesmo tempo, pensar em novos formatos de 

programas? 

Para Ribas (2006),  a programação regional é propícia para testes de novos formatos e 
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linguagens. Mas é preciso que produtores, técnicos e jornalistas saibam utilizar das novas 

ferramentas tecnológicas disponíveis.  

Mesmo pertencendo a uma “rede”, a emissora local tem a obrigação vocacional de 

falar e exibir, para seu público mais próximo, conteúdos informativos, críticos e de 

entretenimento. Se não correrá o risco, mais cedo ou mais tarde, de não ter um 

lastro com o seu telespectador e com o futuro. Hoje como nunca temos a 

oportunidade de relacionar discussões sobre regulamentação da televisão com 

questões do âmbito das concessões e do aprofundamento dos desdobramentos de 

novas tecnologias e seus usos pelas emissoras e de possíveis novos emissores de 

conteúdo (RIBAS, 2006, p.151). 

 

 O procedimento de interiorização do sinal digital de TV requer mudanças também no 

telejornalismo.  Nos últimos anos, o telejornalismo local se fortaleceu, conquistou mais 

espaço na grade de programação das emissoras, recebeu investimentos e novas contratações 

de equipes. Estimular a interatividade do telespectador e deixá-lo mais próximo dos conteúdos 

trabalhados, ainda são obstáculos que as emissoras regionais precisam superar. Por mais 

limitado que seja o mercado de atuação, os canais regionais precisarão estar preparados para 

as novas demandas que surgem a cada instante.  

 O processo de produção da notícia deverá ser alterado, acrescentado de novas 

ferramentas e participação frequente do público, como já citado em outros capítulos deste 

trabalho. Apesar das possibilidades informatizadas, o telejornalismo local- regional não 

perderá sua essência e características que proporcionaram avanços e prosperidade ao longo 

dos anos.  

Para Bazi (2006), os fatores que levam a produção regional, na TV aberta nacional, a 

se concretizar são: 

(...) busca da audiência perdida nos últimos anos, com a introdução da internet e da 

televisão paga; - forma de criar um vínculo com as comunidades locais, através de 

noticiários; - produtora de conteúdo informacional; - ser independente da “cabeça 

de rede”; - fortalecimento das identidades regionais frente à globalização da 

comunicação (BAZI, 2006, p.84). 

 Segundo o autor, as práticas do jornalismo comunitário, das denúncias cotidianas 

continuarão a existir no telejornalismo local, independentemente dos recursos tecnológicos 

que surgirem. O que muda é a influência da tecnologia no processo, o envio de informações 

pelas pessoas, nas ruas, o recebimento e a valorização deste receptor que, anteriormente,  não 

estabelecia contato direto com a redação; agora ele passa a ser considerado como peça 

indispensável na construção dos noticiários, com maior grau de pertença e responsabilidade. 

Pode-se constatar a movimentação nas redações locais para adaptar sua rotina a esses 

envios de informações, na criação de aplicativos para celulares e tablets, na divulgação de 



 88 

canais para o envio de fotos e vídeos e exibição dos materiais em suas edições. 

Para Cannito (2010), na produção televisiva e no cinema, o padrão técnico e artístico 

sempre foi o fator determinante de uma empresa de comunicação, com o acesso da tecnologia 

a serviço de todos; o diferencial das empresas, no mundo digital, está na criatividade 

individual e coletiva.  

O diferencial dessas novas empresas será: a) a forma de organizar os conteúdos; b) 

softwares que facilitem e padronizem os conteúdos gerados; c) a forma de 

convencer o usuário-criador a dedicar seu talento a essa empresa, e não à 

concorrente; e d) sua identidade-marca. Esse novo modelo pode ser parecido com o 

das atuais comunidades, e essas empresas tendem a se organizar economicamente 

de forma cooperativada (CANNITO, 2010, p.125). 

O autor não prevê a ausência de um centro produtor dos conteúdos jornalísticos ou o 

fim das produções audiovisuais de ponta. Apenas enfatiza que produções caseiras ganharão 

importância e serão valorizadas pelas empresas. Estas deverão se reorganizar face à nova 

economia. 

4.  A TV Vanguarda, a TV Band Vale e suas características 

Para a construção desta pesquisa foram analisadas duas emissoras regionais de 

televisão localizadas na Região Metropolitana do Vale do Paraíba, no interior do estado de 

São Paulo. Situada entre dois estados de significativa importância para o país, Rio de Janeiro 

e São Paulo, a população regional estimada é de cerca de 2,3 milhões13 de habitantes, ou seja, 

5,5% do total do estado, incluindo as cidades do Litoral Norte Paulista. A economia local é 

caracterizada por indústrias dos setores automobilístico, aeronáutico e também produção rural 

como o cultivo do arroz e produção leiteira. O turismo religioso católico também possui 

grande impacto no desenvolvimento da região, já que cidades como Aparecida (Nossa 

Senhora Aparecida - padroeira do país), Guaratinguetá (Frei Galvão – 1º Santo brasileiro) e 

Cachoeira Paulista (Canção Nova – comunidade católica) estão situadas nesta localidade. 

A rede Vanguarda é uma emissora comercial de televisão afiliada à Rede Globo de 

Televisão, possuindo duas sedes, com duas geradoras: uma na cidade de São José dos 

Campos, a mais completa e outra, em Taubaté, menor e compacta. Anteriormente era 

conhecida como Rede Globo Vale do Paraíba, cuja fundação data de 01 de outubro de 1988 

em São José dos Campos. Após dez anos, a emissora alterou o nome para TV Vanguarda 

Paulista, e em 2003, após a inauguração da geradora na cidade de Taubaté, passou a operar 

                                                           
13 Disponível em: <http://www.emplasa.sp.gov.br/emplasa/conselhos/ValeParaiba/textos/livro_vale.pdf> . Acesso 

em: 23 maio. 2015 

 

http://www.emplasa.sp.gov.br/emplasa/conselhos/ValeParaiba/textos/livro_vale.pdf
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com o nome de Vanguarda.  No total são três empresas que fazem parte do grupo regional: 

geradora de São José dos Campos, geradora de Taubaté e o site de notícias G1 Vale do 

Paraíba. A emissora, que abrange as duas geradoras, recebeu por seis vezes o prêmio 

Comunicação, da Revista Propaganda, da Academia Brasileira de Marketing, como a melhor 

TV Regional. O pioneirismo apresentado é destaque por ser a primeira emissora brasileira 

regional a utilizar os transmissores Harris HD-MAXIVA, equipamentos de alta qualidade para 

transmissão HD - inaugurados, em São José dos Campos e Taubaté, antes da transmissão da 

Copa do Mundo de 201014. Tem como um de seus proprietários o empresário José Bonifácio 

de Oliveira Sobrinho, o "Boni", que por 30 anos foi o principal executivo da Rede Globo de 

Televisão.   

Atualmente a emissora conta com uma cobertura que abrange 43 municípios, o que 

representa cerca de 850 mil domicílios com TV,  segundo site Direção Geral de Negócios da 

Rede Globo15 . A programação local é formada por três telejornais ( Bom dia Vanguarda, Link 

Vanguarda e Jornal Vanguarda) e seis programas de gêneros cultural, entretenimento e 

jornalístico (Madrugada Vanguarda, Vanguarda Mix, Planeta Vanguarda, Vanguarda News, 

Roteiro Vanguarda e Vanguarda Comunidade) totalizando 4h50 min de conteúdo. Referente 

ao perfil da audiência, dados divulgados pela emissora16 mostram que entre homens e 

mulheres a programação é vista mais por mulheres 61% e 39% por homens, das classes A, B e 

C. A faixa etária predominante é acima dos 50 anos com uma variação entre 35% e 37%.  

No ano de 2009, iniciou o processo de implantação de equipamentos para captura e 

transmissão em alta definição nas duas geradoras. Para que isso ocorresse dentro de uma 

qualidade satisfatória buscaram-se modelos externos como referência: a tecnologia americana 

e japonesa. Por fim o que mais se adequou às necessidades das emissoras foi o modelo 

americano. Num segundo momento, os investimentos voltaram-se especificamente para o 

setor jornalístico, com a compra de novos equipamentos como câmeras e ilhas de edição 

compondo a cadeia completa, finalizada em 2012. De 2013 ao período anterior a Copa do 

Mundo de Futebol de 2014 o foco foi a retransmissão digital. A meta inicial era atingir 70% 

das cidades que fazem parte da área de cobertura, priorizando as cidades que possuíam mais 

                                                           
14 Disponível em: <http://www.vanguarda.tv/text/historia.html> Acesso em: 23 maio.2015 

 
15 Disponível em:  

<https://negocios2.redeglobo.com.br/oportunidadesregionais2014/Paginas/exibidora.aspx?exib=110> Acesso em 

23 maio.2015 

 
16 Idem ao anterior. 

http://www.vanguarda.tv/text/historia.html
https://negocios2.redeglobo.com.br/oportunidadesregionais2014/Paginas/exibidora.aspx?exib=110
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de 50 mil habitantes. O resultado ocorreu além do esperado e até novembro de 2014 a 

emissora atingiu um percentual de 93% de locais que podem acessar os conteúdos com a 

tecnologia digital17. 

Já a TV Band Vale integra o Grupo Bandeirantes de Comunicação, na Região 

Metropolitana do Vale do Paraíba e funciona desde setembro de 1996. A emissora comercial 

está presente em 31 cidades18 e oferece 5h30 min de programação regional. Na região, além 

da emissora de TV, o Grupo Bandeirantes possui cinco rádios FM. Com sede na cidade de 

Taubaté, possui estúdios também em São José dos Campos. As duas edições dos telejornais 

ocorrem no horário do almoço (Band Cidade 1ª Edição) e à noite (Band Cidade 2ª Edição); 

além dos jornais, a emissora oferece outros programas regionais em horários disponibilizados 

pela “cabeça de rede” de gêneros entretenimento e informativo, tais como: Os Donos da 

Bola,Vale Urgente, Blá Estância Nativa, Falando Nisso, Vale Shop, Band Vale Sports, Página 

Cultural, Tempero Caipira, Vale Cap e Vale Ecologia. A emissora emprega aproximadamente 

60 empregados19 que residem em cidades da região.  

Referente à disponibilidade do sinal digital, ambas emissoras já cumprem as 

exigências regulatórias de adequação e oferecem a transmissão em HD para a maioria das 

cidades de suas coberturas. Apesar disso, ainda investem em divulgação junto aos 

telespectadores esclarecendo dúvidas e explicando as etapas do processo de sintonização do 

canal HD. O usuário final ainda é alvo de campanhas para conscientização das melhorais que 

a nova tecnologia pode trazer, com o objetivo de aderirem ao processo de migração para os 

modelos tecnológicos. Segundo o cronograma do governo federal, o desligamento do sinal 

analógico, nas cidades que fazem parte da Região Metropolitana do Vale do Paraíba 

acontecerá em 2017. 

 

 

 

 

                                                           
17 Disponível em: < http://www.vanguarda.tv/  > Acesso em 23 maio. 2015 

18 Disponível em:<http://www.band.uol.com.br/tv/vale/grupo-regional.asp> Acesso em 23 maio. 2015 

19 Disponível em: <http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2009/resumos/R4-3908-1.pdf>  Acesso em 23 

maio.2015 

http://www.vanguarda.tv/
http://www.band.uol.com.br/tv/vale/grupo-regional.asp
http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2009/resumos/R4-3908-1.pdf
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Tabela 1 – Cidades paulistas de cobertura 

Municípios no estado de São Paulo que 

recebem sinal da TV Vanguarda 

Municípios no estado de São Paulo 

que recebem sinal da TV Band Vale 

Atibaia Aparecida 

Bragança Paulista Arapeí 

Caçapava  Caçapava 

Campos do Jordão Cachoeira Paulista 

Igaratá Campos do Jordão 

Jacareí Canas 

Jambeiro Caraguatatuba 

Joanópolis Cruzeiro 

Monteiro Lobato Cunha 

Paraibuna Guaratinguetá 

Piracaia Ilhabela 

Santa Branca Jacareí 

Santo Antônio do Pinhal Jambeiro 

São Bento do Sapucaí Lorena 

São José dos Campos Monteiro Lobato 

Vargem Paraibuna 

Aparecida Pindamonhangaba 

Areias Piquete 

Bananal Potim 

Cachoeira Paulista Queluz 
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Canas Roseira 

Caraguatatuba Santo Antônio do Pinhal 

Cruzeiro  São Bento do Sapucaí 

Cunha São Francisco Xavier 

Guaratinguetá São José dos Campos 

Ilhabela São Luiz do Paraitinga 

Lagoinha São Sebastião 

Lavrinhas Silveiras 

Lorena Taubaté 

Natividade da Serra Tremembé 

Pindamonhangaba Ubatuba 

Piquete  

Potim  

Queluz  

Redenção da Serra  

Roseira  

São José do Barreiro  

São Luiz do Paraitinga  

São Sebastião  

Silveiras  

Taubaté  

Tremembé  

Ubatuba  

 

Fontes: (COBERTURA, 2015) e (ATLAS DE COBERTURA, 2015) 
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5.  Incorporação da tecnologia digital nas emissoras 

A observação participante possibilitou verificar junto às emissoras pesquisadas, TV 

Vanguarda e TV Band Vale, como se adequaram aos novos recursos tecnológicos presentes 

na redação, estúdio e reportagens externas; o dia a dia dos jornalistas que trabalham dentro e 

fora das emissoras e como estão em contato com o mundo virtual; a participação dos 

telespectadores na construção dos conteúdos e a chegada de profissionais de outras áreas para 

auxiliá-los com os equipamentos recentes. 

5.1 Estrutura Tecnológica (Equipamentos) 

Na observação feita na emissora regional Vanguarda, entre os equipamentos que 

comprovam a maior presença tecnológica na emissora os destaques são: Sistema iNEWS 

(software que integra todo o trabalho da redação), Câmeras Sony HD -  PMW-500 abastecidas 

com cartões de memória, uma mochilink (equipamento que facilita as entradas ao vivo em 

telejornais), um helicóptero,  duas unidades móveis (carros links),  um aplicativo para 

celulares (que permite a participação dos telespectadores por meio de envio dos materiais) e 

um telão touch screen 20 instalado no estúdio do telejornal. 

O sistema iNews permite a integração de toda a emissora dentro de um mesmo canal, 

produção, reportagem, edição; pode-se ter acesso ao que está sendo feito no mesmo instante. 

Instalado nos computadores espalhados na redação da emissora e do site G1, os conteúdos que 

chegam das ruas, as apurações que estão sendo realizadas, o texto do repórter, os contatos 

com as fontes, são armazenados neste sistema informatizado interno.  Além disso, a equipe 

que cuida do site, G1 Vale do Paraíba, também utiliza o mesmo software. Entre as vantagens 

apresentadas pelo programa estão: auxílio na escrita e contagem do tempo dos conteúdos em 

televisão (anteriormente este procedimento era feito manualmente, baseado no número de 

linhas escritas e contagem de segundos por um cronômetro); visualização em tempo real de 

todo o material que está sendo trabalhado no dia pelos demais profissionais das redações; 

compartilhamento de informações e ganho de tempo na execução das tarefas; armazenamento 

de conteúdo automático, sem a necessidade de se criar banco de dados para fontes e arquivos 

de matérias.  

As câmeras Sony HD PW500 foram adquiridas pela emissora a partir das  exigências das 

transmissões em sinal digital. Não seria possível continuar captando imagens com as baixas 

resoluções do formato analógico. Os novos equipamentos permitem gravações em formato 

                                                           
20 Expressão em inglês que significa sensível ao toque.  
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digital com o armazenamento em cartões de memória, os chamados memory cards; estes 

suportam gravações de conteúdos extensos em um mesmo espaço e com extensão da 

capacidade de transferência de material, posteriormente, para os computadores.  

A mochilink é um equipamento que auxilia as entradas ao vivo, em tempo real, nas 

edições dos telejornais, sem a necessidade do uso dos carros completos de equipamentos e 

antenas de transmissão, conhecidos como unidades móveis. Trata-se de uma mochila que 

contém um equipamento eletrônico que captura imagens e áudio pela internet. Os materiais 

captados são enviados pela rede 3G. A emissora faz uso deste tipo de material, também 

utilizado nas edições dos telejornais.  

O helicóptero, conhecido como VANCOP, é uma aposta recente da emissora; sua 

utilização teve início em janeiro de 2015. O objetivo foi trazer algo novo e dinâmico aos 

telejornais e ampliar as coberturas, saindo da obviedade do cotidiano. Além do piloto na 

aeronave costumam estar o repórter e um cinegrafista que entram ao vivo nos telejornais. A 

emissora pretende transmitir mais reportagens ao vivo e o investimento nesta tecnologia 

auxilia na conquista desta meta. 

As unidades móveis são os equipamentos tecnológicos antigos, comparando aos demais 

citados acima. São carros munidos com equipamentos semelhantes a um switcher21 fixo, que 

possibilitam a captura e o corte de imagens, de áudios, em locais fora do estúdio convencional 

de TV. As entradas nos telejornais são ao vivo, com informações precisas de diferentes 

cidades da região. 

Em termos tecnológicos, o investimento mais recente foi o lançamento do aplicativo 

“Vanguarda Repórter”. Lançado em 15 de março de 2015, o principal objetivo é criar um 

canal em que o telespectador possa enviar fotos, vídeos e mensagens de texto, sugerindo 

assuntos para serem exibidos na programação da emissora. O aplicativo está disponível para 

downloads gratuitos nos sistemas IOS e Android. Mais detalhes sobre o funcionamento serão 

abordados no item 5.2 deste trabalho. 

 A emissora já vinha pensando numa maneira de facilitar o envio de materiais externos que 

pudessem tornar mais prático o recebimento de fotos e vídeos, antes trazidos em mídias como 

CDs, DVDs, e pen drives; esses precisavam ser descarregados em máquinas, na emissora, 

perdendo-se muito tempo.  

A tela sensível ao toque está instalada no estúdio do telejornal possibilitando uma 

                                                           
21 Conhecida como uma sala localizada nas emissoras de televisão, próxima a estúdios, em que contém mesa de 

corte para seleção de imagens, cortes e efeitos.  
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interatividade maior entre as mensagens enviadas pelas pessoas e também mais dinamismo à 

fala dos apresentadores durante o jornal. Essa tela é utilizada, com mais frequência, nas 

edições diurna e noturna dos jornais.  

Entre os planos futuros da emissora está a mudança do espaço físico onde estão 

instaladas as duas geradoras, investindo em testes em tecnologia 4K, superior ao HDTV, no 

mesmo ritmo em que ocorreu o sinal digital, já que a Rede Globo matriz possui produtos neste 

padrão e com o movimento do mercado, somado à popularização e barateamento dos 

aparelhos domésticos, em breve e num ritmo acelerado, novas tecnologias surgirão, sendo 

preciso se adaptar com tempo e planejamento às novidades.  

 

                                        Ilustração 1:  Câmera Full HD de estúdio 

            

 

 

 

 

    

                                   Fonte: (EQUIPAMENTOS, 2015a)      

         

                                        Ilustração 2: Câmera Sony HD PW500 

                                 

                                    Fonte:   (EQUIPAMENTOS, 2015b)   
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Ilustração 3: Mochilink 

 

                                         Fonte: (EQUIPAMENTOS, 2015b)          

    

Ilustração 4: Unidade Móvel 

 

                                                     Fonte:  (EQUIPAMENTOS, 2015c) 

Ilustração 5: Tela Interativa 1 

 

Fonte: (EQUIPAMENTOS, 2015d) 
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Ilustração 6: Tela Interativa 2 

      

Fonte: (EQUIPAMENTOS, 2015e) 

 

Ilustração 7: Aplicativo Interface 1 

 

Fonte: (APLICATIVOS, 2015a)                     
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                                                       Ilustração 8: Aplicativo Interface 2 

 

                                                       Fonte: (APLICATIVOS, 2015b) 

 

                                  Ilustração 9: Helicóptero – VANCOP 

 

                              Fonte: (LINKVANGUARDA,2015) 

 

A emissora Band Vale possui um sistema de software integrado à redação, o chamado 

AP; por meio deste programa de computador é possível montar o roteiro dos jornais, 

armazenar as pautas, arquivar contatos, entre outros. Possibilita também o contato junto à 

sede, em São Paulo, para verificação dos principais assuntos que entrarão no jornal, em rede 

nacional, na edição do dia.  

Uma unidade móvel é utilizada para entradas ao vivo durante os telejornais. Percorrem 

cidades próximas a Taubaté e São José dos Campos com os destaques diários dos 
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acontecimentos. Os estúdios instalados nas duas cidades proporcionam também entradas ao 

vivo em qualquer horário do dia, caso seja necessário. 

Os apresentadores, durante a edição dos telejornais, possuem tablets para 

acompanharem a atualização das informações e também como termômetro das redes sociais.  

As câmeras, ilhas de edições e switchers também foram ajustadas em formatos digitais 

para atender a demanda da nova transmissão HD. Referente aos demais equipamentos e 

recursos para transmissões via internet, presentes na primeira emissora citada, esta última não 

possui tais equipamentos. 

 

Ilustração 10:  Ilhas de Edição e Switchers – TV Band Vale 

 

Fonte:  (PIVA, 2015a)                                                   Ilustração 11: Estúdio Telejornal                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                      Fonte: (PIVA, 2015b). 

5.2 Tipos de Interatividade e participação do telespectador 

Na emissora Vanguarda, observou-se que devido aos grandes investimentos em 

equipamentos e apostas em tecnologias modernas não houve aumento na produção de 
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conteúdo, mas sim, uma agilidade no processo de construção da notícia desde a produção, 

captura, edição e transmissão dos conteúdos como também um aumento da participação do 

telespectador no envio de materiais, o chamado jornalismo colaborativo.  

Antes da implantação do aplicativo, os telespectadores enviavam sugestões de pautas 

por e-mail, usando as redes sociais e, também, por ligações telefônicas à redação. Hoje podem 

ser enviadas fotos, mensagens e vídeos a todo o momento. O conteúdo enviado pelo 

aplicativo chega da seguinte maneira: os computadores da redação estão aptos a receber todo 

este material, como se fosse uma caixa de e-mails; cabe ao editor determinar qual assunto 

renderá apuração para possível cobertura em meio a muitas mensagens. As etapas de 

verificação são: AVALIADO, CHECADO e LIBERADO. Só após a produção ter percorrido 

esses procedimentos, o assunto poderá virar uma pauta para o repórter executar. Ainda não há 

um colaborador da emissora determinado apenas para executar esta tarefa de “garimpar” o 

que chega pelo aplicativo, esta análise é feita pelos editores e produtores. Para o envio por 

parte dos telespectadores, há um termo de responsabilidade que o usuário aceita com o 

objetivo de estabelecer algumas normas de envio e publicação. Assim o indivíduo tem a opção 

ou não de ter o seu nome divulgado no telejornal como quem sugeriu ou enviou determinado 

conteúdo. A emissora não remunera quem envia os materiais; há um entendimento por parte 

da editora responsável para, no futuro, premiar o telespectador com equipamentos eletrônicos, 

como celulares e notebooks, com quem mais colaborar. Segundo informações da emissora22, 

na primeira hora após o lançamento do aplicativo, foram 300 (trezentas) sugestões de 

reportagens registradas. Em testes e preparo está o lançamento de outro aplicativo, voltado 

para uma rede social, com a justificativa de, mais intensamente, trazer o mundo da geração 

digital para a televisão.  

Nota-se que as contribuições enviadas às redações continuam a ser checadas pela 

equipe o que expressa o entendimento do telespectador ainda como fonte e não como produtor 

de conteúdo.   

Na emissora Band Vale, observou-se intensa valorização do telespectador para a 

construção dos telejornais. Eles participam enviando mensagens, fotos e vídeos por e-mail e 

pelas redes sociais. Ao ser selecionado um conteúdo e posto no ar, o nome do emissor desse 

conteúdo é identificado, com autorização do mesmo. Detectou-se determinada proximidade 

com este usuário, que colabora pelo fato de se sentir pertencente àquele telejornal. Trata-se de 

                                                           
22 Disponível em:< http://redeglobo.globo.com/sp/tvvanguarda/noticia/2015/03/rede-vanguarda-lanca-aplicativo-

vanguarda-reporter.html> Acessado em: 29 maio. 2015. 

http://redeglobo.globo.com/sp/tvvanguarda/noticia/2015/03/rede-vanguarda-lanca-aplicativo-vanguarda-reporter.html
http://redeglobo.globo.com/sp/tvvanguarda/noticia/2015/03/rede-vanguarda-lanca-aplicativo-vanguarda-reporter.html
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uma participação fidelizada; são telespectadores que costumam enviar conteúdos com 

frequência, como se “trabalhassem” para a emissora, representando-a em seu bairro ou cidade.  

O caminho que a informação percorre até ir ao ar é semelhante ao da outra emissora 

citada, ou seja, a sugestão é recebida, checada, apurada e só depois exibida no telejornal. 

Nota-se maior exibição de fotos e vídeos, enviados por telespectadores nas edições diárias dos 

telejornais, comparados aos que são exibidos pela emissora Vanguarda. Mesmo quando o 

material não rende desdobramentos, a produção envia um agradecimento para os que 

colaboraram.  

 

5.3  Cotidiano nas redações – O trabalho da produção 

O trabalho da produção dos telejornais, na emissora Vanguarda, é concentrado para 

levantar conteúdos para as três edições diárias. Há computadores conectados à internet, 

telefones e celulares para realizarem a checagem dos dados. O telefone continua sendo o 

aparelho fundamental na produção dos conteúdos. A redação do telejornal em São José dos 

Campos fica em um espaço separado da redação do site G1 Vale do Paraíba, dentro de um 

mesmo prédio, porém, a produção é integrada por meio dos computadores conectados em 

redes internas. É possível um computador visualizar todos os demais trabalhos que estão 

sendo executados. Percebe-se que a tecnologia obriga o jornalista a mudar a direção de seu 

trabalho, já que ele conta com múltiplas ferramentas e precisa ser cada vez mais rápido na 

publicação dos assuntos. O “furo de reportagem”, antes tão cobiçado, não dura mais do que de 

5 a 10 minutos, em se tratando de internet, pois a informação encontra-se cada vez mais 

pasteurizada. Os assuntos são, em sua maioria, os mesmos abordados no jornal impresso ou 

pela emissora concorrente; o que diferem são os detalhes, a cobertura em si, mais completa. 

Nota-se que um possível diferencial está na mão de obra. No momento de uma tragédia, como 

as enchentes ocorridas em janeiro deste ano em, São Sebastião, cidade do litoral norte 

paulista, por mais que tivessem equipamentos modernos e de última geração, se não houver 

equipes apurando para saber o exato número de desabrigados e como a prefeitura estava 

lidando com o auxílio aos moradores, a cobertura seria incipiente.  

Outro ponto favorável à produção é referente às imagens que chegam mais rápidas até 

a redação; podem ser feitas por celulares e enviadas imediatamente à redação, tanto fotos 

como vídeos. Não há exigências de qualidade em termos de resolução, ou seja, a imagem 

estando nítida e compreensível para o telespectador, ela vai ao ar sem impedimentos.  

Na emissora Band Vale, notou-se a presença de computadores, telefones e internet à 
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disposição da equipe que é reduzida. Apenas três produtores checam os conteúdos, organizam 

as pautas para as duas edições dos telejornais. Percebeu-se que a tecnologia com os 

equipamentos mais modernos, apresenta maior agilidade no processo de montagem do jornal 

e com menor possibilidade de perda de materiais por problemas técnicos; os profissionais 

contratados sentem segurança com os recursos oferecidos pelos equipamentos. Apesar dos 

recursos, o aumento da cobertura ainda não foi possível.  

Durante a rotina de trabalho, a produção encontra outras opções para o registro do 

fato, caso não tenha tempo para enviar uma equipe de reportagem ao local. As chances de usar 

o celular para capturar imagens de boa qualidade e o envio imediato à redação trazem maior 

conforto ao trabalho desenvolvido. 

                                

                              Ilustração 12: Espaço produção -  TV Band Vale 

 

Fonte:  (PIVA, 2015c) 

 

5.4  O papel das redes sociais 

O uso das redes sociais é essencial no cotidiano das emissoras pesquisadas. Na 

emissora Vanguarda, por meio delas, as informações são confirmadas, entrevistados 

selecionados, entrevistas agendadas, entre outros procedimentos. Os jornalistas que trabalham 

na produção das notícias são inseridos nos grupos de WhatsApps de bombeiros, policiais 

militares e civis. Assim quando determinada fato ocorre, logo já são avisados e recebem fotos 

e demais elementos para iniciarem a apuração, num intervalo de tempo rápido; não há mais a 

dificuldade de localizar essas fontes por meio de telefones fixos ou celulares, havendo a 
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comunicação direta e rápida por meio deste canal. Também por WhatsApp, repórteres nas ruas 

se comunicam com a redação, gravando áudios ou enviando mensagens. No que diz respeito à 

busca por entrevistados, o Facebook pode ser usado como ferramenta de divulgação e 

procura, principalmente de personagens, mas como segunda opção. Os editores determinam 

que, primeiramente, seja realizada a busca entre conhecidos, para, posteriormente, usar a rede 

social, mesmo porque se mantém um sigilo sobre o que está sendo produzido. O envio de 

mensagens por meio do Facebook é liberado. 

O uso das redes sociais na TV Band Vale é feito com o objetivo de receber materiais, 

sugestões de pautas, divulgar os destaques das edições diárias e a busca por fontes. Há grupos 

de moradores e representantes de associações de bairros já específicos aos quais a produção 

pede auxílio para o desenvolvimento das pautas. Pelo fato de sugerirem constantemente 

assuntos e por auxiliarem a produção na procura por informações, os produtores sentem-se à 

vontade para consultar esses perfis e grupos fechados no Facebook, por exemplo. O 

telespectador que envia determinada sugestão, por meio das redes sociais para a emissora, não 

o faz para as concorrentes; é fiel àquele veículo, tendo confiança no trabalho da emissora. 

Dentre as redes sociais mais utilizadas, destaca-se o Facebook.  

 

5.5  O repórter de rua e as influências tecnológicas 

Os repórteres da emissora Vanguarda, ao saírem nas ruas para gravarem matérias, 

recebem um tablet para auxílio da escrita e envio dos textos. Não há exigências por parte da 

chefia de reportagem para que repórteres de rua produzam para o site G1; o trabalho é 

separado. A não ser que estejam em locais muito distantes, não havendo repórteres do site, é 

solicitado o envio de fotos.   

A comunicação com a redação é ágil, feita por meio das redes sociais e telefones 

celulares. Os aparelhos de celulares auxiliam até mesmo na captura de imagens, em 

reportagem realizada com idosos numa aula de hidroginástica; não foi possível ao cinegrafista 

entrar no espaço, devido ao processo de aquecimento da água e a umidade que atingiria a 

câmera. Mas pelo celular da repórter foi possível gravar as imagens necessárias para a 

ilustração da matéria em qualidade adequada á exibição da reportagem.  Em outros tempos, 

sem esta ferramenta tecnológica a matéria não seria realizada. 

Na emissora Band Vale, os repórteres saem equipados com celulares que possibilitam 

a captura e envio de materiais para redação, caso seja necessário. São três equipes de 

reportagens externas que cobrem mais de uma pauta diária. A tecnologia proporciona o uso de 

câmeras mais leves e anatômicas na captura de imagens nas ruas,  e com menos peso, já que 
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apenas um cartão de memória é suficiente. O repórter da TV, algumas vezes, grava boletins 

também para a rádio, sobre o mesmo  assunto que está cobrindo, acumulando tarefas.  

 

 

5.6  Interdisciplinaridade - presença de profissionais de outras áreas atuando 

no campo da comunicação.  

Além da presença de engenheiros e técnicos nas emissoras, na Vanguarda há a 

contratação de três colaboradores que não são jornalistas e sim designers gráficos para 

elaborar as artes exibidas no telão touch screen, e construir os materiais infográficos e artes de 

variados tipos.  

                         Ilustração 13: Mesa do grafismo digital – Vanguarda 

 

                              Fonte: (EQUIPAMENTOS, 2015f) 

 

6.  Análise Comparativa 

Comparando as duas emissoras, referentes aos investimentos tecnológicos e como isso 

tem afetado o processo de construção e transmissão da notícia, nota-se que ambas possuem a 

preocupação em se modernizar cada vez mais e estarem inseridas no mercado tecnológico 

atualizado.  Nas duas emissoras pesquisadas, observa-se que não se trata de fazer e gerar 

tecnologia só porque é algo importante na atualidade; há uma preocupação em promover 

sempre um recurso moderno que agregue significado na vida do telespectador.  A emissora 

Vanguarda possui mais saídas financeiras para investir nesta área e estes investimentos fazem 

parte de um processo contínuo de metas e conquistas;  ao concluir um investimento,  já se 

pensa no próximo e assim por diante. Já na emissora TV Band Vale, os recursos são mais 
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escassos e o processo mais lento.  

As semelhanças encontradas, frutos desta observação, referem-se aos espaços físicos 

em que as emissoras estão instaladas: são áreas dentro de shoppings centers, TV Band Vale 

Taubaté (Taubaté Shopping) e TV Vanguarda São José dos Campos (Center Vale Shopping), 

locais estratégicos em que circulam um grande número de pessoas e com maiores chances de 

divulgação da marca. As duas emissoras já conseguiram atingir quase em 100% a abrangência 

da cobertura em sinal digital, reestruturando toda a parte técnica com novos equipamentos e 

transmissores. O processo migratório do analógico para o digital ocorreu paulatinamente, 

paralelo ao funcionamento das emissoras; ambas não pararam: trocaram os equipamentos e 

depois retornaram a rotina, as substituições foram acontecendo aos poucos, com a TV em 

funcionamento.  

Referente às contribuições que chegam por parte dos telespectadores ainda são aceitas 

como sugestões de pautas e não assuntos finalizados e formatados para irem ao ar; o público é 

considerado uma fonte de informação e não um gerador de conteúdo finalizado. Percebe-se 

um aumento da participação, quando os novos recursos tecnológicos são divulgados pelas 

emissoras. A comunidade se sente mais próxima da redação e passa a acreditar no 

compromisso da emissora junto ao público, uma vez que considera esses investimentos como 

forma de melhorar o serviço prestado à região. Porém, a motivação desses indivíduos em 

participarem da elaboração da notícia não se restringe à divulgação do seu nome na edição do 

jornal. Eles participam porque acreditam que contribuem para a melhoria de sua cidade, bairro 

ou comunidade.  

A internet é a ferramenta essencial para o trabalho do jornalista, tanto na redação 

quanto nas ruas. Não é possível imaginar a redação das duas afiliadas trabalhando sem o 

auxílio da rede mundial de computadores; a ausência de conexão compromete todo o 

fechamento de um jornal, pois todos dependem de máquinas conectadas para realizarem seus 

afazeres. A comunicação dos repórteres, nas ruas, com a chefia de redação se amplia e não 

fica mais restrita por telefones ou linhas ocupadas; o aparelho de celular conectado à internet 

possibilita passar textos, enviar fotos e vídeos no instante em que os fatos acontecem. 

A TV Band Vale não possui muitas novidades em seus estúdios: equipes externas para 

atrair a atenção do público, tal como ocorre na TV Vanguarda, a tela sensível ao toque, ou 

mais de uma entrada ao vivo por edição, entre outros recursos. Um dos atrativos que emissora 

encontrou foi recorrer aos cenários modernos, permitindo visualizar a redação trabalhando, o 

que estabelece uma relação mais direta com o público em casa. Já na TV Vanguarda o cenário 

é mais “engessado”, no modelo tradicional, sem visão externa e usando os artifícios citados 
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acima para chamar atenção dos telespectadores.  

A preocupação com novos conteúdos mais interativos e convergentes que sejam 

compatíveis com os investimentos feitos para a grade de programação, não é prioridade para 

as emissoras; ambas estão focadas no desenvolvimento e qualidade das tecnologias 

implantadas. Não é suficiente apenas implantar a cobertura do fato, mas sim, aperfeiçoar o 

que já é oferecido evitando descontinuidade nas transmissões. Mudanças na grade, programas 

com complementos de conteúdo de Segunda Tela ainda estão pendentes. 

A “cabeça de rede”, ou seja, a matriz da emissora não exige, das emissoras afiliadas 

pesquisadas, a implantação de recursos tecnológicos. Espera-se que seja feito, mas o tempo 

para isso acontecer não é determinado, excetuando-se o que se refere ao sinal digital, uma 

exigência legal determinada pelo Ministério das Comunicações do governo federal.  

Em linhas gerais, as duas emissoras vivenciam e caminham constantemente para um 

futuro em que a informação e tecnologia andam juntas a todo tempo, não podendo ser 

separadas.  A tecnologia não está isolada a apenas algumas áreas técnicas, como engenharia 

ou telecomunicações; ela afeta a cadeia produtiva do jornalismo como um todo e a adaptação 

precisa ser feita de forma gradual, e de acordo com os recursos financeiros que as afiliadas 

possuem. Na TV Vanguarda, essa consciência aliada às possibilidades financeiras é maior e 

rápida, já a TV Band Vale a tecnologia investida ainda é pouca e caminha a passos vagarosos 

diante das ofertas do mercado. 
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CONCLUSÃO 

 A era digital tecnológica e conectada marca um novo tempo para as comunicações, 

proporcionando uma troca de informações mais democrática, ajudando no processo 

comunicativo dos indivíduos e caminhando para uma sociedade menos passiva e apática.  

 A cultura digital não separa o passado do presente, acaba agregando o velho ao novo, 

criando possibilidades do antigo se transformar, se redefinir, ou seja, renascer. Em termos de 

mídias, temos o exemplo do rádio que está inserido no ambiente virtual, buscando caminhos 

para um público diferenciado; o jornal impresso, migrando para plataformas digitais e a 

televisão, tentando encontrar um subterfúgio para não ser absorvida pela internet.  

 O sistema participativo passa a ser mais valorizado na era da convergência; não há 

imposição de regras, pois quem constrói suas preferências é o público; ele passa a ser a chave 

de novas conquistas, tornando-se uma preocupação constante para empresários conservadores.  

 A relação entre o telespectador e a televisão já se alterou e ainda apresentará novos 

significados; porém, não se pode generalizar, afirmando que a tecnologia colocará um fim na 

televisão a favor da inovação. As duas formas de comunicação passarão a dividir o mesmo 

espaço, já que nem todos os telespectadores estão dispostos a interagir quando estão 

assistindo ao telejornal ou novela de sua preferência.  

 A pesquisa sobre os impactos e transformações tecnológicas no telejornalismo regional 

buscou entender as mudanças na produção e construção da notícia, já que o mundo 

modernizado avança a cada dia e interfere em todas as áreas do cotidiano. 

 Entre previsões catastróficas e futuristas percebe-se uma alteração já presente no dia a 

dia das redações regionais pesquisadas. Tem-se a impressão que foi algo gradativo, não houve 

um marco que representasse tal mudança. Os profissionais que integram as emissoras 

enxergam a tecnologia como algo positivo, agregador, que os impulsiona a um fazer novo, 

mais dinâmico e motivador. Não é algo difícil, penoso ou impossível.  

  A TV Digital, com suas promessas de interatividade pelo próprio aparelho de televisor 

foi substituída por uma interação advinda da Segunda Tela, dos aplicativos desenvolvidos 

para complementar conteúdo que a televisão já exibe.  De acordo com as informações 

adquiridas por meio deste estudo, o sistema japonês de tecnologia HD adotado pelo governo 

brasileiro foi a melhor escolha dentro das necessidades nacionais, porém, faltou uma 

integração na área de negócios e marketing para criar novos atrativos interativos. A 

perspectiva do modelo de televisão interativa com o Ginga, software instalado nos televisores 

modernos e que permitiria maior interatividade, não vingou. A possibilidade de juntar dois 
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mundos, (internet e televisão) aproveitando o que de melhor eles podiam oferecer, internet 

com televisão, é o caminho mais adequado ao momento atual, podendo trazer maior retorno 

financeiro e participativo. 

Em resposta ao problema levantado nesta pesquisa, chega-se à conclusão de que a 

tecnologia altera o processo de construção e transmissão das informações no telejornalismo 

regional por gerar novas demandas de trabalho; por oferecer novas possibilidades na 

realização de serviços, antes realizados de forma demorada, (como obter informações com 

autoridades), mas, no presente, sendo possível enviar para a redação, no mesmo instante em 

que foi captada, uma imagem de determinado local muito distante; por exigir constantes 

trocas de equipamentos que garantam uma transmissão de qualidade compatível aos novos 

eletrodomésticos disponíveis no mercado; por obrigar as afiliadas a pensar a todo instante em 

novos investimentos na área tecnológica e não apenas a cumprir determinadas exigências e 

esperar de dez a quinze anos para investir em recursos operacionais novamente,( a mudança 

necessária e constante); por gerar uma nova forma de pensar entre produtores, repórteres e 

telespectadores, (o público de casa é muito mais valorizado do que antes); por proporcionar 

via ambiente digital maior possibilidade de contato com informações, tendo as redes sociais 

como termômetros de audiência.  

Duas hipóteses iniciais foram refutadas: o aumento da cobertura de notícias em mais 

cidades pelos telejornais devido à empregabilidade de novos recursos tecnológicos e a 

existência de dificuldades para o profissional em adaptar-se as novas técnicas, obrigando-o a 

se reciclar profissionalmente. Com a pesquisa observou-se que a rotina de cobertura 

estipulada pela produção não foi alterada, ainda se produz a mesma quantidade de matérias 

diárias, independente dos novos equipamentos e demais recursos empregados. Há uma 

pretensão de aumento, mas ainda não está sendo praticada. Referente às possíveis dificuldades 

dos profissionais em se adaptarem às novidades, observou-se que a maioria não teve 

dificuldades, os mais novos de idade já possuem o ritmo acelerado da tecnologia, presente na 

vida e no trabalho; já os mais velhos conseguiram entender os novos mecanismos e se 

adaptarem de forma gradativa às novas necessidades, pois a vontade de estar atualizado 

facilitou a captação de técnicas diferentes e novos aperfeiçoamentos. 
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DIÁRIO DE CAMPO 

PROTOCOLO DE OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 

UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social 

Pesquisa: O Telejornalismo e Era Digital: Um estudo sobre as transformações no trabalho e na 

construção das notícias em emissoras regionais. 

Pesquisadora: Ioná Marina Moreira Piva Rangel  - Tempo de Permanência na unidade ____ 

Data:_______ 

 

Emissora: __________________ 

Horário: ___________________ 

 

Estrutura tecnológica (equipamentos). Verificar os equipamentos presentes na redação com 

jornalistas, editores e apresentadores como também na cobertura de notícias externas com 

repórteres e cinegrafistas. Quais os tipos existentes? Como são utilizados? 

 

 

 

 

 

 Tipos de interatividade e participação do telespectador. De que maneira os telespectadores 

participam na construção do jornal? Qual a frequência? As emissoras incentivam esta 

participação? 

 

 

 

 Cotidiano nas redações – O trabalho da produção. Há integração nas redações (tv com 

internet)? Como é o trabalho dos produtores e editores? 
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O papel das redes sociais na construção da notícia. Quais as principais redes sociais 

utilizadas? Com qual objetivo são usadas? 

 

 

 

 

 

 Interdisciplinaridade – presença de profissionais de outras áreas atuando no campo da 

comunicação. 

 

 

 

 

 O trabalho do repórter na rua e as influências tecnológicas. 

 

 

Análise do Cenário (objetos, ambiente, relacionamento entre os profissionais, 

etc). 

 

Observações______________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________ 


